
PASTELE SCHIMBA TOTUL

Buna si bun-venit tuturor, in mod special daca sunteti conectati cu serviciul nostru pentru 
prima oara – de asemenea, un salut calduros intregii familii „KingsGate” din Peterborough, 
Cambridge, Leicester si London – sunt asa bucuros ca inca putem sa fim impreuna chiar 
daca online.
Traim vremuri fara precedent in istoria recenta – Coronavirusul a reusit in doar cateva 
saptamani sa dea peste cap vietile noastre. Nu stiu cum faci fata situatiei – s-ar putea ca 
te confrunti cu probleme legate de sanatatea ta, locul tau de munca, finante si cheltuieli, 
familie, auto-izolare – sau poate doar mici inconveniente ca de exemplu faptul ca nu poti sa 
mergi la sala, nu poti sa urmaresti sportul tau preferat sau nu poti merge la frizer.

Apropo de frizer, personal ma confrunt cu o dilema – as putea ori sa las parul sa creasca si 
sa arat asa sau sa iau masuri drastice, sa iau situatia in propriile maini si sa sfarsesc asa.

Parte a problemei e ca nu stim cat va dura aceasta criza sau care va fi impactul real – cu 
totii speram si ne rugam sa nu dureze si ca impactul, desi considerabil, va fi ameliorat. Insa 
daca ne uitam in istorie stim ca ceva cu mult mai important s-a intamplat acum 2000 de ani, 
lucru ce a dainuit si a impactat vietile a miliarde de oameni. Ma refer la evenimentele ce au 
avut loc la primul Paste. In cultura noastra azi, in timp ce Craciunul a devenit foarte comer-
cial, Pastele a devenit incet despre ouale de Paste, iepuras si timp liber. Departe insa de a fi 



nesemnificativ, Pastele este celebrarea celor mai importante si transofrmatoare evenimente 
din istorie. De aici vine si titlul acestui mesaj: Pastele schimba totul.
In Noul Testament gasim cuvintele Sfantului Apostol Pavel:
“Căci v am încredințat înainte de toate ceea ce și eu am primit: Cristos a murit pentru pă-
catele noastre, potrivit Scripturilor…”
1 Corinteni 15:3
Alte traduceri folosesc sintagma „cu ultima importanta”. Ce e inainte de toate si ca importan-
ta prioritara? E asta:
“anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a 
înviat a treia zi, după Scripturi”
1 Corinteni 15:3-4
Moartea lui Isus pe cruce pentru pacatul nostru si invierea lui victorioasa dintre cei morti 
a transformat vietile primilor discipoli si a schimbat vietile multimilor in descursul istoriei si 
chiar si azi 2.4 miliarde de oameni declara ca sunt urmasi ai lui Isus. Daca esti un urmas al 
lui Isus, poate doar ai raspuns unei invitatii sau poate privesti doar din curiozitate, vreau sa 
prezint trei feluri in care evenimentele care au avut loc la primul Paste pot schimba vietile 
noastre pentru acum si pentru totdeauna – in legatura cu cele trei expresii prezentate din 1 
Corinteni 13:13 „...credinta, nadejdea si dragostea...”
