
O VIZIUNE PENTRU CREȘTEREA BUNĂSTĂRII

Va urez un bun venit.  Vreau să vă împărtășesc astăzi un mesaj care sper că vă va da un nou 
sentiment de credință, speranță și viziune pentru următoarele câteva luni.

Vorbind de viziune, una dintre inconveniențele minore din acest sezon a fost sa porti o mască 
cand porti ochelari. De cele mai multe ori, respirația face ca ochelarii mei să fie incetosati 
ca un nor si nu pot sa vad.  Chiar și atunci când  răspund intr-un mod politicos  sugestiei lui 
Karen sa imi ridic masca mai  sus, tot nu pare să ajute situatiei, viziunea mea fizică este încă 
întunecată. Cand mă gândesc la acest sezon, cred că ceva mult mai grav s-a întâmplat , 
viziunea noastră mentală și spirituală a fost umbrita.  Lucruri pe care le-am planificat nu mai 
sunt realizabile, totul este  atât de incert și în continua schimbare, nu putem vedea înainte 
cu o certitudine reală, sfârșim prin a trăi într-un mod de supraviețuire,- “să trecem si prin 
aceasta”.

Cu toate acestea, Biblia ne spune că vederea spirituală (VIZIUNEA) este vitală: 

“Unde nu există nici o viziune oamenii pier...”
Proverbe 29:18 King James Biblie

18. Când nu este nicio descoperire, poporul este fără frâu,
Proverbe 29:18 NKJV

– adică lipsa viziunii biblice aduce moartea spirituala.  Deci, astăzi, vreau să împărtășesc 
ceva cu tine. Faptul că exista speranța de a fi ajutat cu adevărat să privesti înainte. Exista 
o perspectivă noua  pentru  următoarele luni, indiferent de ceea ce se întâmplă cu privire 
la pandemie.  Aceasta este mai mult decat o viziune pe termen scurt sau sarcina profetică. 
Vorbim de  misiunea noastră pe termen lung de transformare a vieților, și despre viziunea 
noastră pentru 4 ani în cazul în care ne-am concentrat pe imaginea râului lui Dumnezeu care 
curge. Anul 2020 se concentreaza pe slujirea minunată a lui Isus din Luca 4, toate acestea 
sunt mai importante mai mult ca oricând.  Acest cuvânt  se referă la o viziune biblică pentru 
creșterea bunăstării. E o nevoie urgentă și importantă ,suntem de 8 luni în cea mai gravă 
pandemie. In mijlocul unei crize medicale de sănătate și economice există o criză mult mai 
răspândită, care ne afectează pe toți - sănătatea mintală și criza bunăstării.  

Vestea bună, totuși, este că Dumnezeu are un plan pentru bunastarea ta și pentru bunăstarea 
mea.  Pentru că bunăstarea nu este doar un cuvânt cultural occidental din secolul 21, ci mai 
degrabă, bunăstarea a fost inițial ideea lui Dumnezeu.  După  cum unii dintre voi știti, cuvântul 
biblic in ebraică  shalom  - apare de peste 250 de ori în Vechiul Testament - de obicei, tradus 
ca pace.  Mai profund ar înseamna  absența conflictului – mai bine tradusă ca -

Shalom - bunăstare în fiecare domeniu al vieții

HOPE & HOME 
with Dr. Andrew Ollerton

A VISION FOR INCREASING WELLBEING
With Dave Smith



Dacă privim  în seria noastră a Biblie as dori să vă arăt o cronologie simplă a planului lui 
Dumnezeu pentru bunăstarea noastră care ne ajută sa ne  localizam in momentul  în care  
suntem.

