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In + Numele lui Isus 
 
Charlie si Dana, Frusina si Brad, rude si prieteni: har, indurare 
si pace voua de la Dumnezeu Tatal nostru si Domnul si Mantuitorul 
nostru Isus Hristos. Sa ascultam inca o data Cuvantul lui Dumnezeu 
prin prorocul Isaia, capitolul 55: 
 
Cautati pe Domnul cata vreme se poate gasi; chemati-L, cata vreme 
este aproape. Sa se lase cel rau de calea lui, si omul nelegiuit sa 
se lase de gandurile lui, sa se intoarca la Domnul care va avea 
mila de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseste iertand. Caci 
gandurile Mele nu sunt gandurile voastre, si caile voastre nu sunt 
caile Mele, zice Domnul. Ci cat sunt de sus cerurile fata de 
pamant, atat sunt de sus caile Mele fata de caile voastre si 
gandurile Mele fata de gandurile voastre. Caci dupa cum ploaia si 
zapada se pogoara din ceruri, si nu se mai intorc inapoi, ci uda 
pamantul si-l fac sa rodeasca si sa odrasleasca, pentru ca sa dea 
samanta semanatorului si paine celui ce mananca, tot asa si 
Cuvantul Meu, care iese din gura Mea, nu se intoarce la Mine fara 
rod, ci va face voia Mea si va implini planurile Mele. Pana aici 
Cuvantul Domnului nostru. 
 
Moartea neasteptata a unei persoane dragi, fara nici o indoiala, 
face sa izbucneasca toate emotiile omesesti una dupa alta. Pentru 
oamenii de credinta se ridica si intrebarea referitoare la 
bunastarea vesnica a celui plecat. Si mult prea des, gandirea 
noastra incepe sa se agite bazandu-se pe ceea ce stiam sau credeam 
ca stiam. Este greu pentru noi, intr-un asemenea moment, sa 
reflectam si sa ne concentram preocuparile la ceea ce stie 
Dumnezeu.   
 
Domnul nostru a vorbit poporului Sau prin prorocul Isaia si a 
trebuit sa aduca aminte ca El lucreaza in feluri pe care noi nu le 
putem intelege intotdeauna, si El atrage atentia catre aroganta 
omului atunci cand presupune ca stie totul. Nu ne place sa 
recunoastem atunci cand nu stim raspunsul. Ne deranjeaza peste 
masura atunci cand ne confruntam cu lucruri care sunt cu mult 
deasupra intelegerii noatre omenesti limitate. Ne vine foarte greu 
sa dam priceperea tuturor lucrurilor numai lui Dumnezeu si s-o 
lasam in seama Lui. 
 
Dar sunt multe lucruri pe care le cunoastem, din care Domnul nostru 
vrea sa primim putere si mangaiere. Cunoastem, dupa Scripturi, ca 



numai singur Domnul cerceteaza inima si singur Domnul are puterea 
sa mantuiasca. Si El v-a promis ca Cuvantul Lui nu va intra in 
urechile celor ce il aud in zadar.  
 
Darul gratuit al mantuirii vesnice prin har prin credinta in Isus 
Hristos este tocmai aceea - un dar primit fara plata. Si Domnul ne-
a spus prin Cuvantul Sau cum ne da El aceasta credinta mantuitoare. 
El ne spune in Tit, capitolul 3, ca El ne-a mantuit, nu pentru 
faptele facute de noi in neprihanire, ci dupa indurarea Lui, prin 
spalarea nasterii din nou si prin innoirea facuta de Duhul Sfant, 
pe care L-a varsat din belsug peste noi, prin Isus Hristos 
Mantuitorul nostru, pentru ca odata socotiti neprihaniti prin harul 
Lui sa devenim in nadejde mostenitori ai vietii vesnice. Aceasta 
spalare El a dat-o lui Dragos cand a fost botezat, caci Domnul 
nostru declara ca toti cei dintre noi care am fost botezati in 
Hristos ne-am imbracat cu Hristos. Domnul nostru i-a dat lui Dragos 
acest dar binecuvantat si l-a ingropat in moartea Mantuitorului sau 
Isus. El a fost ingropat in moartea lui Hristos cu promisiunea ca 
El il va invia din nou.    
 
Domnul nostru nu Si-a uitat sau renegat vreodata promisiunea Lui 
catre Dragos si Dragos a fost crescut in Credinta ce a fost data 
odata sfintilor. El si-a marturisit public Credinta Crestina in 
cuvintele Crezului istoric de la Niceea, in care si-a declarat 
credinta in Dumnezeu Tatal Atotputernic, in Isus Hristos Domnul 
lui, si in Duhul Sfant, Domnul si Datatorul de viata. De asemenea a 
recunoscut darul lui Dumnezeu pentru el intr-un singur botez pentru 
iertarea pacatelor. 
 
Cuvantul lui Dumnezeu nu se intoarce la El fara rod, chiar si 
atunci cand noi nu putem masura rezultatul cu mintile noastre 
omenesti limitate si cu inimile noastre omenesti pacatoase. Dragos 
a avut o familie crestina credincioasa in cei prezenti aici astazi. 
Dana, stiu ca tu in special i-ai declarat tatalui tau in mod 
constant Cuvantul Domnului tau. Si Cuvantul Domnului tau nu este 
niciodata in zadar si nu se intoarce niciodata la El fara rod. 
Pacea si mangaierea ta trebuie sa vina de la ceea ce este sigur si 
vesnic, iar aceasta este adevarul pretios ca Isus Hristos a murit 
ca sa-i mantuiasca pe pacatosi.  
 
Domnul Isus, Dumnezeu adevarat, nascut din Tatal din vesnicie, si 
totodata Om adevarat, nascut din Fecioara Maria, este Cuvantul 
facut trup care a locuit printre noi. El a venit la poporul Lui ca 
sa-l rascumpere. Tatal nostru ceresc L-a trimis pe Isus, singurul 
Lui Fiu, si prin chinurile Lui, prin rastignirea Lui si prin 
glorioasa Lui inviere, a facut pace intre toata lumea, inclusiv 
Dragos, si El. L-a rascumparat de la pacat si de la puterea 
mormantului nu cu aur sau argint,ci cu cu sangelui Lui pretios si 



cu suferintele si moartea Lui nevinovata. Prin puterea mortii Sale, 
El a nimicit moartea pentru totdeauna, si toti cei morti vor invia 
in ziua cea de pe urma. 
 
Domnul nostru Isus Hristos a fost rastignit si a murit pentru 
pacatele lui Dragos, la fel ca si pentru pacatele fiecaruia prezent 
aici. Cu toate ca plata pacatului este moartea, asa cum ne 
aminteste corpul din fata noastra, darul gratuit al lui Dumnezeu 
este viata vesnica in Isus Hristos Domnul nostru. El a murit pentru 
voi, a murit pentru mine si a murit pentru Dragos. El a platit 
pretul pentru toate pacatele noastre si da promisiunea vietii 
vesnice tuturor celor ce cred in El. Domnul nostru sa va dea 
aceasta voua , si lui Dragos, dupa marea Lui dragoste si marea Lui 
indurare, care sunt cu mult deasupra cailor noastre si mai presus 
de toata intelegerea - in Numele Mantuitorului nostru rastignit si 
inviat Isus Hristos. Amin. 


