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Unde este credinţa ta ? 
Textul de bază: Luca 8: 22-25 

 

Situaţia actuală 
 

Zilnic suntem confruntaţi cu catastrofe financiare din lume 
• Criza economică mondială se arată şi în viaţa noastră şi ne loveşte în plin 
• Ceeace se întâmplă astăzi ne aminteşte de situaţia din Babilonia  
• Babilonia este un exemplu pentru un system de conducere fără Dumnezeu 
• Ioan o descrie astfel: 

Apocalipsa 18:9-11 
Şi împăraţii pământului, cari au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, 
când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta 
departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: ,,Vai! vai! Babilonul, 
cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” - 
Negustorii pământului o plâng şi o jălesc, pentrucă nimeni nu le mai 
cumpără marfa. 

 

• Negustorii se plâng că nu pot să vândă marfa în cantitatea dorită 
• Constructorii de auto se plâng pentru că au ramas pe producţia lor 
• Preţul pentru combustibil şi motorină s-au dublat în ultimii ani 
• Şi dacă vrei să-ţi faci casă, te omoara dobânda bărcilor 
• Prognoza savanţilor nu preomite un viitor mai plăcut 
• Cum i-a condus Isus pe ucenicii lui printr-o astfel de criză? 
 

Isus nu împiedică vârtejul de vânt 
 

• Isus, când a pornit pe apă a ştiut că o să vină vântul 
• Şi totuşi a spus Isus uceniciilor să traverseze apa 
• Nu ar fi putut să aştepte Isus cu traversarea, până ce sa liniştit apa? 
• Isus a vrut să arate ucenicilor că este normal, şi pentru un creştin, să ajungă în 

lumea aceasta într-o situaţie dificilă, periculoasă 
• Întrebarea este numai, cum te porţi tu într-o astfel de situaţie? 
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Luca 8:23-24 
Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, 
că se umplea corabia cu apă; şi erau în primejdie. Au venit la El, L-au 
deşteptat, şi au zis: ,,Învăţătorule, Învăţătorule, perim.” 
 

Mesajul biblic nu spune, că dacă-L iubeşti pe Isus, n-ai probleme 
• Când a fost marele ţunami în Asia au fost loviţi şi credincioşi şi bisericile lor 
• Şi bisericile din Iudea au avut probleme financiare 
• Mulţi au fost şomer şi urmăriţi pentru credinţa lor în Isus Cristos 
• Dar Dumnezeu nu Le-a lăsat singur în necazul lor  

Faptele Apostolilor 11:29 
Ucenicii au hotărât să trimeată, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor, 
cari locuiau în Iudea, ceeace au şi făcut; şi au trimes acest ajutor la 
presbiteri (Sau: bătrâni.) prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul. 

 

• Învăţătura pentru ucenici era: Dacă ai încredere în Isus, să nu-ţi fie frică 
• Prezenţa Domnului nostru Isus Cristos este prima condiţie într-o astfel de 

situaţie 
• Chiar şi Apostolul Pavel a trebuit să treacă prin nenumerate necazuri 

2 Corinteni 11:25 
De trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost împroşcat cu pietre; de 
trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul 
mării. 

• Apostolul Pavel a ştiut că Salvatorul lui este cu el, în aceeaşi barcă 
• Poate că a cunoscut cuvântul şi promisiunea Domnului nostrum Isus Cristos 

Matei 28:20ff 
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
 

Credinţa noastră trebuie să fie mai tare decât îndoiala noastră 
• Isus o descrie printr-o pildă 

Matei 13:20-22 
Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte 
îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum 
vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de 
el. Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările 
veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge 
neroditor. 

• Dacă nu se îndeplinesc dorinţele noastre atunci avem impresia că credinţa 
noastră nu este suficient de puternică 

• Dacă valurile zilnice ne acoperă câtdeodată ne e frică că perim 
• Se poate că uităm această promisiune a lui Isus: 
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1 Ioan 5:12 
Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 

• Sau în înţelesul de astăzi: “Cine este într-o legătură strânsă cu Domnul nu 
poate să piară. E în Mâna Lui.” 

