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Evenimente tr ite împreun cu profetul Elisei (3)
Cei trei împ ra i care au venit la Elisei
J.T. Mawson
2 Împ ra i 3, 9-15: Împ ratul lui Israel, împ ratul lui Iuda i
împ ratul Edomului, au plecat; i, dup un drum de apte zile, nau avut ap pentru o tire i pentru vitele care veneau dup ea.
Atunci împ ratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe ace ti
trei împ ra i ca s -i dea în mâinile Moabului!” Dar Iosafat a zis:
„Nu este aici niciun proroc al Domnului, prin care s putem întreba pe Domnul?”
Unul din slujitorii împ ratului lui Israel a r spuns: „Este aici Elisei, fiul lui afat,
care turna ap pe mâinile lui Ilie.” i Iosafat a zis: „Cuvântul Domnului este cu
el.” Împ ratul lui Israel, Iosafat, i împ ratul Edomului, s-au pogorât la el. Elisei a
zis împ ratului lui Israel: „Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tat lui t u i
la prorocii mamei tale.” i împ ratul lui Israel i-a zis: „Nu! C ci Domnul a chemat
pe ace ti trei împ ra i ca s -i dea în mâinile Moabului!” Elisei a zis: „Viu este
Domnul o tirilor, al C rui slujitor sunt, c , dac n-a avea în vedere pe Iosafat,
împ ratul lui Iuda, pe tine nu te-a b ga deloc în seam , i nici nu m-a uita la
tine. Acum aduce i-mi un cânt re cu arfa.” i pe când cânta cânt re ul din arf ,
mâna Domnului a fost peste Elisei.
Harul eliberator – „Acum aduce i-mi un cânt re cu arfa.”
Cum sunt adu i la unison oamenii care nu sunt una
Trei împ ra i – edomitul p gân, Ioram cel înc p ânat i Iosafat cel tem tor
de Dumnezeu – au alc tuit o alian
deosebit , o alian
care a pl cut
diavolului, dar care a întristat inima Dumnezeului lui Avraam. Nu este de
mirare c nenorocirea a venit repede i sigur. Cum ar putea s aib reu it ,
ceva la care un copil al lui Dumnezeu ia parte, hot r te i înf ptuie te f r s
se adreseze Domnului i în tov r ia acelora care ur sc pe Domnul?
A a au ie it ace ti împ ra i, » i, dup un drum de apte zile, n-au avut ap
pentru o tire«. Se p rea c temerile împ ratului lui Israel se vor împlini: »Vai!
Domnul a chemat pe ace ti trei împ ra i ca s -i dea în mâinile Moabului!«
Atunci gândurile lui Iosafat se îndreapt spre Domnul i el dore te s
tie –
pentru prima dat în aceast aventur sortit nenorocirii – ce zice Domnul în
privin a aceasta. i, o! tu îndurare minunat , când a întrebat de existen a unui
profet, Elisei, omul lui Dumnezeu, st tea înaintea lui.
S lu m seama la acest fapt, c ci ne va fi de ajutor în continuare la studiul
temei noastre. Înv
m din aceasta, ca i din multe alte locuri din Cuvântul lui
Dumnezeu, c gândurile celor sfin i nu se îndreapt în zadar spre El, i nu
conteaz împrejur rile în care ei se g sesc, i nici din ce cauz au ajuns în
aceste împrejur ri. El este gata s r spund , în timp cei ei înc mai strig .
»Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul i El i-a sc pat din
necazurile lor.« Cât de mare este compasiunea Dumnezeului nostru!
Disonan a acestei leg turi nelegiuite a lovit dureros pe profet; duhul lui, care
era în unison cu Dumnezeu, s-a nelini tit i el nu ar fi rostit niciun cuvânt,
dac înaintea lui nu ar fi stat un sfânt aflat în necaz. Dar înainte ca s poat
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rosti cuvântul Domnului, a trebuit s vin un cânt re la un instrument cu
coarde. Armonia trebuia s ia locul disonan ei.
Vrem s trecem acum de la imagine la înv
tur . Sunt mii de cre tini care se
plâng de lips de binecuvântare i cu toat aparenta c utare st ruitoare nu
g sesc apele învior rii spirituale. Via a lor spiritual se aseam n unei pustii,
»pustia Edom«. Slujba lor i rânduielile lor religioase au devenit o chestiune de
obi nuin , uneori chiar o povar – i se minuneaz , de ce este a a!
În cele mai multe cazuri motivul nu trebuie c utat departe. Este tov r ia cu
lumea, precum i n zuin a dup lucrurile care satisfac dorin ele nelegiuite. În
fiecare caz are loc aceasta, deoarece via a nu este în armonie cu Dumnezeu.
