PACE IN A NE IMPLINI CHEMAREA

“Şi PACEA lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere,
vã va pãzi inimile şi gândurile în Cristos Isus!” Filipeni 4:7

“Prin aceasta vor cunoaşte toţi cã sunteţi UCENICII Mei…” Ioan 13:35

CREŞTINII

UCENICII

Creştinii vorbesc cu Mine
Ucenicii umblă cu Mine
Creştinii rămân în învăţătură Ucenicii umblă în revelaţiile Mele
Creştinii merg la biserică
Ucenicii sunt biserica Mea
Creştinii aşteaptă ceva
Ucenicii fac voia Mea
Creştinii trăiesc în trecut
Ucenicii trăiesc în prezent
Creştinii sunt guvernaţi
Ucenicii guvernează peste circumstanţe
Creştinii urmează pe alţii
Ucenicii ştiu cine sunt în Mine
Creştinii se roagă
Ucenicii se roagă avand o relaţie cu Mine

Când am PACEA Domnului în inimã, Poate sã vinã viforul!
Inima mea şi-atunci tot aşa cântã: Bine e!...Bine e în Domnul!

“Urmãriţi PACEA cu toţi, şi sfinţirea,
fãrã de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu!
Evrei 12:14

MIJLOCIRE PENTRU CEI ÎNCERCATI
Nu am fost creaţi pentru ceea ce se vede,
de aceea viaţa pe pãmânt
este pregãtirea pentru Cer!
În procesul modelãrii se naşte în noi
chipul pe care Domnul
ni l-a ales din veşnicie!
“Tu eşti Olarul, iar eu lutul…
Fã-mã ca sã fiu pe placul Tãu,
Acum, când stau la Cuvântul Tãu!”
Sã ne rugãm fierbinte pentru toţi cei care ne gãsim în casa olarului! Fiecare
trebuie sã fim modelaţi pentru a ajunge în locul pregãtit de Tatãl nostru!

PACEA şi sfinţirea au greutate egalã în promisiunea revederii cu Domnul!
De ce PACEA e menţionatã prima, şi nu sfinţirea?
Se poate realiza sfinţire fãrã PACE?
Ce înseamnã sã “urmãrim” PACEA şi sfinţirea?
Ce urme lasã PACEA, ca sã o putem urmãri şi gãsi?
Putem gãsi PACE fãrã sã fie urmatã de sfinţire?
Dacã gãsim PACEA, ce fel de urme lasã ea în noi?
Dacã gãsim PACEA, ce fel de urme lãsãm noi la rândul nostru?
Cum percepem “PACEA care întrece orice pricepere” în viaţa de fiecare zi?

Roada Duhului, dimpotrivã, este...

PACEA

MAI - LA MULTI ANI!
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“Cine rãmâne în Mine şi în cine rãmân Eu, aduce MULTÃ ROADÃ,
cãci despãrţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5
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PACE PROMISÃ, PROMISIUNE ASCULTATÃ
“Sã nu vi se tulbure inima! Aveţi credinţã în Dumnezeu şi aveţi
credinţã în Mine!”
Ioan 14:1
Primãvara este primul anotimp al anului. Ea împlineşte o promisiune datã înainte de venirea iernii: cã viaţa se va reântoarce. Ramurile
golite de frunze ale zilelor de toamnã spun: “Aşteptaţi, şi veţi vedea! Viaţa
va reveni, totul va înverzi din nou!” Şi parcã aceastã speranţã a primãverii
ne ajutã sã trecem mai uşor prin zilele singuratice ale iernii.
Aceeaşi promisiune a reântoarcerii o gãsim repetatã şi folositã şi
între cei dragi. “Mã voi reântoarce”… Fiecare copil o aude când e lãsat
sau lãsatã în faţa uşii grãdiniţei sau a şcolii. Fiecare soţ sau soţie o aude
la aeroport înaintea despãrţirii. Fiecare pãrinte o aude de la copilul care
pleacã în alt oraş la şcoalã. Expresia “Mã voi reântoarce” lasã un sentiment de linişte, de siguranţã, de PACE!
Însã de multe ori, cuvintele nu sunt îndeajuns. Promisiunea de a
se reântoarce devine genuinã şi adevãratã numai atunci când cel ce aude
aceste cuvinte, le şi crede cu adevãrat! Promisiunea revenirii are o influenţã calmantã, de PACE! Cam tot aşa a fost sentimentul de PACE pe
care ucenicii l-or fi simţit când Domnul Isus S-a înãlţat la Cer. Domnul lea spus sã nu lase inimile lor sã se tulbure - ci sã aştepte! Le-a promis cã
va reveni! Le-a promis cã va veni dupã ei, tot aşa cum va reveni sã ne ia
pe noi!
Probabil cã învierea Lui a avut un efect extraordinar de profund
asupra credinţei ucenicilor. Dupã ce Domnul Isus a dispãrut printre nori,
ei şi-au amintit cã Domnul le-a promis cã va învia. Şi şi-au dat seama cã
El S-a ţinut de promisiune! Probabil cã o PACE imensã le-a umplut inima!
Şi cred cã aceastã PACE şi siguranţã a promisiunii Domnului Isus le-a dat
puterea de a asculta una dintre ultimele Lui porunci: de a rãmâne în Ierusalim, de a aştepta umplerea de Duhul Sfânt, pentru ca apoi sã vesteascã
Evenghelia cu putere.
Cum ne afecteazã pe noi promisiunea Domnului nostru? Ne dã ea
oare PACE? Care dintre cuvintele Lui ne dau putere şi ne îndeamnã la
credinţã? Care dintre semnele primãverii au fost semãnate de Domnul
nostru în iarna ascunsã din taina inimii noastre?

