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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Cum Să Ții Piept 
Furtunilor Vieții

M-am născut în Florida, lângă Oceanul Atlantic și 
am locuit acolo cea mai mare parte din viața mea. 
Sângele meu este aproape 95% apă salină! De 
aceea iubesc povestirea minunată despre marea în 
furtună din Fapte 27. Este atât de sugestivă încât 
atunci când deschizi Biblia la acest capitol, simți 
cum apa sărată te stropește în față.

Folosește-ți imaginația în timp ce citești 
această relatare a celui ce a trăit acest naufragiu 
grozav și vei simți zgâlțâitul corabiei ce se înalță 
și se prăbușește în valuri. Vei auzi vântul gemând, 
suspinând și urlând pe măsură ce oceanul se 
învolburează. Vei auzi bubuitul tunetului și vei 
vedea degetele fulgerului jucându-se pe întinderea 
cerului.

Vei vedea groaza teribilă de pe fețele acestor 
marinari ce se vaită: ”Vom pieri pe mare!” Și vei 
vedea cum i-a scăpat Dumnezeu- și ce înseamnă 
această salvare pentru noi astăzi.   

Această broșură conține mesajul pastorului Adrian 
Rogers Cum Să Ții Piept Furtunilor Vieții (#1280), 

disponibil în limba engleză 
online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /p rodu c t s / how- to -wea the r- t h e - s to rms -o f - l i f e -1 2 80

lwf.org /p rodu c t s / t h a t - o l d - t ime - re l i g i on - s e r i e s

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.

D R .  A D R I A N  R O G E R S

ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/how-to-weather-the-storms-of-life-1280
https://www.lwf.org/products/that-old-time-religion-series
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Lecțiile Furtunii

Te-ai intrebat vreodată de ce un capitol întreg din 
Biblie este alocat unui naufragiu? Este istorie și 
chiar mai mult de-atât. Prin Duhul Sfânt, această 
relatare te poate ajuta să faci față furtunilor din 
viața ta. 

Viața este ca o călătorie. Navigăm pe marea 
timpului între două eternități. Și circumstanțele 
vieții sunt precum vremea. Câteodată navigăm lin. 
Altădată întâlnim furtuni.

Așa a fost și pentru apostolul Pavel în Fapte 27. 
El era prizonier pe această corabie, călătorind din 
Cezarea la Roma pentru a fi judecat. 

S-a pornit vremea rea. În Fapte 27:9-11, se ia o 
decizie cu privire la continuarea călătoriei:

”Trecuse destul de multă vreme și călătoria 
pe mare se făcea primejdioasă, pentru că 
trecuse chiar și vremea ”postului”. De 
aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a 
zis: ”Oamenilor, călătoria văd că nu se va 
face fără primejdie și fără multă pagubă, 
nu numai pentru încărcătură și pentru 
corabie, dar chiar și pentru viețile noastre” 
Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și 
de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui 
Pavel.”

Așa că au ridicat ancora.

Versetele 12-14 descriu un uragan înfricoșător 
care a început să lovească marea cu toată puterea 
și să măture acea mică corabie spre dezastru. Nu 
e de mirare că Pavel nu a vrut să se ridice ancora!

Te poți confrunta cu o furtună pentru că 
navighezi împotriva voii lui Dumnezeu, așa cum 
făceau acești marinari. Alteori, ca Pavel, te găsești 
într-o furtună care se dezlănțuie în jurul tău și care 
depășește puterea ta de control. De multe ori ne 
găsim prinși în circumstanțe dezastruoase.

Spre exemplu, un partener poate să renunțe 
la o căsnicie. Și, dintr-o dată, căminul este azvârlit 
încoace și încolo de vânturile frământărilor și 
aruncat pe stâncile confuziei, deznădejdii și 
stresului. Partenerul care rămâne este acum cel 
care suferă.

