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Bun venit – indiferent ca faceti parte dintr-unul din centrele bisericii KingsGate, sau sunteti 
musafiri din toate colturile lumii, sunt deosebit de bucuros ca v-ati alaturat noua la inceputul 
acestei serii de mesaje.

Asadar, in timp ce izolarea incepe sa fie ridicata, toti am trecut prin probabil cel mai brizant 
sezon pe care putem sa ni-l amintim – iar criza sanitara inca nu s-a incheiat. Bineinteles, felul 
cum am experimentat izolarea fiecare e diferit de la persoana la persoana – pentru unii, acest 
sezon a fost ingrozitor sau poate tragic sau poate relativ linistit... cred, insa, ca nu e de-ajuns 
doar sa trecem prin aceasta criza, ci sa folosim aceasta oportunitate pentru a invata lectii care 
ne vor ajuta sa iesim mai puternici, pregatiti pentru urmatorul sezon, de aici vine si titlul aces-
tei serii: Lectiile izolarii.

Nu stiu despre tine, insa in ce ma priveste, am invatat cateva lectii in aceasta perioada de 
izolare: de exemplu am invatat dupa doua sesiuni de frizerie proprie ca imi iubesc frizerul mai 
mult decat am crezut. Am realizat ca nu mi-e dor deloc de sesiunile de cumparaturi, si mai 
putine cumparaturi inseamna mai multi bani pentru a fii generosi sau pentru a face economii. 
Am invatat ca echipa de fotbal Man City sunt la fel de buni indiferent ca au fani in tribune sau 
fara, din nefericire, insa, tot echipa Liverpool o sa castige Liga 1. Am invatat ca servicii pre-
cum Zoom sunt bune pentru anumite intalniri, insa ele nu pot inlocui intalnirile in persoana cu 
prietenii si familia.

Insa, am invatat si lectii mult mai adanci – care au fost de ajutor in timpul izolarii dar care vor fi 
de folos si care ma vor sustine indiferent de sezonul care urmeaza. Imaginati-va impreuna cu 
mine ca suntem toti pe un drum (vezi diagrama) spre iesirea din izolare si spre un nou sezon, 
fara sa pretind ca stiu cum acest nou sezon va arata stiu sigur, insa, ca sunt doua pericole pe 
care am sa le numesc doua santuri de fiecare parte a drumului – doua extreme – unul intitulat 
PANICA iar celalalt PASIVITATE – ambele extreme au constituit un real pericol in perioada 
acestei pandemii.

Exista, cred eu, cale, o atitudine ce ne va ajuta sa navigam prin acest sezon si in urmatorul, 
avand o postura de proactivitate linistita – am gasit ca aceasta atitudine ma tine departe de 
cele doua extreme si ma ajuta sa merg mai departe.

Acest fel de gandire ii era foarte cunoscut si lui Pavel care in scrisoarea catre Filipieni (scrisa 
cand apostolul era in izolare, o scrisoare frumoasa care reflecta inima lui Pavel catre biserica 
din Filipi - aceasta localitate se afla azi in nord-estul Greciei moderne - se pare ca aceasta a 
fost prima biserica crestina din Europa – foarte draga inimii lui Pavel) include mesaje incredi-
bile pe care ne vom sprijinii pe parcursul urmatoarelor saptamani – atitudinea noastra; relatiile 
noastre; prioritatile, pacea si finantele noastre.



Am petrecut destul de mult timp recent citind si ascultand aceasta scrisoare in format audio de 
destul de multe ori – in traduceri diferite. Poate ai vrea si tu sa faci acest lucru – tema proac-
tivitatii linistite este regasita de-a lungul intregii carti si este bine setata inca din primul capitol. 
Este reflectata, insa, cel mai bine de atitudinea lui Pavel in izolarea pe o care o experimenta in 
inchisoare – si este reflectata in instructiunile sale pentru biserica din Filipi si pentru noi azi. 

Aceste doua cuvinte: PROACTIVITATE si LINISTITA sunt bineteles diferite – cum ar fi doua 
fete alte aceleasi monede tinute impreuna. Am sa vorbesc in urmatoarele minute despre fie-
care dintre ele. Sa incep cu LINISTITA. 

