
ASPIRAŢII (III): Aspiraţia după securitate 

Mat. 8:23-27; Luca 8:22-25 

 

Introducere 

- Evenimentele recente: inundaţiile din România, conflictele din Ucraina, Gaza, Africa Centrală etc. 

- Tânjirea oamenilor după securitate (siguranţă) 

o Fizică: centurile de siguranţă, asigurările pe maşini, imobile, bunuri 

o Economică/financiară: sistemele de pensii de stat, private 

o Politică: tratatele de pace, convenţii internaţionale 

- Textul descrie o situaţie de risc (nesiguranţă) pentru ucenici şi oferă câteva lecţii practice în acest 

sens 

 

I. Nu te baza pe barcă, oricât de bună ţi-ar părea! 

a. Stabilitatea aparentă: motivele ucenicilor pentru a se simţi în siguranţă în barca lor 

b. Descoperirea instabilităţii 

i. Schimbările vin „deodată” (Mat. 8:24): viiturile din ultimele zile; boli/probleme 

neanticipate 

ii. Furtuna e „straşnică” (Mat. 8:24) 

iii. Corabia (protecţia) e neputincioasă: „acoperită de valuri” (Mt. 8:24); vilele dărâmate la 

inundaţii; Titanicul, despre care se spunea ca „nici Dumnezeu nu îl poate scufunda”; 

vilele solide luate de viiturile recente; Robert Dănceanu, 39 ani, multiplu campion la box 

si bodyguard-ul mai multor persoane foarte importante din România, printre care fostul 

premier Petre Roman şi fostul tenismen Ilie Năstase, a fost ucis săptămâna aceasta într-un 

scandal care a avut loc într-un club din Tenerife, Spania. 

II. Ai grijă cu cine urci în barcă! 

a. Prezenţa lui Hristos: secretul supravieţuirii ucenicilor: nu barca, nici experienţa lor, ci prezenţa 

lui Isus 

b. Prezenţa ucenicilor: Hristos nu e singur ci însoţit de ucenicii Săi. Mulţi L-ar vrea pe Hristos fără 

ucenici (biserică). 

III. Nu te grăbi să cauţi vinovaţi pentru valurile din barcă! 

a. Cauza crizei nu ţine neapărat de tine sau de cei de lângă tine 

i. Cei din barcă erau ucenicii Domnului 

ii. Ei au ajuns acolo din ascultare de El (Mt. 8:23) 

b. Cauzele crizei pot fi diverse: lumea de după Geneza 3; planul lui Dumnezeu de a folosi situaţia 

pentru scopuri bune, etc. 

c. Nu este în fiecare barcă un Iona! 

IV.   Nu panica dacă Domnul nu intervine imediat 

a. Dilemele ucenicilor în astfel de situaţii: El i-a ajutat pe atâţia (care nu aveau o relaţie specială cu 

el) şi nu pare să Îi pese de noi, ucenicii Săi 

b. Faptul că întârzie nu înseamnă că e neputincios sau indiferent 

c. Întârzierea poate avea multe raţionamente: o ocazie de maturizare/învăţătură pentru ucenici; un 

episod important în mărturia ulterioară a ucenicilor etc. 

V. Fii gata să dai din vâsle, chiar dacă Isus e cu tine în barcă (Luca 8:23) 

a. Vâslitul nu e incompatibil cu strigatul către Dumnezeu (Mat. 8:25) 

b. Nu e nimic spiritual în a renunţa la vâsle (mijloacele legitime de protecţie): purtatul centurii de 

siguranţă, respectarea regulilor de circulaţie, refuzul asistenţei medicale etc. 

VI. Ai grijă pe cine scoţi în evidenţă după ce ai ieşit din furtună (Mat. 8:27; Luca 8:25) 

a. Ucenicii nu au evidenţiat nici vâslele, nici barca, nici dibăcia lor, ci pe Hristos 

b. Tendinţa de a rosti numele Domnului cât suntem în furtună şi de a uita de el când s-a făcut linişte 

 

 

Betel, 31.07.2014 


