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El le-a zis:

Evanghelia
în imagini

O inițiativă a Centrului Misionar Diecezan Iași

Ioan 10,1-10

Adevăr, adevăr vă spun:
cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci 

sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar.
Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor. 

Acestuia portarul îi deschide,
iar oile ascultă de glasul lui.

În acel timp, Isus le-a zis:

Dragii mei,

O turmă bună are nevoie întotdeauna de un păstor 
bun. Un astfel de păstor știe în permanență care sunt 
nevoile turmei, este mereu alături de ea, indiferent de 
vreme, indiferent de situație și nu se teme de nimic. Fiind 
aproape de turmă, cunoaște oițele, știe când au nevoie 
de hrană, de apă sau de odihnă și cu ce probleme se con-
fruntă fiecare în parte. Își pune în joc sănătatea, timpul 
său, chiar și viața. El apără și ocrotește turma, pentru că 
turma este tot ce are el mai de preț.

Micuții mei prieteni, din tot ceea ce am creat, voi sunteți cei mai de preț. 
Pentru aceasta m-am făcut om, am murit și am înviat. Eu v-am însoțit și vă 
însoțesc, vă cunosc pe fiecare în parte, știu numele voastre, știu bucuriile și ne-
cazurile voastre, știu când aveți nevoie de hrană, de apă sau de odihnă. Eu sunt 
Păstorul cel Bun, care își dorește ceea ce este mai bun pentru turma sa.

Cunoscând toate acestea, s-ar putea să mă întrebați: „Dacă tu ești Păstorul 
cel Bun, cum se face că oamenii rătăcesc uneori?”

Dragilor, motivele pot fi diferite, dar au ceva în comun, „libertatea de a alege” 
pe care eu am lăsat-o fiecăruia. Oamenii au libertatea de a alege să asculte de 
păstor și să rămână în turmă sau nu. Ca păstor eu stau în frunte și chem, dar 
omenii, asemenea oițelor, pot alege să asculte sau să ignore, să se îndepărteze și 
să rătăcească, iar acest lucru mă doare. Comunitatea de credință, Biserica, este 
asemenea unui gard care protejează oițele, iar poarta de intrare sunt eu. De multe 
ori, însă, oițele rup gardul, se expun riscului de a fi atacați de lupi și hoți. Eu în-
demn pe fiecare să aleagă binele, dar decizia finală aparține oamenilor.

Închei invitându-vă la rugăciune.
Rugați-vă pentru Sfântul Părinte Papa, episcopi și preoți, precum și pentru 

toți cei care au datoria de a vă conduce. Rugați-vă ca ei să urmeze exemplul 
meu și astfel să vă fie bine și să fiți împreună „o turmă și un păstor”.

Dragii mei, prietenii mei, vă salută cu drag...
Păstorul cel Bun.

 - Isus -

Ce vrea
să ne spună Isus astăzi?

Ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa, pentru episcopi și 
preoți, precum și pentru cei care ne conduc, pentru ca ei să 
urmeze exemplul lui Isus, Păstorul cel bun:

Intenția misionară:

Doamne, ajută-l pe Sfântul Părinte, pe episcopi şi preoţi, 
să fie păstori buni şi sfinţi, în fruntea unei turme bune; iar 
conducătorilor lumești, dă-le inimă bună și înțelepciune, 
pentru ca toți să trăim în sănătate, armonie și pace.

Tatăl nostru.../ Bucură-te, Marie.../ Slavă Tatălui...Slavă
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El cheamă pe nume 
fiecare dintre oile 
sale şi le conduce 
afară. 

După ce le-a condus
afară pe toate oile sale,

el merge înaintea lor şi oile 
merg după el, căci
cunosc glasul lui.

Da, adevăr, adevăr vă 
spun: Eu sunt poarta 

oilor. Toţi câţi au venit 
înaintea mea sunt hoţi 
şi tâlhari, dar oile nu 

i-au ascultat.

 Această pildă le-a spus-o Isus 
fariseilor, dar ei n-au înţeles ce 

voia să le spună.

De aceea Isus le-a zis 
din nou:

Hoţul nu vine decât să fure, să 
ucidă şi să distrugă.

După un străin ele nu 
vor merge niciodată şi 
vor fugi de el, pentru 
că nu cunosc glasul 

străinului.

Eu sunt poarta: 
dacă cineva intră 
prin mine, va fi 

mântuit; va putea 
intra şi ieşi şi va 

găsi păşunea.

 Eu am venit 
ca să aibă viaţă 
şi să o aibă din 

plin.


