
Lectii din izolare: Pace

‘Bucurați vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucurați vă! Blândețea voastră să fie 
cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice 
lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui 
Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și 
gândurile în Cristos Isus. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce 
este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo 
faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți vă! Iar ceea ce ați învățat, 
ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. ‘

Filipeni 4:4-9

“Acest an este inca un an al jubileului. Dumnezeu nu s-a schimbat si El n-a abdicat de la tron.” 
Chinua Achebe spune in cartea sa “Things fall apart.”

William Butler Yeats scria in 1919 la sfarsitul Primului Razboi Mondial si la finalul pandemiei 
de febra spaniola, cand sotia lui insarcinata a fost foarte aproape sa moara a scris un poem 
profund folosind imagini crestine si ancorandu-se in a doua venire. Primele versuri sunt parca 
scrise pentru zilele noastre:

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.
-William Butler Yeats

Cand a scris el acest poem, in 1919, lumea era cutremurata.
Cand ne uitam azi la stiri vedem fara echivoc cum lumea  noastra e cutremurata cum 
sistemele esueaza. Pare ca lumea noastra se dezintegreaza.

Poate ne intrebam Doamne, unde esti Tu in mijlocul vremurilor nesigure pe care le traim?

Pavel era inchis si incatusat in inchisoare cand a scris unele din scrisorile sale catre 
credinciosi. Desi lui Pavel ii placea sa faca calatorii misionare prin biserici, acum era in 
inchisoare fara posibilitatea de miscare: in izolare.

Pavel a fost plin de incredere in cine este Isus in situatia in care se gasea.

Filipeni 1:6, Filipeni 3:10

Iar in Filipeni 4, Pavel impartaseste cu noi sfaturi legate de cum putem avea pace in cele mai 



dificile situatii.

In timp ce lumea are definitia ei asupra pacii, Dumnezeu are o cu totul alta definitie:
Lumea: absenta razboiului; calm; fara tulburare.
Dumnezeu descrie pacea ca un calm interior.
Dumnezeu aduce pacea, insa nu e ca pacea pe care o da lumea. Pacea pe care o primim de 
la El e pacea de care avem nevoie.

Pacea poate fi exterioara sau interioara. Dumnezeu e mai interesat in pacea noastra 
interioara. Noi nu putem controla lucrurile externe. Insa sunt lucruri pe care ni le putem insusi 
iar pacea e unul din aceste lucruri.

1. Bucurati-va

Filipeni 4:4

Primul lucru despre care Pavel vorbeste in contextul pacii e sa ne mentinem bucuria si sa 
mentinem o atmosfera a bucuriei.

Bucuria e esentiala in momentele critice. Indiferent de situatia cu care te confrunti, bucura-te.

Alegerea ta de a te bucura va mentine intotdeauna o atmosfera a bucuriei. Nu lasa 
imprejurarile cu care te confrunti sa iti fure capacitatea de a te bucura.

2. Fii bland
Filipeni 4:5

Atunci cand viata e dificila nu fii dificil cu ceilalti.

Pavel ne incurajeaza sa fim buni in relatiile noastre. La inceptul acestui capitol il gasim pe 
Pavel incurajand pe doi oameni sa isi rezolve disputele pentru ca Pavel intelege ca disputele 
sunt cele care au potentialul de a omori pacea.

Isus, chiar si cand a fost pe cruce, nu a abuzat pe nimeni.

In vremuri dificile, nu lasa ca seceta sa te faca uscat si nepoliticos. Isus a fost bland chiar si 
cand a fost arestat pe nedrept. Pavel foloseste exempul lui Isus si ne indeamna si pe noi sa ii 
urmam exemplul. In Printul Pacii avem exemplul suprem de bunatate in mijocul crizei.

De ce sa fii bun? Pavel ne aminteste ca Domnul este aproape (Filipeni 4:5). Asta implica faptul 
ca Domnul este aproape de noi dar ne aminteste de asemenea ca Isus revine curand.

Dumnezeu vede fiecare lucru din viata ta si asculta fiecare cuvant al tau. Dumnezeu e 
martorul fiecarui eveniment din viata ta. Traieste stiind ca Isus e aproape de tine in toate. 
Traieste stiind ca Isus e aproape sa se intoarca.

3. Roaga-te cu multumire
 
Filipeni 4:6

Striga catre Isus El e in stare sa potoleasca furtuna din viata ta.
Leacul impotriva anxietatii e rugaciunea. Fara rugaciune nu putem vedea pacea lui Dumnezeu 



manifestandu-se in situatia in care ne gasim. 

Fii multumitor. Nu lasa ca rugaciunea ta sa fie plina de plangeri. Impacheteaza-ti rugaciunea in 
multumire. Fii multumitor pentru toate: lucruri mari sau mici. Faptul ca inca traiesti e un motiv 
indeajuns sa fii multumitor.

Nu aduce plangeri la locul tau de rugaciune, adu multumire. Vei gasi mereu motive sa fii 
multumitor.

4. Controleaza-ti gandurile

Filipeni 4:8; Proverbe 23:7

Atunci cand nu ne controlam gandurile nu intelegem ce permitem in viata noastra. Avem 
responsabilitatea de a monitoriza si regula felul cum gandim.

Lucrarile lui Dumnezeu sunt marete, asadar antreneaza-ti mintea sa se gandeasca la lucrurile 
lui Dumnezeu.

‘În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este 
curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă 
este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți vă! ‘

Filipeni 4:8

Am sa imi permit sa ma gandesc doar la lucrurile bune. Fii un termostat al propriilor ganduri.

‘Ascultă și tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta nenorocirea, rodul planurilor lui, 
pentru că nu a luat aminte la cuvintele Mele și a respins Legea Mea. ‘

Ieremia 6:19

Domnul permite fructul propriilor noastre ganduri.

Dumnezeu este Domnul pacii chiar si in mijlocul furtunii. Isus te asteapta sa il inviti in situatia 
ta pentru a experimenta pacea Lui.

Vrei ca Isus sa aduca pacea Lui in viata ta, in casnicia ta, in casa ta, in afacerea ta?

Spune aceasta rugaciune:
Tata vin la Tine. Iti multumesc ca L-ai trimis pe fiul Tau, Printul Pacii in viata mea. Multumesc 
ca ma iubesti atat de mult, incat chiar si in mijlocul crizelor vietii, pacea Ta e reala. Vino 
in inima mea. Vino in viata mea. Vino in fiecare parte a ceea ce sunt. Doamne Isuse, iti 
multumesc ca ai murit pentru mine. In numele lui Isus. Amin.

 


