
 

 

Eu sunt Uşa oilor 

INTRODUCERE:  

      Un turist care a vizitat Palestina se plimba pe 

Câmpurile verzi din împrejurimi și a văzut un fel de zid 

construit în formă rotundă care avea o singură  parte 

deschisă , dar nu avea uşă.( imag. 1.) “ Ce ciudad...ce 

poate să fie zidul asta? ...Pentru animale nu poate  fi pentru 

că nu are uşă,iar animalele ar putea ieși. “  În timp ce îşii 

punea el astfel de întrebări a apărut un păstor cu multe oi 

și le-a băgat înăuntru . Atunci turistul nedumerit l-a între-

bat : “ De ce bagi oile aici în staulul acesta fără uşă?...ar 

putea să între peste ele un animal sălbatic, un lup sau un 

urs și să le mănânce”. Păstorul i-a răspuns : “Nu, nu se 

poate întâmpla aşa ceva pentru ca eu sunt uşa! Dupa ce 

intră toate oile în staul, eu mă culc dea lungul ușii și dacă o 

oaie ar vrea sa iasă ar trebui sa treacă peste mine, iar dacă 

un lup ar vrea sa între, la fel, ar trebui să treacă peste 

mine.” 

( imag. 2.)  

CUPRINS:  

 Interesant obiceiul păstorilor din Palestina! 

Întâmplarea aceasta mă face sa mă gândesc la un lucru 

care l-a spus Domnul Isus în Ioan 10:7 . 

“ Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că 

Eu sunt Uşa oilor.”  

( Prezint uşa albă)  



 

 

 Domnul Isus este exact ca și păstorul acesta care după 

ce au intrat toate oile în staul, se culca în uşă și le pazeste!      

 Deci cine este Păstorul? (Domnul Isus). Dar același 

Păstor este și Uşa, deci cine este Uşa?( Domnul Isus) . 

Scriu pe tabla: PASTORUL = ISUS, UŞA = ISUS  

 Atunci când noi intrăm pe o uşă prin ea ajungem 

undeva, nu-i așa? Când ai intrat pe usa de la biserica azi 

dimineață prin ea ai ajuns în biserică; când te duci la școală 

și intri pe uşa școlii ajungi în clasa ta; când te duci la dent-

ist și intri pe uşa lui ajungi pe scaunul dentistului, când ai 

fost la parcul de distracţii și ai intrat pe poarta aceea mare ai 

ajuns la jocurile acelea amețitoare; când intri pe poarta de la 

școală de muzică ajungi în clasa unde trebuie sa cânţi la 

pian sau la chitara, nu-i așa? Concluzia: orice uşă are un 

destin, ne duce undeva!  

La fel si în versetul 9 din Ioan 10 continua Domnul Isus și 

spune:  

“ Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi 

mântuit “ Deci, dacă Domnul Isus este Uşa înseamnă ca:  

Doar prin Cristos există mântuire! ( ad.central 

planșă )  

Deci destinul acestei uși este Împărăția Cerurilor! Cel mai 

minunat destin! Dacă vei intra prin uşa care este Isus Cris-

tos vei fi mântuit, pentru că: Doar prin Cristos exista 

mântuire!  

 Domnul Isus nu spune ca El este o uşă, ci El ne spune 

că El Însuşi, persoana Lui este Uşa, deci ne lasă clar ca El 



 

 

este unicul nostru Salvator și ca doar prin El putem sa ajun-

gem în Împărăția Cerurilor!  

“ În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer 

niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 

mântuiţi.” Fapte 4:12  

APCN: Deci , dacă încă nu ai intrat pe Uşa care este Cris-

tos trebuie sa o faci chiar astăzi! Trebuie sa intri pe uşa ace-

asta ca să poți să ajungi în Împărăția cerurilor! Chiar azi 

trebuie să spui: Doamne te primesc în inima mea ca Domn 

și Mântuitor al vieții mele și te recunosc ca unicul Salvator 

al sufletului meu. Spune azi în inima ta: Doar prin Cris-

tos exista mântuire!  

OILE=?  

 Cine sunt oile? (Noi) In Biblie sunt multe metafore    

care vorbesc despre oameni dar unul din animalele cele mai 

folosite pentru a reprezenta oamenii este oaia. De multe ori 

găsim ca Biblia compara oameni cu oile.  

“ Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă ” ps.77:10 “ 

Ia aminte, Păstorul lui Israel “ ps. 80:1  

 Regele David compara în Psalmul 23 relația dintre el şi 

Dumnezeu cu relația unei oițe cu păstorul ei :                                                      

“ Domnul este Păstorul meu!” 

Scriu pe tabla : OILE= CREDINCIOŞII  

 Şi acum, sa vorbim un puţin şi despre oi.  

1. Oaia nu se poate orienta; dacă un câine, o pisica sau o 

vaca știe sa se întoarcă acasă, oaia nu știe. Dacă se pierde, 



 

 

ea nu știe să se întoarcă acasă. Păstorul trebuie sa meargă sa 

o caute, ca și în pilda de duminica trecută cu “ oița pierdu-

tă”. Deci oiţa are nevoie de păstorul ei.  

 La fel eşti şi tu de multe ori, pierdut, rătăcit din punct 

de vedere spiritual! Domnul Isus de multe ori se uită la tine 

și vede că ai nevoie de El, așa cum se uita la poporul Israel 

și-i era mila:  

“Când
* 

a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod şi I   

s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-

aveau păstor, şi a început să-i înveţe multe lucruri. “ 

Marcu 6:34  

 Aşa se uită Domnul și la tine cu milă atunci când ești 

pierdut și stai departe de El. Vino la Isus pentru că Doar 

prin Cristos există mântuire!  