 

Isus Cristos stăpâneşte orice vârtej de vânt 
 

• Cum am citit anterior despre ucenici 
Luca 8:24 
,,Învăţătorule, Învăţătorule, perim.” 

• Frica omului că Dumnezeu nu acţionează la timp este normală şi omenească 
Psalmii 59:3-5 
Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa; nişte oameni porniţi la rău 
urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, 
Doamne! Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc: trezeşte-Te, 
ieşi inaintea mea, şi priveşte! Doamne, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui 
Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul 
din aceşti vânzători nelegiuiţi. – 

• Dar înapoi la textul citit 
• Oare nu au făcut ucenicii exact ce se cere dela noi prin Cuvântul Său: 
• Dacă avem un necaz, să venim la El. Şi ucenicii au venit! 
• Dar ei nu au venit la Isus pentru-că-I Domn şi Atotputernic, ci l-au mustrat 
• Dece nu ia şi el o găleată şi scoate apa din barcă? Nu e timpul de dormit! 

Luca 8:24-25a 
Isus S-a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, cari s-au potolit: şi s-a 
făcut linişte. Apoi a zis ucenicilor Săi: ,,Unde vă este credinţa?” 

• Ucenicii au fost deja un timp îndelungat împreună cu Isus  
• Dar încrederea lor în Dumnezeirea Lui nu a pătruns în inima lor 

Luca 8:25ff 
Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: ,,Cine este acesta de 
porunceşte chiar şi vânturilor şi apei şi-L ascultă?” 

• Isus a rezolvat problema altfel de cum au crezut ei 
• Şi în viaţa noastră, Isus rezolvă problemele altfel decât cum sperăm noi 
• Isus cere dela noi, ca să venim la El 

Matei 11:28 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 
1 Petru 5:7 
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de 
voi. 
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Isus cere o credinţă bazată pe Cuvântul Său 
 

• Chiar dacă toate asigurările economice din lumea aceasta îşi pierd valabilitatea 
• Dacă în inima noastră nu mai găsim o speranţă pentru viitorul nostru 
• Atunci când deznădejdea ne acopera ca nişte valuri nimicitoare 

Psalmii 121:1-2 
Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine 
dela Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. 

• Este greşit dacă ne lăsăm intimidaţi de vorbele profetice ale savanţiilor 
• Chiar şi Biblia ne avertizează de o încredere greşită  

Eclesiastul 11:4 
Cine se uită după vânt, nu va sămăna, şi cine se uită după nori, nu va 
secera. 

• Viitorul nostru nu este decis de puterile finaciare sau economice 
• Viitorul nostru este în Mâinile Domnului nostru Isus Cristos 
• Şi până la venirea Lui, chemăm oamenii la pocăinţă 
• Îndemnămi oamenii să se întoarcă la Dumnezeu 
• Până atunci înfiinţăm biserici noi şi construim Case de Rugăciune 

Matei 7:24-27 
De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi 
asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, 
au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a 
prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori şi cine aude 
aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, 
care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat 
vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost 
mare.” 

• Nu este deajuns să acceptăm cele spuse de Isus 
• Promisiunea Domnului nostru Isus Cristos este clară: “şi le face” 
• Ucenicii din barcă nu au trebuit să-L roage ani de zile pentru ajutor 
• Isus a văzut situaţia lor dezastroasă şi a stabilit să ajute imediat 
• Pentru noi este o lecţie foarte importantă: 
• Isus stabileşte unde şi cum ne ascultă rugăciuniile noastre 
• Până atunci este sarcina noastră să-I îndeplinim voia: 

Matei 28:18-20 
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: ,,Toată puterea Mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i 
să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului.                                       Amin. 