Am condus recent o cercetare in randul membrilor din biserica noastra in care le-am cerut sa 
includa o descriere a lectiilor pe care ei le-au invatat in izolare – pe langa cu incetinirea ritmu-
lui si nevoia de a avea rabdare – linistea (pacea) este cuvantul care a fost folosit cel mai des 
pentru a descrie lectiile principale. Atat de important. A invata sa fim linistiti este lectia cheie in 
a sta departe de santul panicii, al disperarii.

Definitia din dictionar a cuvantului panica: Care se produce brusc, intens și de obicei fără mo-
tiv. Spaimă subită și violentă, în general neîntemeiată și având de obicei caracter colectiv. 

In primele zile dupa ce autoritatile au inceput sa reactioneze la pandemie, primul lucru pe care 
oamenii de rand dar si autoritatile l-au simtit a fost teama si anxietatea ce au condus la un 
comportament deviant. Va amintiti cum au cumparat oamenii hartie igienica? Poate acum pare 
comic, insa in general reactiile generate de panica sunt necontrolate. De-asemenea, cu pani-
ca am experimentat o pierdere a increderii si a controlului. Tot ceea ce aveam planificat, lucru-
rile pe care ne bizuiam, au fost zguduite de temelii – miscarile noastre libere; calatoriile; intal-
nirile in persoana; locurile de munca; economiile noastre; sanatatea – aceste miscari ne-au 
dezorientat si au contribuit la sentimentul de pierdere a controlului. Astfel, cu totii am simtit mai 
mult ca oricand cat de nesigura e viata. Sunt convins ca acest lucru a fost infricosator pentru 
unii dintre noi. Stiu despre cativa tineri care au simtit atat de acut aceasta incat au inceput sa 
faca liste cu lucruri de facut pentru a mentine ritmul vietii si a nu pierde controlul. Chiar daca 
pentru acum, cel putin in UK, pandemia este in retragere, inca oamenii experimenteaza tea-
ma. Un studiu recent a relevat ca la 36% dintre respondenti le e teama sa iasa din casa. Si 
asta bineinteles pe fondul nesigurantei cu privire la cand vom putea sa ii imbratisam din nou 
pe cei dragi; cand ne vom putea intalni iar in grupuri mari; ce se va intampla cu economia sau 
impactul real pe care pandemia il va avea asupra locurilor de munca si a afacerilor.

Insa, una din lectiile izolarii este ca putem experimenta liniste in mijlocul furtunii. Permiteti-mi 
sa ilustrez. Acum un secol, un vas de croaziera s-a scufundat nu departe de coasta de sud-
vest a Angliei, luand cu sine multi dintre cei ce se aflau pe vas. Un baiat de 16 ani care se 
ocupa de intretinere la bord a fost izbit de stancile de la mal, insa a supravietuit prinzandu-se 
de una din stanci pentru o noapte intreaga. Cand in cele din urma a fost gasit si salvat, a doua 
zi a fost intrebat: „Nu ti-au tremurat mainile dupa mai bine de 10 ore de a te tine de stanca?” 
Baiatul a raspuns: „Ba da, bineinteles ca mi-au tremurat mainile. Insa stanca nu a tremurat 
nici mancar pentru o secunda”. Vestea buna e ca intr-o lume schimbatoare si in situatii dificile 
si nesigure, este o stanca care nu se misca de care ne putem agata: Dumnezeu atotputernic! 
Putem sa avem liniste chiar si in mijlocul furtunii. 

Chiar daca Pavel a fost in izolare, tot s-a adresat bisericii cu salutul lui obisnuit: celor ce sunt 
pusi deoparte „in Isus”.