Probabil că acesta nu este tipul de furtună cu 
care te-ai confruntat. Dar, de-a lungul vieții tale, 
vei avea de-a face cu furtuni. Iacov 1:2-4 spune:

Frații mei, să priviți ca o mare bucurie 
când treceți prin felurite încercări, ca unii 
care știți că încercarea credinței voastre 
lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie 
să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca 
să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți 
lipsă de nimic. (italicele îmi aparțin).

Observați că acest pasaj spune ”când treceți 
prin felurite încercări”. Nu spune dacă trecem. 
Domnul știe că încercările și ispitirile sunt o parte 
inevitabilă din trăirea de copil al lui Dumnezeu. 
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Cinci Modalități  
De A-Ți Scufunda Barca 
În Furtunile Vieții

Pe măsură ce examinăm Fapte 27:9-14, descoperim 
că acești oameni ai mării au navigat contrar voii 
lui Dumnezeu . Există cinci motive pentru care 
făceau asta. Le-am numit ”Cinci modalități de a-ți 
scufunda barca în furtunile vieții.”

MODALITATEA CONSTRÂNGERII

Prima modalitate prin care îți poți scufunda barca 
o găsim în versetul 9. Observați prima frază: 
”Trecuse destul de multă vreme”. Acești oameni 
hotărau dacă să ridice ancora sau nu, așa că au zis: 
”Am stat aici destul de mult. Să facem ceva, chiar 
dacă este greșit”. Acesta se numește comportament 
compulsiv.

Mulți oameni acționează din constrângere. 
Abandonează școala, divorțează, renunță la o 
slujbă sau se mută dintr-o biserică în alta. Sunt în 
incertitudine și acționează atât fără pacea cât și 
fără voia lui Dumnezeu.

Avem nevoie să stăm unde ne pune Dumnezeu 
până când ne spune El să ne mutăm. Care a fost 
răspunsul Domnului față de o furtună cu care S-a 

confruntat aflându-se în barcă cu ucenicii? ”Taci! 
Fără gură!” (Marcu 4:39) (”Taci! Liniștește-te!” 
traducerea NTR- n.tr.)

Nu risipim timp când așteptăm după Dumnezeu. 
Psalmul 27:14 spune:”Nădăjduiește în Domnul! Fii 
tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în 
Domnul.” 

Uneori, oamenii îmi cer să fac un lucru sau altul. 
Le spun că vreau să mă rog în legătură cu aceasta. 
Ei spun: ”Nu, am nevoie de un răspuns chiar acum.” 
Așa că le spun: ”În regulă, răspunsul este nu”. Duhul 
Sfânt te călăuzește, dar El niciodată nu te forțează. 
Nu lua decizii până când nu le cufunzi în rugăciune.

MODALITATEA CONSULTĂRII

O altă modalitate prin care îți poți scufunda corabia 
este consultarea. În versetul 10 din Fapte 27, Pavel 
spune:

”Oamenilor, călătoria văd că nu se va 
face fără primejdie și fără multă pagubă, 
nu numai pentru încărcătură și pentru 
corabie, dar chiar și pentru viețile 
noastre.”

Sutașul roman care avea în grijă prizonierii a 
auzit avertizarea apostolului Pavel să nu pornească. 
Dar stăpânul și proprietarul corabiei voiau să 
pornească cu toată viteza înainte. Sutașul trebuia 
să se decidă.

Imaginați-vi-l gândindu-se: ”O să ascult de 
acest predicator și de așa numita revelație de la 
Dumnezeu sau o să ascult de expertul în navigație?” 
S-a consultat cu un expert și a luat o hotărâre 
contrară Cuvântului lui Dumnezeu: ”Sutașul a 



6 7

ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul 
corăbiei decât de vorbele lui Pavel ” (Fapte 27:11).

Nu este nimic greșit cu experții. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru oamenii care își cunosc meseria. 
Dar trebuie să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu 
și să ne asigurăm că sfatul pe care îl primim este în 
acord cu al Lui Cuvânt.

