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Doamne, sunt tare obosit; nu mai pot
Textul de bază: 1 Împărați 19: 1 - 18

Întroducere:
Ilie, profetul lui Dumnezeu, a primit o amenințare de moarte
• Femeia Izabela, nevasta lui Ahab vrea să-l ucidă, să se răzbune
• Un lucru, care și astăzi se mai întâmplă
• Dar pentru ce ne descrie Biblia această întămplare așa de amănunțit?

Cunoaștem cele întâmplate mai anterior?
Ilie a învins singur 450 proroci ai lui Baal cu sabia, bărbați în toată firea
Și lucrul acesta nu s-a întâmplat cu 10 ani în urmă, ci tocmai zilele trecute
Tot poporul era de față și era martor
După 3,5 ani Dumnezeu confirmă cerința lui Ilie și trimite ploaie, și aici
poporul era de față
• Ilie trăiește victorii peste victorii sub conducerea lui Dumnezeu
• Și acum Izabela, o femeie slabă, îl amenință, și el fuge de frică

•
•
•
•

Victoria și înfrângerea pot fi foarte aproape
Ce s-a întâmplat în inima lui Ilie?
•
•
•
•

Nu mai ține minte răspunsurile Lui Dumnezeu la rugăciunile lui?
A uitat victoriile sub conducerea Lui Dumnezeu?
În limbajul modern s-ar spune că are simptomi depresive
De la o zi la alta, ca un fulger dintr-un cer senin: victorie și dezamăgire

Cunoaștem și noi o astfel de situație?
• Suntem în Biserica noastră
o Cuvântul Lui Dumnezeu se propovăduiește cu mare putere și plin de
har
o S-a simțit, că astăzi Domnul este în mijlocul nostru prin Duhul Său
o Toți care am fost de față am plecat întăriți și binecuvântați
o Ajunși acasă, o vorbă în alta, unul contrazice pe celălalt . . .
o Și deodată îți zici: „nu mai pot, fug de aici, m-am săturat, nu sunt mai
bun decât părinții mei!“
• Deodată vrei să fii singur
Versetul 4:
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„Ilie s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr, și
dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu
sânt mai bun decât părinții mei.“

Ilie se desparte de tot ce-i este mai drag
Ilie părăsește în griabă societatea în care a trăit
• El s-a despărțit și de cel mai apropiat al lui, de slujitorul lui
• Motivul era, că s-a simțit părăsit, s-a simțit singur:
Versetul 10

„Am fost plin de râvnă pentru Domnul . . . am rămas numai eu singur“
• Ilie nu mai are nici o speranță sau o perspectivă pentru viitor
• Nici pentru viața lui, dar nici pentru lucrarea lui Dumnezeu

„Doamne, m-am săturat de lucrarea Ta, nu mai vreau și nu mai
pot“
• Cunoaștem noi, cei care suntem colaboratorii Lui Isus, astfel de gânduri?
• Nu există un slujitor, care să nu fi fost ispitit în felul acesta
• Și Satana vine cu mii de motive, de multe ori foarte plauzibile:
o „Nu vezi că ceilalți nu te înțeleg, degeaba te chinui!“
o „Oare crezi tu că ești mai binecuvântat decât părinții tăi“?
o „Nu vezi greșelile din viața ta; și tu vorbești de pocăință?“
o „Toată ziua aud numai „biserica“, dar familia ta?
• Dacă faci parte din conducerea bisericii, dar ea nu răspunde când e chemată
la ore de rugăciune sau la studiul biblic în comun
• Dacă ești colaborator în biserică și propunerile tale bine chibzuite și
confirmate prin rugăciunea personală, sunt considerate ca vorbe în vânt
• Dacă faci parte dintr-o biserică care e cunoscută în lume ca o clinică cu
specialitatea „boli spirituale“, sau „ajutoare sociale și umane“ și nu ca
„mesager al cuvântului Lui Dumnezeu“
• Dacă în familia ta, cu partenerul de viață îți par rugăciunile ca timp pierdut,
inutile, fără nici un ecou?

