
  
 
  

  Sunt aici astazi datorita nemarginitei bunatati a lui Dumnezeu si datorita milei Lui 
pentru noi oamenii de aici. Cand ma gandesc la viata mea de pana acum, realizez 
prezenta Domnului in fiecare moment al vietii mele. De mic am fost invatat sa ma 
rog lui Dumnezeu si pentru asta le multumesc din inima parintilor mei. Botezat de 
mic in religia ortodoxa, mereu m-am simtit bine in biserici sau in manastiri, adica in 
locuri de rugaciune colectiva catre Dumnezeu. Dar niciodata nu am mers regulat la 
biserica, de multe ori nici cel putin de Craciun sau de Pasti. Dar intotdeauna am stiut 
ca El vegheaza asupra mea cu toata dragostea. Numai ca nu am stiut cat de mare si 
cat de profunda e aceasta dragoste a lui Dumnezeu. Sau nimeni nu a stiut sa-mi 
explice cat de mult Domnul Dumnezeu ne iubeste, sau eu nu am avut urechi pentru 
auzit. Am mers pe drumuri departate de calea Domnului Isus si poate chiar in sens 
invers cateodata. Au fost momente cand asa de mult mi-as fi dorit sa fi fost invatat 
de mic despre bunatatea, credinciosia, mila si vointa lui Dunnezeu. Acum privind 
inapoi daca as putea schimba ceva, ma gandesc ca nu as schimba nici o secunda din 
viata mea, pentru ca toate secundele vietii mele m-au adus aici. Stiu ca pacatele mele 
au fost mult prea multe inaintea Domnului. Dar n-am stiut pana de curand ca sangele 
Domnului Isus spala toate pactele noastre si ma consideram ca si pierdut. Oricum El 
nu m-a parasit nici un moment si orice imi doream in timp aveam. Odata am vazut o 
poza facuta unui parapantist in zbor cam pe la 1000 m. Atunci am zis in gandul meu. 
Doamne Dumnezeule ce mult mi-ar place sa traiesc aceasta senzatie de zbor liber la 
acea inaltime. Nu dupa multi ani am zburat cu parapanta si singur acolo sus I-am 
multumit pentru ca mi-A ascultat acel gand si mi-a implinit acea ascunsa dorinta. Da 
e bine si necesar sa ne rugam si intotdeauna Dumnezeu ne va da mai mult si mai 
bine decat ne-am rugat noi. Dar asa mare bunatate are iubitul nostru Domn incat el 
ne asculta si gandurile. Si daca gandul nostru nu este impotriva vointei lui si daca 
vede ca ne dorim ceva cu adevarat El ne va da din toata inima. Dar in acea perioada 
traiam fara speranta pe care Domnul o pune in inima noastra, speranta intr-o viata 
viitoare.  Dar minune mare. De la acea lipsa de speranta am ajuns prin mila 
Domnului la o certitudine astazi. In anii 90’ trecand printr-o perioada foarte grea, 
materiala si spirituala, am avut un vis care cred ca a fost inceputul schimbarilor din 
viata mea. Ajungand la un han am fost intampinat de propietari. O tanara pereche de 
crestini. Propietarul zicandu-mi ca stie cine sunt si prin ce trec si ca imi va da bani ca 
ajutor. Eu i-am raspuns atunci ca daca intradevar stie toate astea atunci stie si ca nu 
voi lua bani. Atunci cu cel mai frumos si intelegator zambet, mi-a zis ca stie si asta 
si darul lor pentru mine in acel vis a fost o BIBLIE. La scurt timp am cumparat o 
Biblie de la o manastire si am inceput sa o citesc. Din cate imi aduc aminte din acea 
perioada cred ca am cicit-o pe toata dar nu am inteles mai nimic.  
 
 
 



 
 