Când te consulți cu alți oameni și primești sfat 
contrar voii Lui, ești pe cale să îți scufunzi corabia!

MODALITATEA CONFORTABILĂ

A treia modalitate prin care îți poți scufunda 
corabia în furtunile vieții este confortul. Conform 
Fapte 27:12, confortul a fost unul dintre motivele 
care i-a determinat să-și dorească să pornească:

”Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, 
cei mai mulți au fost de părere să plece cu 
corabia de acolo, ca să încerce să ajungă 
la Fenix, liman din Creta, așezat spre 
miazăzi-apus și spre miazănoapte-apus, 
ca să ierneze acolo.”

Când iei decizii bazat pe 
confort, în scurt timp vei 

deveni inconfortabil

Portul în care se aflau nu era un loc bun de a 
petrece iarna. Așa că și-au spus: ”Vrem să facem 
ce va fi cel mai bine pentru noi. Haideți să urmăm 
calea cea mai ușoară.”

Drumul ușor este aproape întotdeauna drumul 
greșit! Creștini fiind, suntem chemați să înfruntăm 
greutăți. Diavolul întotdeauna spune: ”Apucă 
calea ușoară. Nu fă nimic care să te determine 
la disciplină sau care să te restricționeze. E prea 
greu.”

Atât  de mulți oameni iau decizii bazați pe 
instinctele primare. Un animal mănâncă, bea, 
doarme, și coabitează oridecâteori simte să facă 
aceasta. Prea mulți oameni din lumea noastră fac 
alegeri în acest fel.

Când iei decizii bazat pe confort, în scurt timp 
vei deveni inconfortabil, foarte inconfortabil.

MODALITATEA CONSENSULUI

Același verset arată încă o modalitate de a-ți 
scufunda barca. Sutașul s-a consultat mai degrabă 
cu stapânul corabiei decât să se consulte cu 
stăpânul sufletului.

A fost o mare discuție pe corabie, așa că 
sutașul a spus: ”Să supunem la vot. Câți dintre voi 
credeți că ar trebui să navigăm?” și ”cei mai mulți” 
(majoritatea) au ridicat mâinile. 

Aici este o lecție pe care s-o învățăm toți. Nu 
lua hotărâri pe baza votului majorității! Majoritatea 
aproape întotdeauna greșește.

Chiar și într-o biserică obișnuită, majoritatea 
aproape întotdeauna greșește. Mă doare inima să 
spun aceasta, dar majoritatea membrilor bisericii 
nu vin la întâlnirea de rugăciune. Majoritatea nici 
măcar nu sunt câștigători de suflete. Am auzit 
spunându-se că 20% din biserică face 80 % din 
muncă.

Bineînțeles, majoritatea va avea câteodată 
dreptate, dar mai bine ai învăța să nu faci ce fac 
cei mai mulți.  Faptul că ”cei mai mulți” au votat 
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să ridice ancora nu a însemnat că era și voia lui 
Dumnezeu. Nu te conforma opiniei majorității 
eșuând în a consulta mintea, Cuvântul și voia lui 
Dumnezeu. 

MODALITATEA CIRCUMSTANȚELOR

Îți poți cauza naufragiul luându-ți deciziile pe baza 
circumstanțelor. Privește la Fapte 27:13:

Începuse să sufle un vânt ușor de miazăzi 
și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, 
au ridicat ancorele și au pornit cu corabia 
pe marginea Cretei. 

Ce înseamnă aceasta? Prin constrângere, 
consultare, comfort și consens s-au hotărât să 
navigheze. Apoi a venit lovitura de grație. Cineva a 
spus: ”Vedeți ce văd și eu? Sunt sigur că trebuie să 
ridicăm acum ancora. Vântul de miazăzi bate ușor. 
Ce vreme grozavă pentru navigat!” Cu alte cuvinte, 
circumstanțele erau tocmai potrivite. 