2. Oaia nu se poate curăţa singură. Pisicile se curăţă singure 

și alte animale fac la fel, dar oaia nu se poate curăţa singu-

ra; ea are nevoie de ajutorul păstorului ca să se curețe; dacă 

păstorul nu o curăţă, ea rămâne murdară.....  

APCN: Tot așa, tu, dacă păcătuiești, nu poți să te cureți 

singur de păcatele tale.În proverbe ni se spune:  

“Cine poate zice: „Mi-am curăţit inima, sunt curat de 

păcatul meu”? Pro. 20:9  

Tu ai nevoie de Cristos, deoarece doar prin jertfa Domnului 

Isus Cristos poți fi mântuit, Doar prin Cristos există 

mântuire!  El este Uşa prin care poți să intri în Împărăția 

Cerurilor! Dar în Împărăția Cerurilor nu poți intra oricum.  



 

 

    Intră în clasă copilul cu sacul în spate . 

 De multe ori avem prea multe păcate care ne apasă, ex-

act așa cum pe copilul asta îl apasă sacul asta greu. Ia înto-

arce-te să vedem ce fel de păcate fac copiii? Ce păcate fac 

copiii de vârsta voastră?.....  

 Chiar dacă ești păcătos tu poți sa intri în Împărăția Ce-

rurilor...este adevărat?  

 Te rog frumos să intri pe uşa care este Isus! Intră! (Co-

pilul nu poate sa intre cu sacul cu păcate în spate pe uşa cea 

strâmtă). Ce aţi observat, copii ? Nu poți  intra în Împărăția 

Cerurilor cu păcatele în spate.  

APCN: Dacă știi că ai păcătuit tu trebuie să-ți ceri iertare 

Domnului Isus Cristos din toată inima ta și sa îţi para rău 

pentru că ai păcătuit, iar Domnul Isus, care este Pastorul tău 

te va curăţa de orice întinăciune și de orice pată! Lasă deci 

toate păcatele tale la crucea Domnului Isus Cristos și El  

 

prin puterea sângelui care a curs la Golgota pentru tine te va 

ierta și te va mântui, pentru ca Doar prin Cristos există 

mântuire!  

APCM: Tu poate L-ai primit pe Domnul în inima ta și Îl 

recunoști ca Domn și Mântuitor al vieții tale, dar ai mai 

greșit  înaintea Lui și ai păcătuit....ce poți sa faci?....Trebuie 

să-I ceri iertare Domnului Isus, să-ți para rău de ce-ai făcut 

și să Îl rogi să te ajute să nu mai faci acele păcate! Iar 

Domnul Isus, care este Singurul Dumnezeu şi e Singurul 

poate sa ierte păcatele, te va ierta și te va îngriji, exact așa 



 

 

cum un păstor îngrijește de oița lui...și intr-o zi vei intra în 

Împărăția Cerurilor!  

3 . Oiţele nu văd bine, au miopie si de aceea nu pot să 

găsească mâncare foarte ușor, de aceea păstorul trebuie să 

le conducă la pășuni verzi și la râuri unde curge așa cum 

scrie în Psalmul 23 : “El mă paşte în păşuni verzi şi mă 

duce la ape de odihnă”.  

La fel nici noi nu putem să ne alimentăm spiritual singuri, 

avem nevoie de Cristos! Pentru ca El este: “apa vieții”, 

“pâinea care a coborât din cer” iar tu ai nevoie de El pen-

tru că Doar prin Cristos există mântuire!  

4. Oiţele sunt fără apărare, ele nu muşcă, nu ripostează, nu 

pot  fugi foarte repede, nu se pot apăra singure de un lup de 

exemplu, ....tot așa suntem și noi, fără apărare în faţa boli-

lor, în faţa unui cutremur de pământ, în faţa unui vulcan 

(Palma), în faţa unui virus ca și Coronavirus; suntem 

neputincioşi, de aceea avem nevoie de Isus! Trebuie să re-

cunoaștem ca El este Suveran peste toate lucrurile și că El 

are controlul peste toate lucrurile, noi nu știm nici ce se va 

întâmplă azi sau mâine, dar Domnul știe!  

APCN: Dacă tu încă nu L-ai primit pe Domnul Isus în ini-

ma ta ca Domn și Salvator al vieții tale înseamnă ca tu nu ai 

intrat pe usaUşă deci ești în pericol, tu nu ești cu Pastorul 

tău care te poate apăra de orice pericol! Lasă-l pe Domnul 

să preia controlul vieții tale, intră pe Uşa care este Isus 

pentru ca într-o zi sa ajungi în Împărăția cerurilor. El este 

Regele acelei Împărații minunate. El s-a dus să ne 

pregăteasca un loc, un loc minunat, și va reveni pe norii 



 

 

cerurilor, va veni după noi ca să ne răpească sus la cer, 

atunci unul va fi luat și altul va fi lăsat. 

“ Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în acelasi 

pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat; doua femei vor 

macină împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată, doi 

bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat” 

Luca 17:34-36  

    Deci s-ar putea  să dormi în același pat cu fratele tău , iar 

când va fi răpirea pe el sa îl ia, pentru ca el a intrat pe Uşa 

care este Cristos, dar tu pentru ca nu ai intrat pe Uşă, pentru 

ca nu L-ai primit pe Domnul în inima ta, vei rămâne aici și 

nu vei merge în acea Imparatie Minunata care o pregătește 

Cristos pentru noi.  

CONCLUZIE: De aceea crede în Domnul Isus Cristos, 

intră pe Uşa care este El și vei fi mântuit! Doar prin Cris-

tos există mântuire!  


