
Tipic Harului

„Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau 
un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11).

L-am cunoscut pe domnul Traian Moldovan în urmă cu numai un an, fiind soțul uneia dintre 
persoanele care participă de mulți ani constant la întâlnirile de la Orăștie. Domnul Moldovan 
impunea respect prin aerul de sobrietate și de bunătate care-l însoțea. Am văzut de la bun început 
în privirea dânsului un luptător și un spirit capabil de realizări mari. Cunoscându-i mai apoi și 
familia, mi-am dat seama că nu mă înșelasem: cele două fiice și nepoatele dumnealui sunt o 
mărturie vie a unui părinte înțelept și dedicat: domnul Traian Moldovan.
Deseori soția dânsului îmi spunea cât de mult își dorește ca și soțul dumneaei să devină creștin, 

să-L primească pe Domnul Isus ca Mântuitor pentru a avea siguranța veșniciei împreună. Deseori 
dânsa a încercat să-i prezinte această Cale, însă domnul Moldovan, cu toate că era sensibil la 
manifestările dragostei lui Dumnezeu, a refuzat.
Curând după ce anul trecut au împlinit 50 de ani de căsnicie, domnul Moldovan s-a îmbolnăvit: 

i-a apărut sub maxilarul drept o umflătură care creștea parcă văzând cu ochii. Imediat au demarat 
investigațiile și s-a dovedit că era vorba despre o manifestare cancerigenă. Domnul Moldovan a 
fost operat și a rămas pentru o perioadă la fiica dânsului la Arad. În acel răstimp m-am întâlnit de 
două ori cu dânsul și de fiecare dată l-am găsit mai slăbit și mai tulburat. Privirea îi trăda de astă 
dată groaza neputinței în fața inevitabilului. Se vedea că făcea eforturi să reziste în primul rând din 
punct de vedere psiho-emoțional, dar parcă pe zi ce trecea lupta devenea din ce în ce mai grea și 
deznădejdea din ce în ce mai aproape. Familia s-a dedicat aproape în întregime dânsului, fără a 
precupeți niciun efort pentru alinarea fizică și sufletească a celui ce parcă era în mijlocul celei mai 
furtunoase lupte din viață.
Cu câteva săptămâni în urmă a fost foarte aproape de moarte când s-a înecat cu mâncare dar, ca 

prin minune, până când să ajungă ambulanța SMURD acolo, și-a revenit. Numai Dumnezeu știe 
prin câte astfel de momente a trecut domnul Moldovan în aceste ultime luni; cert este însă că de 
fiecare dată o Mână nevăzută i-a susținut viața, și asta cu un scop exact și binecuvântat.
Cu zece zile în urmă am primit o veste uimitoare: domnul Moldovan a decis să-L primească pe 

Domnul Isus în inima lui și să fie botezat. Nu-mi venea să cred că omul acela care nici nu vroia să 
audă de așa ceva, dintr-o dată a decis să facă acest pas. Inițial m-am temut de o decizie luată 
numai sub presiunea bolii și a fricii, însă am aflat că în ultimele nouă luni domnul Moldovan era 
adesea văzut rugându-se. Inițial, când a discutat împreună cu fiicele dânsului despre această 
posibilitate, a fost tare descurajat și a spus că e prea târziu pentru dânsul, însă ulterior a fost 
încurajat și a decis să facă acest pas.
Eu nu eram acasă, și au trecut încă patru zile până când am reușit să ajung la domnul Moldovan. 

Când am intrat în camera în care se găsea nu am fost atât de mirat de starea vecină cu moartea în 
care l-am găsit, ci mai degrabă de schimbarea dramatică din privirea dânsului: groaza și panica 
fuseseră înlocuite de o liniște stranie. În fața morții, disperarea oamenilor crește uneori până la 



paroxism, însă zâmbetul pe care mai reușea cu greu să-l schițele și seninătatea evidentă în privirea 
dumnealui convingeau cu ușurință pe oricine că ceva supranatural se întâmplase în acest om: Îl 
primise pe Mântuitorul în inima lui iar acum era una cu Dumnezeul Universului.
Dat fiind starea avansată de slăbiciune, botezul a fost unul atipic, prin stropire, făcându-ne pe toți 

cei prezenți acolo să simțim parcă împreună cu David care a mâncat din pâinile sfințite (1 Samuel 
21:4, 5; Matei 12:4). Acele momentele ale botezului și cinei sfinte vor rămâne de neuitat, fiecare 
bucurându-se în felul lui: soția după o așteptare de zeci de ani, fiicele de o certitudine a revederii, 
nepoatele de o confirmare a iubirii, iar noi toți ceilalți de mândria de a fi copiii Unui asemenea 
Părinte. Înainte de plecare, una din fiicele dumnealui mi-a spus printre lacrimi că Dumnezeu o 
anunțase cu o zi înainte că domnul Moldovan urma să moară peste patru zile, joi, și că avea să fie 
înmormântat sâmbătă.
Sigur că zilele care au urmat au fost marcate de această tensionată așteptare, pentru ca joi, 19 

iunie, la ora 14:00 să primesc vestea decesului său. De atunci și până acum, când scriu aceste 
rânduri, mă încearcă sentimente amestecate: supărare, tristețe, regret; dar mai presus de toate 
acestea, o imensă bucurie a unei biruințe tipice harului lui Dumnezeu. Atunci când, după lupte și 
speranțe de zeci de ani, totul părea pierdut, chiar înainte de a se închide ușa, Dumnezeu iese 
biruitor și mai salvează un om pentru veșnicie: pe fratele Traian Moldovan.
Mi-au spus că ultimele sale cuvinte au fost: „Pace! Pace!” venite parcă pentru o confirmare a 

mântuirii sufletului său. Dumnezeu este uimitor!
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:14).

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vlad Ardeiaș, iunie 2014
Trimite-ne experiența ta, descoperirea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o în studiul personal, o speranță pe care o ai în inimă, versuri  

sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalți la adresa divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru 
a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.
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