Dintre toate modalitățile prin care îți poți 
scufunda corabia vieții, circumstanțele sunt cele 
mai înșelătoare. Mulți oameni mi-au spus: ”Știam 
că ceea ce făceam era voia lui Dumnezeu pentru 
că se ivise oportunitatea. Dumnezeu pur și simplu 
mi-a oferit acea oportunitate.” Dar acești oameni 
nu s-au consultat cu Dumnezeu. Pur și simplu au 
verificat direcția vântului.

Când apuci orice direcție în care bate vântul- 
depinzând de semne sau circumstanțe în loc 
să depinzi de voia lui Dumnezeu- s-ar putea să 
descoperi că vântul ușor de miazăzi se transformă 
într-un ciclon groaznic, violent. Exact acest lucru 
s-a întâmplat cu corabia în care se afla apostolul 
Pavel.

Constrângerea, consultarea, confortul, 
consensul și circumstanțele. Toate s-au aliniat, 
așa că sutașul s-a hotărât să ridice ancora. Nu a 
fost voia lui Pavel, nici voia lui Dumnezeu, dar ei au 
plecat oricum- direct în colții unei furtuni teribile.
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Cinci Lecții despre 
Furtună, de la 
Necredincioși

Sărmanii oameni care navigau cu Pavel își 
pierduseră orice nădejde de scăpare pe măsură 
ce furtuna se întețea (Fapte 27:20). Era o priveliște 
tristă. De vreme ce marinarii nu aveau radar sau 
radio, ei își orientau corăbiile după stele noaptea și 
după soare ziua. Această furtună teribilă îi deviase 
de la traiectoria lor și se întunecase atât de mult 
încât nu mai puteau vedea nici măcar stelele.

Ce putem învăța noi din acțiunile lor?

PLUTIREA ÎN DERIVĂ

Ce fac cei nemântuiți atunci când le dispar stelele 
de pe cer? Plutesc în derivă. Privește înapoi la Fapte 
27:15:”Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta 
împotriva vântului, și ne-am lăsat duși în voia lui.” 
Cârma nu era de niciun folos. Orientarea pânzelor 
nu era de niciun folos.

Pe măsură ce visurile se spulberă, mulți oameni 
își dau seama, spre disperarea lor, că nu dețin 
controlul.   

Să spunem lucrurilor pe nume. Omul fără 
Dumnezeu va fi deviat de la traiectorie. Toate 

visurile, planurile, idealurile și viziunile pur și 
simplu se duc pe apa sâmbetei.  Apoi, tot ceea ce 
poate face este ”să se lase dus”- să-și lase viața 
rătăcind necontrolat. 

FĂRĂDELEGEA ESTE  TRUDĂ

Nu doar că cei nemântuiți rătăcesc fără direcție 
atunci când lovesc furtunile vieții, ci ei își și 
dublează efortul. Fapte 27:16-17 spune:

Am trecut repede pe la partea de jos 
a unui ostrov numit Clauda și abia am 
putut să putem mâna pe luntre. După ce 
au ridicat-o, au întrebuințat mijloace de 
ajutor, au incins corabia cu frânghii și, 
de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat 
pânzele jos. Astfel s-au lăsat mânați de 
vânt. 

Marinarii au muncit din greu. Au vâslit. Au 
împins traversa. Au scos apa din corabie. Au încins 
corabia cu frânghii. Au muncit, s-au străduit și s-au 
forțat pentru a ține lucrurile împreună.

Unii oameni cred că este 
greu să fii creștin. Prietene, 
este greu să nu fii creștin!