Este nevoie de un cânt re la un instrument cu coarde, care s scoat via a
din aceast stare i s -i armonizeze acordurile, în a a fel ca dezacordurile
actuale ale melodiei s fac loc unei vie i supuse lui Dumnezeu. Cânt re ul la
instrumentul cu coarde a venit în acest scop din cer, dar cât de u or i de
repede uit cre tinii, c Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuie te în ei i cât de
u or i de repede lucrurile de arte ale acestei lumi atrag inima i gândurile
omului. Atunci Cânt re ul ceresc se întristeaz , via a nu mai este în armonie
cu Dumnezeu i apele nu mai curg nici ca cânt ri de laud , care s se înal e
spre Dumnezeu, i nici ca binecuvântare spre oameni.
Hristos este tonul predominant, dup care fiecare not a vie ii noastre trebuie
s se acordeze, i Duhul Sfânt este cu noi, ca s ne înve e: unde este Hristos i
de ce este El acolo. El ade pe Tronul lui Dumnezeu, cununi ale ova ion rii
divine str lucesc pe capul S u minunat, i noi recunoa tem aceasta cu
i bucurie. Dar ne d m noi seama, de ce este El acolo? De la sine
recuno tin
în eles, El este acolo, deoarece este bucuria Tat lui s -L onoreze; de la sine
în eles, El este acolo pentru c El este mai mult decât oricine demn s ocupe
acest loc al slavei privilegiate; de la sine în eles, El este acolo, pentru c în tot
universul nu exist un loc mai potrivit pentru El, decât locul la dreapta
Maiest ii în în l ime, pentru El, Cel care a împlinit des vâr it voia lui
Dumnezeu, f când cur irea p catelor. Dar este acolo, i pentru c lumea L-a
lep dat, pentru c ea L-a alungat din mijlocul ei, atârnându-L pe lemnul
blestemat. În l area Sa la cer, este r spunsul minunat al lui Dumnezeu la
ocara pe care lumea în ura ei a aruncat-o asupra Lui.
S privim adev rul mare i serios, s-o facem în prezen a lui Dumnezeu i s
d m loc în sufletele noastre însemn t ii lui – însemn t ii crucii lui Hristos. În
apostolul Pavel vedem un om, a c rui via a stat sub deplina impresie creat
de cruce. »În ce m prive te, departe de mine gândul«, a zis el, »s m laud cu
altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este
r stignit fa de mine, i eu fa de lume« (Galateni 6, 14). El nu a vrut s
devin tr d torul Domnului s u, primind onoare din partea lumii, care a
r stignit pe Domnul. Umblarea lui pe p mânt a avut un singur scop mare, s
câ tige inimile oamenilor pentru Acela care a umplut inima lui cu bucurie i
adorare; ca ei s devin ca el: »nu din aceast lume«, a a cum nici Hristos n-a
fost din aceast lume. S mergem pe acela i drum i s -I spunem Aceluia care
ne-a iubit a a de mult, c S-a dat pe Sine pentru noi: „Îmi leg ocara Ta pe
fruntea mea, ca s r mân p zit de lume i de to i cei care merg împreun cu
ea.”
M rturisirea este drumul spre reabilitare. »Dac ne m rturisim p catele, El
este credincios i drept, ca s ne ierte p catele i s ne cur easc de orice
nelegiuire« (1 Ioan 1, 9).
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Dar i alte lucruri, în afar de lucrurile lume ti, stric muzica i întristeaz
pe Duhul Sfânt: tr irea pentru sine însu i, gânduri aspre i cuvinte t ioase
despre semenii no trii, un duh care nu se las înduplecat, indiferen a fa de
cerin ele lui Hristos. Fiecare dintre noi tie unde a gre it, i acolo unde este
gre eal , este nevoie i de repararea gre elii. Ce mângâietor este s
ti, c
Domnul în dragostea Sa nem rginit este foarte aproape de noi .
Dar El vrea ca sinceritatea s fie în inima noastr . Acolo trebuie s înceap
m rturisirea i renun area la tot ce nu este de la Dumnezeu.
Dar acolo unde are loc o astfel de m rturisire, acolo are loc i refacerea
p rt iei cu Dumnezeu, i Duhul Sfânt ne va aduce iar i în armonie cu
Dumnezeu, f când ca Hristos s fie pentru noi totul i în toate. Dac Îi facem
loc, El ne va duce în armonie deplin cu Hristos în slav , precum i într-o
rela ie corect cu lumea. Atunci El va face ca fiecare ton al existen ei noastre s
r sune spre slava lui Dumnezeu.
Atunci fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu va fi pre ios pentru noi i apele de
înviorare vor curge din izvorul viu în via a noastr spre binele tuturor i va face
via a nostr s aduc rod pentru Dumnezeu i binecuvântare pentru oameni.
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