In primul rand, datorita Pastelui: 
1. Putem fi in SIGURANTA prin credinta
Cea mai simpla definitie a credintei este „incredere” sau a ne „incredinta cu totul”. Chiar 
acum eu ma incredintez cu toata greutatea mea acestui scaun – increzandu-ma ca imi va 
sustine greutatea.
Imaginati-va impreuna cu mine un lac imens acoperit de gheata pe care patineaza intreaga 
omenire. Dintr-o data omenirea realizeaza ca gheata e prea subtire si sunt crapaturi peste 
tot, mai devreme sau mai tarziu va ceda pentru ca nu poate sustine greutatea noastra. In-
ainte ca acest virus sa loveasca, multi dintre noi in Vest patinam linistiti inconstienti de cat de 
subtire e gheata. Cand a lovit virusul am inceput sa realizam ca foarte multe dintre lucrurile 
in care ne incredeam nu erau atat de sigure pe cat am crezut: faptul ca poate eram sanato-
si, un loc sigur de munca; economiile tale; si simpla libertate de a iesi din casa sau de a te 
intalni cu oameni sau sa mananci unde doresti; sa mergi la cumparaturi cand is cum doresti 
sau sa iti tunzi parul – dintr-o data aceste lucruri nu mai sunt atat de sigure pe cat pareau 
– nu puteam sa ne incredem ca ele vor fi disponibile si maine – gheata subtire. In contrast, 
mare parte din populatia lumii se afla in tari distruse de razboi precum Siria sau tari saracite 
in curs de dezvoltare unde viata e incerta si nesigura – ei stiu foarte bine ca patineaza pe 
gheata care in multe cazuri este foarte subtire.
Imaginati-va deasemenea ca in mijlocul acestui lac este o stanca de granit care se intinde 
pana la fundul lacului, straveche, de neclintit, pe care putem sa ne cataram si sa fim in sigu-
ranta. In Psalmul 18:2 scriitorul declara:
“Domnul este stânca mea și cetățuia mea și izbăvitorul meu; Dumnezeul meu, stânca mea, 
în el îmi voi pune încrederea; scutul meu și cornul mântuirii mele, turnul meu cel înalt!”
Observa ca scriitorul nu spune „o stanca” el spune „stanca mea” in care ma incred. Pastele 
ce a avut loc in 1983, acum 37 de ani, am decis sa nu mai patinez pe gheata si sa imi pun 
increderea, securitatea, credinta in Stanca care este Isus Hristos – de atunci prin toate sezo-
anele din viata mea, unele minunate, altele dificile, am stiut fara tagada ca el e SIGURANTA 
mea.
Asta e si motivul pentru care desi atunci cand a inceput toata situatia cu acest virus m-am 
simtit ca multi dintre voi dezorientat, foarte curand am inceput sa experimentez putere interi-
oara si siguranta. Da, ma ingrijorez pentru ceilalti insa am pace pentru mine stiind ca indifer-
ent ce s-ar intampla, credinta mea, increderea mea, securitatea mea sunt in Hristos.
Vreau sa te incurajez la acest Paste – oriunde te alfi – sa iesi de pe gheata indiferent cat de 



