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Exil
Cum putem avea PACE în furtunile vieții??

Introducere 
Recent am facut alpinism în muntii Alpi cu fiul meu. Eram la inaltime mare expusi pericolelor. 
Soarele  rasarise  când am început. Am luat-o pe un traseu provocator dar a fost atât de 
interesant. La un moment dat,  la orizont cerul a  început sa se intunece și in scurt timp am 
auzit prima bătaie de tunet și fulgere puternice. 
Am mâncat un sandviș, am spus o rugăciune rapidă pe vârf de munte și apoi ne-am îndreptat 
cu prudență spre coborare. Senzație de anxietate în creștere și incertitudine cu privire la ceea 
ce avea sa se intample?

In acel moment am simtit ca soarele parea să fi dat loc noriilor de furtună amenințătoare și  
multe provocări și incertitudini aveau sa apara in clipele urmatoare.
 Subiectul nostru de astăzi este deosebit de relevant: 

Exil: Cum putem avea pace în furtuni?

Când simțim amenințări și incertitudini, putem sa ne menținem în stare de pace, calm și 
bunăstare?

 PACE, în Biblie, nu e un concept slab sau fragil. Nu e nevoie ca soarele să strălucească sau 
să câștigi de fiecare data. Filipeni 4:7 surprinde această idee: 

 “7.Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în 
Cristos Isus.”
Filipeni 4:7 NIVUK

Pacea este mai mare si mai profunda decât circumstanțele noastre, mai puternică decât 
furtunile  care apar in viata.
În Vechiul Testament, “pace” in ebraică semnifica shalom si se foloseste deasemenea ca 
si un salut cald în Israel in ziua de azi. Inseamna  mult mai mult decât pace și liniște sau 
pace in urma unui conflict. Shalom este o stare de a fi, care indiferent de experiențele 
noastre, plenitudinea sau bunăstarea,  aceasta ramane vie in inima noastra, chiar și în fața 
amenințărilor și incertitudinilor.

Deci, atunci când furtunile apar, ar trebui să ne impotrivim? Aflam trei lucruri din experiența 
dură a Israelului. Spre sfârșitul Vechiului Testament s-au confruntat cu furtuna de exil. Forțați 
să iasă din țara lor natală și duși prizonieri în Babilon. Au pierdut viața “normală”  și un nou 
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sentiment de incertitudine i-a urmarit. Iti suna familiar? Ne luptăm cu întrebări sincere de 
genu:  De ce experimentăm anotimpuri de suferință și pierdere? Unde este Dumnezeu când 
vremurile grele lovesc? Putem avea pace  sau shalom  în furtuni?

Înainte de a ne scufunda , sărim peste secole de istorie în povestea din Vechiul Testament, 
ultima dată când am văzut Israelul eliberat de sub sclavia lui Faraon și  adus în PL prin 
EXODUS,  o poveste de libertate. Au ajuns in tara promisa  în jurul anului 1300  î.Hr.,  dar 
exilul i-a dat afara din ea in 600 î.Hr.

EXODUL-----EXIL
  
În Țara Făgăduinței, din Țara Făgăduinței 
 
 Între Exod și Exil sunt personaje epice - Judecători ca Deborah și Samson, Regi ca David 
și Solomon, Profeți ca Iona și Ilie. In jurul anului 600 î.Hr., Israelul se confruntă cu exilul. 3 
lucruri avem de retinut atunci cand vremurile grele lovesc: Dumnezeu încă dă PACE, SCOP, 
PROMISIUNE

1. DUMNEZEU ADUCE PACE ÎN FURTUNI

În jurul anului 600 î.Hr., noua super putere mondială, armata babiloniană, a invadat 
Ierusalimul, a distrus zidurile orașului și Templul, a ars orașul din temelii și a forțat majoritatea 
populației să mărșăluiască sute de mile ca si captivi pe pământ străin [MAP] de la PL din 
Cannan  (Israel/Palestina) la Babilon = Irak
La celălalt capăt al acestei călătorii terifiante, Israelul era captiv într-o țară străină.
“1.  Pe malurile râurilor Babilonului,
stăteam jos și plângeam amintindu ne de Sion.”(Ierusalim)

Psalmul 137:1 NIVUK

Psalmul 137 surprinde starea de spirit, precum celebru de Bonney-M o surprinde in”de râurile 
babiloniene.”
Imaginați-vă durerea și lacrimile – aceștia  erau îngroziți pt ca au pierdut totul. Poti spune ca 
ai experimentat un sezon ca acesta atunci când furtuna intră in viața ta si totul pare sa se 
prabuseasca si lacrimile curg siroaie. Sau suntem atât de amorțiti ca nici macar nu putem 
plânge, atat de reci.
Când tatăl meu a murit, m-am simțit ca în exil. Casa parea distrusă, pierduta. Chiar și vara, 
pământul părea înghețat. Lucruri care mi-au plăcut și-au pierdut gustul. Poate iti rezonează?
Biblia nu editează biți dure... include Psalmii de Plangeri, unde  oameni reali striga 
Dumnezeului cu onestitate brutală in durerea lor, in confuzie, avand multe  întrebări. E în 
regulă să fii sincer cu Dumnezeu. De asemenea, El a suferit și a plâns în Isus Hristos. Nu e 
jenat de lacrimile noastre sau ofensat de luptele noastre. Foloseste Biblia ca o resursă pentru 
a procesa durerea, pierderea, întrebările, confuzia, temerile și furia.