LA MULTI ANI
Tuturor mamelor:
din Biserica noastrã
şi de pretutindeni!

“Să trăieşti în PACE,
şi PACEA să fie cu casa ta
şi cu tot ce este al tău” 1 Samuel 25:6
Ce frumoasã urare face David unui om
rãu şi aspru ca Nabal!
Dupã o lunã tulbure, atât în ţarã cât şi în familii, cât de mult tânjim
dupã pace şi linişte! În luna mai meditãm la “PACE” ca roadã a Duhului Sfânt
şi sărbătorim ziua mamei.
PACEA la care mă gândesc nu este pacea înşelătoare şi instabilă pe
care ne-o oferă lumea din jur. Adevãrata PACE este născutã în inima
credinciosului când eşti născut din nou şi te împaci cu Dumnezeu prin jertfa
mântuitoare a Domnului Isus. Apoi, Duhul Sfânt rodeşte acea lipsă de
îngrijorare sau teamă faţă de prezent şi viitor când ai credinţa fermă că
Dumnezeu Atotputernicul e în controlul tuturor lucrurilor, că nu îngăduie
nimic mai mult decât poţi duce. Fratele Cristi Chirla ne spunea într-una din
predici că PACEA aceasta nu este dependentă de împrejurări - dacă eşti
bogat sau sărac, dacă eşti sănătos sau măcinat de o boală gravă, dacă îţi
merge bine sau eşti copleşit de probleme. PACEA ne poate lipsi când nu
suntem pe calea îngustă, sub umbrela binecuvântării şi protecţiei lui
Dumnezeu. Lipsa de PACE poate fi un avertisment din partea Lui că e
necesar să ne oprim, ca să ne evaluăm dacă suntem în voia Sa.
Cât de mare nevoie avem noi, femeile, de această PACE şi odihna
în Domnul! Prin modul în care ne-a creat Dumnezeu, suntem cele care ne
îngrijorăm pentru familie, copii, serviciu, biserică, viitor şi parcă purtăm toate
poverile lumii pe umerii noştri. Când începem să ne uităm la noi, la nevoile şi
durerile noastre, ne scufundăm în îngrijorare, neputinţă şi depresie. Oare
aceasta aşteaptă Dumnezeu de la noi? Domnul Isus ne-a promis pacea…
“vă las PACEA, vă dau PACEA Mea” (Ioan 14:27). “V-am spus aceste
lucruri ca să aveţi PACE în Mine.” (Ioan 16:33)
PACEA interioară se revarsă apoi în relaţiile cu cei din jur. Nu poţi fi
în pace cu Dumnezeu şi în război cu fraţii şi surorile tale. “Dacă este cu
putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în PACE cu toţi oamenii”, este un
îndemn puternic al apostolului Pavel (Romani 12:18). “Căutaţi să păstraţi
unirea Duhului prin legătura PÃCII” (Efeseni 4:3). Legătura aceasta a PÃCII
ne poate ţine unite, unele cu altele, în trupul lui Christos, în biserică.
Apostolul Petru ne cere de asemenea: “siliţi-vã sã fiţi gãsiţi
înaintea Lui fãrã prihanã, fãrã vinã şi ÎN PACE” (2 Petru 3:14). A trăi în
PACE cere muncă, silinţă şi renunţare la voia mea şi placul meu, de dragul
fratelui sau surorii mele. Nu mă refer la a menţine pacea cu preţul acoperirii
păcatului, ci la a pune foloasele şi binele celui sau celei de lângă mine
înaintea preferinţelor mele.
Dragi surori, la fel ca David, vă doresc ca PACEA să fie cu casele
voastre şi cu tot ce este al vostru!
Simona Vidican