‘har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!’ Filipeni 1:2



Observati ca pacea/linistea e un dar – asadar cum putem primi si umbla in pace/liniste? Mai 
tarziu in capitolul 4 Pavel dezvolta aceasta idee de „a umbla in pace” – o sa avem o intreaga 
predica pe acest subiect – pentru inceput insa ca in primul rand pacea/linistea se fundament-
eaza pe harul lui Dumnezeu – favoare neconditionata – iar in al doilea rand pacea/linistea 
nu are legatura cu circumstantele in care ne gasim (ce sunt nesigure si schimbatoare), ci pe 
Cristos. Una dintre lectiile de baza ale izolarii e ca daca vrem sa avem liniste trebuie sa ne 
putem increderea in Dumnezeu si in ceea ce el face. Vedem un exemplu al acestei increderi in 
Filipeni 1:6:

‘fiind convins de însuși acest lucru, că Acela Care a început în voi o bună lucrare, o va termina 
până în ziua lui Cristos Isus.’ Filipeni 1:6

Aici inceputul lucrarii se refera la salvarea initiala, continuarea lucrarii si indeplinirea lucrarii la 
revenirea lui Isus.

Unul dintre cantecele mele preferate in acest sezon este „Waymaker” – sunt cateva versuri cu 
care rezonez in mod special: „chiar si atunci cand eu nu vad, Tu lucrezi, chiar si atunci cand 
nu simt, Tu lucrezi, pentru ca Tu nu te opresti niciodata din munca Ta”. Imi amintesc o nota pe 
care am facut-o acum cateva saptamani: „Dumnezeu lucreaza in continuare chiar si in acest 
sezon”. Insa, acest enunt nu e corect deplin: „Dumnezeu lucreaza in continuare cu atat mai 
mult in acest sezon”. Nu pentru ca acum Dumnezeu e mai mult Dumnezeu sau ca acum e mai 
puternic decat inainte, ci pentru ca El poate si El va folosi perturbarea si incertitudinea acestui 
sezon pentru a ne atrage atentia.

Stiind ca El va duce lucrarea Sa la indeplinire (in viitor), la revenirea lui Isus Cristos, putem trai 
cu incredere azi. In acest pasaj sunt 6 referinte la revenirea lui Isus. In cele din urma, noi nu 
stim ce detine viitorul, insa stim cine e in control asupra viitorului nostru. Asta inseamna ca in 
fiecare zi, cu virus sau fara virus, in recesiunea sau nu, putem sa ne odihnim si sa avem liniste 
in El – asta e antidotul anxietatii si a fricii si lucrul ce ne va tine departe de santul panicii.

Insa, asta e doar o parte din lectie – exemplul si mesajul lui Pavel din izolare si lectia care am 
simtit-o personal cel mai intens in izolare e sa dezvoltam o postura de liniste in PROACTIVI-
TATE.

Proactivitatea ne va tine departe de santul opus al pasivitatii. Definitia pasivitatii: Atitudine a 
omului pasiv (3-9) Si: (rar) pasivism (1-7). 8 Lipsă de participare la o acțiune. 9 Lipsă de iniția-
tivă. 10 Renunțare la acțiune Si: inactivitate, inerție, indiferență, nepăsare, resemnare.  

Acesta este un pericol la fel de mare precum panica. Pentru ca simtim pierderea controlului 
asupra intrebarilor mari legate de viitor, putem sa ajungem inchisi, fara sa preluam controlul si 
responsabilitatea ce ne revin noua legat de lucrurie pe care le putem controla si pentru care 
suntem responsabili. In acest fel ajungem sa intram in deriva si sa devenim pasivi. 

Unul dintre lucrurile pe care le-am gasit de mare ajutor in prima parte dupa ce izolarea a fost 
instituita, a fost o prezentare facuta de doctorul Henry Cloud, psiholog, despre cum sa conduci 
in timpul unei crize. El vorbeste cum unul dintre lucrurile cele mai dificile lucruri pe care le-am 
experimentat in aceasta perioada e sentimentul de pierdere a controlului. El spune, fa doua 
liste:

1 – Lucruri pe care nu pot sa le controlez. Scrie pe o foaie: virusul; climatul economic. Tot ce 
poti sa faci cu aceste lucruri e sa le aduci inaintea lui Dumnezeu si sa ii ceri pacea.



2 – Lucruri pe care pot sa le controlez. Asuma-ti responsabilitatea pentru ce e in puterile tale si 
fii proactiv.

