
Isus este… Pastorul cel Bun

Bun-venit acasa la mine si multumesc pentru ca m-ai invitat in casa ta.

Sper ca ti-a placut acest cantec la fel de mult pe cat mi-a placut mie.
Permite-mi sa incep cu o intrebare – cum esti? Cum esti cu adevarat?

Am intrebat mai multi oameni in ultimele saptamani asta si am primit o paleta larga de raspun-
suri toate in legatura cu sezonul Covid in care ne gasim. Partea buna insa sunt parintii care 
sunt in somaj tehnic si au sansa sa petreaca timp pretios cu copiii lor, sa construiasca mo-
mente si memorii. Cei mai creativi au explodat intr-un fiasco al creativitatii: au inceput sa 
impartaseasca online povestioare scrise cu maiestrie; inregistrari cu cantece noi; videouri 
comice si tutoriale – unele dintre acestea sunt la fel de comice precum cele comice.

Apoi sunt cei care si-au tuns parul LIVE pe retelele de socializare – cred ca am spus de ajuns.

De cealalta parte, insa, stiu ca foarte multi dintre voi aveti de infruntat ingrijorari semnificative 
din cauza situatiei in care suntem. Stiu asta practic pentru ca citesc cererile de rugaciune pe 
care le primim in fiecare saptamana. Parinti ingrijorati pentru copii care sunt tristi pentru ca 
le e dor de prietenii lor. Cei care lucreaza in prima linie ingrijorati pentru cei de care au gri-
ja precum si impactul orelor lungi la munca asupra propriilor familii. Cei care sunteti bolnavi 
sau aveti oameni apropiati bolnavi. Cei care ati pierdut pe cei apropiati in perioada asta. Sunt 
de-asemenea cei care sunt ingrijorati pentru ca locul lor de munca nu mai e atat de sigur sau 
pentru ca afacerea e pe punctul de a fi inchisa si asta creaza multa nesiguranta cu privire la 
viitor.

Am auzit la TV un psiholog care spunea acum o zi: Nevoia de a ne simti in siguranta este 
foarte importanta. Si cred ca nevoia de siguranta e foarte diferita de cum vedeam aceasta 
nevoie inainte de incepera pandemiei.

Sunt de-acord cu aceasta afirmatie: in noi ca fiinte umane, exista aceasta nevoie de a ne simti 
in siguranta. Doar atunci cand ne simtim in siguranta putem fii cu adevarat noi insine, sa ne 
acceptam pe noi insine si pe ceilalti cum ar trebui si sa ne atingem potentialul in viata.

Vestea buna pe care vreau sa o impartasesc cu voi azi e ca securitatea de care avem nevoie 
in viata noastra desi este oferita in foarte multe locuri, poate fi gasita exclusiv in Isus. El e uni-
cul care poate oferi tot ce ai nevoie pentru acum si pentru totdeauna.

‘…Eu am venit ca ele să aibă viață și s o aibă din belșug.’ Ioan 10:10

Acest lucru este posibil datorita a ceea ce Isus este – char in urmatorul verset El se descrie 
astfel:
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‘Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi.’ Ioan 10:11

Isus are o imagine clara in minte cand zice asta – pasunile dificile si arse de soare ale Israe-
lului. In acest mediu nu poti sa iti lasi oile sa pasca nesupravegheate – e un teren periculos 
– din cauza pradatorilor, dar si a lipsei hranii pentru animale. Si, avand aceasta imagine in 
minte, putem sa intelegem la ce se refera Isus cand zice ca El e pastorul nostru.

Bineinteles nu escaladam dealuri fizice in umblarea noastra cu Domnul, insa cu totii ne putem 
identifica cu aceasta imagine – in viata noastra sau a celor din jur. Vorbesc de acele momente 
cand simtim nevoia unei maini care sa ne ghideze in viata; sa ne mangie; sa ne directioneze; 
sa ne conduca la resurse; sa ne protejeze si sa ne ofere securitatea de care avem atat de 
mare nevoie... doar El poate aduce.