Și la fel ca acest lucru, nu uitați că Dumnezeu promite să fie cu tine în furtuni. Nu te-a părăsit 
și nu te-a abandonat. E cu tine. De fapt, aceasta este cheia păcii în furtuni.
În timp ce coboram de pe vârful Alpin, dintr-o dată am auzit un elicopter răcnind deasupra 
capului nostru. Cineva trebuie să fi alertat salvarea montană de situația noastră. Din fericire, 
au ajuns la timp. Eram pe secțiunea celei mai periculoase zone. Ne-au încercuit pentru un 
timp ca sa se asigure ca suntem ok înainte de a cobori. Acest lucru ne-a adus pacea, să știm 
ca nu suntem singuri, cineva știa unde suntem și avea controlul  situației noastre...



Dumnezeu ne inconjoara in situatii de crize, e deasupra noastra în furtuni. Ochii Lui sunt peste 
noi. El știe unde suntem și cu ce ne confruntăm, nu suntem singuri, avem pace în furtuni.

“2.Când vei trece prin ape, voi fi cu tine;
când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca,
iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars
și flacăra nu te va mistui.”
Ascultați cum a vorbit Dumnezeu lui Israel prin profetul Isaia 43:2,5:

“5.Nu te teme, căci Eu sunt cu tine!”
Isaia 43:2, 5 NIVUK

Exilul a fost judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel pentru că nu și-au urmat calea și au 
ascultat de avertismentele profeților. Așa că  s-ar putea să se fi gândit că odată ajunsi în 
Babilon, Dumnezeu i-a lăsat să se descurce singuri. Dar acesta nu e Dumnezeul Bibliei. Chiar 
și atunci când facem lucrurile greșit și rezolvam problemele in felul nostru, El nu se spală pe 
mâini de noi, promite să fie cu noi.
Nu presupune că dacă viața e grea, Dumnezeu nu te iubește. Dumnezeu ajunge la tine. Asta 
nu face decât să adauge insultă ranii. Dumnezeu promite să fie cu noi prin furtună, plutind 
deasupra capului nostru.
De fapt sunt atât de mulți care pot mărturisi ca atunci când drumul devine greu, Il poti simti pe 
Dumnezeu mai aproape ca oricand. 
Pentru a intelege ce vreau să spun, sa  ascultam  povestea remarcabila a lui Megan...

Megan nu numai că ne arată că Dumnezeu poate aduce pace în furtună, plutind peste noi 
atunci când viața se destramă, dar ea, de asemenea, a concluzionat că Dumnezeu a folosit 
timpul greu pentru a aduce bine. Și acesta este al doilea punct:
Dumnezeu aduce pace în furtună și Dumnezeu are un scop în exil ...

2. DUMNEZEU ARE UN SCOP PRIN FURTUNI

Când ne confruntăm cu forme de exil și pierdere , precum pierderea de locuri de muncă, doliu, 
boală, destramarea relației, pierderi financiare  putem renunța cu ușurință și să simțim că viața 
este inutilă.
Exilații evrei, ținuți captivi în Babilon, trebuie să fi simțit că totul a mers prost.
Dar profetul Ieremia scrie  o scrisoare exilaților care ii da peste cap:

“7.Căutați pacea pentru cetatea în care v am dus în captivitate și rugați vă DOMNULUI pentru 
ea, căci de bunăstarea ei depinde și bunăstarea voastră!“ 
Ieremia 29:7, 11 NIVUK

Ce scrisoare au primit cei din Exil. Chiar și în circumstanțele dificile cu care ne confruntăm, 
Dumnezeu are un scop. Un plan de a prospera și de a ne face bine. Pe măsură ce furtunile 
se rostogolesc, în loc să ne scufundăm sub ele, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne 
dezvăluie scopul. Nu-ți irosi furtuna... Orice ne-ar astepta anul următor, Dumnezeu are un 
scop pentru poporul Său, El e deja acolo.

Ce putem spune despre aceasta? Unul dintre exilați, DANIEL - născut în Ierusalim, dar trimis 
departe, in Babilon, ne arata cum să invingem furtuna departe de casă.
Daniel a refuzat să facă compromisuri cu cultura babiloniană unde i-au interzis credința în 



Dumnezeu.  El nu a mâncat carnea lor, care a fost, probabil, sacrificata pentru idoli și a păstrat 
deasemenea obiceiul lui de a se ruga de 3 ori pe zi, chiar și atunci când a devenit ilegal. 
Dumnezeu l-a trimis într-o vizuină cu lei si Daniel spune: oricât de greu sau ostil ar părea, nu 
trebuie să cedezi și să faci compromisuri  trebuie să fii ferm pentru valorile lui Dumnezeu în 
clubul sportiv, locul de muncă, comunitate, campus, oriunde te-ai afla.

