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Viața între ieri și mâine
Textul de bază: Geneza 16:8

Îngerul Domnului a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te
duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai.”

Întrebarea: de unde vii și unde mergi ?
• Împrejurul situației de atunci: (Geneza 16:1-16)
• Avram și nevasta lui Sarai trăiau sub conducerea lui Dumnezeu
• Ei știau de promisiunea primită, că vor avea un moștenitor, dar nerăbdarea lor
era mărginită
• Avram se servește de o posibilitate uzuală din timpul de atunci
• O slugă din casa lui – Agar - îi naște un fiu
• Această onoare i-a intrat în cap și s-a creat o gelozie insuportabilă între Agar și
Sarai
• Agar fuge cu copilul ei din casă - și ajunge în pustie
• Aici o oprește Îngerul Domnului

Dacă Dumnezeu te întreabă
•
•
•
•
•
•
•

Nouă nu ne place să fim luați la întrebări
În special despre viața noastră particulară
Mulți dintre noi am reușit să ne stabilim in societatea noastră înconjurătoare
Am reușit să asigurăm existența familiei noastre
Am învățat o meserie care ne asigură o anumită bunăstare
Poate ocupăm și niște funcții umanitare în societatea noastră
Sau suntem „unul din cei mari” în Biserică

Dar aici nu întreabă un om. Aici întreabă Dumnezeu !

• Aici nu este vorba numai de viața ei, ci de supraviețuirea ei, a lor
• Această femeie a fugit pentrucă numai suporta mustrarea lui Sarai
• La toate s-a gândit Agar numai nu la o întâlnire personală cu un Înger a lui
Dumnezeu
• Întrebarea pentru noi: Se poate întâmpla așa ceva și astăzi?
• Chiar la noi, dacă vrem să fugim dela o situație insuportabilă?
• Noi, care ne simțim așa de modern și siguri, statornici și de neînvins?
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Dumnezeu te întreabă: „De unde vii?”
• Dar cum. Dumnezeu nu cunoaște toate drumurile noastre?
• El, care cunoaște chiar și gândurile noastre are nevoie ca să-I răspundem?
Psalmii 139:23-24

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea
veşniciei!
• Prin întrebarea Îngerului, Dumnezeu a vrut s-o reamintească pe Agar de
binefacerile din trecut, trăite sub conducerea lui Dumnezeu în casa lui Avram
• Ne mai reamintim de purtarea Lui în ultimul nostru caz de boală?
• Mai mulțumim noi Domnului pentru partenerul iubitor care ne însoțește o
bucată de drum pe acest pământ?

Numai cine se reamintește de trecutul lui, poate stabili o viață
statornică în prezentul de astăzi
• Apostolul Pavel descrie trecutul lui astfel
2 Corinteni 12:9

„Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută
desăvârşită.”

Dumnezeu te întreabă: „Unde vrei să mergi?”
Nu există unul în mijlocul nostru, care nu vrea să aibă un viitor asigurat
Sau în situația serviciului, sa în problema căsniciei
Fiecare are o anumită viziune, chiar și biserica noastră locală
Întrebarea este numai, dacă aceste viziuni au o valoare îndelungată sau chiar
veșnică?
• Pentru Dumnezeu, viitorul nostru nu-I indiferent

•
•
•
•

Ioan 3:16-17

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci
ca lumea să fie mântuită prin El.
Ioan 14:2

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu
Mă duc să vă pregătesc un loc.
Evrei 13:14

Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei
viitoare.
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•
•
•
•
•

Vizuinea Tatălui din Cer este, ca toți să fiţi salvați
Această întrebare trebuie să-și răspundă fiecare în parte
Care este răspunsul nostru la această întrebare?
Suntem și noi așa de sincer când e vorba de dorințele noastre intime?
Agar a fost întrebată și ea a răspuns

Agar a răspuns: „Sunt fugar!”...„Eu fug dela ...”
•
•
•
•
•
•
•

Agar nu a știut unde să fugă, principalul era departe de Avram și casa lui
Și această neștire a dus-o în pustie
Ea nu și-a dat seama, că acolo nu poate supraviețui, nici ea, nici copilul ei
Gândurile ei de ură despre trecutul trăit i-au întunecat gândirea
Ea nici nu și-a pus întrebare cum să supravieţuiască mai departe
A fugit dela o situație neplăcută și sa trezit într-una și mai neplăcută, în pustie
Întrebarea rămâne: unde fugim noi?

Fugi dela un răspuns concret la o întrebare neplăcută?
•
•
•
•
•

Poate că ți-a spus cineva o întrebare și tu nu vrei s-o răspunzi - și fugi
Poate că în părtășie ta cu partenerul nu mai vezi nici o speranță - și fugi
Poate că a descoperit cineva felul tău de trai și tu nu vrei să recunoști - și fugi
Poate că ești de atâtea ori chemat de Dumnezeu, dar în loc să asculți - fugi
Poate că tu trăiești în ceartă cu fratele tău și în loc să te împaci – tu fugi

Fugi dela o responsabilitate la care ești chemat?
• Poate că ai căutat și tu „norocul tău” pe alte căi lumești și acuma ai ajuns în
„pustie”, așa ca și Agar?
• Poate că fugi dela o responsabilitate în familia ta sau în părtășia ta cu cel drag?
• Poate că fugi dela o responsabilitate sau o colaborare în Biserica ta
• Poate că fugi dela o jertfă în ochii lumii dar un gest de dragoste în ochii
Domnului
• Poate te trimite Domnul ca mesager într-o societate nouă – dar tu nu vrei
Iona 1:1-3

Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: „Scoală-te, dute la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a
suit până la Mine!” Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa
Domnului.
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Dacă ești fugar ... Domnul Te iubește
•
•
•
•

El Te întâmpină pe ruta de ocolire, sau ruta de salvare
Domnul nu vine întotdeauna personal, ci are mesageri Lui – Îngerii
Ei se pun în drumul tău și te întreabă: „De unde vii .. și .. unde mergi?”
Scopul opririi nu este o pedeapsă ci o salvare pentru tine

Dumnezeu vrea ca să te întorci, să mergi înapoi și să dai dovadă de
Dragostea Lui cea Mare
•
•
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu are un plan cu tine
Așa era și cu Agar
Ea nu s-a întors înapoi așa cum a plecat, plin de tristețe și de ură în inima ei
Ea s-a întâlnit cu Dumnezeu și a plecat întărită înapoi
Această experiență trebuie să facem și noi
Domnul cere și dela noi ca să ne întoarcem … spre El, spre Mântuitorul nostru
El este singura noastră speranță în viața noastră pământească
Dar și pentru viața veșnică, pe care a pregătit-o pentru noi
Ioan 10:27-30

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau
viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate
smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.”
Romani 8:38-39

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici
înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul
nostru.
• Un Pastor a terminat odată o predică zicând:

„Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu.
Să admirăm și să propovăduim Creația Lui
și să aducem pe cei care-L caută la Domnul!”

• Și atunci să mai zică cineva că nu mai avem de lucru în secolul al 21-lea.

Amin
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