Asadar, declaratia „Isus este Pastorul cel Bun” e o veste foarte buna pentru noi – in mijlocul 
tulburarilor vietii – putem gasi securitate si energie stiind ca acem un Pastor Bun – cel mai bun 
pastor possibil – sa ne ghideze.

Asadar, cum putem sa ne pozitionam pentru a avea o relatie cu Pastorul cel Bun ca El sa ne 
ghideze si sa ne sustina?
Am sa propun doua lucruri azi la care sa te gandesti:

Pentru a fii condus de Pastorul cel Bun:

Alege sa asculti vocea Lui

Oieritul in Palestina implica ca oile sa invete sa asculte vocea pastorului – se pare ca intr-o 
piata sau la o adapatoare unde se adunau foarte multe oi, pastorul nu trebuia decat sa strige 
oile sale si ele recunoasteau glasul pastorului lor si il urmau pentru a iesi din mijlocul celor-
lalte. Pentru a-L avea pe Pastorul cel Bun ca ghid in viata noastra, trebuie sa ne antrenam 
urechea sa putem recunoaste vocea Lui in mijlocul tumultului de voci care incearca sa ne atra-
ga atentia. 

Atunci cand cautam indrumare sau directie sunt atat de multe voci in jur pregatite sa ne ofere 
ajutorul si poate fi dificil sa stim ce sa credem – pe cine sa credem si pe cine sa urmam. De la 
Google la retelele sociale, stirile si toti formatorii de opinie, toti au ceva de spus si toti creaza 
mult zgomot in jurul nostru.

In Isus, insa, gasim o voce diferita si plina de autoritate:
- Vocea Celui ce ne iubeste
- Vocea Celui ce e pentru noi, fara conditii
- Vocea Celui ce ne vrea binele in fiecare aspect al vietii

Provocarea, insa, e sa reusim sa ii recunoastem vocea. Atunci cand ii stim vocea primim 
indrumarea cea mai buna si putem fii increzatori ca mergem in directia corecta – asta binein-
teles aduce o pace si o securitate adanca.

Am vazut lucrul asta ilustrat acum cativa ani cand am mers impreuna cu sotia me Heather si 
inca cativa prieteni la jocurile paralimpice in Londra. A fost superb – cel mai impresionat am 
fost de sportivii nevazatori de salt triplu. Dupa cum va puteti imagina, stadionul era plin si era 
un zgomot incredibil. Am urmarit momentul cand sportivii indrumati de atrenor au intrat in are-
na. Toti sportivii erau aliniati. Atunci cand atrenorul si-a ridicat mana, intreg stadionul a amutit. 



Apoi am auzit vocea ei spunand: Porneste! Atletul care urma sa sara imediat ce a auzit vocea 
a stiut exact unde trebuie sa mearga – fuga – salt incredibil si aterizare.

Ce pot sa va spun cu siguranta e ca acesti sportivi nu auzeau vocea antrenorului pentru prima 
oara – erau antrenati sa cunoasca vocea lui. La fel este adevarat si pentru noi – in mijlocul 
galagiei trebuie sa ne antrenam sa auzim vocea Pastorului cel Bun.

Cum?

Alege sa te opresti, sa fii tacut, sa te rogi cerandu-i Bunului Pastor sa iti vorbeasca.
Aseaza-te, inceteaza sa mai alergi in cercuri, citeste cuvintele lui Isus din Biblie si astfel te vei 
antrena sa auzi vocea Lui.
Un loc ideal unde poti incepe sunt cele 4 Evanghelii scrise de Matei, Marcu, Luca si Ioan. 
Poate ai putea descarca aplicatia youversion unde o sa puteti gasi planuri de citire a Bibliei 
despre pace, dragoste, speranta, relatii, profesie – acestea te vor ajuta sa identifici vocea Lui 
in situatia ta specifica – vei incepe sa-I identifici vocea.