Am citit-o fara sa ma intreb si fara sa ma intrebe nimeni “ intelegi tu ce citesti?”. 
Incet incet am inceput sa realizez cam cum ar trebui sa fie viata unui crestin. Dar mai 
mult intelegeam cam cum intelegeau evreii pana la venirea Domnului Isus. Adica 
incepeam sa pricep cam care ar trebui sa fie gandurile, vorbele si faptele unui 
crestin. Mai putin legatura personala cu Dumnezeu, acea lagatura ca dintre un 
parinte si copilul lui. Cum viata e o sinusoida cu urcari si coborari, asa si viata mea a 
revenit pe un fagas normal si pana la urmatoarea coborare am pastrat in inima mea 
ceea ce intelesesem a fi o viata de om placut lui Dumnezeu. O viata de crestin. 
Totusi crezand ca este peste puterile mele asa ceva. Si intradevar aveam dreptate. Nu 
noi prin puterile noastre putem duce aceasta viata. Asa ceva ne este dat prin 
dragostea, harul si bunatatea lui Dumnezeu, prin jerfa Fiului Lui, Domnul si 
Mantuitorul nostrum Isus Cristos, si prin lucrarea Sfantului Duh. Dar inevitabil viata 
mea a inceput alunecarea pe panta coborarii la inceputul anului 2009 cand am fost 
nevoit sa vin sa muncesc in Anglia, lasand-o acasa pe Ana, sotia mea, cu o fetita 
Anca de numai o luna. Dumnezeu ma chema acasa. Planul Lui a fost ca pe scaunul 
de langa mine sa se aseze un tanar crestin cu care a am si locuit intr-o baraca intr-un 
camp, la o ferma de capsuni. Am fost foarte placut surprins sa vad cum un tanar de 
25-26 ani poate avea asa o viata fara cusur in fata lui Dumnezeu si in fata oamenilor. 
Un Om care pana sa-l cunoasca pe Domnul fusese foarte violent cateodata si 
niciodata cu frica de Dumnezeu, din ce mi-a povestit el, acum era total schimbat. 
Multe intrebari a suportat de la mine si am fost uimit sa aibe raspuns la cele mai 
multe intrebari. Si mai mult, cele mai clare raspunsuri mi le citea din Biblie. Am fost 
o mare piatra de incercare pentru Ionel, acest crestin la care pentru prima oara am 
vazut pusa in practica viata de crestin pe care eu o aveam in minte de ceva timp. 
Atunci am vazut ca se poate trai asa si nu numai ca se poate trai dar poti fi fericit in 
aproape orice imprejurare, poti fi placut oamenilor de langa tine si poti fi placut lui 
Dumnezeu. Atunci am cunoscut un om din familia lui Dumnezeu. Un copil al Lui. 
El nu a stat prea mult timp acolo, fiind o recolta nu prea bogata anul acela si fiind 
cam 2000 de muncitori la acea ferma, ajunsesem sa castigam chiar si cate 30 £ pe 
saptamana. Pot spune ca nu a avut nici un avantaj material din venirea lui aici. Dar 
planul Domnului altul fusese cu aceasta calatorie a lui. Lasand acasa o sotie si o 
fetita de cateva luni i-a fost greu sa mai stea departe de ele si intrebandu-L pe 
Dumnezeu ce sa faca a primit raspunsul sa mearga acasa. A mers si spre mult bine a 
mers acasa, gasind imediat un loc de munca dupa calificarea lui. Loc de munca unde 
este si acum si pe care mai inainte sa vina in Anglia nu l-a gasit. Slava Domnului ca 
nu a gasit inainte acest loc de munca. Mi-am dat atunci seama ca nu eram nici rau 
incat sa calc peste cadavre si sa-mi fie bine aici in aceasta viata, dar nu eram nici bun 
incat sa-mi fie bine intr-o viata viitoare. Aveam numai de pierdut neluand o decizie 
privind viata mea. Variantele erau putine, asa ca nu a trebuit sa stau prea mult pe 
ganduri.  
 



 
 
 
 
