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Editorial. Doctor în dezvoltarea infantilă şi în relaţiile umane !

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                   I Samuel 25 : 6

9 Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva 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 prăpădească. Eu am venit  ca oile să aibă
viaţă, şi s-o aibă din belşug.
11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun
Îşi dă viaţa pentru oi.
12 Dar  cel  plătit,  care  nu  este  păstor  şi  ale
cărui  oi  nu  sunt  ale  lui,  când  vede  lupul
venind, lasă oile şi fuge ; şi lupul le răpeşte şi
le împrăştie.  13 Cel plătit fuge, pentru că este
plătit şi nu-i pasă de oi.
14 Eu sunt  Păstorul  cel  bun.  Eu Îmi  cunosc
oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,  15 aşa
cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc
Eu pe Tatăl ; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile
Mele.
16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor
asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un
Păstor.
17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa,
ca iarăşi s-o iau.
18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la
Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau
iarăşi  :  aceasta  este  porunca  pe  care  am
primit-o de la Tatăl Meu.” 
19 Din pricina acestor cuvinte, iarăşi s-a făcut
dezbinare între iudei.
20 Mulţi  dintre  ei  ziceau  :  „Are  drac,  este
nebun ; de ce-L ascultaţi ?”  21 Alţii ziceau :
„Cuvintele  acestea  nu  sunt  cuvinte  de
îndrăcit  ;  poate  un  drac  să  deschidă  ochii
orbilor ?”         (Continuare în numărul următor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 9
Isus întâlneşte pe orb în Templu

39  Apoi  Isus  a  zis:  „Eu  am  venit  în  lumea
aceasta pentru judecată : ca cei ce nu văd să
vadă,  şi  cei  ce  văd  să  ajungă  orbi.”
40 Unii din fariseii care erau lângă El, când
au auzit aceste vorbe, I-au zis : „Doar n-om fi
şi noi orbi !”
41 „Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi
avea  păcat  ;  dar  acum  ziceţi  :  „Vedem.”
Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.

CAPITOLUL 10
Păstorul cel bun

1 Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră
pe uşă în staulul oilor, ci  sare pe altă parte,
este un hoţ şi un tâlhar.
2 Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.
3 Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui ;
el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară
din staul. 4 După ce şi-a scos toate oile, merge
înaintea lor ; şi oile merg după el, pentru că îi
cunosc glasul.
5 Nu merg deloc după un străin ; ci fug de el,
pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
6  Isus  le-a  spus  această  pildă,  dar  ei  n-au
înţeles despre ce le vorbea.

Isus, uşa oilor
7  Isus le-a mai zis :  „Adevărat,  adevărat vă
spun că Eu sunt Uşa oilor.
8 Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi
şi tâlhari ; dar oile n-au ascultat de ei.

Într-o zi, o femeie numită Ana, îşi lua carnetul de şofer. Când au întrebat-o care era
profesia ei, ea a avut un dubiu. Nu ştia cum să se considere.

Funcţionarul insistă : „Ceea ce v-am întrebat este dacă aveţi un serviciu ?” „Sigur
că da, am un serviciu”, exclamă Ana, „sunt mamă !” „Noi nu considerăm ăsta ca fiind un
serviciu. O să consemnez casnică”, spuse funcţionarul cu răceală.

O prietenă a ei, Marta, după ce a auzit cele întâmplate a căzut pe gânduri câtva
timp.  Într-o  zi,  a  ajuns  să  se  afle  în  aceeaşi  situaţie.  Persoana  care  o  interoga  era  o
funcţionară de profesie, sigură şi eficientă. Formularul părea enorm şi interminabil. Prima
întrebare era : „Care este ocupaţia dumneavoastră ?”

Marta se gândi puţin şi fără să ştie cum, răspunse : „Sunt doctor în dezvoltarea
infantilă şi în relaţiile umane”. Funcţionara făcu o pauză şi Marta trebui să repete cu pauze,
emfatic, apăsând cuvintele mai semnificative. După ce a notat totul, tânăra vru să verifice.
„Pot să vă întreb, ce înseamnă că faceţi, mai exact ?”

Fără pic de nelinişte în glas, cu mult calm, Marta explică : „Desfăşor un program
pe termen lung, înăuntru şi în afara casei”. Gândindu-se la familia ei, ea continuă : „Sunt
răspunzătoare de o echipă şi am primit deja patru proiecte. Muncesc în regim de dedicare
exclusivă. Marea exigenţă este de 14 ore pe zi, uneori chiar până la 24 ore”.

Pe  măsură  ce  îşi  descria  responsabilităţile,  Marta  observă  creşterea  tonului  de
respect în vocea funcţionarei. Când se întoarse acasă, Marta fu primită de echipa sa : o
fetiţă de 13 ani, alta de 7 şi alta de 3. 

Suind spre dormitoarele casei, ea îl auzi pe cel mai nou proiect al ei : un bebeluş
de şase luni, probând o nouă tonalitate a vocii. Fericită, Marta l-a luat pe bebe în braţe şi s-
a gândit la gloria maternităţii, cu multitudinea de responsabilităţi şi orele interminabile de
dedicaţie. 

