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Evenimente tr ite împreun
Sarea în izvor
J.T. Mawson

cu profetul Elisei (2)

2 Împ ra i 2, 18-22: Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon,
el le-a zis: „Nu v-am spus s nu v duce i?” Oamenii din cetate au zis
lui Elisei: „Iat , a ezarea cet ii este bun , dup cum vede Domnul
meu; dar apele sunt rele, i ara este stearp .“ El a zis: „Aduce i-mi
un vas nou i pune i sare în el.” i i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul
apelor, i a aruncat sare în el, i a zis: „A a vorbe te Domnul: »Vindec
apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici lips de roade.«“ i apele
au fost vindecate pân în ziua aceea, dup cuvântul pe care-l rostise Domnul.
Sare într-un vas nou – cum vor fi elibera i aceia care au înv
bun nu locuie te în ei i care întreab „Cine m va mântui?“

at c

nimic

A fost un timp nou i fericit pentru Ierihon, atunci când Elisei a intrat în el i
a r mas acolo. Mai înainte a fost o cetate a dezam girilor, c ci cu toate c avea
o a ezare bun , dup m rturia locuitorilor ei, apa era rea i ara era
neroditoare. Din ziua când cetatea a fost reconstruit pe ruinele înainta ilor ei,
blestemul era asupra ei. Apele ei erau stricate la izvor i câmpia din jurul ei nu
aducea niciun rod, cu toat osteneala locuitorilor ei. Dar nu totdeauna a fost
a a, odinioar a fost numit „Cetatea palmierilor“. Dar aceasta a fost cu mult
timp în urm . Cunoa terea acestui trecut a înt rit speran a c o îmbun t ire a
situa iei era posibil , c ci a ezarea cet ii era bun . Dar toate ostenelile au fost
zadarnice. Este mai mult decât probabil, c dezam girile se apropiau de
dezn dejde, atunci când Elisei, omul lui Dumnezeu, a f cut acea vizit
memorabil . Cu siguran nu sunt departe de adev r, dac spun c el a r mas
în Ierihon, deoarece avea pe inim s binecuvânteze cetatea. i în felul acesta a
locuit printre ei, pân când ei s-au smerit i au devenit suficient de sinceri, ca
s -i descrie starea lor.
Unii din cititorii mei au locuit mult timp în Ierihon. În experien ele lor au avut
parte de speran e i dezam giri. Cu cât dorin au sperat la o îmbun t ire a
situa iei, s-au gândit serios la ea i cu cât dorin au privit spre o via mai
pu in istovitoare, mai u or de suportat, decât aceea pe care o aveau. Dar nu au
ob inut-o. Sim eau îns , c nu trebuia s fie a a. Nu a fost omul destinat s
pream reasc pe Dumnezeu i totdeauna s -I fac bucurie, precum i s
tr iasc deosebit de bucuros i s fie o binecuvântare pentru al ii? Dar de ce
apa vie ii lor a fost a a de amar i ara lor neroditoare? S vedem dac putem
descoperi motivul i care este mijlocul de vindecare!
Când omul a fost creat dup chipul i asem narea lui Dumnezeu – v rog s
nu v da i înapoi de la pu in înv
tur , c ci f r ea nu putem în elege
situa ia – el a fost „o cetate de palmieri”, proasp t, frumos i plin de putere
nestric cioas . El a fost capabil s aduc rod pentru Dumnezeu i s fie un
canal de binecuvântare pentru to i. Dar el a c zut. A a cum Ierihonul s-a
împotrivit voii lui Dumnezeu, tot a a i Adam s-a îndep rtat cu premeditare i
înc p ânare de voia lui Dumnezeu i gre eala în care el a c zut în ziua aceea
este cu siguran gre eala Ierihonului.