Unii oameni cred că este greu să fii creștin. 
Prietene, este greu să nu fii creștin! Proverbe 13:15 
spune: ”O minte sănătoasă câștigă bunăvoința, 
dar calea celor stricați este pietroasă”.
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Oamenii îndură mai multă durere să meargă în 
iad decât îndură creștinul să meargă în cer. Păcatul 
este un stăpân crud. Oamenii trudesc și muncesc 
din greu când navighează contrar lui Dumnezeu. 

PĂCATUL ÎNSEAMNĂ RISIPĂ

Oamenii fără Dumnezeu, de asemenea, risipesc. 
Fapte 27:18-19 spune:

Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, 
a doua zi au început să arunce în mare 
încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi, 
cu mâinile noastre, am lepădat uneltele 
corabiei.

Mai întâi, au aruncat toată încărcătura. Când 
aceasta nu a fost de ajuns, au aruncat mobilierul, 
sculele și instrumentele corabiei. Totul a fost 
aruncat peste bord pentru a ușura corabia și pentru 
a o ajuta să se mențină pe linia de plutire. 

Cu siguranță, nu profitul era motivul aici. 
Supraviețuirea era motivul. Așa li se întâmplă 
oamenilor când sosesc furtunile vieții și ei sunt 
duși de vânt. Lucrează din greu, dar se afundă din 
ce în ce mai adânc. Păcatul începe să îi coste totul. 
Pur și simplu încep să arunce totul peste bord. 

Sunt astăzi oameni care refuză să-L asculte 
pe Dumnezeu. Ar da orice pentru a-și vedea fiul 
eliberat de dependență, soția întoarsă acasă, 
serviciul recâștigat, sau să fie din nou sănătoși. Dar 
păcatul este costisitor. Creează mari pierderi.

DORINȚA NU FUNCȚIONEAZĂ

După ce marinarii au aruncat încărcătura în mare, 
au făcut ceva trist. Au început să-și dorească. Fapte 
27:29 spune: ”De teamă să nu se lovească de stânci, 
au aruncat patru ancore înspre cârma corabiei și 
doreau să se facă ziuă.”

Nu vă e milă de ei? Erau ca niște copilași 
înspăimântați care își doreau să răsară soarele, își 
doreau să poată vedea stelele.

Dar Pavel știa cum să rămână singur și să se 
roage lui Dumnezeu.

Suntem într-o generație care nu are nimic 
pe care să se sprijine atunci când vin furtunile. 
Oamenii sunt în camere de spital și în tribunale 
pentru divorț, și cineva spune: ”Baftă! Să sperăm că 
lucrurile se vor rezolva”. Să sperăm că lucrurile se 
vor rezolva? Baftă?

Suntem într-o generație 
care nu are nimic pe 

care să se sprijine atunci 
când vin furtunile. 

O melodie veche spune: ”Dorindu-ți, se va 
împlini.” Dar nu se va întâmpla așa! Ce putere este 
într-o dorință? E ca și când ai încerca să stai pe 
budincă sau să te ții de o scobitoare atunci când se 
cutremură stânca. Avem nevoie de ceva puternic 
pentru a supraviețui furtunilor vieții. 
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NU POȚI FUGI DIN FAȚA FURTUNII

Marinarii din Fapte 27 rătăceau, munceau, risipeau 
și își doreau. Ce au făcut apoi? S-au retras. Fapte 
27:30-31 relatează:

Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă 
din corabie și slobozeau luntrea în mare, 
sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele 
înspre partea dinainte a corabiei, Pavel 
a zis sutașului și ostașilor: Dacă oamenii 
aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți 
fi scăpați. 

Unii marinari își închipuiau că pot scăpa din 
încurcătură doar pretinzând că vor să arunce 
ancorele în timp ce ei lăsau barca de salvare la apă. 
Dar nu putem scăpa de furtunile vieții retrăgându-
ne într-o barcă de salvare. Cu siguranță, cei 
nemântuiți vor încerca.

