
  Încredere în zilele din urmă. Iov 11.18, Betel 25.Aug.2014 
    
I.Orbii vremurilor din urmă. Geneza 21.18; Psalm 73:25-28; Mica 4.5. 
Gonită de acasă, Agar primeşte un burduf cu apă, pâine şi copilul de mână. În faţa 
ei se întindea pustiul Beer Şeba (fântâna celor 7, Şapte fântâni, Fântâna 
jurământului) 
Agar=Frumoasă, Fugă, Drumeţie, Cea călătoare, Străina. Agar, frumoasa, umblă 
prin pustiu şi nu ni se spune nimic de ea până la un anumit punct. Când a rămas 
fără resurse. Atât timp cât a avut ce-i trebuie a fost în regulă cu ea. Agar s-a bizuit 
pe resursele ei. Dar ce să facă acum? (azi suntem învăţaţi reguli de supravieţuire la 
tv.). Când resursele nu mai sunt omul clachează, mor, nu mai am nici o speranţă. 
 
 A.Agar orbită de prea multă supărare. Nu mai avem bucurie, nu mai simţim 
prezenţa Domnului în viaţa noastră, nu mai vedem binecuvântări, ci doar 
probleme. De ce? Pentru că ne bazăm doar pe resursele noastre. Agar renunţă la 
tot. Renunţă şi la viaţă. Îşi lasă copilul de lângă ea sub un ienupăr, şi ea se 
depărtează. Să nu văd moartea copilului. Nici o resursă umană – nici o şansă. 
Dumnezeu vrea să ne crească prin încercări.Domnul Isus vrea să ne bazăm pe El 
nu pe noi, pe resursele noastre. Psalm 20:7,8; 2 Cronici 32.8 
  
 B.Ilie.1 Împ.17.8-16.19:3-5 (ce asemănări..!) Când resursele se termină, 
omul îşi pierde curajul. Îndiferent prin ce trecem, când se termină umanul, începe 
divinul. Aşa se întâmplă cu cei ce se bazează doar pe ei. Domnul vrea să ne înveţe 
dependenţa totală de El. 
 
Lumea de astăzi vrea să fie independentă financiar. Dar această independenţă este 
mai ales de Dumnezeu. Jeremia 2.13 
Domnul intervine şi-i arată că El avea ochii îndreptaţi asupra ei. Rezolvarea era 
chiar acolo lângă ea, un izvor de apă era chiar la câţiva paşi. Oh, de ar mai fi făcut 
câţiva paşi nu ar fi ajuns să-şi dorească moartea, să dovedească necredinţa, 
neîncrederea. De ce nu a mai putut face câţiva paşi doar?  
 Pentru că nu vedea izvorul. 
Vezi tu izvorul, omule care nu mai poţi? Îl vezi? 
El este acolo lângă tine. ’’Domnul va purta de grijă’’. Geneza 22.8 
 
*Doamne deschide-i ochii să vadă şi să nu îşi piardă inima de întristare. Hai că 
poţi, mai fă încă un pas, pasul ascultării, al credinţei puternice, al încrederii. 
Geneza 21.19 ‚’’Domnul i-a deschis ochii din locul în care era’’. Ce trist să mori 
de sete lângă un izvor de apă. Secretul: ’’să vezi, să crezi, să acţionezi pe baza 
acelei credinţe’’. 



-Ce ai tu Agar? Ia copilul de mână. Orbită de prea multa supărare. 
’’N-am să te las..’’-Evrei 13.5 
’’Te-am săpat în palmele Mele’’-Isaia 49.16 
’’ Dau oameni pentru tine..’’- Isaia 43.4 
’’Puii de leu duc lipsă’’-Psalm 34.10 
 
II.Orbiţi de evenimentele zilelor din urmă. 2 Împăraţi 6.15-17. Ne panicăm când 
vedem cum se precipită evenimentele din jurul nostru. Psalm 37.5 
Starea acestui slujitor este starea multor oameni de astăzi – înconjuraţi de groază şi 
frică. Satan bagă frica în noi pentru a crea panică, pentru a ne face să ne pierdem 
minţile, să clacăm. Evrei 2.15 (ţi-e frică?) 
Starea lui Elisei – plin de pace. Ce vedea Elisei şi slujitorul nu? 2 Împ.6:16; 1 Ioan 
4,4. Doamne deschide-i ochii să vadă oştirea, să vadă izvorul de viaţă. 
 