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Era normal ca urma ii lui Adam s depun toate eforturile s recâ tige
puterea i pozi ia pierdut . Dar ei au f cut aceasta f r Dumnezeu, i în felul
acesta efortul lor a fost zadarnic. Sentin a mor ii este asupra neamului întreg,
a a cum a fost asupra lui Hiel din Betel, care a rezidit Ierihonul cu pre ul
întâiului lui n scut, atunci când i-a pus temeliile, i cu pre ul celui mai tân r
fiu al lui, când i-a pus por ile. Toat familia lui st tea sub pedeapsa mor ii, c ci
»printr-un singur om a intrat p catul în lume i prin p cat moartea, i astfel
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, c ci to i au p c tuit.«
În scrisoarea apostolului Pavel adresat cre tinilor din Roma este prezentat
aceast înv
tur în capitolul 5. Dar când ajungem la capitolul 7 vedem cum
se realizeaz aceasta practic în via a aceluia, care, recunoscând ce este bine, sa trezit i dore te s fie înaintea lui Dumnezeu a a cum ar trebui s fie. Ce
istorie este aceasta! Cât de amar este experien a! Aproape c auzim respira ia
grea i suspinul omului care a înv at lec ia amar , c »apa este rea i ara
neroditoare«, pân când în cele din urm ajunge s recunoasc c toate
eforturile lui sunt f r succes i încrâncenarea lui nu folose te la nimic, i
strig : »O, nenorocitul de mine! Cine m va izb vi de acest trup de moarte?«
Mul i dintre cititorii mei au tr it mult timp cu astfel de experien e în sufletele
lor i cu un astfel de strig t pe buzele lor.
Acum un cuvânt cu privire la Elisei, care pe drept este numit omul lui
Dumnezeu. El era în opozi ie cu Ilie, care ap ra Legea i sf tuia cu insisten
poporul cu privire la poruncile lui Dumnezeu. Ilie a venit s le spun , c
Domnul este Dumnezeu i s prezinte drepturile Lui, s le spun cum trebuie
s fie ei i ce trebuie s fac . i pentru c ei nu au acordat lui Dumnezeu
drepturile care I se cuvin i nu au fost ce trebuiau s fie, lucrarea lui a fost
înso it mereu de condamnare i judecat . Apoi a venit Elisei, nu ca s cear ,
ci ca s dea. El a ar tat poporului nefericit bun tatea lui Dumnezeu. El a oferit
har i îndurare i toate straturile sociale din popor au fost binecuvântate prin
el. Niciodat nu a respins pe cineva, care a venit la el i i-a prezentat nevoile.
În lucrarea lui Ilie nu era nicio speran pentru Israel, i în Lege nu este nicio
speran
pentru noi, deoarece firea p mânteasc este f r putere. Apostolul
Pavel, care ne explic aceasta, a înv at din propria experien . Legea nu poate
s fac din noi ceea ce ar trebui s fim. Ea nu poate s fac roditoare ara
neroditoare, i nici s îndulceasc apa amar ; ea poate numai s descopere i
s arate nerodirea i am r ciunea, i s ne condamne. i ea a f cut deja
aceasta. Noi st m sub sentin a ei, dac dorim ajutorul ei. Dac am atins acest
punct în experien ele sufletului nostru, atunci suntem preg ti i pentru Elisei i
pentru sarea din vasul nou, suntem potrivi i pentru Domnul nostru Isus
Hristos în pozi ia Lui actual de Mijlocitor al harului lui Dumnezeu. El este
marele Eliberator, a c rui compasiune este pentru oamenii afla i în suferin .
Mie îmi place omul care a vorbit pentru delega ia care a tepta pe profet.
Vorbirea lui este sincer
i scurt . El nu scuz starea trist , i nici nu o
ascunde. El o descrie cu câteva cuvinte simple i a teapt . El nu spune nici c
ei ar vedea cu pl cere, dac profetul ar face ceva. El avea sentimentul c este
suficient s -i prezinte nevoia, i în privin a aceasta nu s-a în elat. Încrederea
lui în Elisei a fost urmat imediat de r spuns în har i binecuvântare. S
observ m c a fost Ierihonul care a primit binecuvântarea, cetatea rii aflat
sub blestem. i Ilie a fost în aceast cetate, dar el a p r sit-o, l sând-o a a cum
a g sit-o. Se pare c locuitorii cet ii nu i s-au adresat. Dar deoarece Elisei a
tr it printre ei, se pare c ei au fost încuraja i prin cuvintele i comportarea lui,
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s se apropie de el. Cu siguran el a fost omul la care ei puteau s vin . El era
foarte accesibil, plin de în elegere, atr g tor.