Daniel își croieste drum până la o poziție de influență în Babilon. Nu se ascunde în ghetou. 
El îndeplinește scrisoarea lui Ieremia aducând pace și prosperitate în oraș. Astăzi trăim în  
Babilonul modern, Babilonul digital. O cultură care s-a îndepărtat de viziunea crestina a lui 
Dumnezeu asupra lumii. Dar chiar dacă Babilonul este ostil, poporul lui Dumnezeu este încă 
chemat să-l influențeze pentru totdeauna. Dumnezeu ne vrea ca exilați într-o cultură care 
crede că credințele și valorile noastre sunt străine și deplasate. El vrea să lucrăm pentru 
pacea și prosperitatea orașului  pentru a arăta bunătatea lui Dumnezeu.
Charlotte: a urmat o școală mare de stat, cultură seculară, dar favorabila și de influența. A fost 
martor la multe colegii – unele dintre ele urmaresc acum Seriile din Biblie.
Poporul lui Dumnezeu poate câștiga departe de casă. Nu contează cât de grele devin 
vremurile, Dumnezeu are un scop pentru poporul său în exil...

3. DUMNEZEU  FACE PROMISIUNI DINCOLO DE FURTUNI

După 70 de ani  de captivitate, poporul lui Dumnezeu a fost în cele din urmă eliberat și a 
permis să se întoarcă în patria lor. MAP - astfel încât în mai multe valuri, exilații au făcut lunga 
călătorie înapoi de la Babilon (Irak) în țara lui Israel. 
Acolo au descoperit o grămadă de moloz carbonizat - orașul zăcea în ruine. Și timp de mulți 
ani oamenii au acceptat acest fapt și au încercat să trăiască sub dărâmături ca și cand totul 
ar fi fost normal. Dar Dumnezeu a ridicat apoi profeți care au stârnit credința și au raspandit 
promisiunea lui Dumnezeu asupra despărțirii. Zidurile orașului și Templul Sfânt vor fi 
reconstruite cu ajutorul și harul lui Dumnezeu.
Un lider cheie este NEEMIA care  s-a întors la Ierusalim și a mobilizat oamenii să-și asume 
responsabilitatea cu credinta pentru patch-ul lor. El spune ca molozul a fost, de fapt, materie 
primă si ca Dumnezeu lucreaza prin harul Sau.
Împreună, oamenii care au acceptat acest moloz ca fiind normal, au inceput sa construiasca și 
perseverand in munca lor orasul a fost transformat.

Indiferent de ruptura cu care ne confruntăm în prezent, în viețile noastre sau în lumea noastră, 
în economie, în sănătate... Dumnezeu isi tine promisiunea indiferent de infrangerile noastre. 
Așa că  nu te lăsa copleșit de moloz, haos sau provocări. Să începem cu ranile proprii și să 
ne asumam responsabilitatea în familia noastră, comunitate și locul de muncă pentru a aduce 
credința și încrederea înapoi. Să nu ne mulțumim cu ceea ce este disfuncțional. Prin harul lui 
Dumnezeu ne putem  schimba  și comunitățile noastre și societatea pot fi reconstruite . Pacea 
poate fi restaurata dincolo de furtuni și provocări.

Răspuns 
Cu Israel înapoi în țară, zidurile orașului  s-au reconstruit  și Templul a fost restaurat, OT era 
destinat la inchidere.
Dar cu atâtea profeții și promisiuni neîmplinite aceasta este doar o poveste in asteptarea 
eroului său.
În Isaia 9, Israelul vede o promisiune:
“6.Căci un Copil ni S a născut,
un Fiu ni S a dat,
iar autoritatea va sta pe umerii Săi.



I se va pune numele: „Sfetnic minunat6 Sau: Minunat, Sfetnic.,
Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.“

Isaia 9:6 NIVU

1. ADUCE PACE ÎN FURTUNI
2. EL ARE UN SCOP PRIN FURTUNI
3. VORBEȘTE PROMISIUNEA DINCOLO DE FURTUN

“Prinț al păcii sau “shalom” luminat – Mesia este cel care poate aduce pacea în furtunile vieții 
și care ne permite să îndeplinim promisiunea lui Dumnezeu chiar și în exil, chiar și în Babilon. 
Deci, dacă simți că viața este o furtună chiar acum și mica ta barcă se balansează și se 
scufundă, de ce să nu ajungi la Prințul Păcii și să primești promisiunea pe care am început-o 
cu:

Filipeni 4:7 NIVUK

 “7Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în 
Cristos Isus.”