CRONOLOGIA BUNĂSTĂRII BIBLICE 

• Bunăstarea originală: primii oameni erau în relație dreaptă cu Dumnezeu, bucurându-
se de bunăstare în fiecare zonă a vieții lor în cadrul fericit al Grădinii Edenului 
• Starea de bine pierdută : Această bunăstare s-a pierdut când au întors spatele lui 
Dumnezeu.  Relațiile lor au devenit tensionate, munca lor a devenit grea, iar suferința, boala și 
moartea au intrat pe pământ. 
• Promisiunea bunăstarii: Promite că cineva va fi trimis, un Mesia, un Prinț al Păcii / 
Shalom - creșterea guvernului Său și bunăstarea Sa nu au sfarsit   
• Bunăstarea restaurată: Această promisiune de pace a început să fie împlinită glorios 
când Dumnezeu L-a trimis din cer pe Fiul Său, Isus Hristos. Viața, moartea, învierea au venit 
să ne restabilească bunăstarea.  Deci traind  încă într-o lume decăzută, suntem in așteptarea 
unei
• Bunăstarii perfecte: am văzut săptămâna trecută ca acest lucru va fi posibil numai 
atunci când Isus se va întoarce pentru a restabili toate lucrurile, atunci când: “El va șterge 
fiecare lacrimă din ochii lor. Moartea s-a dus pentru totdeauna — lacrimile s-au dus, plânsul 
s-a dus, durerea s-a dus... Dumnezeu va spune: “Uite! Fac totul nou”’ (Apocalipsa 21:4-5, 
Mesajul). Suntem acum in  așteptarea
• Creșterii bunăstării: Toți cei care îl urmează acum pe Isus și primesc Duhul Sfânt au 
invitația de a se bucura de bunăstarea crescândă din interior spre exterior. Suntem chemati la 
a imparti acest lucru si altora. 

Despre aceasta vreau să va vorbesc:  

O VIZIUNE PENTRU CREȘTEREA BUNĂSTĂRII 

In primul rand  aceasta viziune  e pentru noi ca popor al lui Dumnezeu, si in al doilea rand 
e pentru ceilalti din jurul nostru. Suntem chemati la ambele lucruri: LA A APROFUNDA și A 
PRIVI, A MERGE IN LARG ...  Prima chemare este un apel la ...

1. A APROFUNDA: Primiți o mai mare bunăstare pentru voi înșiva

De ce să începem cu noi înșine?  Nu e egoist?  Nu , este de fapt o dovada de înțelepciune.  
Ori de câte ori eu si Karen calatorim cu avionul, și însoțitorul de zbor continuă să dea 
instrucțiuni - amândoi răspundem foarte diferit. În timp ce eu imi continui lectura, Karen  se 
oprește, foarte sârguincios acordă o mare atenție  la întreaga prezentare, ca și cum nu ar fi 
auzit-o pana acum. Scuza mea este că știu ce instrucțiuni sunt mai importante si anume că 
daca esti într-o criză, masca de oxigen coboara singura in jos si trebuie să imi pun mai întâi 
masca mie și apoi pe celorlalti.
E la fel cu bunăstarea.  Unii dintre voi au auzit povestea mea cu privire la acest lucru. Cu 3 ani 
si jumatate în urmă, am ajuns la punctul în care nu am fost într-o criză sau într-un loc foarte 
rău, dar 
L-am simțit pe Domnul  invitându-mă să merg intr-o călătorie mai profundă de bunăstare 
ca apoi sa pot  împărtăși acest lucru si altora. Vreau să vă încurajez ca acest lucru de a 
cauta mai adanc, de a aprofunda in  bunăstare este pentru noi toți. Poate chiar acum esti 
într-o luptă majoră în ceea ce privește sănătatea ta mintală. Sau poate ca esti mai mult cum 
am fost eu  cu 3.5 ani în urmă, nu  într-un loc rău, doar ști că ai mai mult de experimentat. 



După cum spune un prieten psiholog de-al nostru, nu trebuie sa pui limite cu privire la ceea 
ce Dumnezeu poate face in viata ta și cât de adânc poti experimenta din bunăstare în 
fiecare domeniu al vieții tale.  Oriunde ne-am afla, dacă vrem să mergem mai profund în a 
experimenta  bunăstarea trebuie mai întâi să vedem bunăstarea ca pe o călătorie. Avem 2 
lucruri de facut:

1. MERGEM MAI ADÂNC: sa primim o mai mare bunăstare pentru noi înșine 
Sa ne uităm la Isus,  sursa bunăstării

Din moment ce El este prințul păcii, bunăstării, cu cât ne întâlnim mai mult cu El, umblam cu 
El și ne supunem Lui, cu atât mai mult vom ajunge într-o stare de bine. Citiți mai târziu, în 
Isaia 26:3, o promisiune remarcabilă: 
Celui statornic Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine.
Isaia 26:3 NIVUK