Când le dispar stelele de pe cer și sunt deviați 
de la traseu de furtunile vieții, necredincioșii fug 
la alcool, droguri sau divorț. Ei se retrag fugind de 
acasă. Se retrag izolându-se de societate. Unii se 
retrag chiar prin suicid. E tot ce știu să facă. 

Dar, pe măsură ce furtuna se dezlănțuia în 
Fapte 27, era un om al lui Dumnezeu care nu se 
retrăgea. Nici nu plutea în derivă și nici nu își dorea 
să scape de necazuri. Avea un zâmbet pe față și a 
spus: ”Fiți tari căci eu cred în Dumnezeu!”

Sunt aici trei adevăruri glorioase care vă vor 
ajuta să țineți piept furtunilor vieții. Dumnezeu l-a 
păzit pe Pavel în această furtună. Dumnezeu i-a dat 
bucurie lui Pavel în această furtună. Și Dumnezeu 
l-a călăuzit pe Pavel prin această furtună.

Păzit În Furtună

Ca un copil al lui Dumnezeu, primul lucru pe care 
trebuie să îl știi este că Dumnezeu l-a păzit pe 
Pavel în furtună. În Fapte 27:22-24, Pavel a spus 
echipajului îngrozit că viața niciunuia nu va fi 
pierdută în ciuda furiei furtunii. Dumnezeu încă 
avea planuri pentru omul Lui.

Ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Pavel era de 
fapt: ”Eu știu că tu nu ai vrut să navighezi și că tu ai 
vrut să faci voia mea.” Ai fost târât în circumstanțe 
dincolo de controlul tău și Eu voi avea grijă de tine. 
Mai mult, nu doar că voi avea grijă de tine, Pavel, 
dar o să-ți dăruiesc, de asemenea, viețile acestor 
oameni de la bord.”

Pasagerii și echipajul nu au realizat, dar Pavel, 
de fapt, le salvase viețile. 

Prietenul meu, oamenii lumii acesteia nu 
realizează, dar creștinii sunt cei datorită cărora 
Dumnezeu nu își trimite încă judecata asupra 
pământului. Știai că înainte ca ororile necazului 
celui mare să se dezlănțuie, Dumnezeu îi va lua pe 
creștini din această lume? Înainte ca Dumnezeu să 
distrugă Sodoma cu foc și pucioasă, El l-a scos pe 
Lot din Sodoma. Unii oameni spun: ”Creștinii sunt 
cei care fac probleme.” Dar într-una din aceste zile, 
aceiași oameni vor scăpa de creștini și corabia lor 
se va scufunda.
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Când sfinții vor fi luați acasă la Răpire, a încerca 
să împiedici puterea răului care va mătura această 
lume va fi ca și cum ai încerca să stăvilești Cascada 
Niagara cu o rază de lună.

Dumnezeu l-a păzit pe Pavel într-o furtună; și 
eu știu că atunci când sunt prins în furtuni dincolo 
de voința mea, Dumnezeu va avea grijă de mine. 
S-ar putea să obiectezi: ”Dar cum stau lucrurile 
cu toți creștinii care sunt martirizați? Dar cei care 
sunt puși în închisoare?”

Răspunsul este că Dumnezeu are grijă și de ei.
Luca 21:16-18 este un pasaj uimitor care ar 

trebui să te întărească. Domnul nostru a profețit că 
poporul Lui va suferi:

Veți fi dați în mâinile lor până și de 
părinții, frații, rudele și prietenii voștri; 
și vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi 
urâți de toți din pricina Numelui Meu. Dar 
niciun păr din cap nu vi se va pierde. 

Cred că unii creștini care trăiesc astăzi vor 
muri pentru Isus. Poți muri pentru că ești creștin. 
Acestea sunt astfel de zile în care trăim.

Unde este toată protecția de care am vorbit? 
Este în fraza finală a pasajului din Luca 21: ”Dar 
niciun păr din cap nu vi se va pierde”.

