
                          
                                                  

                                                             Poarta oilor

Isus-ul ioanian vorbește despre sine însuși ca și cale spre Dumnezeu. Astăzi 
în Duminica Bunului Păstor, Isus elaborează asupra acestei ideii prin a se 
descrie pe sine însuși ca poartă a oilor. În primul discurs din ziua de rusalii, 
Petru cheamă contemporani săi la recunoașterea rolului singular al lui Cristos 
prin acceptarea lui în credință. În misiunea sa răscumpărătoare, Isus este văzut 
atât ca miel cât și ca păstor în prima scrisoare a sfântului apostol Petru.

Mesajul lui Isus nu a fost scutit de interpretări greșite și distorsiuni. Istoria 
este martorul acesteia. Ba mai mult, hoți și tâlhari au intrat în mai multe 
moduri decât prin învățături eretice cu care să facă prăpăd în turmă. Exemple 
de oameni ce au folosit religia pentru a-și mări averea personală evocă 
amintirile dureroase din mințile multor oameni sinceri. În termeni aderări 
la adevăr, găsim o înțelepciune în învățăturile Bisericii, un custode viu al 
revelației lui Dumnezeu. La fel de veche și primară precum scrierile lui Ioan, 
ortodoxia a suferit profunde tensiuni. Abia după multe secole conciliile au fost 
convocate pentru a stabili învățăturile autentice. Pentru a permite distorsiunii 
să izbândească ar trebui ca mai întâi să existe dezordine în trupul creștin. 
Poarta oilor are parametri ei; nu este largă pentru a putea îmbrățișa orice urmă 
de gândire. Când se apropie de zona, ca sensibilitate, sau credință religioasă, 
eroarea nu e de mare ajutor.

Pe de altă parte, textul evangheliei de astăzi nu poate fi folosit ca armă 
pentru a apăra un tip de ortodoxie îngustă care nu reușește să vadă caracterul 
organic al revelației sau nevoia de reformulare. Poarta oilor nu este nici largă 
dar nici extrem de îngustă. Încercările de a înțelege revelația mai clar, de a o 
exprima într-un mod mai acceptabil, sau de a adresa probleme ne-mai întâlnite 
până acum cere respect și răbdare, nu o reacție negativă de cădere-în-genunchi. 
Pentru a rezolva orice mister e nevoie de o cantitate justă de descoperire. 
Luminarea misterelor lui Dumnezeu este o datorie a teologiei, care adesea 
cere pășirea pe teren nou. Teologia de astăzi este o întâlnire dintre credință și 
modernitate, credință și știință, credință și cultură. Teologi de astăzi au parte 
de unele provocări pe care Noul Testament nici și le-a imaginat. Faptul că 
adevărul fundamental se află acolo, nu ne scutește de datoria de a munci pentru 
un răspuns care să răspundă nevoilor de astăzi. Credința noastră în îndrumarea 
Duhului rămâne una sigură. Aceasta trebuie să fie însoțită de respectul față de 
cei care cu credință caută un răspuns. Ei nu sunt „hoți și tâlhari” ci slujitori ai 
bisericii care, în fața unor realități noi, doresc să ne ofere asistență în intrarea 
și ieșirea noastră prin poarta oilor. 
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LECTURA I
Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos.

Citire din Faptele Apostolilor                                                  2,14a.36-41
În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece, şi-a 

ridicat glasul şi le-a vorbit: 36 „Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dum-
nezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”. 37 Când 
au auzit au fost pătrunşi la inimă şi au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Ce 
să facem, fraţilor?” 38 Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se 
boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi 
darul Duhului Sfânt! 39 Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri 
şi pentru toţi cei care sunt departe, pe oricâţi i-ar chema Domnul Dumnezeul 
nostru”. 40 Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna, zicând: „Sal-
vaţi-vă de această generaţie perversă!” 41 Aşadar, cei care au primit cuvântul 
lui au fost botezaţi. Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. 
sau: 
Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; 
2 el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă, 
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine, 
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine 
în faţa duşmanilor mei, 
îmi ungi capul cu untdelemn 
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în casa Domnului 
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la păstorul sufletelor voastre.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                  2,20b-25
Preaiubiţilor, dacă suportaţi suferinţa, deşi faceţi binele, aceasta este un har 



înaintea lui Dumnezeu. 21 De fapt, la aceasta aţi fost chemaţi, căci Cristos a 
suferit pentru voi lăsându-vă exemplu ca să mergeţi pe urmele lui. 22 El, care 
nu a săvârşit păcat şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui, 23 el care, insultat 
fiind, nu a răspuns la insultă, suferind, nu ameninţa, ci s-a încredinţat în mâna 
celui care judecă cu dreptate. 24 El însuşi, pe lemn, a purtat păcatele noastre în 
trupul său, pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate. Prin 
rănile lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors 
la păstorul şi supraveghetorul sufletelor voastre.                               

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE 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                                                           
Eu sunt poarta oilor.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                             10,1-10
În acel timp, Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul 

oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar; 2 dar cel 
care intră pe poartă este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide şi oile 
ascultă glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară. 4 Când le-a 
scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc 
vocea. 5 Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea 
străinilor”. 6 Isus spusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înţeles ceea 
ce le vorbea. 7 Atunci, Isus a zis din nou: „Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt 
poarta oilor. 8 Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile 
nu i-au ascultat. 9 Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va 
intra şi va ieşi şi va găsi păşune. 10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi 
să ucidă. Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Conștienți că Dumnezeu este într-adevăr Bunul Păstor care își îndrumă 

poporul, să îndreptăm rugăciunile noastre spre el cu spirit de încredere și 
convingere. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru conducători Bisericii, ca Duhul Sfânt să le de-a judecata 
înțeleaptă de a citi semnele timpului și de a-i face mult mai curajoși în 
faptă. R.

- Pentru toți cei care guvernează țara noastră, ca ei să decreteze legi 
juste care să respecte drepturile persoanei și să lucreze neîncetat spre o 
distribuire tot mai corectă a resurselor țării. R.
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- Pentru toți cei care sunt bolnavi în trup și minte și pentru toți cei care 
sunt singuri sau se simt ne-iubiți, ca și ei să experimenteze iubirea 
grijulie a lui Isus, Păstorul cel bun. R.

- Ne amintim acum de toți cei care sunt persecutați în lume pentru 
credința lor dar mai ales de toți prizonierii conștiinței, ca Dumnezeu să 
fie alături de ei în acest moment al lor de nevoie. R.

- Pentru toți cei care și-au dedicat viața îngrijirii celor mai săraci și 
nevoiași oameni din lume, ca noi să fim mereu generoși în susținerea 
muncii pe care ei o desfășoară. R.

- Ne rugăm pentru rudele și prieteni noștri răposați, ca Cristos, Bunul 
Păstor să îi ducă în casa Tatălui veșnic. R.

Tată, îți mulțumim pentru că ne-ai chemat la o viață nouă în Fiul tău 
și pentru prezența ta îndrumătoare din noi, din fiecare zi. Acum când 
îndreptăm toate aceste rugăciuni spre tine, te rugăm să mărești încrederea 
și iubirea noastră în tine. Îți cerem acestea prin Cristos Domnul nostru. 
Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