groasa sau subtire ar fi – lucrurile astea nu pot sa ne ofere siguranta cu adevarat – agata-te  
de stanca de veacuri, pune-ti credinta, increderea, toata greutatea ta in Isus cel inviat. El 
spune:
“…Nu te teme! Eu sunt cel dintâi și cel din urmă 18și Cel viu; și am fost mort și iată, sunt viu 
în vecii vecilor, și am cheile morții și ale Hadesului.”
Apolcalipsa 1:17-18
Asadar, acesta este primul cadou pe care il primim de Paste SIGURANTA prin credinta. In al 
doilea rand:
2. Putem fi TRANSFORMATI prin iubire
Atunci cand am pus in Google cuvintele: credinta, nadejde si dragoste – primele linkuri care 
mi-au fost oferite nu au avut ca subiect sursa originala Biblia, 1 Corinteni 13:13, ci un film 
Netflix din 2019. O pelicula romantica despre doua suflete pierdute care se gasesc si prin 
dragostea ce se infiripa intre ei sunt schimbati. Dragostea romanta, pentru acei din voi care 
ati experimentat-o, poate fi imbatatoare, poate sa ne schimbe temporar, insa e bazata pe 
sentimente si nu dureaza (in medie 2-3 ani), apoi cautam iar o dragoste diferita, mai adanca.
Mesajul Pastelui e ca tu poti sa cunosti o astfel de dragoste care intrece cu mult orice dra-
goste umana, toatal dezinteresata, neconditionata si nesfarsita. Atunci cand cunosti aceasta 
dragoste in adancul fiintei tale ea v-a transforma fiecare aspect al vietii tale. E dragostea 
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Uneori e foarte greu sa intelegem dragostea lui Dumnezeu 
pentru noi sau poate ne chiar excludem din a fi iubiti de Dumnezeu. Permiteti-mi sa ilus-
trez – am aici o bancnota de £10 noua stoc. Valoarea acesti bancnote este de £10. Am sa 
o mototolesc cat pot eu de bine – observati ca valoarea ei nu s-a schimbat, e tot £10. Ce 
se intampla daca o arunc in praf si mizerie? Are aceeasi valoare. Poate te simti mototolit 
si calcat in picioare din cauza circumstantelor - din cauza a ceea ce altii ti-au facut sau din 
cauza a ceea ce tu ai facut. Poate te simti respins, abandonat si fara valoare – insa in ochii 
lui Dumnezeu tu nu ti-ai pierdut valoarea. De fapt Biblia spune ca Dumnezeu pune o valoare 
atat de mare pe fiecare din noi incat ne-a daruit cel mai de pret cadou: Isus. L-a daruit pentru 
ca sa moara pe cruce, sa ne ierte si sa ne elibereze. In centrul mesajului Pastelui sta cel mai 
cunoscut verset din Biblie, Ioan 3:16
“Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său Fiu născut, pentru ca 
oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”
Atunci cand stii cat esti de iubit de Dumnezeu, neconditionat, de nepatrus si etern – aceasta 
iubire te transforma din interior – incluzand eliberare de una din cele mai stringente probleme 
umane – teama. Aceasta e o problema umana universala, a existat inaintea Coronavirus, dar 
a fost amplificata cu aceasta ocazie. Biblia insa ne spune ca este un antidot impotriva fricii:
“În iubire nu este temere: ci iubirea desăvârșită aruncă afară temerea”
1 Ioan 4:18
Cum putem identifica aceasta iubire perfecta? Iubirea lui Dumnezeu prin Hristos. Poate ai 
observat unul din membri echipei care a condus momentul de inchinare, Kezia, cu cata in-
credere si libertate a cantat. Cam in aceeasi perioada anul trecut i-am filmat marturia ei.
Puternic nu-i asa? Nu doar pentru Kezia, pentru noi toti, eliberati de robia fricii, transforma-
ti de iubirea lui Dumnezeu, stiind ca El ne iubeste destul incat sa isi fi dat viata pentru noi. 
Pentru ca El a inviat si acum domneste, datorita faptului ca El e la carma Universului – nimic 
nu ne poate desparti de dragostea lui Dumnezeu – Romani 8:39
Pastele inseamna ca putem primi SIGURANTA prin credinta, putem fi TRANSOFRMATI prin 
iubire si in al treilea rand:
3. Putem fi INSPIRATI prin nadejde
Psihologii sunt toti de-acord asupra importantei sperantei pentru bunastarea noastra mentala 
si emotionala. Un autor scrie:
„In centrul sperantei se afla credinta ca lucrurile pot sa se schimbe. Indiferent cat de ingro-
zitoare sau nesigure sunt acum, lucrurile pot sa se shimbe in bine... speranta ne sustine. Ne 



