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

Duh. Amin 

 

Dragi membri ai familiei Velmei, prieteni ai ei, vecini si membri ai Bisericii 

asa cum se arata aici la Our Redeemer, 

 

Poti sa slujesti si sa ajuti in multe feluri, dar nu este niciodata usor sa stai in 

preajma cuiva drag – mama, sora, bunica – care este chinuit cu incetul de 

cancer. Ceea ce face ca acesta veghe sa fie ceva mai usor de dus este atunci 

cand cel care moare este impacat cu plecarea din acesta viata. Asta a fost 

cazul Velmei caci, prin puterea Duhului Sfant lucrand prin Cuvantul lui 

Dumnezeu, ea L-a cunoscut si s-a increzut in Fiul lui Dumnezeu trimis de 

Tatal nostru ceresc. Cu alte cuvinte, Velma a crezut in Mantuitorul acestei 

lumi – Isus Hristos. 

 

Atat de linistita a fost ea cu plecarea ei din acesta viata si atat de sigura a fost 

ea de locul unde DOMNUL Dumnezeu urma sa o duca, ca a vorbit despre 

acest serviciu funerar. Ea a vrut ca voi sa cantati “Ce maret esti Tu” si 

“Ramai in mine”. Amandoua sunt imnuri de rugaciune in care ne 

incredintam in mainile induratoare, gaurite de cuie ale Rascumparatorului 

nostru. Cugetati, de exemplu, la una dintre acele rugaciuni din strofa imnului 

unde cel ce canta se roaga lui Isus … 

 

Tine crucea Ta inaintea ochilor mei care se inchid,  

Straluceste in intunecime, si intreapta-ma catre ceruri. 

Dimineata cerului se revarsa si umbrele neinsemnate ale pamantului fug; 

In viata, in moarte, Doamne, ramai in mine! 

 

Chiar in timp ce i se tinea crucea inaintea ochilor ei ce se inchideau, Velma a 

vorbit despre acest serviciu cand urma sa fiti aici. Intrebata daca era vreun 

pasaj specific din Biblie pe care il vrea ca baza pentru predica ei funerara, ea 



a indicat ca dorea sa aiba la baza Ioan 3:16. Prin urmare, ascultati va rog acel 

text si chibzuiti cum se refera la Velma si cum se refera la voi, in cadrul 

temei … 

 

…“Nu doar credinta, ci credinta in Hristos Isus” 

 

Caci Dumnezeu atat de mult a iubit lumea ca a dat pe singurul Sau Fiu 

nascut, pentru ca oricine crede in El sa nu piara ci sa aiba viata vesnica. 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI  Dumnezeul nostru. 

 

Ioan 3:16 este familiar din doua motive. In primul rand, multi oameni 

recunosc ca deseori versetele din Biblie sunt pe tablite tinute sus de cineva in 

multime la un eveniment sportiv, aproape de zona finala in timpul unui joc 

de fotbal. In al doilea rand, si mai important, versetul acela din Scriptura este 

recunoscut ca o declaratie de baza a Evangheliei – a Vestii Bune a 

crestinatatii. 

   

Cum Velma a vrut ca voi sa auziti o predica bazata pe acest Cuvant al lui 

Dumnezeu, sa-l chibzuim, bucata cu bucata. Incepem cu prima parte. 

 

Caci Dumnezeu atat de mult a iubit lumea. Ne intrebam de ce. De  ce ar iubi 

Dumnezeu acesta lume? Este o lume care a cazut de la creatia perfecta a lui 

Dumnezeu … o lume care I-a intors spatele lui Dumnezeu si care nu prea 

mai are nevoie de El … o lume care Il sfideaza pe  Dumnezeu si a plecat pe 

calea ei proprie. Astfel aceasta este o lume a durerii si a suferintei si a mortii, 

nu numai a trupului dar si a sufletului. Priviti acesta lume si pe fiecare dintre 

noi in ea – fiecare dintre noi si pe noi toti, stransi impreuna pe aceasta 

planeta care moare din cauza bolii pacatului. 