In acel moment acolo pe camp, in acel namol si miros greu unde ajunsesem de la mii 
de metri altitudine din zborurile minunate pe care Domnul mi le-a daruit, acolo si 
atunci m-am cait de tot raul si de toate pacatele pe care le-am facut in viata mea, de 
toate faradelegile si de toate gandurile rele pe care le-am avut. Am cerut iertare unui 
Dumnezeu minunat, Dumnezeul lui Avraam, Isac si Iacov, Domnul ostirilor, Tatalui 
si Fiului si Sfantului Duh si mi-am incredintat toata viata, mi-am incredintat sufletul 
si tot ce am si ce sunt eu Domnului Isus Cristos caci numai prin el am priceput ca 
avem mantuirea, lumina si viata vesnica. In scurt timp, lucrarea lui Dumnezeu am 
putut sa ma transfer la o alta ferma in Scotia unde am intalnit oameni minunati si 
unde am inceput sa ma simt om. De unde am inceput sa trimit si bani acasa pentru 
traiul familiei, caci pana atunci tot de acasa cerusem bani ca sa pot trai aici. Dar si 
acasa banii de pe masina erau pe sfarsite si nu stiu cum ne-am fi descurcat fara 
aceasta minune. Acolo am inceput sa vad mana Domnului si ca simt cum Domnul 
imi pune in gand dorinta de a-L cunoaste. Am descarcat Biblia de pe internet in 
format audio si am inceput sa o ascult. Cum jobul imi permitea sa ascult in casti si 
cum o placere era sa ascult Cuvantul Domnului la munca dar si in lungi plimbari pe 
plaja seara, asa am facut. Cand ascultam Vechiul Testament numai corpul meu 
culegea capsuni, eu eram in gradina cu Adam si i-L vedeam pe Domnul Isus 
invatandu-l pe Adam ce este dragostea si cum i-au fost date maini cu care sa 
mangaie nu sa bata. Eram cu parintele Avraam pe munte cand a aratat cea mai mare 
credinta fata de Dumnezeu prin aducerea ca jerfa a prea iubitului si mult asteptatului 
sau fiu Isac. Si eram cu tanarul David cand cu ajutorul Domnului l-a infrant pe 
temutul Goliat. Dar eram si langa un Dumnezeu intristat de multele nelegiuiri ale 
omenirii. Dumnezeu m-a facut parte la toata lucrarea Lui din vechime. Apoi M-am 
bucurat cu lacrimi la nasterea Domnului Isus, am fost cu El cand predica, m-am 
bucurat mult pentru fiecare minune si pentru fiecare suflet intors la Domnul. M-am 
intristat mult ca nu multi au priceput ca traiau zile de istorie pe care fiecare crestin s-
ar fi simtit onorat sa le traiasca. Apoi m-am bucurat cand am ascultat despre primul 
Om care nu a vorbit un cuvant rau sau gresit. M-am bucurat pentru ca am vazut ca se 
poate. Dar din aceasta cauza mult mai mult m-am intristat cand El a fost condamnat 
la moarte pentru nici un cuvant gresit. Cu atat mai mult pentru nici o fapta gresita. 
Dar cu atat mai mare a fost bucuria la vestea invierii, cand Domnul Isus a mers cu 
doi apostoli pe drum explicandu-le iar ca asa a fost planul Tatalui din vechime, 
dinainte de intemeierea universului, ca prin aceasta jerfa sa putem fi noi iertati si sa 
ne chemam copii ai lui Dumnezeu. In fiecare zi vedeam lucrarea Domnului si 
minunile facute el chiar cu mine acolo in Scotia. Si nu pot sa nu va dau un exepmlu, 
in care se vede mana puternica a Domnului.  
 
 



 
 
Cand cu mare durere de spate culegeam capsuni, intr-o dimineata Managerul de 
camp m-a oprit si mi-a zis ca are alt job pentru nime. Si din acea zi am fost sef de 
echipa, fara a mai fi nevoie sa culeg cu mare durere de spate. Din 150 de oameni pe 
care-i cunostea mai de mult si mai bine decat pe mine, el m-a ales tocmai pe mine, 
un strain pentru el. Dupa ascultarea Bibliei am simtit ca trebuie sa ascult predici ca 
sa inteleg mai bine Cuvantul. Asa am ajuns sa ascult predicile lui Richard 
Wurmbrand care intr-o zi de duminica mergand pe strada catre biserica, cu gand sa 
predice despre rabdarea lui Iov a fost rapit de securitate si nu s-a mai stiut nimic de 
el cativa ani. Dupa 14 ani petrecuti in inchisorile din Romania pentru credinta lui in 
Domnul Isus, a mers la acea acea biserica si a predicat despre rabdarea lui Iov. Dar 
dupa ce rabdarea lui a fost testata de Domnul. Incet , incet am descoperit ca ce 
simteam eu in sufletul meu acest om punea in cuvinte, iar Dumnezeu mi-a indreptat 
pasii catre aceasta biserica unde am cunoscut oamenii care simt exact ce simt si eu. 
E o mare bucurie si oanoare pentru mine ca sa traiesc alaturi de oamenii din aceasta 
biserica si alaturi de toti crestinii mantuiti prin jertfa Domnului Isus Cristos, sa fac 
parte din familia lui Dumnezeu. Minunile pe care le vad in viata mea acum, nu le 
vad cu ochii, ci cu un alt simt pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru a putea vedea. 
Cand am inceput sa vad aceste minuni pretutindeni am crezut si mai mult fiecare 
cuvant al Domnului si am inceput a nu ma mai ingrijora pentru traiul de aici. Iar 
cand am inceput a cauta sfintenia si curatia lui Dumnezeu, darurile Lui au inceput sa 
curga. Atat spirituale cat si materiale. Cautati pe Domnul Dumnezeu si sfintenia Lui 
si toate cele necesare traiului vei avea. Si veti avea chiar mult mai mult de atat si aici 
pe pamant. Conform cu adevarul cuvantului Lui. Iti multumesc prea bunule Tata din 
ceruri pentru toata aceasta descoperire. Iti multumesc pentru toata lucrarea ta din 
care eu conosc doar o foarte , foarte mica parte, dar care imi dau seama ca este 
perfecta si la care nimic nu se mai poate adauga. Iti multumesc caci in marea ta 
bunatate ne-ai dat asa un Mantuitor sfant si bun dupa cuvantul Tau spus prin proroci. 
Fie ca noi toti copii Tai sa fim un singur trup cu Domnul nostru Isus Cristos. Amin. 