Nu sunt cuvinte mai binecuvântate în Biblie, ca cele din evanghelia dup Ioan
1, 14-17: »Cuvântul S-a f cut trup, i a locuit printre noi, plin de har i de
adev r. ... i noi to i am primit din plin tatea Lui, i har dup har; c ci Legea a
fost dat prin Moise, dar harul i adev rul au venit prin Isus Hristos.« Ambele
sunt prezente în El. Isus a fost Iehova, Domnul lui Elisei, i tot harul care era
în Elisei lucea asemenea luminii Lunii, captat de la Soarele care r sare i este
reflectat . Isus era adev rata lumin . El era Soarele.
Cât de minunat este dragostea care L-a f cut s vin la noi, i s locuiasc
la noi în lumea în care noi ducem o via neroditoare; nu ca s cear ceva de la
noi, sau s impun cerin ele Legii, sau s ne condamne din cauza necur iilor
i p catelor noastre, ci ca s ne salveze. »Dumnezeu, în adev r, n-a trimis pe
Fiul S u în lume ca s judece lumea, ci ca lumea s fie mântuit prin El.« El a
venit în har; El a fost plin de har. El a venit ca s dea. Noi nu avem nevoie s
ascult m de cuvintele cuiva, ca s afl m aceasta, c ci El Însu i a spus: »Dac
ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, i Cine este Cel ce- i zice: „D -Mi s
beau!” tu singur ai fi cerut s bei, i El i-ar fi dat ap vie« (Ioan 4, 10). »Isus a
st tut în picioare, i a strigat: „Dac înseteaz cineva, s vin la Mine i s bea.
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap vie, cum zice
Scriptura”« (Ioan 7, 37-38). El a venit cu vasul cel nou; acesta era har. Adev rul
din vasul vechi, acesta era Legea, venit prin Moise, nu putea decât s ne
condamne, c ci binecuvânt rile, despre care ea vorbea, puteau fi ob inute i
i permanent
de poruncile ei.
primite numai prin ascultarea deplin
Dimpotriv , blestemul este asupra tuturor, care nu r mâneau în tot ce este
scris în ea, ca s le împlineasc . Adev rul din vasul cel nou nu a adus nimic
altceva decât binecuvântare, c ci el era explica ia faptului c Dumnezeu este
dragoste i c aceast dragoste binecuvânteaz pe oameni.
Nicio descriere, nici m car cele date de Dumnezeu, nu poate fi ca cea a
adev rului. Chiar i aceste istorisiri din Vechiul Testament sunt numai umbre
ale întregii bun t i care urma s vin , i nu chipul ei. Dar acum ea a venit.
Corpul a ap rut, i acesta este Hristos. El a înf ptuit pentru noi, ceea ce Elisei
niciodat nu putea s înf ptuiasc pentru acei oameni din Ierihon, c ci
»Hristos ne-a r scump rat din blestemul Legii, f cându-Se blestem pentru noi,
- fiindc este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.”« Cât de mare
este dragostea care L-a determinat s fac aceasta! i dac ne gândim la o
astfel de constatare cu privire la adev r, nu ne sim im noi constrân i s
spunem: »Am fost r stignit împreun cu Hristos i nu mai tr iesc eu, ci Hristos
tr ie te în mine. i via a, pe care o tr iesc acum în trup, o tr iesc în credin a în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit i S-a dat pe Sine Însu i pentru mine.« i în
afar de aceasta: »C ci – lucru cu neputin Legii, întrucât firea p mânteasc o
f cea f r putere – Dumnezeu a osândit p catul în firea p mânteasc ,
trimi ând, din pricina p catului, pe Însu i Fiul S u într-o fire asem n toare cu
a p catului«, i aceasta aduce cu sine, c nu mai exist »nici moarte, nici lips
de roade«, ci porunca Legii este împlinit în noi, »care tr im nu dup
îndemnurile firii p mânte ti, ci dup îndemnurile Duhului« (Romani 8).