Imediat ce incepi sa auzi vocea Lui, incepe sa te consulti cu ceilalti prieteni crestini, poate cei 
din Grupa de casa? E important sa verifici ca ce auzi e in linie cu mesajul general al Bibliei. Cu 
atat mai mult daca vreti sa faceti schimbari in viata voastra bazat pe ce auziti. E important sa 
aveti imputul cat mai multor oameni.

Bineinteles e una sa auzim vocea Pastorului si cu totul altceva sa Il urmam. Asadar, in al doi-
lea rand:

Angajeaza-te sa Ii urmezi vocea

Atunci cand urmam vocea Lui ne pozitionam pentru a primi indrumare si resurse pentru dru-
mul pe care il avem inainte. Isus a spus:

‘Dar El a zis: – Fericiți sunt mai degrabă cei ce aud Cuvântul lui Dumnezeu și l păzesc!’ Luca 
11:28

Asta a fost si experienta mea in toti acesti ani de cand imi dau silinta sa ascult – capacitatea 
Lui de a vorbi in viata mea nu e limitata de El, deoarece El e mai mult decat doritor sa ma 
ghideze si sa ma conduca. Am descoperit in viata mea si in viata multora ca pastor ca pentru 
a afla cu adevarat plinatatea vietii pentru care Dumnezeu te-a creat – trebuie sa fii pregatit sa 
asculti vocea Pastorului.

Scriitorul Kenneth Baily spune: „Fuziunea dintre actiunea pastorului si atitudinea oilor – su-
veranitatea lui Dumnezeu si libertatea si responsabilitatea umanitatii sunt puse impreuna...”

Aceasta este o alegere pe care fiecare din noi trebuie sa o consideram la cel putin doua nive-
luri:
In primul rand, trebuie sa luam decizia ca prioritatea deasupra tuturor prioritatilor in viata noas-
tra e sa-L urmam pe Isus – sa facem ce ar face El, sa spunem ce ar spune El, sa traim cum 
a trait EL, sa facem viziunea Lui asupra vietii viziunea noastra – toate celelalte voci din viata 
noastra vor fi subsecvente acestei prioritati: vreau sa Il urmez pe Isus si voia Lui pentru mine. 
Aceasta decizie apoi devine platforma pe care se sprijina al doilea nivel de alegeri.

Acestea sunt genul de alegeri pe care le facem in fiecare zi: Alegem in avans sa traim ca Isus 
si apoi cu fiecare ocazie ascultam vocea Pastorului pregatiti sa ascultam. Aceasta supunere 



ne aduce in situatia de a ne bucura de tot ce El a promis pentru noi, provizie si povatuire. Per-
miteti-mi sa mai repet odata: auzirea si supunearea ne aduc in postura de a primi povatuire si 
provizie.

Si in cele din urma am sa prezint cateva dintre recompensele de care se bucura cei ce asculta 
vocea Lui:
Nu cred ca este o mai buna descriere a recompenselor decat Psalmul 23.
Acesta este numit si Psalmul pastorului – asculta-l citit te rog si primeste asigurarea si in-
crederea ca Bunul Pastor este si cu tine:
‘Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic . El mă face să mă întind pe pășuni 
verzi. El mă conduce la ape odihnitoare. Îmi înviorează sufletul și mă călăuzește pe cărări 
drepte, datorită Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de 
rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața dușma-
nilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și cupa mea este atât de plină. Într-adevăr, bunătatea 
și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului cât vor dăinui 
zilele !’ Psalmii 23:1-6

Ce promisiuni incredibile aduce Pastorul cel Bun in viata noastra: El ne conduce la:
- Un loc al proviziei – nu voi duce lipsa de nimic
- Pasuni verzi – imaginea Biblica a abundentei
- Aduce pace – odihna si inviorare
- Ne conduce spre binele nostru
- Chiar si prin valea umbrei mortii promite sa fie cu noi
- Prezenta Lui aduce mangaiere
- Nu mai ne e teama de viitor
- Avem asigurare pentru aici si pentru vesnicie

Acest fel de siguranta e ceea ce orice om are nevoie. M-am rugat in pregatirea acestui mesaj 
si acesta e cadoul meu pentru tine, chiar acum, in timp ce asculti glasul meu, pacea si securi-
tatea Domnului sa ia stapanirea in viata ta mai mult ca oricand.