Ne asigura pacea, ne da pace, pentru a sublinia bunăstarea completă sau perfectă. Aceasta 
incepe la niveul mintii. Prima batalie este la nivelul mintii, un câmp de luptă pentru mine 
si pentru tine. Chiar acum, s-ar putea sa te lupti cu anxietatea și frica. Mintea ta poate fii 
bombardata de gânduri, de o anumită situație sau relație.  Nu va fi rezolvată prin încercarea 
de a nu gandi negativ, înlocuieste aceste gânduri cu unele pozitive.  Cheia este de a avea 
încredere în Domnul, de a te sprijini pe El. Isaia continuă în vs. 4, 
Încredeți vă în DOMNUL pentru totdeauna, pentru că în DOMNU, da, în DOMNUL, aveți o 
Stâncă veșnică!
Isaia 26:4 NIVUK

Traim vremuri tulburatoare, incertitudine și furtună, e timpul sa ne încredem în Domnul 
mai mult ca niciodată. Haide-ti sa ne odihnim în dragostea Sa. Am constatat că, în mijlocul 
multor ocazii de a lăsa frica sau anxietatea să mă copleșeasca, apropierea mea de Domnul 
si petrecand mai mult timp in intimitate cu El si Cuvantul Sau a adus pace in mintea si inima 
mea. In urma cu câteva săptămâni, am impartasit din Psalmul 23 . E un Psalm care da viata. 
Memorati fraze cheie, precum versetul 2.” El mă face să mă întind pe pășuni verzi. El mă 
conduce la ape odihnitoare.”
Crede acest Psalm, inlatura frica si vei vedea ca pacea și bunăstarea se vor întoarce la tine.  
Asta e ceva ce putem face chiar acum. Uita-te la Isus, in urmatoarele 2 saptamani ca o sursa 
de bunăstare, pune accentul pe aceasta in acest Crăciun, iar apoi in Ianuarie sa dam un nou 
aviz si sa intram in anul 2021 cu o mai mare bunastare.

1. APROFUNDEAZA : Primeste o mai mare bunăstare pentru tine însuti 
- Uită-te la Isus, sursa bunăstării
- Fa pașii următori în călătoria de bunăstare  

Pentru cei care fac parte din KingsGate știu că au început să se uite la această temă in 
toamna anului 2019. 12 luni mai târziu, a inceput o pandemie mai importanta decât oricând. 
Bunăstarea este o călătorie și avem un tablou de bord  care reprezintă diferite rezervoare de 
conexiuni în viața noastră fizică, emoțională, spirituală, relațională, financiară, profesională .

Unde ai fost anul trecut, nu te va ajuta in momentul de fata. Sa folosim o masina ca o 
analogie. Daca nu ți un control regulat al benzinei si al uleiului masina nu va functiona.  Este 
vital sa te evaluezi, sa sti exact unde te afli in mometul de fata.  Prin urmare, în câteva 
săptămâni ne vom face o auto-evaluare, prin care vom afla unde suntem.
Apoi, de asemenea, vom lua unele resurse noi  pentru a ne ajuta să facem următorii pași in 



călătoria noastra spre o bunăstare mai  mare si mai profunda. 
 În timpul carantinei am simtit un îndemn să iau materialele ce le-am dezvoltat anul trecut și 
să le aprofundez la un alt nivel, sa reeditez o carte, și cel mai important timp de 8 săptămâni 
sa avem serii de film , inc prezentatori TV, profesorilor; experților; mărturii , jocuri afara într-o 
duminică în ianuarie , sa lucram în grupuri mici, filme pentru tineret; materiale noi pentru copii. 
YouVersion – devoțiuni.  O mulțime de resurse de sprijin pentru a ne ajuta să MERGEM MAI 
PROFUND. Iată un promo rapid pentru seria viitoare - incepand din ianuarie - 

Există un al 4 motiv  și am convingerea  că este esențial să revizuim acest lucru în acest 
moment. Acest mesaj nu este pentru noi, ci deasemenea pentru cei din jurul nostru. Există 
o incertitudine uriașă și un stres  în națiunea noastră probabil ca niciodată cunoscut.  Prin 
urmare,

