
Lecția 12 

 
Isus – Ușa oilor și Păstorul cel bun 

 Ioan 10:1–42 

 
Intrând pe ușa Scripturilor, Isus Hristos este El Însuși Ușa spre viață pentru toți cei ce-L 
urmează. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 10:1–6 ― Isus, Păstorul cel bun 

1. Care sunt personajele din pilda lui Isus? Pe cine reprezintă fiecare dintre ele? 

Întrebare de aprofundare: 

2. Citește și textul din Ezechiel 34. Ce asemănări există între păstorii sufletești ai lui Israel din 
profeția lui Ezechiel și cei de pe vremea lui Isus? În ce fel s-a împlinit această profeție? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 10:7–21 ― Isus, Păstorul care-Și dă viața pentru oile Sale 

3. Care este semnificația termenului „ușă” în acest pasaj? În ce măsură diferă de semnificația 
aceluiași termen în pasajul din 10:7-10? 

4. Ce afirmă Isus despre Sine Însuși? Care este relația dintre Isus și oile Sale? 

5. Cine sunt „oile” pe care vrea să le păstorească Isus? Ce este gata să facă Isus pentru ca să le 
câștige? Ce îți spune acest lucru despre El? Dar despre tine? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 10:22–39 ― Isus, una cu Tatăl 

6. De ce nu răspunde Isus cu un simplu „Da, sunt!” la întrebarea iudeilor: „Dacă ești Hristosul, 
spune-o deslușit” (10:24)? În ce mod le răspunde El? 

7. Care este criteriul după care se cunosc „oile” Lui? Cum poți să îți dai seama dacă ești și tu una 
din „oile” lui Isus Hristos? 

8. Cum argumentează Isus faptul că este una cu Tatăl? 

Ziua 4 ― Citește Ioan 10:22–42 ― Falșii păstori 

9. De ce căutau mai marii iudeilor să Îl omoare pe Isus? Ce aveau împotriva Lui? 

10. Care este diferența dintre atitudinea lor și a celor despre care se vorbește în versetele 40–42? 

11. Care sunt „păstorii” pe care îi urmezi? Cum poți să fii sigur că nu sunt din aceia care „sar pe altă 
parte” și nu intră pe ușă? 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 10:1–42 

Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul 
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea 
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi la 
următoarele întrebări: 
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Verset cheie 

Ioan 10:27–28 – „Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le 
dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea”. 

▪ Ce ai învățat despre Domnul Isus în acest segment de text? 

▪ În ce fel s-a întărit în tine credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? 

▪ Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere? 

▪ Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață? 

Provocare 

Este important să reținem faptul că cei care nu intră în staul pe Ușa care este Hristos, cei care nu 
intră în Biserică prin credința în dumnezeirea Lui, cei care nu se lasă transformați de Duhul Său, 
devin hoții și tâlharii care junghie și prăpădesc turma. De aceea, veniți să nu uităm cuvintele lui Isus: 
„Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi 
răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din 
mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu 
poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, 
este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu orișicine-Mi zice: «Doamne, 
Doamne!» va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 
7:15–21). 

Cuvinte pentru suflet – Ca niște oi 

Se spune că oile au o vedere foarte proastă. Nu văd decât la câțiva metri în fața lor. Dar atunci cum 
de reușesc să stea lângă păstorul lor și să nu se rătăcească? Cheia este auzul lor bine dezvoltat. Ele 
cunosc glasul păstorului. Încă de mici s-au familiarizat cu el și de aceea pot să îl urmeze și să îl distingă 
de alte sunete sau voci care le-ar putea face să se rătăcească. Dar, tu? Cunoști glasul Păstorului tău? 
Ai învățat să îl distingi de alte voci care te cheamă într-o parte sau alta? Nu uita, faptul că urmezi 
anumite tradiții religioase sau ritualuri de orice fel nu înseamnă că ai învățat să asculți glasul 
Păstorului. Fariseii s-au aflat în această postură, iar Isus a fost nevoit să le spună direct: „Nu sunteți 
dintre oile Mele”. Fie ca Duhul Sfânt să lucreze în inima ta, să îți dea înțelepciune să înveți, prin 
cunoașterea Sfintei Scripturi, să distingi glasul Păstorului cel Bun și să poți să Îl urmezi până la capăt! 

 
 