Indiferent ca esti plin de bucurie sau trist in acest moment, poti avea o noua siguranta in viata 
ta pentru ca Pastorul cel Bun este cu tine.

Atat de mult isi doreste Isus, Pastorul cel Bun, sa il cunosti si sa ii cunosti bunatatea, incat a 
facut ceva ce niciun alt pastor nu a facut in istorie. Se face referire la asta de doua ori in Ioan 
10 „El isi da viata pentru oi”.
In acest act de supunere El si-a aratat intentia de a aduce viata si de a se conecta in asa mas-
ura incat nici viata nici moartea sa nu mai poata rupe legatura voastra.
Chiar daca acest act a contituit un curaj incredbil din partea lui Isus, El a mers mult mai depar-
te intr-un act de dragoste care se sacrifica si care l-a costat totul. Prin moartea Lui pe cruce, 
noi am primit posibilitatea de a avea o relatie cu Tatal nostru in ceruri.
Isus spune – am venit pentru ca tu sa ai viata si viata din belsug.
Asadar, Isus, ne spune Biblia, prin moartea si invierea sa ne-a salvat de cel mai mare inamic 
al nostru – moartea. Asadar, singurul raspuns natural la o astfel de dragoste e sa ne insusim 
aceasta noua viata pentru acum si pentru totdeauna.

Partea noastra ramane sa recunoastem razvratirea noastra in a incerca sa traim de capul nos-
tru – fara Dumnezeu – si sa alegem sa ne intoarcem la El – sa primim iertarea Lui pentru toate 
pacatele noastre si sa primim darul vietii din abundenta.
Am pregatit o scurta rugaciune pe care poate vrei sa o rostesti si tu in inima ta. In timp ce eu 
rostesc aceasta rugaciune, te rog sa o spui si tu:



Isus, Pastoul meu bun, imi pare rau pentru ca am incercat sa imi traiesc viata fara Tine. Te rog 
sa ma ierti si sa ma ajuti. Aleg sa imi gasesc securitatea in Tine. Aleg sa Te invit in centrul vietii 
mele si din acest moment sa ma incred in Tine si sa Te urmez pentru cate zile mi-ai dat aici pe 
pamant. Amen.

Daca ai spus aceasta rugaciunea pentru prima oara, sunt nespus de bucuros pentru tine. 
Echipei noastre i-ar face mare placere sa te ajute in orice fel e nevoie pentru a face pasi mai 
departe de aici inainte pentru a-L cunoaste pe Isus mai bine. Un link o sa apara pe ecran – te 
incurajez sa il accesezi cat mai curand si sa ne anunti in acest fel de decizia ta. In acest fel 
vom putea sa te contactam curand.

In cele din urma, permiteti-mi sa ma rog pentru noi toti rugaciunea pe care o gasim in Evrei 
13:
‘Dumnezeul păcii, Care L a adus înapoi dintre cei morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor 
al oilor, prin sângele legământului veșnic, să vă desăvârșească în orice lucru bun, pentru a 
I face voia, lucrând în noi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Cristos, a Căruia să fie 
slava în vecii vecilor! Amin.’ Evrei 13:20-21

Multumesc inca odata pentru oportunitatea de a ma adresa voua – ma rog sa simititi prezenta 
lui Isus, Pastorul cel Bun, calauzindu-va fiecare pas in aceasta saptamana.

Haideti acum sa incheiem cu un cantec care vorbeste despre bunatatea Domnului.


