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Prințul Păcii

Nu putem spune ca e „Wow” ceea ce am experimentat în acest an, dar sentimentul minunat 
de speranță și lumină strălucitoare în întuneric și promisiunea de pace care este în centrul 
poveștii de Crăciun ne poate face sa spunem Wow.
 
Vreau să încep prin a-ți pune o întrebare?  Ce aștepți cu nerăbdare Crăciunul acesta? Sunt 
multe lucruri pe care eu de abia le aștept.  Am iubit întotdeauna Crăciunul - și, în ciuda 
provocărilor din sezonul actual, eu sunt determinat în mod bun britanic să ma bucur de de 
cele 5 zile libere. Aștept cu nerăbdare sa imi vad familia, chiar dacă nu întreaga familie.  De 
asemenea, aștept cu nerăbdare meniurile de Crăciun, cadourile de Crăciun și filmele de 
Crăciun. Unul din preferatele lui Karen este De vacanță.  M-am uitat la el cu câțiva ani în 
urmă si nu m-a impresiont deloc. M-am uitat din nou săptămâna trecută  și recunosc ca mi-a 
placut mult și adevărul e că am plâns!!.  Apoi, desigur, Crăciunul nu ar fi complet fără o doză 
suplimentară de Premier League Fotbal. Aștept cu nerăbdare ca Man City să câștige toate 
meciurile lor!...

Pot să-ți pun o întrebare puțin mai profundă?  În timp ce privești lumea in general sau pe cei 
de aproape, pe care îi iubești și îi cunoști, de ce crezi că avem  nevoie  cel mai mult în acest 
moment?  Sunt sigur că pentru mulți dintre noi chiar în partea de sus a listei ar fi o lansare 
rapidă a vaccinului.  Vaccinurile sunt ceva pentru a sărbători - oameni uimitori care le-au 
dezvoltat, personalul NHS care va duce la administrarea lor.  Sperăm că, pe măsură ce acest 
program va fi implementat, va pune capăt acestei cumplite pandemii, se va pune capăt crizei 
de sănătate, incertitudinii economice, distanței sociale, purtării măștilor. Sperăm că va readuce 
viața la o aparență de “normalitate” indiferent ce ar fi.  Dar eu sunt sigur că știm cu toții că 
vaccinul nu va rezolva toate problemele noastre. Nu se vor vindeca toate cicatriciile din acest 
sezon. Acesta nu va putea rezolva pe mai lungă durată criza de sănătate mintală și bunăstare, 
nivelurile de stres, negativismul, frica si anxietate.  

 Vestea cea mare este că centrul in mesajului de Crăciun avem o promisiune, acea că există 
un ajutor real și speranță pentru noi, pentru sănătatea noastră mintală și bunăstarea noastra. 
În cuvinte celebre, sărbătorirea lui Mesia in Handel, pe care le-ați văzut la începutul serviciului 
și capturat în piesa poetică a lui Suzy , profetul  Isaia a scrie într-un timp de întuneric și 
incertitudine ca așteaptă cu nerăbdare un timp de lumină și speranță si nu datorita unei 
descoperiri politice, economice sau medicale, ci datorita nașterii unui copil: 

“6. Caci un Copil ni S-a nascut, un Fiu ni S-a dat, iar autoritatea Sa va sta pe umerii Sai. I se 
va pune numele: ”Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tata vesnic, Print al pacii”. 
7. Autoritatea Sa va creste neincetat si va fi o pace fara sfarsit pentru tronul lui David si pentru 
imparatia Sa. El o va intemeia si o va intari prin judecata si dreptate, de acum si pe vecie.”

PRINCE OF PEACE 
With Dave Smith



Isaia 9:6-7 NIVUK

Observați acolo repetarea cuvântului “pace” - copilul ar fi numit “Prințul păcii” și cel datorita 
caruia va  crește guvernul Său și pacea va fi fara sfarsit. În limba originală a OT, cuvântul 
pace este “shalom”  - ceea ce înseamnă nu doar o absență de conflict sau liniște interioară, 
ci o pace bogată, atotcuprinzătoare care afectează fiecare parte a vieții noastre, pace 
cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu ceilalții, cu ceea ce ne inconjoara - literalmente tradus, 
“bunăstarea în fiecare domeniu al vieții noastre.”