„Mama unde-mi  sunt pantofii  ?”  ...  „Mama,  mă ajuţi  să-mi  fac o fundă ?” ...
„Mama, bebe nu încetează din plâns” ... „Mama, mă aştepţi la sfârşitul orelor ?” ... „Mama,
mergi la cumpărături ?” ... „Mama ...”.

Stând în pat, Marta se gândi : „Sunt doctor în dezvoltarea infantilă şi în relaţiile



Povestiri cu tâlc !                                       Rubrica tânărului credincios  

           Versetul de aur al Bibliei                       Din cartea Boli evitabile

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în
Isus  Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,

pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Capitolul 6. Ei au de plătit diavolului 
Domnul nu numai că a dat multe avertismente
pentru a ajuta omenirea, dar Isus transformă şi
întăreşte  pe  oricine  prin  energia  şi  puterea
Duhului  Sfânt,  încât  omul  nu mai  are  nici  o
scuză  valabilă  pentru  căderea  în  păcatul
sexual.  Apostolul  Pavel  exprimă  puternic
subiectul  acesta  :  “Voia  lui  Dumnezeu  este
sfinţirea  voastră  ;  să  vă  feriţi  de  curvie  ;
fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul
[trupul  /  fiinţa]  în  sfinţenie  şi  cinste,  nu  în
aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc
pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi
cu  nedreptate  în  treburi  faţă  de  fratele  său,
pentru  că  Domnul  pedepseşte  toate  aceste
lucruri după cum v-am spus şi v-am adeverit.
Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie,
ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste
învăţături,  nesocoteşte  nu  pe  un  om,  ci  pe
Dumnezeu  care  v-a  dat  şi  Duhul  Său  cel
Sfânt”.  (I Tesaloniceni 4 :  3 – 8).  Se plătesc
amar  acele  mici  plăceri  interzise  şi  totuşi
furate,  pentru  că  ele  sfârşesc  cu  “debilitate
sexuală şi eventual cu impotenţă”.   (Va continua)

Proverbe armeneşti despre eficienţă
•  Cine merge  liniştit  merge  repede.  •  Târziu,
dar bine. • Târziu să fie, rodie să fie. • Toamna
se numără bobocii.  •  Floarea cade din pomul
înflorit. • Pomul se cunoaşte după roade. • Şi
pietrele-nverzesc, dacă mergi din inimă pe ele.
• Boul bun se cunoaşte sub jug. • Măgarul bun
se  cunoaşte  sub  povară.  •  Fie  găina  urâtă,
numai să facă ouă. • Nu orice nor aduce ploaie.
- Până să se împlinească cuvintele tale, coada
cămilei ajunge la pământ. - Sunt oameni care
făptuiesc cu vorba, şi oameni care vorbesc cu
fapta.  Avetik Isahachian (Din  Proverbe  şi  cugetări  armeneşti, Albatros,
1979). 

umane, dar bunicile ce or fi ?”
Şi apoi a descoperit un titlu pentru ele : „Doctor superior în dezvoltarea infantilă

şi în relaţiile umane”. Străbunicile sunt doctori executivi superiori. 
Mătuşile  sunt  doctor-asistent.  Şi  toate  femeile,  mamele,  soţiile,  prietenele  şi

colegele, sunt „doctor în arta de a face viaţa mai bună ... ”.
Morala : Am ajuns să trăim cu totii într-o lume atât de ocupată şi de egoistă, încât

uităm care este esenţa vieţii în sine. Şi de cele mai multe ori, uităm de cea care ne-a ajutat
să primim în dar viaţa. Dar de ce se întâmplă aşa ? [Preluat de pe internet]

Să observăm ce găsim scris în Biblie despre mamă ? 
• cea dintâi mamă a fost Eva :„Adam a pus nevestei sale numele Eva [Viaţă] : căci ea

a fost mama tuturor celor vii”. (Geneza 3 : 20)
• dă naştere : „Dumnezeu a zis lui Avraam : „Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta,

Sarai ; ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea ; da, o
voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi ; chiar împăraţi de noroade
vor ieşi din ea”. (Geneza 17 : 15 – 16)

• mângâie : „Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu ; da, veţi fi
mângâiaţi în Ierusalim !” (Isaia 66 : 13)

• este respectată (sau instituţia familiei poate fi dispreţuită) :
◦  „Căci Dumnezeu a zis : „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi : „Cine va grăi

de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea”. (Matei
15 : 4)

◦ Ezechiel  22 :  7  „În  tine,  tatăl  şi  mama sunt  dispreţuiţi,  străinul  este  chinuit,
orfanul şi văduva sunt asupriţi”.

• se ocupă de viitorul copilului şi este întotdeauna alături de copil : „ ... mama sa i-a
luat o nevastă din ţara Egiptului”. (Geneza 21 : 21) Ioan 19 : 25 „Lângă crucea lui
Isus,  stătea  mama  Lui  şi  sora  mamei  Lui,  Maria,  nevasta  lui  Clopa,  şi  Maria
Magdalena”. Cu alte cuvinte : Dumnezeu prin ea ţi-a dat viaţa, iar mama este alături
de tine de la început până la sfârşit, chiar şi atunci când ceilalţi te-au părăsit !