 

Deci cand Biblia spune ca Dumnezeu atat de mult a iubit lumea nu e o 

declaratie facuta pentru ca lumea merita sa fie iubita. Intr-adevar, nimeni nu 

merita – nici tu, nici eu, nici Velma. Ea a stiut ca este o pacatoasa; cineva 

care era pacatos si care a incalcat Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu in 

fapta, in vorba si in gandire; prin ceea ce a facut si prin ceea ce n-a facut – 

prin ceea ce a spus si prin ceea ce nu a spus – prin ceea ce a gandit si prin 

ceea ce nu a gandit. 

 

Dumnezeu atat de mult a iubit lumea este o declaratie, nu despre noi caci nu 

e vorba de cat de iubit suntem noi, dar este vorba de Dumnezeu singur Care 



este dragoste. Dragostea Lui este pentru lumea acesta, si desi Dumnezeu 

uraste pacatul, El nu ar permite ca lumea, El nu ar permite ca Velma, El nu 

ar permite ca voi sa intrati in vesnicie fara sa astearna calea de a fi cu el in 

cer. Asta n-ar fi o dragoste obisnuita cea care ar putea sa faca asa ceva. N-ar 

fi dragoste frateasca sau dragoste romantica sau dragoste emotionala. Ar fi 

dragoste sacrificiala. 

 

Caci Dumnezeu atat de mult a iubit lumea ca a dat pe singurul Sau Fiu 

nascut. Astfel Dumnezeu L-a dat pe singurul Sau Fiu … pe Fiul Tatalui din 

vesnicie L-a dat … L-a trimis in aceasta lume. Asta inseamna Craciunul. 

Isus, Fiu al Tatalui din vesnicie si nascut de fecioara Maria, este Mantuitorul 

care a venit in aceasta lume si care Si-a tras prima suflare in Betleem. El a 

venit ca un prunc ca sa fie Mantuitorul pruncilor. Isus a fost un copil si un 

tanar care crestea in Galileea in casa lui Iosif si a Mariei, facand asta ca sa 

fie Mantuitorul copiilor si al tinerilor. Isus a devenit un adult ca sa fie 

Mantuitorul adultilor. 

 

Astfel Dumnezeu Tatal atat de mult a iubit lumea ca a dat pe Dumnezeu 

Fiul ca sa se nasca, sa traiasca si sa fie Jertfa care a platit pretul pentru toate 

pacatele tuturor oamenilor tuturor timpurilor. Isus a facut aceasta cand a 

suferit pretul teribil al pacatului lumii – pretul teribil al pacatelor Velmei – 

pretul teribil al pacatelor tale, pe cruce cand a fost rastignit. Astfel Isus te-a 

iubit atat de mult ca Si-a dat viata pentru tine. Si-a revarsat Sangele Lui 

sfant, pretios ca sa-ti spele toata murdaria mizerabila si sa-ti curete sufletul. 

Isus a luat pacatele tale asupra Lui ca tu sa poti fi acoperit de iertarea lui 

totala. El a luat moartea ta ca sa-ti dea Viata Lui – viata nemuritoare acum, 

viata vesnica pentru intotdeauna. Asta inseamna Vinerea cea Mare. 

Dumnezeu a murit pentru lume, Dumnezeu a murit pentru Velma, 

Dumnezeu a murit pentru tine. Dumnezeu atat de mult a iubit lumea ca a 

dat. 

 

Trei zile mai tarziu, Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a sculat din nou din morti. 

Pe cruce El a cucerit pacatul si pe Satana. Din mormantul in care I-a fost pus 

trupul, Isus S-a ridicat din nou in dimineata aceea a Invierii acum doua mii 

de ani. Facand asta, El a cucerit moartea si mormantul. Asta inseamna 

Duminica Pastelui. Asta a crezut Velma si a putut sa se incredinteze –  cu 

trupul si sufletul si toate lucrurile ei in mainile gaurite de cuie ale lui Isus cel 

inviat, facand asta cu pace si anticipare fericita a paradisului. In aceste 

saptamani din urma ea a stiut ca va fi vie cu Domnul in timp ce cancerul ei 



va fi mort si disparut. Asta a vrut ea sa auziti in aceasta dimineata si astfel 

continuam cu textul pe care ea l-a ales. 