Shalom -Bunastare în fiecare domeniu al vieții.

Am încredere că veți fi de acord că este ceva ce avem cu toții nevoie - o creștere a bunăstării 
în fiecare domeniu al vieții noastre - chiar mai mult decât  nevoia unui vaccin.
Isaia a  scris la începutul secolului al8-lea  î.Hr. - 700 de ani mai târziu, după cum am auzit în 
lectura noastra mai devreme - un copil special, un fiu li s-a născut în Betleem  unui cuplu de 
tineri evrei, Maria și Iosif. In dealurile din jur erau  păstori ingrijind de turmele lor pe timp de 
noapte. Îngerul Domnului le-a apărut și le-a spus:

„...va aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astazi, in cetatea lui 
David, vi S-a nascut un Mantuitor, Care este Cristos, Domnul!”  
Luca 2:10-11 NIVUK

Apoi, întreaga gazdă de îngeri a apărut lăudând pe Dumnezeu și spunând 

“Slavă lui Dumnezeu în inaltimi si pace pe pamant, intre oamenii peste care se odihneste 
bunavointa Lui.” 
Luca 2:14 NIVUK

Sau parafrazand putem spune multumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru ca ne-a dat darul mult 
promis de pace prin Prințul pacii și bunăstarii. Această veste bună a marii bucurii, această 
promisiune de pace - este pentru toți cei care o vor primi. 

Din acel moment, toți cei care l-au cunoscut pe Prințul Păcii s-au schimbat. Dacă ne uităm 
înapoi la 1Crăciun  pastorii au lasat turmele lor, s-au grăbit sa ajunga la Betleem, sa Il 
întâleasca pe prințul pacii și au plecat schimbati. Apoi, după ce păstorii au plecat, câțiva 
înțelepți L-au întâlnit pe pruncul Isus.  Dar Iisus nu a rămas un copil.  A crescut și plin de 
Duhul Sfant, toți cei care L-au întâlnit s-au schimbat. Bolnavii au fost vindecați, asupriții au fost 
eliberați, cei fără speranță au fost umpluti cu o speranță nouă , cu pace și bunăstare în fiecare 
domeniu al vieții lor.  Apoi, în evenimentele pe care le sărbătorim la Paști - Isus a murit pe o 
Cruce ca să i-a toate păcatele noastre, rușinea, probleme vieții asupra Sa. A înviat din morți 
pentru a aduce iertare, libertate și pace adevărată tuturor celor care L-ar întâlni.  Acum, Isus 
este în viață în Cer, dar El este aici prin Duhul Său și îl putem întâlni - fie pentru prima dată 
sau pur si simplu sa improspătam relatia astăzi cu El.  Înseamnă că, in acest moment, oriunde 
suntem in orice situatie, în mijlocul unei furtuni puternice , sau poate doar luptam cu frica, 
anxietatea și incertitudinea pentru viitor, putem experimenta pacea Lui. Un mare adevăr care 
este cuprins în acest cântec, PRINCE OF PEACE.  Vă rugăm să urmăriți acest lucru-

Aceasta subliniază că pacea nu se găsește undeva prin căutare, undeva “acolo”, nu a fost 
găsita în ceva, ci vine de la întâlnirea cu cineva - Prințul păcii. Am cunoscut mulți oameni cu 
care petrecand timpul mi-am îmbogățit foarte mult viața.  



Unul dintre acestia este Mike - 

Îl cunosc pe Mike de 30 de ani.  Aproape de fiecare dată când l-am întâlnit pe Mike - fie în 
persoană, sau la telefon, sau  printr-un mesaj, m-am intors mai puternic, incurajat la mai multa 
pace. Dar, la fel de uimitor cum poate fi, Mike, el nu este perfect. E o ființă umană ca noi.  Și, 
desigur - ca o ființă umană - el este limitat  având doar 24 de ore pe zi, și e capabil sa ajute 
oamenii doar o singură dată și  intr-un loc.