Proactivitatea iese in evidente pe intregul scrisorii catre Filipeni. Desi Pavel este in izolare in 
temnita, departe de a se gandi „oricum nu pot face nimic – abia astept ori sa mor ori sa fiu 
eliberat”, el foloseste cu pasiune si cu proactivitate timpul din izolare cu efecte evident pozi-
tive.

In primul rand, el continua sa comunice chiar si in izolare – chiar daca el nu are Zoom, email 
sau telefon – asa ca el foloseste singurul instrument pe care il are la dispozitie, scrisorile, 
aceasta catre Filipeni, dar si alte scrisori scrise din inchisoare: Efeseni; Coloseni; Filimon – un-
ele dintre cele mai importante scrieri ale Scripturii vin de la un om care era in puscarie – asta 
inseamna sa profiti de orice oportunitate. Asta inseamna proactivitate! De exemplu, eu am 
decis ca, desi mai sunt multe lucruri de facut in a conduce biserica din izolare – primele ore 
ale diminetii cand sunt cel mai activ (inainte de micul dejun) trebuie sa imi iau timp sa re-editez 
cartea mea pe bunastare – pentru biserica locala si cea internationala, insa sa o fac disponi-
bila si pentru cei ce nu merg la biserica. Uitandu-ma inapoi, imi dau seama ca asta a fost o 
alegere sa fiu proactiv in izolare.

Proactivitatea lui Pavel e exprimata in felul cum se roaga. Pacea si increderea lui in lucrarea 
suverana a lui Dumnezeu nu il indeamna la pasivitate, ci mai degraba il energizeaza la rugaci-
une cu fervoare. Defapt, intreg focusul pentru prima parte a primului capitol este legata de ru-
gaciunile sale pentru filipeni, iar mai tarziu in acelasi capitol ii indeamna ca la randul lor si ei sa 
se roage pentru el. Intr-o vreme in care nu putem sa ne intalnim atat de usor, noi nu suntem 
neajutorati, suntem insa plini de pasiune in rugaciune. Rugaciune pentru noi, pentru familiile 
noastre, pentru membrii bisericii si pentru liderii bisericii.

Pentru ce se roaga Pavel? Esenta rugaciunii lui e ca filipenii sa fie proactivi in a se iubi unii pe 
altii:

‘Și aceasta mă rog, ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și 
orice pricepere,’ Filipeni 1:9

Prioritatea crestinilor este dragostea. Asadar, rugaciunea noastra trebuie sa fie sa crestem 
in dragoste mai mult si mai mult. Imi place sa cred despre mine ca sunt in mod natural pro-
activ (si sunt), insa am si tendinta umana de a fi proactiv selectiv (pot sa fiu foarte concentral 
la munca, insa sa fiu detasat in lucrul casei). Unul dintre lucrurile pe care le-am invatat de-a 
lungul anilor e ca ordinea in casa e un lucru foarte apreciat de sotia mea Karen. Nu e obse-
data de ordine, insa bunastarea ei creste exponential atunci cand casa e curata si ordonata. 
Asadar, atunci cand am intrat in izolare, perspectiva de a munci impreuna, in proximitate, si nu 
doar de a trai impreuna, m-a determinat sa iau o decizie sa fiu proactiv in ce priveste ordinea 
in casa. Pot sa va spun ca foarte curand Karen a observat si apreciat mult schimbarea mea de 
atitudine. Asta bineinteles ca a contribuit la a avea un timp placut impreuna in izolare. Acum, 
gandindu-te la oamenii de care esti tu aproape. Cum te-a invatat Domnul sa-i iubesti mai mult 
si mai bine? Parintii pe copii, cei singuri cu prietenii lor...

O tema mare a intregii carti e a fii proactiv in a mentine legatura unitatii Duhului.

‘Și aceasta mă rog, ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și 
orice pricepere, Numai trăiți vă viața într un mod vrednic de Evanghelia lui Cristos, pentru ca, 



fie că vin și vă văd, fie că sunt departe, să aud despre voi că rămâneți tari într un singur duh, 
luptând într un singur suflet pentru credința Evangheliei,’ Filipeni 1:9,27

Nu lasati diviziune intre voi. Se pare ca biserica din Filipi se confrunta cu aceasta problema. In 
capitolul 4 Pavel vorbeste deschis despre aceasta problema si cum ea se poate rasfrange ca 
un cancer, de aceea trebuie smulsa din radacini. Unitate pentru Evanghelie. 