2. PRIVESTE IN LARG, MERGI IN LARG: Împărtășește această bunăstare cu alții

Ne intoarcem inapoi la ilustrarea măștilor de oxigen.  Esti lovit de turbulențe, măștile coboara 
dintr-odata. iti pui masca,  apoi te uiți în jur și  vezi disperarea oamenilor din jurul tău. Oameni 
pe care ii cunosti , familia, poate prieteni ,oameni de mai departe. Unii nu au primit ajutor 
să isi pună măștile. Asuma-ti un risc al dragostei,  du-te și ajuta-i si pe ei. De ce? Avem in 
noi o dorința umană de a ne ajuta unii pe alții. Suntem legati  în acest fel. Avem o motivație 
suplimentară de Crăciun, aceea ca am ajuns sa il cunoastem pe Isus, singura sursă adevărată 
de bunăstare holistică.

Unul din echipa noastră a fost în spital pentru un control și a intrat în conversație cu asistenta. 
Aceasta a întrebat ce facem, a vorbit despre acest accent întreg pus pe bunăstare, seria 
viitoare. Timp de 10 minute asistenta s-a gândit in mod evident la aceasta si a zis, „ar putea 
mama mea veni, aș putea veni eu”. Auzind aceasta  poveste, subliniaza faptul ca pot fi 10.000 
de oameni ca această asistentă medicală și mama ei, probabil mai conștienți decât oricând 
de nevoia lor de o bunăstare mai mare.  Avem o oportunitate uriașă de a le prezenta pe  Acel 
care este sursa bunăstarii adevărate. 

Prin urmare, în timp ce avem nevoie sa aprofundam pentru noi înșine, trebuie sa privim 
in larg, sa actionam, sa ducem acest mesaj si altora.  Pentru multi această viziune  este 
critică. Sa nu permitem ca viziunea noastră să fie încețoșată și să avem mentalitatea de 
supraviețuire, ci mai degraba sa vedem această pandemie nu doar ca o mare criză , care e 
fără îndoială, ci sa o privim ca un moment de oportunitate uriașă pentru Evanghelia lui Isus.  
Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere cu această pandemie. El a stiut că vei trăi in acest  
moment al istorie. A știut de familie, de prieteni, de colegii de muncă, vecinii tai. El te-a echipat 
cu Duhul Său pentru a-i ajuta. El ne-a chemat pe noi doi, și pe noi împreună la aceasta.

“... pentru o astfel de perioadă intr-un timp ca acesta” 
Ester 04:14 NIVUK

 Să împărtășim acest mesaj de transformare, mântuire holistică și bunăstare celor din jur, nu 
doar pentru ei, nu doar pentru un “acum” ci pentru un “pentru totdeauna”.  Dumnezeu inca nu 
l-a trimis, dar îl va întoarce definitiv.
Deci, avem  2 modaltitati - acțiuni / cuvinte.  
1.  acțiuni - atât împreună cat și  individual -  servirea nevoilor oamenilor intr-o bunăstare 
practică a făcut parte din cultura noastră și  din practica noastra ca  biserică.  Obiectivele 
noastre sa fie creșterea în timpul acestei pandemii, și  primirea de noi inițiative până la 
Crăciun.



Pe lângă acțiuni, un mesaj de bunăstare, de asemenea ne intoarcem inapoi la Isaia, minunata 
scriptură pe care Pavel o citează în Romani 10: 

“cât de frumoase  sunt picioarele celor care aduc vești bune, care proclamă pacea (shalom-
bunăstare), care aduc vești bune, care proclamă mântuirea, care spun Sionului “Dumnezeul 
tău domnește!”  Isaia 52:7 NIVUK