Mesajul de Crăciun este că există cineva care este perfect, Isus, Prințul Păcii, care este 
NELIMITAT - nu mai este un copil într-un grajd din Betleem – ci e în viață și domnind e prezent 
cu noi, e la dispoziția noastră 24.7 ca o sursă constantă de pace adevărată și bunăstare. Spre 
deosebire de păstori, noi nu trebuie sa facem o călătorie fizică, ci o simpla călătorie spirituală, 
sa-L întâlnim pe Isus. Experiența cu El ne va da putere. O astfel de poveste va spune  cineva 
care s-a întâlnit cu Isus și modul în care El i-a schimbat viața.  

MEGAN 

Megan a făcut o călătorie spirituală simplă L-a întâlnit pe Prințul Păcii care a adus o 
bunăstarea noua în fiecare aspect al vieții ei.  Călătoria mea a început la vârsta de 19 ani - 
când m-am rugat și L-am invitat pe Isus să vină în viața mea. El a venit , si a schimbat fiecare 
domeniu din viața mea. Am simțit o pace care literalmente a trecut de toata intelegerea. Mi-a 
adus o bunăstare în fiecare domeniu al vieții mele - spiritual, mental, emotional, s-a revărsat  
în relațiile mele. In sfarsit aveam  un scop în viață.  Apoi, timp de peste 30 de ani, mi-am 
dezvoltat această relație, întâlnindu-L frecvent din nou prin Spiritul Său, o călătorie în curs 
de desfășurare de creștere a bunăstării.  Dar acum 3-4 ani, mi-am dat seama că o lucrare 
mai mare a lui Dumnezeu a început in viata mea. O bunastare mai profundă care afectează 
fiecare domeniu al vieții mele. Promisiunea lui Isaia - pentru noi toți - creșterea bunăstării  este 
o călătorie - și ceva ce putem vedea cu toții ca o creștere afectand fiecare domeniu al vieții 
noastre!  

Marea veste - nu doar pentru Megan, pentru mine, ci  miliarde de oameni de-a lungul istoriei 
s-au schimbat prin întâlnirea  cu Prințul Păcii.  Așa că oriunde ai fi azi, Il poți întâlni.  Deci, 
vreau să vă dau o oportunitate de a va ruga. Invita-L pe Printul Pacii  Însuși în viața ta - fie 
pentru prima dată, sau prin intermediul unui reangajament. Sau daca  cineva care este creștin, 
dar e ca mine, si is doreste o lucrare mai profundă pe care Domnul  să o facă, o creștere a 
bunăstării.

Permiteți-mi să mă rog pentru noi toți - Tată, vreau să Iti mulțumesc pentru cel mai bun dar 
dintre toate - darul Fiului tău, Prințul Păcii - Mă rog pentru noi toți astăzi, ca acest Crăciun sa 
experimentam o creștere a păcii și bunăstării Tale în fiecare parte a vieții noastre, în Numele 
lui Isus.

Rugăciunea salvării
“Doamne Isuse Hristoase, îți mulțumesc că Tu ai venit ca Prinț al Păcii, pentru a aduce pace și 
bunăstare în fiecare parte a vieții noastre. Astăzi am ales să vin la  Tine. Iartă-mă daca Te-am 
neglijat. Te rog  să intri în viața mea. Umple-mă cu Duhul Tau șicu pacea Ta, în numele Tău 
minunat. Amin. “

Ei bine, eu sunt atât de încântat că v-ati alăturat noua astăzi.  Sper că v-a fost de ajutor. 
Dacă v-a plăcut, puteti să va anunți si prietenii.  Apoi, daca doriti  vă invităm la următoarele 2 
duminici si ne vom concentra pe modul de a termina anul 2020 BINE, și a începe anul 2021 



intr-un mod puternic - și apoi sperăm că ne veți alătura pentru seria noastră pe Wellbeing 
Journey de care ați auzit mai devreme.
Înainte să închidem, cântăm un ultim colind.


