
Fi�i p�zitori buni! 

 
 
   Când o r�m��i�� dintre iudeii s-a întors din robia babilonian� la Ierusalim, întâi a fost reconstruit 
altarul, apoi templul �i în sfâr�it zidul Ierusalimului. Zidul slujea ca ap�rare fa�� de atacurile 
du�manilor. Ca s� previn� p�trunderea du�manului prin por�iile ora�ului, acestea erau bine p�zite. 
Numai a�a puteau iudeii întor�i din robie s� tr�iasc� în siguran��, desp�r�i�i de du�manii care îi 
înconjurau. 
   �i noi tr�im într-o lume, care st� cu du�m�nie împotriva copiilor lui Dumnezeu. �i ast�zi lumea 
dore�te s� produc� pagub� celor credincio�i. Nu ca atunci cu sabia �i suli�a, sau cu s�ge�i �i arcu�, 
ci cu „s�ge�ile” în sens figurat, cu care sim�urile, gândurile �i inima noastr� s� fie ademenite spre 
r�u. Aici avem nevoie spre ap�rarea noastr� un zid de desp�r�ire �i por�i bine p�zite. 
   Lui Ionu�, care abia începu-se s� mearg� la �coal�, bunicii lui i-au explicat aceasta astfel: 
   „Întâi trebuie s� fie închise u�ile urechilor tale fa�� de vorbele �i sfaturile rele ale colegilor t�i 
de �coal�, altfel ai pierdut. Dac� numai o dat� au ajuns în posesia acestor u�i, de abia o s� mai ai o 
ureche pentru vocea bunului P�stor.” 
   „U�ile ochilor t�i trebuie �i ele s� fie închise fa�� de c�r�i rele, nefolositoare �i a nenum�rate 
lucruri, pe care diavolul le pune în fa�a ochilor t�i, ca s�-�i abat� inima de la Domnul Isus. Cu 
siguran�� o s� neglijezi altfel studiul �i devii un om nefolositor.  Câteodat� trebuie s� fie închise 
u�ile �i fa�� de lucrurile, care le vezi expuse în vitrinele magazinelor, altfel nu vei înv��a s�-�i 
economise�ti banii, ori s�-�i r�mân� ceva, s� dai pentru lucrarea Domnului.” 
   „U�a buzelor tale are nevoie de o aten�ie deosebit�, deoarece ea p�ze�te un m�dular neînfrânat, 
care trage foloase de la anturajul r�u, care intr� prin u�ile ochilor �i a urechilor. Aceast� u�� se 
deschide u�or singur�, iar dac� nu este p�zit� bine, va l�sa s� ias� cuvinte sup�r�toare, 
nefolositoare sau vulgare. De aceea �ine-o pe cât posibil atâta timp închis�, pân� ce ai acumulat 
ceva experien�� sau �ti s� spui ceva folositor.” 
   „U�a interioar� a inimii tale trebuie s� fie bine închis� fa�� de ispite. P�zitorul u�ii, con�tiin�a, 
va deveni cu timpul foarte nep�s�toare, dac� nu ia seam� la aten�ion�rile ei. Adoarme u�or pe 
pozi�ie, încât tu crezi, c� totul este în ordine cu tine, când de fapt tu e�ti aproape de pierzare.” 
   „Dragul meu Ionu�, dac� tu p�ze�ti bine u�ile ochilor, urechilor �i a buzelor, �i e�ti atent la u�a 
interioar� a inimii, atunci cu ajutorul lui Dumnezeu, vei putea exclude felurite atacuri ale 
p�catului, care altfel vor p�trunde pe neobservate. Tu vezi deci,  ce preocupare important� este 
p�zirea u�ilor �i vegherea, de la care vor depinde multe în via�a ta!” 
   Ionu� a luat seama la cuvintele bunicilor s�i �i le-a p�strat în inima lui înc� mult timp dup� 
moartea lor. A devenit un bun p�zitor al u�ilor �i un slujitor folositor pentru Domnul lui �i în 
acela�i timp a fost pre�uit de cei din jurul lui. 