Suntem chemați să mergem și să dăm măști spirituale de oxigen cât mai multora. Nu exsita 
un moment mai bun decât in acest Crăciun.  Pe de o parte suntem provocati  de distanțarea 
socială, dar pe de altă parte avem posibilitatea unui angajament online.  Începutul pandemiei 
a dus la o creștere uriașă a numărului de persoane conectate online. De Pasti de 3x  mai 
multe ca în mod normal. Putem ajunge  semnificativ la mai mulți oameni decât oricând înainte.  
De Crăciun  chiar avem mai multe oportunitati. Nu doar pentru că e un moment cultural, dar 
în mijlocul acestor vremuri tulburi, avem posibilitatea de a le prezenta vești bune de pace 
și bunăstare prin Isus, Prințul păcii.  Să mergem să invităm ca niciodată.  Suntem în curs 
de dezvoltare, avem modalități de a-i ajuta pe toți să se angajeze in binecuvântarea altora, 
rugându-ne, și invitând oamenii la Crăciun on-line pe tot parcursul lunii decembrie. Așa că 
așteaptăm cu nerăbdare si stiu că vom împărtăși cat mai multe despre aceasta în următoarele 
două săptămâni.

CONCLUZIE

O VIZIUNE PENTRU CREȘTEREA BUNĂSTĂRII
1. APROFUNDEAZA, MERGI MAI ADANC: Primeste o mai mare bunăstare pentru tine 
însuti 
2. DU-TE IN LARG: Împărtășește această bunăstare cu alții

Avem o viziune pentru creșterea bunăstării  pentru noi cat și pentru cei din jurul nostru.  Dar, 
înainte de a încheia, vreau să subliniez un verset final din Isaia 53, un pasaj celebru. Țineți 
cont de acest lucru este același Mesia, care este Prințul păcii / bunăstarii. E Sursa a tot ceea 
ce este bun:

“Cu siguranță ne-a luat durerea
Și ne-a purtat suferința,
Cu toate acestea, L-am considerat pedepsit de Dumnezeu,
Lovit de El, și afectat.
Dar El a fost străpuns pentru păcatele noastre,
El a fost zdrobit pentru nedreptățile noastre;
Pedeapsa care ne-a adus pacea (shalom-bunăstare) a fost peste El, 
Și prin rănile lui suntem vindecați.”  
Isaia 53:4-5 NIVUK

Wow!  Un moment care subliniază minunea acestui schimb: Pedeapsa care a făcut posibila...  
pacea si bunastarea noastra, iar nedreptatile noastre au fost plasate asupra Lui (Isaia: Word 
Biblic Comentariu). Asta-i o nebunie!  În loc ca noi sa purtăm acum pedeapsa pentru păcatele 
noastre, întorcându-I spatele , au fost plasate pe Isus, Prințul bunăstării. Ca si rezultat El a 
ne-a cumpărat “shalom” / pacea, bunăstarea noastra  și vindecarea și plenitudinea pentru 
fiecare parte a vieții noastre.

Și astfel, ne vom impartasi in amintirea acestui preț uriaș. A fost ceva ce Isus a instituit chiar 
înainte de a face acest lucru pentru noi pe Cruce.  Pâinea e un simbol al corpului Său, rănit și 
rupt pentru vindecarea noastră. Rodul vitei e un simbol al sângelui său vărsat pentru iertarea 



noastră. 

Înainte de a ne impartasi  împreună, avem posibilitatea  de a veni la Domnul. Invită-L să te 
ierte în cazul în care ai păcătuit. Poate ai spus prima dată  o astfel de rugăciune sau deja esti 
un adept al lui Isus si iti vin lucruri în minte - trebuie să mărturisesti păcatele tale Lui. ROAGA-
TE, INVITA-L înăuntru.

PAINEA - Trupul lui Isus a fost STRAPUNS pentru vindecarea noastră 
RODUL VITEI - sângele a fost vărsat pentru iertarea noastră.

Vestea cea mare e ca Isus nu e mort, a înviat din morți, s-a înălțat la Cer, a revărsat Duhul 
Sfânt pentru a putea primi și împărtăși acest schimb glorios. Așa a făcut El în timp ce Era pe 
pământ  a inlocuit frumusețe pentru cenușă, bucurie pentru doliu – o altă Scriptură Isaia 61 e 
baza slujirii lui Isus pentru noi și pentru ceilalti.  Să declarăm aceasta in viata noastra. .

Rugați-vă pentru o ungere proaspătă - 

MORMINTE ÎN GRĂDINI...  