 

Caci Dumnezeu atat de mult a iubit lumea ca a dat pe singurul Sau Fiu 

nascut, pentru ca oricine crede in El. Si exact aici este partea unde de multe 

ori se incurca oamenii. Ei cred ca Dumnezeu atat de mult a iubit lumea ca a 

dat pe singurul Sau Fiu nascut, pentru ca oricine crede … sa nu piara ci sa 

aiba viata vesnica. Aceasta este o minciuna. Oamenii vor spune, sau poate 

ca si tu ai spus, “Nu te teme, eu cred. Eu sunt in regula pentru ca am 

credinta.” Ascultati iarasi ce spune Biblia, Caci Dumnezeu atat de mult a 

iubit lumea ca a dat pe singurul Sau Fiu nascut, pentru ca oricine crede in 

El sa nu piara ci sa aiba viata vesnica. … pentru ca oricine crede in El, … 

crede in El … in El … in Hristos Isus. 

 

Deci va rog sa intelegeti, nu este numai credinta, ci credinta in Hristos Isus 

cea care duce in paradis. Isus a spus-o in lectura din Evanghelie pe care ati 

auzit-o mai devreme cand El a declarat, “Eu sunt Calea, si Adevarul, si 

Viata; nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine” (Ioan 14:6). Daca ati 

observat in Crezul Apostolilor pe care biserica l-a marturisit acum cateva 

momente, nu este “Eu cred, punct”, ci “Eu cred in Dumnezeu Tatal 

Atotputernic … in Isus Hristos … in Sfantul Duh.” 

 

Altii vor sustine ca “Nu conteaza ce crezi, atata timp cat esti sincer.” Inca o 

data, prea-iubitilor, aceasta este o minciuna sincera care duce la distrugerea 

vesnica. Referitor la Domnul Isus, Biblia declara adevarul ca, “nu exista sub 

cer un alt nume dat oamenilor prin care trebuie sa fim mantuiti” (Faptele 

apostolilor 4:12). Deci nu este doar “credinta”, ci “credinta in Isus” cea care 

mantuieste si da alinare chiar si cand cineva este ciuruit cu tumori si pe patul 

de moarte. Astfel credinta Velmei in Hristos, in special in aceste ultime 

saptamani, poate sa ne faca sa ne simtim mai bine dar nu ne da noua credinta 

in Hristos. Numai Dumnezeu Sfantul Duh poate sa faca acest lucru lucrand 

cu har prin Cuvant. 

 

Parintii piosi, credinciosi vor acest lucru pentru copiii lor si vor avea grija ca 

copiii lor mici sa fie adusi la Domnul ca El sa dea acestor micuti credinta in 

Hristos. Astfel, scurt timp dupa ce Velma s-a nascut in 1923, parintii ei 

iubitori s-au ingrijit nu numai de nevoile ei trupesti, dar si de sufletul ei si ea 

a fost botezata in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului Duh. In clipa 

aceea a apei si a Cuvantului, Dumnezeu a generat credinta in inima ei ca sa 

creada in Hristos. Cu siguranta ca asta a vrut Dumnezeu pentru ea si pentru 



lume. Asta vor parintii piosi pentru copiii lor. Deci va rog sa acceptati 

aceasta invitatie, daca nu ati facut-o deja, sa acordati darul credintei in 

Hristos Isus copiilor vostri mici, sau chiar voua, ca si voi sa fiti printre cei 

dragi botezati. Puteti blestema Adevarul, sau va puteti pocai si intreba, cum 

a facut un anume barbat in Biblie cand a auzit despre Mantuitor si 

binecuvantarile botezului. El a spus, “Uite, aici este apa! Ce ma impiedica 

sa fiu botezat?” (Faptele apostolilor 8:36). Cu adevarat “promisiunea este 

pentru voi si pentru copiii vostri” (Faptele apostolilor 2:39). 

 

Parintii piosi vor toate binecuvantarile lui Dumnezeu in Hristos sa fie pentru 

ei si pentru copiii lor. Acest lucru a fost adevarat pentru Velma si astfel, ea a 

fost crescuta in credinta crestina, fiind adusa la scoala de duminica si la 

slujbele bisericesti unde ea a auzit despre Legea lui Dumnezeu care 

condamna pacatul si Evanghelia lui Dumnezeu care iarta. Pentru ca credinta 

in Hristos sa continue trebuie sa hranim sufletul. Exista o foamete spirituala 

pe care nu i s-a permis Velmei sa o sufere. Cresterea in credinta in Hristos 

Isus este ceea ce Dumnezeu vrea pentru copii. Deci va rog sa acceptati 

aceasta invitatie, daca nu deja ati acceptat-o, de a va aduce copiii la scoala 

de duminica si la biserica, in fiecare duminica, saptamana de saptamana, an 

dupa an, ca sa poata sa fie printre dragii botezati care aud Cuvantul lui 

Dumnezeu anuntat lor. Va fi de un ajutor si o alinare imense cand vor fi in 

situatia in care a fost Velma in acest ultim an al vietii ei pe acest pamant. 

