
Ilie, omul rugăciunii
Câteva lecții binecuvântate din viața proorocului Ilie.
Domnul i-a spus să meargă să vorbească împăratului, și Ilie s-a dus. 

A vorbit în numele Domnului, cuvintele Domnului, în puterea 
Domnului. „Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: 
«Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii 
aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.»” (I Împ. 
17:1). Deși nu găsim scris felul cum a primit Ilie mesajul din partea 
Domnului, înțelegem că a vorbit împăratului numai după ce s-a rugat 
intens. „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s'a rugat cu 
stăruință să nu ploaie, și n'a plouat deloc în țară trei ani și șase 
luni.” (Iacov 5:17). Când Iacov scrie că Ilie s-a rugat cu stăruință, ne dă 
secretul vieții proorocului. El a stat nu în audiență la Dumnezeu, ci a stat 
în comuniune cu Dumnezeu, nu pentru câteva clipe, ci permanent. S-a 
umplut pe sine cu puterea și planurile lui Dumnezeu, a simțit pulsul 
inimii lui Dumnezeu, și numai așa s-a prezentat înaintea lui Ahab.

Omul rugăciunii are curajul credinței. Ilie a avut curajul să-i spună lui 
Ahab că nu va fi ploaie în toată țara decât după cuvântul pe care-l va 
spune el, doar atunci când el va crede de bine. Mare curaj a avut Ilie! 
Aici găsim curajul să se prezinte în fața împăratului cu un astfel de mesaj, 
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și curajul să spună că el urmează să controleze ploaia, norii, sistemul 
climei peste pământ. Un dublu curaj, o dublă credință: curaj că 
Dumnezeu îl va păzi de mânia împăratului, și curaj că Dumnezeu îi va 
conferi puterea de a porunci norilor și ploii. Și Iacov scrie că Ilie era un 
om supus acelorași slăbiciuni ca și noi! Un om obișnuit care stă în 
prezența Domnului și devine un om cu totul neobișnuit, extraordinar.

Omul rugăciunii este condus de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e teleghidat, ci 
călăuzit. El însuși participă cu voința lui la împlinirea planurilor lui 
Dumnezeu. Găsim scris: „Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, cu 
aceste vorbe: «Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, și ascunde-te lângă 
pârâul Cherit, care este în fața 
Iordanului. Vei bea apă din pârâu, și 
am poruncit corbilor să te hrănească 
acolo.» El a plecat și a făcut după 
cuvântul Domnului.” Observaț i 
ascultarea lui Ilie? Cuvântul Domnului 
i-a vorbit... Ilie a făcut după cuvântul 
Domnului! Ascultarea lui Ilie a trebuit 
să fie exactă, precisă. Dacă nu mergea 
acolo unde i-a spus Domnul n-ar fi avut 
nici apă și nici hrană. Există în 
cuvintele Domnului un „acolo” — 
„Am poruncit corbilor să te hrănească 
acolo!” Acest „acolo” e foarte 
important, fiindcă oriunde s-ar fi dus 
Ilie și n-ar fi fost „acolo” n-ar fi fost 
bine. Există un loc unde ne vrea 
Domnul, și numai acolo găsim harul revărsat din plin peste noi.

Omul rugăciunii este un om smerit. Raționamentul firii și ispita mândriei 
ar fi putut să-i spună lui Ilie: "Păi, ce prooroc ești tu să te ascunzi? Halal 
așa prooroc! Zici că tu ții ploaia să nu cadă, și trebuie să te ascunzi de un 
mizerabil ca Ahab?" Ilie n-a cerut explicații ci a ascultat. Și Dumnezeu i-
a dat numai câteva amănunte, ca să meargă și mai departe tot prin 
credință. S-a încrezut în providența lui Dumnezeu. Vei avea apă din 
pârâu și hrană adusă de mesageri speciali, poștă „special delivery”.

Ce măreț e Dumnezeul nostru! Și cum se folosește El de oameni de 
rând, ca Ilie, și mesageri la care nu ne-am aștepta, niște ciori din pustie. 
Ahab și Izabela porniseră lupta împotriva lui Dumnezeu, cu o armată 
mare, o prigoană cumplită, urmărirea proorocilor, omorârea celor care se 
închinau Dumnezeului Iehova al lui Israel. Iar Dumnezeu, care are la 
dispoziție toate mijloacele posibile, Își alege să pornească la luptă cu un 
Ilie și niște corbi.  „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui 
Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, și cât de neînțelese 
sunt căile Lui!” (Romani  11:33).



Comunicări 
! În duminica trecută am avut 

din nou o floare albă, sărbătorească 
la amvon. În familia Andreea și 
Mihai Gălățeanu, care locuiesc 
acum la Houston, Texas, s-a născut 
la 25 august o fetiță căreia părinții i-
au dat numele Stephanie Kate 
Gălățeanu (7lbs-13 oz și 20 cm 
lungime). Îi felicităm pe fericiții 
părinți, și de asemenea o felităm pe 
bunicuța de la noi,  sora Maria 
Gă lățeanu, ș i pe bunica din 
Houston, Livia Chirla. Domnul Isus 
să o binecuvinteze pe fet i ța 
Stephanie.
! Am avut în vizită la noi în 

duminica trecută:
▪︎ familia Ionică Șerban, păstor la 

biserica din Comloșul Mare și 
lucrător consilier spiritual la 
penitenciarele din Banat. Fratele 
Șerban a salutat biserica și ne-a 
prezentat o scurtă imagine a lucrării 
pe care o face în țară;
▪︎  fratele și sora Nelu și Dana 

Craioveanu, din Dayton, Ohio;
▪︎  un grup de surori din statul 

Wisconsin, Shira, Virginia și Rachel 
Richardson, și Ramona Faty, care au 
fost de câteva ori în misiune în 
România.
! fratele Puiu Sezonov a fost 

internat de urgență în săptămâna 
trecută și se află sub tratament la 
C o n d e l l M e d i c a l C e n t e r î n 
Libertyville.

Foto, de sus în jos: fratele Șerban din 
Comloșul Mare prezintă misiunea la închisorile 
din România; sora Laura Ardelean; s. Laura 
Brad; corul laudă pe Domnul; Dan și Estera 
Bulboacă; s. Neli Duca.



   „…În 
Numele lui 

Isus, să se 
plece orice 

genunchi al celor din ceruri, de pe 
pământ și de sub pământ.”

(Filipeni 2:10),

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068

Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org

Despre libertate: Omul, fiind creat după chipul 
lui Dumnezeu, are în el dorința după libertate. 
Dar prin căderea în păcat libertatea a fost 
alterată prin dorința firii păcătoase de a fi 
independent de Dumnezeu, de a trăi în afara 
legăturii cu Dumnezeu. Dar ajungând rupt de 
Creatorul său, omul a ajuns rob, lipsit de 
libertate, și lipsit de puterea de a fi liber. Fără 
unirea cu Domnul Isus Hristos nu există 
libertate adevărată. Mântuitorul a spus: 
„Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în 
adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și 
adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8: 31-32). 
Numai în Hristos găsim libertatea adevărată. 
Orice altă libertate e falsă, e robie camuflată.