Aceasta pasiune pe care Pavel o are pentru raspandirea Evangheliei prin unitatea Bisericii nu 
s-a diminuat din cauza izolarii, dimpotriva. Ceva uimitor s-a intamplat:

‘Și aceasta mă rog, ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și 
orice pricepere, Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s au întâmplat au ajutat, mai de-
grabă, la înaintarea Evangheliei.’ Filipeni 1:9,12

Lucrul uimitor despre izolare e ca, desi bisericile au trebuit sa isi inchida portile cladirilor, sa 
opreasca intalnirile in persoana, Dumnezeu lucreaza in continuare si nu doar in acest sezon, 
dar mai degraba in mod special in acest sezon. E prea devreme sa culegem roadele aces-
tui sezon, insa din punct de vedere statistic se vede o crestere semnificativa a celor care 
vizioneaza slujbele de biserica. In mod special a celor care in mod normal nu ar merge la 
biserica. Urmaresc serviciile online o multime de oameni. O crestere a fervorii in rugaciune. 
Un numar mare de oameni care parcurg cursul Apha onine. Oameni care raspund chemarii de 
a-L cunoaste pe Domnul. O crestere semnificativa a implicarii sociale a bisericii. Cu alte cu-
vinte, un sezon al oportunitatii – un sezon care nu are nicio legatura cu izolarea, ci implicarea 
– ducerea Evangheliei pana la marginile pamantului – aceeasi Evanghelie – doar prin metode 
diferite (retelele sociale; servicii online; slujidu-i pe cei in nevoi).

Asadar, aceasta este emblema lectiilor izolarii. Si asta seteaza baza asupra tuturor lucrurilor 
pe care le vom explora – o postura a proactivitatii in liniste. Gasim asa bine ilustrata aceasta 
atitudine in doua versete: 

‘De aceea, preaiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult 
mai mult acum, în lipsa mea, lucrați pe deplin mântuirea voastră, cu frică și cutremur, căci 
Dumnezeu este Cel Ce lucrează în voi și voința și înfăptuirea după buna Lui plăcere.’ Filipeni 
2:12-13

Aici vedem cum aceasta atitudine e bazata pe linistea si increderea ce decurg din harul lui 
Dumnezeu.

Cu alte cuvinte, o adevarata incredere in suveranitatea lui Dumnezeu nu ne conduce la „lasa 
din mana ta si lasa-L pe Dumnezeu”, ci ne va conduce la o determinare proactiva in a ne trai 
salvarea si a trai viata cu energie stiind ca e energia Lui care isi face lucrarea in noi.

Asadar, intorcandu-ne la diagrama de la inceput, ia un moment sa consideri unde te gasesti. 
In functie de personalitate, avem ori inclinatia sa cadem in santul fricii si al anxietatii care ne 
conduce la panica, ori in santul izolarii si delasarii care ne conduce la pasivitate.

Permiteti-mi sa ma rog pentru voi. Daca te confrunti cu teama, anxietate si panica, e timpul sa 
dai povara ta Domnului, sa rupi legatura fricii, iar pacea lui Cristos care intrece orice pricepere 
sa ia locul fricii. Da-I ingrijorarile tale Lui.



Daca te confrunti cu o lipsa de motivare si lipsa de scop astfel incat ai devenit pasiv, ma rog 
pentru o energie noua si claritate in Numele lui Isus.

Cel ce a inceput o lucrare buna in tine, sa o duca la indeplinire.

Indiferent unde te gasesti, aminteste-ti ca Dumnezeu e cel ce a pregatit o cale pentru tine. 
Daca inca nu L-ai primit pe Isus in inima ta te invit sa faci lucrul acesta acum.

Iar pentru noi toti ceilalti – haideti sa ne incredem in El – El niciodata nu se opreste din a mun-
ci.
 