Ai grijă la ce priveşti ! 
Un  bărbat  care  a  reuşit  să  realizeze  ceva  în
viaţă şi s-a înălţat la mare cinste povestea unui
prieten cum că, în anii adolescenţei, un tânăr i-a
arătat  o  carte  pornografică.  Această  carte  a
avut-o câtva timp în mâinile sale. Ar fi dorit  să
dea şi  jumătate din averea lui,  dacă nu s-ar fi
uitat niciodată în ea. Ilustraţiile acelei cărţi l-au
urmărit  toată  viaţa,  cu  toate  că  şi-a  dat  toată
osteneala să le uite. 
Seminţele de buruieni răsar uimitor de repede.
Ele n-au nevoie nici  de stropitoare,  nici  de un
pământ  arat.  Acest  adevăr  ţi-l  poate  confirma
orice  ţăran.  Buruiana  se  răspândeşte
nemaipomenit de repede. Unde a prins o dată
rădăcină,  acolo  rămâne cu  înverşunare.  Exact
aşa este şi cu otrava care se răspândeşte prin
reviste,  cărţi  şi  altele.  Această  otravă  roade
adânc în inimă şi-n memorie, se întinde şi nu se
lasă stârpită. Ai grijă unde priveşti ! Friedhelm König

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Cu  o  rândunică  nu  se  face  primăvară
(maximă a lui Aristotel, din Etica nicomahică,
cartea I, cap. 6). Se referă la problema fericirii
: „Precum o rândunică nu face primăvara ... ”,
tot  aşa o singură zi  sau un răstimp scurt  nu
face pe nimeni deplin fericit. 
Marele filozof al antichităţii a fost şi autorul
altor cugetări care din nefericire s-au pierdut.
Numai  o  parte  ne-a  parvenit,  datorită
învăţatului  grec  Diogene  Laerţiu  care,  în
opera sa Despre vieţile şi doctrinele filozofilor
(10  cărţi),  menţionează  o  sumă de  aforisme
ale  lui  Aristotel  :  –  Ştiinţele  au  rădăcini
amare, dar fructe dulci. –  Între un învăţat şi
un ignorant e aceeaşi  deosebire ca între un
om viu şi un cadavru. – Prietenia e un suflet
în două trupuri. – Speranţa este visul omului
treaz. 

Când  tatăl  lui  Origen,  marele  teolog  din
secolul al III- lea al erei creştine, a fost arestat
şi condamnat la moarte pentru că era creştin,
Origen fiul  său a vrut  cu tot  dinadinsul  să-l
urmeze. Pe atunci el era un tânar de numai
17 ani. Hotarârea lui era însă categorică. 
Voia să fie şi el martir. Mama lui l-a rugat de
mai multe ori să nu se predea autorităţilor, dar
el n-a vrut să o asculte. 
Ca să-l împiedice, mama sa a făcut ceea ce-i
stătea  la  îndemână  ...  i-a  ascuns  hainele.
Deşi Origen a protestat şi a căutat peste tot
să-şi găsească hainele, mama sa nu i-a arătat
unde sunt ascunse. Fără haine el nu putea să
părăsească casa. În acest fel ar fi fost arestat
şi  închis  pentru  indecenţă.  Origen  îşi  dorea
martirajul şi nicidecum închisoarea !
Ce  interesant  !  Origen  era  hotărât  pentru
martiraj,  dar  nepregătit  pentru  a  plăti  preţul
mult mai mic al întemniţării.

Cartea veche  
246. Predica - puterea ei

„Noi propovăduim înţelepciunea lui
Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe

care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră,
mai înainte de veci ...”.  I CORINTENI 2 : 7 

Descoperitorul  parafulgerului,  Veniamin
Franklin, a avut odată ocaziunea să asculte pe
predicatorul cel mai celebru al timpului său, pe
Withefield. Franklin ştia că  Withefield avea să
ceară iarăşi bani pentru o biserică nouă şi că
spre acest scop se va folosi de toată elocinţa
sa. Îşi propuse deci a fi tare în hotărârea de a
nu da bani, ori şi ce-ar vorbi predicatorul.
Dar nu apucase Withefield să vorbească mult
şi Franklin era gata să dăruiască cel puţin banii
săi  de  aramă.  Când  predicatorul  vorbi  mai
departe, Franklin fu gata să cedeze şi banii săi
de argint  ;  iar  când predicatorul  şi-a  încheiat
cuvântarea,  a  dăruit  tot  ce  avea  la  sine  :
arama, argintul şi aurul. Tot aşa li s-a întâmplat
tuturor ascultătorilor predicei : cu toţii au dăruit
tot  ce  aveau  la  sine,  ba  au  încercat  să  se
împrumute unii dela alţii pentru a contribui cu
cât mai mult.


	Păstorul cel bun
	Isus, uşa oilor