Da, Adev rul (care în realitate este sare) cu privire la ceea ce suntem noi i ce
este Dumnezeu ne-a fost adus în harul extraordinar. Este »harul lui Dumnezeu
care aduce mântuire« i în m sura în care p trunde în sufletele noastre sim im
lipsa noastr de road
i în elegem cât de lipsit de speran este s încerci s
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îmbun t e ti firea noastr p mânteasc , c ci în ea nu locuie te nimic bun.
Atunci ne vom îndep rta de acest drum i ne vom îndrepta cu totul spre
Hristos.
Atunci adev rul despre care am citit a a de des în Cuvânt, dar pe care
niciodat nu l-am primit în sufletele noastre, va deveni pentru noi viu, i va fi
viu în noi. Legea Duhului de via
în Hristos Isus ne va elibera de legea
p catului i a mor ii (Romani 8). Eliberarea de nerodire i moarte nu va mai
depinde de lucrarea firii p mânte ti, ci de m rturisirea sincer , c în ea nu este
nimic bun i în întoarcerea spre Hristos, care a purtat sentin a asupra firii
p mânte ti, atunci când a fost f cut jertf pentru p cat. Noi tim c El a înviat
dintre cei mor i, c ci aceasta este o parte a Evangheliei pe care am crezut-o, i
aceasta înseamn pentru noi îndrept ire cu privire la toate f r delegile noastre
(Romani 4, 25). Este harul care ne îndrept e te de vina trecutului nostru,
i dreapt , a a c problema vinei
f când-o îns pe o baz absolut sigur
noastre niciodat nu va mai fi pus . i acela i har ne duce din via a omului
vechi, aflat sub judecat
i condamnare, i care nu aduce nicio road , la
Hristos, Mântuitorul nostru înviat. În felul acesta ne devine clar, c »unde
p catul s-a înmul it, acolo harul s-a înmul it i mai mult« (Romani 5, 20), i
»odat ce a i fost izb vi i de p cat i v-a i f cut robi ai lui Dumnezeu, ave i ca
rod sfin irea, iar ca sfâr it, via a ve nic « (Romani 6, 22).
Dar aceasta nici pe departe nu este totul, c ci citim: »Hristos a murit! Ba mai
mult, El a i înviat, st la dreapta lui Dumnezeu, i mijloce te pentru noi«
(Romani 8, 34). El a murit pentru ca noi s putem fi socoti i neprih ni i; El
tr ie te i mijloce te pentru noi, ca noi s tr im ca popor neprih nit. Îns toate
acestea sunt în El – adev rul este în Isus. El a venit la noi cu har deplin, i prin
aceasta totul s-a schimbat. Noi am fost adu i în situa ia, s închidem capitolul
deciziilor serioase i al dezam girilor amare i s deschidem un alt capitol al
odihnei des vâr ite în Domnul nostru Isus Hristos i al roadei pentru
Dumnezeu Tat l, precum i al binecuvânt rii pentru to i oamenii.
Ierihonul a devenit iar i »cetatea palmierilor (sau, finicilor)« (2 Cronici 28, 15)
i acolo au fost îmbr ca i cei goi, cei înfometa i au primit hran , celor slabi li sa dat ajutor, fra i, care au tr it mult timp desp r i i, au fost iar i uni i, i
poporul lui Dumnezeu a devenit ascult tor de Cuvântul lui Dumnezeu. A a va
fi cu fiecare din noi, care se îndreapt pe deplin spre Domnul i cu inima
hot rât Îl urmeaz . Harul, care a început cu mântuirea noastr , nu ne va lipsi
niciodat . El este suficient pentru toat via a noastr , în toate privin ele. i în
timp ce el ne înva s tr im în aceast lume rea cu cump tare, dreptate i
evlavie, ne convinge de via a nou a libert ii, rodirii i binecuvânt rii. O astfel
de via trebuie s fie fericit , c ci este o via nou .
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