 *Domnul vrea să ne pregătească să atingem acel standard spiritual încât 
orice s-ar întâmpla să ştim că viaţa noastră este în Mâna Sa. Eu mă clatin dar 
Stânca niciodată. Ai atins acest nivel spiritual sau te clatini, te panichezi, şi zici şi 
tu ca Agar, ca Ilie, acum Doamne vreau să mor, că nu mai este nici o cale de 
scăpare. 
Psalm 68:17. Eşti împovărat? Vino aici în faţă, ridicăm Biserica la rugăciune, şi 
prin credinţa într-un Dumnezeu viu şi Tare vei pleca vindecat. 
 
Pregătiţi poporul Domnului pentru ceea ce este peste lumea întreagă, o povară a 
fricii, o povară a nesiguranţei zilei de mâine.Vrem să punem mâinile lor în Mâna 
Domnului. Zidul Ierihonului nu-i problema ta, ci a Mea, zice Domnul, tu fă ce ţi se 
spune, încrede-te în Domnul şi vei vedea. Domnul a deschis Stânca şi poporul 
însetat a băut, le-a făcut rost de încălţăminte durabile pentru 40 de ani, astfel încât 
picioarele nu li s-au umflat. Psalm 91:1,2. Este Domnul Dumnezeul tău? 
 
 III.Numeri 22.31. Orbiţi de agonisirea de bunuri materiale. 
2 Petru 2.15.Balaam a iubit plata fărădelegii. Psalm 119.36; Prov.23:4,5; Iov 
27:16; Jeremia 17.11; Psalm 39.6; Ecles.2.26 
Îngerul Domnului se opune lui Balaam, dar el era orbit.Măgăriţa vede, dar el nu ! 
Numeri 22:21,33. 
Orbiţi de agonisirea de bunuri, nu vedem că Moabiţii se apropie de copiii noştrii, 
de noi înşine cu pofte, plăceri, jocuri, veselia lumească, haine lumeşti pentru a ne 
ispiti cu ele. 
24.000 au murit în acea zi. Mă întreb oare câţi dintre noi mai trăim sau suntem 
înghiţiţi de duhul din spatelele lui Moab, iar Dumnezeu este Un Dumnezeu gelos. 



 IV. Orbiţi de plăceri. Atenţiune: moabiţii se apropie tot mai mult de poporul 
Lui Dumnezeu, şi-i invită la jertfele lor. 25.3’’Israel s-a alipit de ei’’. Învăţătura 
lui Balaam ia tot mai multă amploare. Doar un Fineas s-a mai găsit care să facă 
ispăşire prin fapta lui, şi să potolească mânia Lui Dumnezeu. 
Fineas=expresia sau Cuvântul Lui Dumnezeu. Acolo se vb.mult despre copii de 
căpetenii. Apoc.2.14. Biserica din Pergam:’’câţiva acceptă înv.lui Balaam’’.  
Dar frate, nu e prea îngustă calea? Înv.lui Balaam:’’deschideţi porţile larg’’!!! 
 
 V.Orbiţi de supărare. Luca 24.31 şi 22.45, adormiţi de întristare nu puteau să 
creadă, să priceapă evenimentele. 2 Petru 3:3,4 
 
Ilustraţie: era odată un alpinist ateu.Urcând pe un munte înalt, el alunecă şi cade în 
prăpastie. În cădere se apucă de rădăcina putredă a unui copac. Atunci în 
disperarea lui, el strigă către cer:’’ Doamne, dacă exişti cu adevărat, scapă-mă şi 
eu voi crede în Tine’’. Deodată apare o fiinţă angelică şi stând lângă el îi zise:’’am 
2 întrebări şi o poruncă. Dacă răspunzi bine te scap, dacă nu, nu.’’ 
-Bine, zice ateul.Dar mai repede Doamne că nu mai am timp. 
-’’Crezi că Eu pot să te scap?’’ Daaaa! 
-’’Crezi că Eu vreau să te scap?’’ Daaa! 
- Poruncă:’’dă drumul la rădăcină că Eu am să te prind’’. La care omul a tăcut şi se 
ţinea în continuare de rădăcine pentru alte câteva secunde. 
-Dacă nu iei mâinile voi anula ambele afirmaţii.Eu şi pot şi vreau, dar tu trebuie să 
te încrezi practic în Mine. Porunca Mea te va salva,vrei să dai drumul? 
 
 Cum stai tu? Te încrezi tu total în Domnul Isus? 
 
    AMIN ! 
 
 