Isus a spus că, deși necredincioșii îți pot ucide 
trupul și te pot îngropa în pământ pentru puțină 
vreme, ei nu te pot răni cu adevărat. De ce? Pentru 
că Isus a spus, de asemenea: ”Și oricine trăiește și 
crede în Mine nu va muri niciodată…” (Ioan 11:26).

Moartea nu este sfârșitul pentru că Isus este 
învierea și viața. Așa cum Dumnezeu l-a purtat pe 
Pavel prin acea furtună, El ne va purta prin fiecare 
furtună a vieții. 

Bucurie În Furtună

Nu doar că Dumnezeu l-a păzit pe Pavel în furtună, 
El i-a dat bucurie lui Pavel în furtună. Pavel era 
liniștit pe puntea acelei corăbii- poate chiar avea 
un zâmbet pe față. Fapte 27:21-22 spune:

Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. 
Atunci, Pavel s-a sculat în mijlocul lor și 
a zis: Oamenilor, trebuia să mă ascultați și 
să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să 
fi scăpat de această primejdie și de această 
pagubă. Acum, vă sfătuiesc să fiți cu voie 
bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri 
și nu va fi altă pierdere decât a corabiei.

Când furtunile vieții se abat 
peste capetele noastre, 

adu-ți aminte că ele sunt 
sub picioarele Lui!

Își pierduse Pavel mințile? Poate că ceilalți așa 
s-au gândit. Corabia era pe cale să se scufunde 
și Pavel spunea: ”Fiți cu voie bună. Eu Îl cred pe 
Dumnezeu.” Pavel avea bucuria Domnului în 
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adâncul inimii lui în mijlocul furtunii. Prietene, 
acesta este creștinismul real.

Dacă l-aș fi văzut pe Pavel plimbându-se pe 
puntea acelei corăbii, poate l-aș fi  întrebat: ”Pavel, 
cine ți-a pus acel zâmbet pe față în mijlocul acestei 
furtuni?”

El mi-ar fi răspuns: ”Același Dumnezeu care 
mi-a dat cântări în noaptea când am fost în 
închisoare la Filipi și când am început să-L laud 
pe Domnul”. Slavă lui Dumnezeu pentru o credință 
care poate aduce laude în mijlocul unei furtuni. 
Când furtunile vieții se abat peste capetele noastre, 
adu-ți aminte că ele sunt sub picioarele Lui! Dacă 
îl cunoști pe Domnul, nicio furtună nu îți poate lua 
bucuria din viața ta.

Călăuzire Prin Furtună

Apoi un înger al Domnului a venit să îl călăuzească 
pe Pavel prin cuvinte mângâietoare în versetele 
23-24:

Un înger al Dumnezeului al căruia sunt 
eu și căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi-
noapte și mi-a zis: Nu te teme, Pavele, tu 
trebuie să stai înaintea Cezarului și iată că 
Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu 
corabia împreună cu tine.”

Ce-i spunea Dumnezeu lui Pavel? ”Pavele, tu 
ești într-o furtună. Dar Eu am pregătit lucruri bune 
pentru tine. Voia Mea suverană este ca tu să depui 
mărturie înaintea Cezarului. Vreau ca Cezarul să 
audă ceea ce ai de spus.”

Privește din nou la Fapte 23:11 care spune:

În noaptea următoare, Domnul S-a arătat 
lui Pavel și i-a zis: Îndrăznește, Pavele, 
căci, după cum ai mărturisit despre Mine 
în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești 
și în Roma

Domnul voia ca Pavel să proclame mesajul 
salvării în Roma. Dar călătoria pentru a ajunge la 
Roma din Fapte 27 nu era voia lui Dumnezeu. Acei 
marinari erau în afara voii lui Dumnezeu, dar ei 
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nu au oprit voia lui Dumnezeu. Omul propune, 
Dumnezeu dispune. Un Dumnezeu suveran Își va 
împlini voia. 

