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Întoarce-te la
rãscrucea unde
te-ai rãtãcit
CONSTANTIN MOLOCE
Pastor Biserica „Betania”, Bucureºti

D

upã ce Ilie a omorât
pe muntele Carmel
pe cei 450 de
prooroci ai lui Baal, s-a rugat ca
sã vinã ploaia. S-a rugat în
repetate rânduri ºi l-a trimis pe
slujitorul sãu pe munte de fiecare
datã sã vadã dacã apar nori de
ploaie. A ºaptea oarã a apãrut un
nor mic ºi atunci Ilie l-a trimis pe
slujitorul sãu sã-i spunã lui Ahab
sã plece degrabã cã vine ploaia.
ªi aºa a fost. Ahab s-a suit în car
ºi s-a grãbit sã plece spre Izreel.
Ilie a simþit cã mâna Domnului a
venit peste el, ºi-a încins mijlocul
ºi a alergat înaintea lui Ahab
pânã la intrarea în Izreel (1
Împãraþi 18: 46), o distanþã de
aproape 36 de km. Domnul, însã,
nu l-a trimis sã fugã în faþa carului
lui Ahab. Starea de exaltare sau
infatuarea, l-au fãcut sã alerge pe
ploaie înaintea carului tot drumul
acela aºa de lung, ca toatã lumea
sã vadã cã el este cel care a adus
din nou ploaia. Nu ºtiu câþi dintre
voi au fugit pe ploaie, pe un drum
de þarã o asemenea distanþã. Poate
cã la jumãtatea drumului aþi fi
cãzut frânþi de obosealã. Când au

„Domnul i-a zis: «Du-te, întoarce-te pe drumul tãu prin
pustie pânã la Damasc; ºi când vei ajunge, sã ungi pe
Hazael ca împãrat al Siriei. Sã ungi ºi pe Iehu, fiul lui Nimºi,
ca împãrat al lui Israel; ºi sã ungi pe Elisei, fiul lui ªafat,
din Abel-Mehola, ca prooroc în locul tãu.»” (1 Împãraþi 19: 9 – 18)

ajuns la Izreel, Ahab a spus
Izabelei tot ce fãcuse Ilie ºi cum
ucisese pe proorocii lui Baal. ªi
Izabela l-a ameninþat pe Ilie cã îi
va lua viaþa ºi va face cu el cum
a fãcut ºi el cu viaþa fiecãruia din
ei. Acolo în cetate, a auzit Ilie
ameninþarea ºi nu pe munte. ªi
Ilie s-a speriat ºi a plecat degrabã
în pustie ca sã-ºi scape viaþa,
dupã ce Dumnezeu lucrase în chip
minunat prin el ºi-l îmbrãcase cu
putere. ªi aceasta pentru cã Ilie a
deschis o poartã vrãjmaºului prin
mândria ce i-a umplut inima. El
a ajuns pânã acolo încât I-a cerut
lui Dumnezeu sã-i ia viaþa,
fiindcã nu era mai bun decât
pãrinþii lui. Poate cã dezamãgirea
lui Ilie se datora ºi faptului cã
Ahab, deºi a vãzut lucrarea lui
Dumnezeu, a rãmas cu inima
împietritã. ªi astfel efortul lui a
pãrut a fi zadarnic.
Ilie a fugit de frica Izabelei
pânã la muntele Horeb. Nu
fugise de cei 450 de prooroci ai
lui Baal, dar a fugit de o femeie,
fiindcã nu a vegheat. Pânã sã
ajungã la Horeb, Dumnezeu a
trimis un înger, care i-a dat sã

