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Patru ancore pentru suflet
Fapte 27:29

INTRODUCERE
1. În capitolul 27 din Fapte este consemnat naufragiul lui Pavel și al însoțitorilor săi în timp ce
călătoreau spre Roma, Fapte 27:1-28:11
2. Marinarii au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a preveni naufragiul, însă fără succes
(Fapte 27:17-19). În cele din urmă, când dezastrul părea inevitabi, marinarii „au aruncat
patru ancore înspre cârma corăbiei şi doreau să se facă ziuă.” Fapte 27:29
3. Sufletele oamenilor, ca și corăbiile, călătoresc pe „marea vieții”. Unii vor face față furtunii și,
în cele din urmă, vor arunca ancora în „ostrovul nădejdei”, în timp ce alții vor intra în derivă
duși de valuri se vor izbi de stânci, îndreptându-se spre disperare și ruină.
4. Asemeni corăbiei cu care Pavel a călătorit spre Roma, fiecare dintre noi avem ”patru ancore”
pe care le putem folosi navigând pe ”marea vieții” îndreptându-ne spre destinația finală,
Psa 73:24-26; Col 1:4-5
DISCUȚIE
I.
CREDINȚA
A. Credința este fundamentală oricărui om care îl căuta pe Dumnezeu, Evr 11:6
B. Credința trebuie să fie demonstrată prin fapte, Iac 2:26
C. Credința aduce biruință asupra acestei lumi, 1Ioan 5:4
II.

III.

IV.

RUGĂCIUNEA
A. Omul a fost creat cu instinctul spiritual de a se ruga, Lc 18:1-8
B. Creștinul trebuie să se roage constant, 1Tes 5:17
C. Să ne rugăm pentru ceilalți, 1Tes 5:25
UN CUGET BUN
A. Cugetul curat și credința sunt inseparabile, 1Tim 3:9
B. Pentru un cuget curat s-a plătit un preț foarte mare, Evr 9:14
C. Un cuget curat este mărturia unei vieți curate, 2Cor 1:12
NĂDEJDEA
A. Nădejdea noastră este în Dumnezeu, Psa 62:5-6
B. Nădejdea este o binecuvântare pentru cel credincios, Ier 17:7-8
C. Nădejdea este ”o ancoră a sufletului”, Evr 6:19

CONCLUZIE
1. Acest naufragiu a reprezentat una dintre numeroasele experiențe înfricoșătoare pe care le-a
suferit Pavel în slujirea lui pentru Hristos, 2Cor 11:23-28
2. În lumea antică, ancora a fost un simbol comun pentru nădejde. Noi nu avem nevoie de o
ancoră atunci când ”marea vieții” este calmă, însă cu cât ”vremea” este mai rea, cu atât mai
importantă este ancora!
3. Tovarășii mei de călătorie, cum sunt ancorele voastre? Ar fi bine să le verificați și să fiți
siguri că sunt la locul lor, gata pentru a fi folosite pe ”timp de furtună”. Vom avea nevoie de
ele înainte de a ne încheiea călătoria.