Biserica poate ezita, se 
poate împotmoli, sau poate 
părea că eșuează. Dar într-o 

zi, Domnul nostru Își va 
prezenta o biserică glorioasă 
fără pată și fără zbârcitură.  

Să-ți spun cum se aplică acest lucru la mine 
și la tine. Creștin fiind, pot să nu Îl ascult pe 
Dumnezeu. Pot să mă poticnesc, să ezit și chiar 
să eșuez.  Dar un lucru este sigur: pentru că sunt 
mântuit, Dumnezeu m-a predestinat să fiu ca Isus, 
și tot iadul nu poate opri asta! Voi fi ca Isus pentru 
că aceasta este voia suverană a lui Dumnezeu. 

Romani 8:29-30 spune: 

Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai 
dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentru ca 
El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți 
frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai 
dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care 
i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar 
pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a 
și proslăvit. 

Da, am voință liberă, și câteodată acea voință 
liberă mă bagă în belele. Alunec și nu ascult și 

câteodată intru în vreo furtună. Dar într-o zi, voi 
sta fără vină înaintea tronului- și iadul nu poate 
împiedica asta!

Biserica poate ezita, se poate împotmoli, sau 
poate părea că eșuează. Dar într-o zi, Domnul 
nostru Își va prezenta o biserică glorioasă fără pată 
și fără zbârcitură. Isus a spus: ”Îmi voi zidi Biserica 
Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” 
(Matei 16:18b).

Regii și conducătorii acestei lumi se pot întâlni 
și pot planifica în Pentagon și la Casa Albă. Pot 
plănui în Kremlin și în China cea roșie. Armatele 
acestui pământ pot să mărșăluiască. Și oceanele 
și cerurile se pot alătura cu tot arsenalul lor. Dar 
aceasta este doar unde omul conduce.

Unde conduce Dumnezeu, împărățiile acestei 
lumi vor deveni împărățiile Domnului nostru și ale 
Hristosului Lui! Și tot iadul nu poate opri aceasta!

Psalmul 46 este plin de adevăr mângâietor 
atunci când ne confruntăm cu furtunile vieții:

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul 
nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată 
în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă 
s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții 
în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar 
spumega valurile mării și s-ar ridica până 
acolo de să se cutremure munții. (Oprire). 
Este un râu ale cărui izvoare înveselesc 
cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al 
locuințelor Celui Preaînalt. Dumnezeu 
este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 
Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. 
Neamurile se frământă, împărățiile se 
clatină, dar glasul Lui răsună, și pământul 
se topește de groază. Domnul oștirilor este 
cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn 



22 23

de scăpare pentru noi. (Oprire). Veniți și 
priviți lucrările Domnului, pustiirile pe 
care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt 
războaielor până la marginea pământului; 
El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars 
cu foc carele de război. Opriți- vă și să 
știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc 
peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. 
Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul 
lui Iacov este un turn de scăpare pentru 
noi. (Oprire)

Există o ancoră cu trei brațe pe care te poți 
sprijini în furtunile vieții tale.

Pe un braț este adevărul că Isus este acolo 
să te păzească prin furtunile din viața ta. Pe al 
doilea este bucuria pe care El ți-o poate da pentru 
a-ți înveseli inima prin vânturile puternice ale 
furtunii. Și cel de-al treilea braț este înțelepciunea 
și puterea Dumnezeului Atotputernic care să-ți 
călăuzească fiecare pas pe cale chiar dacă drumul 
este întunecat de norii furtunii din viața ta. Psalmul 
31:23-24 ne aduce aminte: 

”Iubiți dar pe Domnul, toți cei iubiți de 
El, căci Domnul păzește pe cei credincioși 
și pedepsește aspru pe cei mândri! Fiți 
tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce 
nădăjduiți în Domnul!”



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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Îndrumă-i pe oameni 
spre Scriptură 

apoi dă-te din drum.
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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