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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al  Fiului si al Sfantului Duh. 

Amin. 

 

Draga Faye, membri ai familiei, prieteni si vecini ai lui Keith Howell, 

 

Cand ne oprim si ne gandim la viata lui Keith, ne aducem repede aminte de 

luptele fizice pe care le-a avut de dus. Nu prea usor de vazut sau recunoscut 

in asemenea momente, totusi, sunt indurarea, bunatatea si rabdarea 

Domnului. Este mai greu sa discernem acest lucru pentru ca se intampla zi 

de zi si in curand se considera de la sine inteles, ca anotimpurile anului si ca 

recoltele campurilor si ca apa de sus, de jos si de langa noi. 

 

De fapt, Biblia asemuieste apa cu Cuvantul lui Dumnezeu. In fiecare zi apa 

ne vine si ne aduce tot ceea ce este necesar sa ne tina in viata in mod fizic. 

Avem nevoie de apa in fiecare zi ca sa ne mentina viata si sa ne dea hrana. 

Asta este tocmai ca Cuvantul lui Dumnezeu ce ne tine in viata in mod 

spiritual. Avem nevoie de Cuvantul lui Dumnezeu in fiecare zi ca sa ne 

mentina sufletele si sa ne dea viata. Fara apa ne-am deshidrata si am muri in 

cateva zile; fara Cuvantul lui Dumnezeu ne ofilim si murim pe vecie.  

 

Hotarat ca nu asta vrea Dumnezeu pentru noi, si astfel, El Isi trimite 

Cuvantul la oameni … spunandu-le sa se pocaiasca de pacatele lor si 

invitandu-i sa creada in El si sa vina in Prezenta Lui. Aceasta este cu 

adevarat o invitatie, raspandita de Domnul prin mesagerii Lui, ca oamenii sa 

fie hraniti si sustinuti de Vestea Buna ca Isus a murit pentru toate pacatele, 

ca El a inviat din morti, si ca iertarea si viata vesnica sunt disponibile pentru 

toti.  

 

… Cuvantul merge inainte! 

 

Caci asa cum ploaia si zapada coboara din cer si nu se intorc inapoi ci uda 

pamantul, facandu-l sa rodeasca si sa produca, dand samanta celui care 

seamana si paine celui ce mananca, asa va fi Cuvantul Meu care merge 



inainte din gura Mea; nu se va intoarce gol la Mine, ci va indeplini planul 

Meu, si va reusi in lucrul pentru care l-am trimis (Isaia 55:10-11). 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru.  

 

De Craciun sarbatorim Intruparea Cuvantului – adica, faptul ca Fiul lui 

Dumnezeu a devenit fiinta omeneasca si s-a nascut in Betleem. Isus este 

Cuvantul adevarat al lui Dumnezeu – mesajul de speranta de sus – coborat in 

aceasta lume ce moare. Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi plin de 

har si adevar. Isus este Cuvantul si a plecat din iesle ca sa ne fie 

Rascumparator – Cel Care, Singurul Care ne putea rascumpara ca sa fim ai 

Lui pentru totdeauna. Cuvantul a mers inainte si a murit pe cruce in locul 

nostru, castigand iertarea de care fiecare dintre noi are nevoie.  Trei zile mai 

tarziu, Cuvantul a inviat din morti si a salutat lumea in dimineata primului 

Paste. 

 

Dupa aproape doua mii de ani, Cuvantul a mers inainte si si-a indeplinit 

planul atunci cand Keith a fost botezat pe 22 martie 1959. Botezul i-a adus 

lui Keith darul lui Dumnezeu de credinta pe cand i se dadea semnul de apa al 

apartenentei la Imparatia lui Dumnezeu. Dar acesta era numai inceputul. Era 

numai inceputul pentru ca botezul este o traire si o existenta continue in 

Cuvantul lui Dumnezeu. Sufletul are nevoie sa fie hranit in fiecare zi si daca 

nu este moare. 

 

Nu s-a intamplat asa ceva in cazul lui Keith. Cuvantul a mers inainte si si-a 

indeplinit planul si el a confirmat credinta crestina pe 4 octombrie 1959. 

Keith a spus “amin” adevarurilor Legii lui Dumnezeu care condamna 

pacatul si Evangheliei lui Dumnezeu care iarta pacatul. Sau, asa cum a 

afirmat Keith – ca “batranul Adam din noi trebuie, prin cainta si pocainta 

zilnice, inecat si sa moara cu toate pacatele si poftele rele si, din nou, sa se 

iveasca si sa rasara in fiecare zi un om nou, care va trai inaintea lui 

Dumnezeu in neprihanire si puritate pentru intotdeauna.” 

