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Vă las pacea, nu cum o dă lumea
Textul de bază: 2 Timotei 4: 1 - 8

Întroducere:
Multe exprimări biblice nu mai au valoarea lor inițială
• Chiar și expresii biblice fundamentale au primit un colorit după înțelesul
societății locale
• Chiar în rândurile noastre creștine, cuvintele și felul de exprimare s-a
acomodat limbajului din jur
Dar Sfânta Scriptură nu admite astfel de acomodări:
Ioan 1: 1

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era
Dumnezeu.“
Ioan 5: 24

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în
Celce M-a trimes, are viață vecinică, și nu vine la judecată, ci a trecut
din moatre la viață.“
1 Timotei 4: 5

„Pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.“
Sfânta Scriptură ne avertizează:
2 Timotei 4: 3

„Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura
sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da
învățători după poftele lor.“
Interpretarea cuvântului „Pace“ este unul din astfel de cuvinte
• Toate dorințele pământești se bazează pe „ pace“
• Toate viziunile mondiale au ca bază: pacea
• Toate proclamările guvernamentale au ca bază „pacea“
• Dar lumea înțelege altceva sub cuvântul „pace“
• Numai Biblia ne poate da un răspuns autoritar
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Ce înțelege vechiul Testament sub cuvântul „pace“?
Leviticul 26: 6 (Dumnezeu câtre poporul Său ales)

Voi da pacea în țară, și nimeni nu vă va turbura somnul; voi face să
piară din țară fiarele sălbatice, și sabia nu va trece prin țară voastră.
• Cuvântul „Schalom“, adică „Pace“ cuprinde în întregime poporul lui
Dumnezeu, exteriorul, dar și interiorul omului
• Dar: aici este vorba numai de poporul ales de Dumnezeu: poporul Israel,
și nu de toate popoarele de pe pământ
• „Schalom“ este un dar din mâna lui Dumnezeu, un răspuns la credința
poporului ales
Pacea promisă de Dumnezeu este numai pentru poporul Său
Isaia 54: 10

„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu
se va muta dela tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice
Domnul, care are milă de tine.“
• Realizarea păcii depline în poporul lui Dumnezeu, va avea loc abea în
urma actului de salvare al Domnului Isus Cristos
Vechiul Testament se adresează înpotriva profeților falși din timpul din
urmă
• „Schalom“ nu înseamnă:
o Pace politică
o nici pace între națiuni
o nici speranță, că pe acest pământ se va putea realiza pacea prin
mâna sau cu voința omului
Ieremia 6: 13-14

„Căci dela cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacomi de câștig;
dela prooroc până la preot, toți înșeală. Leagă în chip ușuratic rana
fiicei poporului meu, zicând: „Pace! Pace!“ Și totuș nu este pace!“
• Expresia biblică mult citată: „din săbiile lor își vor făuri fiare de plug“
este valabilă numai ca semn al timpului din urmă:
• Isaia 2: 2-4

„Se va întămpla în scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va
fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălța deasupra dealurilor, și
toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu
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grămadă la el, și vor zice: „Veniți, să ne suim la muntele Domnului, la
casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui, și să umblăm pe
cărările Lui.“ Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim cuvântul
Domnului. El va fi Judecătorul neamulrilor, El va hotărâ între un mare
număr de popoare; așa în cât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug, și
din sulițele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva
altuia, și nu vor mai învăța războiul.“
•
•
•
•
•

Unde sunt astăzi popoarele care se lasă conduse de Dumnezeu?
Care stat mondial a încetat cu „învățatul războiului“?
Care guvern se adresează lui Dumnezeu când trebuie să judece?
Care popor vine la Dumnezeu „ca să învețe căile Lui“?
Până când toate acestea nu s-au împlinit, nu se va împlini nici: „din
săbiile lor își vor făuri fiare de plug“

„Pacea“ după Noul Testament
Ea are un Nume: Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos
Efeseni 2: 14

„Căci El (Isus) este pacea noastră . . .“
Faptele Apostolilor 10: 36

„El (Dumnezeu) a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel, și le-a vestit
Evanghelia păcii, prin Isus Cristos, care este Domnul tuturor.“
Coloseni 1: 19-20

„Căci Dumnezeu a vrut, ca toată plinătatea să locuiească în El (Isus), și
să înpace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât ce este în
ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.“
• Pacea nu este un simț sentimental, ci o creație Dumnezeiească
Salutul „Pace“ nu este numai un salut frumos creștin
Salutul „Pace“ este și o reamintire: Dumnezeu a pregătit și pentru tine
această ofertă de valoare veșinică: Pace prin Isus Cristos
Ioan 14: 27 (Isus spune)

„Vă las pacea, vă dau pacea mea.“
Roman 5: 1

„ . . . avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos.“
Pilipeni 4: 7 (Apostolul Pavel din temniță)

„Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere . . .“
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• Întrebarea este: vrem noi această pace?
Decizia noastră pretinde și consecințe în viața noastră
• Pretenția față de noi nu este de natură politică, militară, națională sau
socială:
Matei 10: 34

„Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc
pacea, ci sabia.
• Și dacă salutul îngerilor la crăciun sună:
Luca 2: 14 b

„ . . . și pace pe pământ . . .“
• nu este vorba de toate popoarele, ci numai:
Luca 2: 14 c

„ . . . între oamenii plăcuți Lui.“
• dar atunci trebuie să se îndeplinească și:
Luca 2: 14 a

„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte . . .“
Sarcina noastră pe acest pământ este:
Matei 5: 13

„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce
își va căpăta iarăș puterea de a săra? Atunci nu mai este bun de nimic
decât să fie lăpădată afară, și călcată în picioare de oameni.“
Apelul nostru câtre lume:
• Cine vorbește de pace, trebuie s-o poarte în inima lui
• Cine proclamă pacea, trebuie s-o trăiască
• Cine nu cunoaște pacea, o poate găsi numai la Domnul și Mântuitorul
nostru Isus Cristos
Profetul Amos 5: 6

„Căutați pe Domnul, și veți trăi!“
Amin
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