fereste de prapastia disperarii... Ne inspira sa facem planuri pentru un viitor mai bun.” (B. 
Frederickson, Positivity, p.209).
Toti avem nevoie de speranta – in mod special in vremuri ca cele pe care le traim – perspec-
tiva unui viitor mai bun. Sa va dau cateva exemple care au aparut pe Twitter de lucruri la 
care oamenii viseaza dupa ce restrictiile sociale vor fi ridicate: „am sa mananc un Nando’s 
urias”; „am sa-l imbratisez pe frizerul meu si n-am sa-l mai las din brate”; „am sa ii urc pe 
copii pe primul autobuz scolar pe care il vad”; „in sfarsit o sa pot cumpara gel sanitar pen-
tru maini”. Intr-o nota mai profunda, Regina in discursul ei de Luni ne-a inspirat cu aceste 
cuvinte: „Putem sa fim incurajati stiind ca chiar daca mai e inca de indurat o vreme, zile mai 
bune sunt inaintea noastra... ne vom putea intalni din nou.” Regina Elisabeta II
Desi aceasta speranta intr-un viitor mai bun e de mare ajutor pentru viata de aici in a ne aju-
ta sa mergem mai departe, Pastele ne ofera o nadejde mai sigura si mai mare:
“…de răbdarea nădejdii voastre în Domnul nostru Isus Hristos…” 
1 Tesaloniceni 1:3
Aceasta nadeje in Hristos nu e doar speranta ca lucrurile vor fi mai bune in viata de aici. Nici 
nu e o speranta vaga ca atunci cand spune „sper sa fie bine...” – e o incredere neclintita ca 
indiferent ce s-ar intampla in viata de aici noi avem un viitor si o nadejde ce merge dincolo 
de viata de aici. Adevarul factual e ca intr-o zi cu totii vom muri. Marea nadejde a Pastelui e 
ca datorita evenimentului ce a avut loc acum 2000 de ani, Isus murind si inviind a treia zi, o 
persoana reala cu un trup inviat, putem sa ne incredem pe deplin in promisiunea Lui:
Isus i‐a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine va trăi chiar dacă va muri. 26Și 
oricine care trăiește și crede în mine, nu va muri în veac; crezi aceasta? 
Ioan 11:25-25
De ce? Deoarece toti cei care sunt in Christos vor fi inviati pentru a experimenta aceeasi 
inviere dupa moarte precum Isus: pentru a se bucura de mostenirea vietii vesnice; Raiul 
pregatit pentru ei unde nu vor mai fi razboaie, crime, boli, virusi, durere, separare, moarte. 
Imagineaza-ti o lume fara inchisori, cimitire si spitale. Aceasta realitate se apropie cand Isus 
se va intoarce si „va sterge orice lacrima din ochii lor”. O noua casa unde totul e drept – o 
lume asa cum a fost creata la inceput. Viata de aici e o calatorie si cateodata o calatorie 
foarte dificila cu urcusuri si coborasuri dar prin Isus, dincolo de moarte o sa sosim „acasa” 
unde ne va intapina Tatal nostru ceresc si unde ne vom bucura de o mostenire vesnica. Asta 
da nadejde! Nici moartea nu o poate opri.
Aceasta nadejde au experimentat-o miliarde de oameni de-alungul istoriei la fel cum multi 
dintre noi aici la KingsGate am epxerimentat-o. In timp ce ne pregateam pentru acest servi-
ciu ne-am amintit de ceva ce am inregistrat inainte de Coronavirus ce incapsuleaza aceasta 
experienta, o melodie intitulata „Nadejdea merge mai departe”. Haideti sa ascultam impre-
una si apoi o sa revin si o sa ma rog dandu-va posibilitatea tuturor sa ne incredem vietile in 
maine lui Isus pentru prima oara sau poate din nou dupa ce ne-am departat de El.
Ati vazut pe ecran imagini a ceea ce inseamna o siguranta prin credinta, viata transformata 
prin dragoste si fiind inspirati de nadejde. Toti acesti oameni au luat decizia sa paseasca pe 
Stanca oferita de sacrificiul lui Isus, sa isi deschida vietile dragostei Lui transformatoare si sa 
primeasca nadejde pentru totdeauna.
Daca vrei sa-L primesti si tu pe Isus in inima ta te rog sa rostesti aceasta rugaciune in inima 
ta:
„Doamne Isuse, iti multumesc ca ai murit pentru pacatul meu si ai inviat victorios asupra 
mortii. Azi aleg sa imi pun increderea mea si siguranta mea in Tine. Te rog sa me ierti, vino 
in viata mea prin Duhul Sfant, transforma-mi viata in dragostea ta si umple-ma cu nadejdea 
care vine de la Tine. In Numele Tau ma rog, amin!
Daca ai zis aceasta rugaciune in inima ta, in special daca ai facut aceasta rugaciune pentru 
prima oara, am vrea sa ne conectam cu tine. O sa apara pe ecran instructiuni legate de felul 
in care poti sa ne spui ca vrei sa te conectezi.



Daca ai zis aceasta rugaciune si L-ai invitat pe Isus in inima ta vreu sa te felicit si sa te aju-
tam sa iei urmatorii tai pasi. Pentru toti ceilalti ma bucur ca am putut fi impreuna si sper sa 
ne vedem iar saptamana viitoare.
Inainte sa cantam ultimul nostru cantec permiteti-mi sa rostesc binecuvantarea asta peste 
voi:
“Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple de orice bucurie și de pace în a crede, ca să prisosiți în 
nădejde, prin puterea Duhului Sfânt.”
Romani 15:13
 