„ Chiar ºi atunci când avem
slãbiciuni sau cãderi, Dumnezeu
rãmâne lângã noi, ne ocroteºte
ºi ne întãreºte.”
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mãnânce o turtã coaptã pe niºte
pietre încãlzite ºi un ulcior cu
apã, hranã care i-a þinut de foame
40 de zile ºi 40 de nopþi, cât a
durat drumul. Aceastã situaþie ar
trebui sã fie ºi pentru noi un prilej
de cugetare, cãci ne ajutã sã
înþelegem cã ºi atunci când avem
slãbiciuni sau cãderi, Dumnezeu
rãmâne lângã noi, ne ocroteºte ºi
ne întãreºte. Acolo, pe munte, Ilie
s-a ascuns într-o peºterã.
Întrebarea care i-a pus-o
Domnul o ºtim cu toþii: „Ce faci
tu aici, Ilie?” Iar Ilie a început sã
se plângã cã viaþa i-a fost ameninþatã ºi a trebuit sã fugã, cã a
fost plin de râvnã pentru Domnul
ºi a rãmas singurul credincios lui
Dumnezeu, în timp ce toþi ceilalþi
copii ai lui Israel au pãrãsit legãmântul Domnului.
NU TE LÃSA CUPRINS DE
INFATUARE, DE ACEA
„BEÞIE A PUTERII”, CÃCI
NU TU, CI DUMNEZEU A
FÃCUT TOTUL
Starea generatã de experienþele avute cu Dumnezeu poate fi
periculoasã. Ne poate face sã
alunecãm în mândrie ºi prin
aceasta sã ieºim de sub autoritatea
lui Dumnezeu. Aceastã stare s-ar
putea asemãna cu o „beþie a puterii”. Ea se poate manifesta atunci
când deþinem o poziþie înaltã în
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societate sau chiar în bisericã ºi
ne lãsãm amãgiþi de impresia cã
suntem deasupra celorlalþi, cã
suntem mai deosebiþi. Beþia
aceasta a puterii este întreþinutã
de multe ori ºi de comportamentul slugarnic al celor care
sunt sub autoritatea noastrã ºi vor
sã intre în graþiile noastre. Cei
cuprinºi de aceastã stare de
mândrie vorbesc foarte mult
despre lucrãrile fãcute de ei ºi le
prezintã ca ºi când le-au obþinut
prin puterile lor ºi nu le-ar fi
primit de la Dumnezeu.
Când Ilie a fugit înaintea carului lui Ahab, nu a mai aºteptat
Cuvântul Domnului, cum a fãcut
în I Împãraþi capitolul 17: 2, 5a ºi
nu s-a bizuit în totul pe Domnul,
ca atunci când aducea jertfa de
searã pe munte (cap. 18: 36).
Cuvântul lui Dumnezeu ne
aratã drumul pe care sã mergem:
„Urechile tale vor auzi dupã tine
glasul care va zice: „Iatã drumul,
mergeþi pe el!” când veþi voi sã
vã mai abateþi la dreapta sau la
stânga” (Isaia 30: 21). Când nu
mai avem rãbdare sã aºteptãm
Cuvântul lui Dumnezeu, care sã

ne arate drumul pe care sã mergem, ajungem dezorientaþi ºi ne
cuprinde teama. Când privim la
„ameninþãrile Izabelei” ºi nu la
Dumnezeu, atunci teama ia locul
credinþei. Poate cã Ilie era dezamãgit ºi i se pãrea cã efortul lui a
fost zadarnic, din pricinã cã Ahab
a rãmas tot împietrit, deºi vãzuse
puterea lui Dumnezeu la lucru.
Sentimentul victoriei a fost înlocuit cu cel al eºecului. Poate cã Ilie
s-a aºteptat la o trezire spiritualã
a poporului evreu ºi neîmplinirea
acestui gând, i-a generat un sentiment de frustrare. Deprimarea
care l-a cuprins pe Ilie când a
recunoscut ºi a mãrturisit înaintea
lui Dumnezeu cã nu este mai bun
decât pãrinþii lui, poate fi un alt
factor care a contribuit la starea lui.
Ilie a venit înaintea lui Dumnezeu
nu cu o smerenie sincerã, ci cu o
neprihãnire proprie.
Atunci când ne cuprind descurajarea ºi depresia, avem
impresia cã numai nouã ni se
întâmplã aºa ceva ºi cã nu mai
putem niciodatã sã ieºim dintr-o
asemenea situaþie. Dar susurul
blând ºi vocea tandrã a iubirii lui

Dumnezeu poate înfãptui ceea ce
nu pot realiza furtuna, cutremurul
sau focul. Lucrarea lui Dumnezeu
se desfãºoarã ºi înainteazã „nici
prin putere, nici prin tãrie, ci
prin Duhul Meu – zice Domnul
Oºtirilor” (Zah.4:6).

ÎNTOARCE-TE ACOLO
UNDE S-A RUPT
RELAÞIA TA CU
DUMNEZEU
Ceea ce face Dumnezeu
poate pãrea surprinzãtor - îl
trimite pe Ilie înapoi, la locul în
care el a fugit de Dumnezeu,
acolo unde Izabela l-a ameninþat
cã-i ia viaþa. Dumnezeu îl trimite
pe Ilie acolo unde el a rupt relaþia
cu Dumnezeu, pentru a o reface,
a o reînnoda. Când un fir de aþã
se rupe, ca sã-l poþi înnoda trebuie
sã apropii cele douã capete. Nu
poþi înnoda cele douã capete dacã
le þii la distanþã.
Dumnezeu va proceda cu
fiecare din noi, la fel cum a
procedat cu Ilie. Va trebui sã ne
(continuare în pag. 10)

Rod bogat la biserica Penticostalã Betel din Oradea. În data de 30 martie 2008 au încheiat legãmânt în apa
botezului 50 de persoane. De la stânga la dreapta, pastorii Bãbãlai Ghiþã, Apolzan Liviu, Centea Liviu,
Marinãu Ioan ºi Luca Sandu.
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