 

Cuvantul a mers inainte si si-a indeplinit planul cand venea duminica ca sa 

participe la serviciul divin, caci neglijarea acestui lucru va cauza in curand 

ofilirea si in cele din urma moartea credintei. Caci confirmarea nu este 

sfarsitul vietii crestinului in biserica, ci un alt inceput. Sufletul are nevoie sa 

fie hranit cu  Cuvantul ca sa ramana viu. El, impreuna cu tine, Faye, a 

recunoscut acest lucru si astfel ati avut grija ca si copiii vostri sa fie botezati 

si confirmati. 



Cuvantul de dragoste si de mantuire plin de har al lui Dumnezeu a ramas 

neclintit si neindoielnic, cu toate ca viata se schimba si anii treceau rapid. 

Asa a ramas pentru Keith chiar si cand starea lui s-a deteriorat … fagaduinta 

lui Dumnezeu de speranta si viata vesnica a ramas neindoielnica si sigura cu 

toate ca Keith a trecut de la o camera de spital obisnuita la reanimare. Acel 

cantec vechi al Bisericii … liturgia Cuvantului a venit la Keith intr-un astfel 

de  loc si la o asa vreme.  

 

Sunt cuvintele Invocatiei …in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh 

… cuvintele de marturisire a pacatelor si totodata a iertarii lor … cuvintele 

crezului … Psalmul 23 … Tatal Nostru si binecuvantarea. Ultimul cantec a 

fost Cantarea lui Simeon … Acum, slobozeste in pace pe slujitorul Tau, 

Doamne, dupa Cuvantul Tau. Cateva ore mai tarziu Keith a fost slobozit. 

 

Si asta ne aduce la zi … aici si acum. Centru atentiei se muta de la 

Dumnezeu si Keith, la Dumnezeu si la tine. Aici este camera aceasta unde 

inaintea ta si a mea se afla un sicriu. Acum este acest moment actual in care 

Cuvantul merge inainte catre fiecare dintre voi. In ceea ce priveste timpul, 

este un lucru pe care fiecare dintre noi il cunoaste, anume, … au mai ramas 

mai putin de zece ore in aceasta zi. In ceea ce priveste timpul, este un lucru 

pe care fiecare dintre noi nu il cunoaste, anume, … cate zile au mai ramas in 

vietile noastre. Cuvantul merge inainte in viata ta si isi va indeplini planul. 

Acum intrebarea este, ce se va intampla acum? 

 

De exemplu, acesta inmormantare a continut adevarul chemarii lui 

Dumnezeu sa-ti para rau de pacat si sa te uiti la Hristos in credinta. Cum ai 

auzit-o … numai ca osanda, sau si ca invitatie? Cu adevarat ca este 

intentionata ca o invitatie ce ti se intinde tie de catre Domnul si Biserica Lui. 

 

Sa ne rugam … 

 

Doamne Dumnezeule drag, in adancul inimii mele, stiu ca am pacatuit 

impotriva Ta in gandurile mele, cuvintele mele si faptele mele. Cuvantul Tau 

merge inainte si indeplineste planul pentru care l-ai trimis. Inteleg ca cu 

adevarat nu merit nimic altceva de la Tine decat mania Ta vesnica si osanda 

deplina. Dar in Cuvantul Tau care a mers inainte, am auzit si de dragostea 

Ta nemeritata pentru mine … dragostea care L-a trimis pe Fiul Tau in 

aceasta lume ca sa-mi ia locul sub mania Ta si dragostea care a dat voie ca 

Isus sa sufere pedeapsa pentru toate pacatele mele. Am auzit ca, in locul 

nimicirii vesnice pe care o merit Tu mi-ai dat viata vesnica. Doamne, sunt 



smerit cu adevarat de si ma incred in aceasta Veste Buna. Acum, Doamne, 

misca-mi inima si sufletul si trupul si mintea si duhul ca sa fac ceea ce Iti 

este pe plac … adica, sa Te cred, sa aflu alinare in Cuvantul Tau si sa gasesc 

adapost in Biserica Ta. Si Doamne, ma rog ca sa ma tii in credinta si sa ma 

tii credincios pana in acea zi cand trebuie sa ma arat inaintea scaunului de 

Judecata al lui Hristos ca sa aud Cuvantul Lui. Amin. 

 

 