 

Velma a continuat sa creasca in cunoasterea si increderea ei in Hristos Isus. 

In 1936 ea a confirmat credinta crestina si a fost primita la Masa Domnului 

impartasindu-se din  Cina Sfanta unde Isus a spus, “Luati si mancati; acesta 

este Trupul Meu. Acesta este Sangele Meu, al noului Testament, care se 

revarsa pentru multi pentru iertarea pacatelor” (Matei 26:26-28). De-a 

lungul anilor ea a continuat sa fie la serviciul divin duminica dimineata la 

biserica si sa auda Cuvantul lui Dumnezeu si sa-L primeasca pe Hristos in 

sfanta impartasanie. Din 1998, Sfanta Cina era timpul si locul in care ea era 

cel mai aproape de barbatul ei, Ernie – el la Masa Domnului acolo in paradis 

– ea ospatandu-se in acelasi timp de partea asta a vesniciei aici. La fiecare 

vizita in aceste ultime luni ea a dorit sa-si marturiseasca pacatele, sa auda 

proclamatia lui Dumnezeu de iertare si sa primeasca Cina Domnului. Asta i-

a sustinut credinta in Hristos Isus pana la si prin acel moment vinerea trecuta 

cand a fost chemata din aceasta lume. Acum ea si Ernie, cu ingerii si 

arhanghelii si toti cei din cer lauda si maresc Numele glorios al 

DOMNULUI, slavindu-L mereu si cantand, 

 



“Sfant, Sfant, Sfant, DOMNUL Dumnezeu al ostirilor; 

Cerul si pamantul sunt pline de slava Ta.” 

 

“Dupa aceasta m-am uitat si iata, o mare multime pe care nu poate sa o 

numere nici un om, din toate natiile, din toate semintiile si popoarele si 

limbile, stand in picioare inaintea scaunului de domnie si inaintea Mielului, 

imbracati in robe albe, cu crengi de palmier in maini si strigand cu voce 

tare ‘Mantuirea apartine Dumnezeului nostru Care sta pe scaunul de 

domnie si Mielului!’” (Apocalipsa 7:9-11). 

 

Acum ea si Ernie, impreuna cu ingerii si arhanghelii si toate ostirile cerului 

imbracate in robe albe lauda si maresc Numele glorios al DOMNULUI, 

slavindu-L mereu si cantand, 

 

“Osana, Osana, Osana in cerurile preainalte!” 

 

De aceea va rog sa acceptati aceasta invitatie, daca nu ati facut-o deja, sa va 

pregatiti pentru Ospatul care continua. Va rog sa vorbiti cu mine pentru a 

deveni membri aici la Our Redeemer si a lua parte la Cina Domnului Isus 

unde Ernie si Velma deja au luat loc si se ospateaza. 

 

Dragi membri ai familiei Velmei, prieteni ai ei, vecini si membri ai Bisericii 

asa cum se arata aici la Our Redeemer, 

   

Tineti minte astazi si in fiecare zi, si pentru ultima zi din viata voastra in 

aceasta lume ca este … 

  

 

“Nu doar credinta, ci credinta in Hristos Isus” 

 

Asta este ce a vrut Velma sa auziti voi in aceasta zi: Caci Dumnezeu atat de 

mult a iubit lumea ca a dat pe singurul Sau Fiu nascut, pentru ca oricine 

crede in El sa nu piara ci sa aiba viata vesnica.  Amin. Ceea ce Velma a 

vrut ca voi sa cantati in aceasta zi este imnul religios “Ramai cu mine.” Este 

imnul #552 din culegerea de imnuri. Vom canta strofele 1, 2, 6, 7 si 8. 

  