Noi avem un Domn care ne înțelege
Ce a făcut Dumnezeu cu Ilie, sau mai bine zis, ce nu a făcut:
• Dumnezeu nu l-a certat, pentru slăbiciunea lui
• Dumnezeu nu l-a dat la oparte ca un colaborator epuizat
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• Dumnezeu nu i-a spus: „Am stiut că n-o să faci față. Du-te înapoi și-ți voi
da o sarcină corespunzătoare puterii tale, una mai ușoară“
• Sau: „Nu contează, magazia mea de rezervă e plină, chiar și cu unii care
sunt mai vrednici decât tine“

Dumnezeu l-a întărit
• În primul rând i-a dat de mâncare și recreație, odihnă
Evrei 4: 13

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre;
ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.“
• Dumnezeu îl aduce înapoi la baza lui de credință: la Dumnezeul
Atotputernic

Dumnezeu înțelege slăbiciunea și dezamăgirea lui Ilie
• Dumnezeu nu l-a lăsat singur: i-a trimis un înger să-l întărească
• Isus nu ne lasă singuri în dezamăgirea și descurajarea noastră
• Isus a privit orașul Ierusalim, și a plâns, pentrucă poporul Israel n-a vrut să
se lase ajutat și salvat
Matei 17:17

„O, neam necredincios și pornit pe rău . . . până când vă voi suferi?“
•
•
•
•

Cu ucenicii Lui a fost tot așa:
Ei au fost trei ani în ucenicia Lui Isus, au învățat de toate
Dar după înviere, n-au vrut să creadă că Domnul lor e viu.
Lui Toma îi spune: „Necredinciosule, de ce nu crezi?“

Dumnezeu înțelege și dezamăgirea noastră
• Și un evanghelist ca Spurgeon, un Martin Luther, un Billy Graham și ei au
fost odată dezamăgiți și descurajați
• Și păstorul bisericii tale, diaconul, secretarul, dirijorul de cor sau un alt
colaborator ai bisericii locale au fost deja dezamăgiți
• Dar dezamăgirea a fost învinsă: Dumnezeu a trimis un înger
• Întrebare este: Ești tu un asfel de înger?
• Ți-ai dat seama, că aproapele tău are nevoie de ajutorul tău?
• Sau nu te interesează cum îi merge ?
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Dumnezeu vrea ca să fim mesagerii Lui pe acest
pământ
O încurajare pentru noi:
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu nu te lasă singur, dacă ești epuizat
Dumnezeu îți trimite un „înger“ care are sarcina să te întărească
Dumnezeu mai are un mare plan cu tine
El este acela care decide, când ai îndeplinit misiunea primită de la El
Dar El decide și care-ți sunt sarcinile pe viitor
Numai atunci când te hrănești cu „hrana Lui“ vei avea puterea, să-L urmezi

O încurajare pentru Biserica noastră locală:
• Dumnezeu cere să purtăm în rugăciune pe cei, pe care Domnul i-a pus ca
profeți, ca învățători, ca conducători . . .
• Dacă păstorul nostru e obosit, poate că nu ne-am rugat destul pentu el!
• Dacă conducătorul tineretului „nu mai vrea“, poate că nu l-am purtat
suficient în rugăciune
• Dacă tineretul sau copiii noștri „nu mai vor“, poate . . .
• Avem o mângăiere:
Coloseni 3: 15 - 17

„Pacea lui Chistos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup,
să stăpânească în inimiile voastre, și fiți recunoscători. Cuvântul lui
Christos să locuiască în belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și
sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice
faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus, și
mulțămiți prin El, lui Dumnezeu Tatăl.“
Dumnezeu ne iubește.
Dumnezeu ne întărește.
Dar Dumnezeu vrea ca să mărturisim la toată lumea,
că suntem copiii Lui și că trăim sub conducerea Lui.
Noi și biserica noastră locală.
A m i n.
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