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Evenimente tr ite împreun cu profetul Elisei (5)
Ulcioare pline cu untdelemn
J.T. Mawson
2 Împ ra i 4, 1-7: O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a
strigat lui Elisei: „Robul t u, b rbatul meu, a murit i ti c
robul t u se temea de Domnul; i cel ce l-a împrumutat a venit
s ia cei doi copii ai mei i s -i fac robi.« Elisei i-a zis: „Ce pot
s fac pentru tine? Spune-mi, ce ai în cas ?” Ea a r spuns:
„Roaba ta n-are acas decât un vas cu untdelemn. i el i-a zis: „Du-te de cere
vase de afar de la to i vecinii t i, vase goale, i nu cere pu ine. Când te vei
întoarce, închide u a dup tine i dup copiii t i; toarn din untdelemn în toate
aceste vase, i pune deoparte pe cele pline.” Atunci ea a plecat de la el. A închis
u a dup ea i dup copiii ei; ei îi apropiau vasele, i ea turna din untdelemn în
ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului s u: „Mai d -mi un vas.” Dar el i-a
r spuns: „Nu mai este niciun vas.” i n-a mai curs untdelemn. Ea s-a dus de a
spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. i el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul,
i pl te te- i datoria; iar cu ce va r mâne, vei tr i tu i fiii t i.”
»Ce ai în cas ?« - Cum pot ob ine pace cu Dumnezeu cei care sunt
nelini ti i de p catele lor
Este o istorisire impresionant , care ne este relatat despre aceast v duv , a
c rei nevoie este rezolvat în chip minunat de Elisei. În primul rând ne este
prezentat nevoia ei i apoi harul, care ajut în nevoi. Aceast întâmplare se
aseam n unei picturi, al c rei plan secund întunecat – nevoia p c tosului –
reflect în raze str lucitoare ajutorul harului lui Hristos. O v duv este în
Scriptur tabloul lipsei totale de ajutor precum i subiectul îndur rii, i pe
lâng aceasta v duva aceasta mai avea i datorii. Soarta ei era f r îndoial
trist . Dar a a este cu orice p c tos, care nu a recunoscut pe Hristos i nu L-a
primit. Te rog s prive ti acest tablou, oricine ai fi tu, care nu cuno ti pe
Mântuitorul în harul S u, ca s te vezi pe tine. Tu e ti un p c tos îndatorat, i
nu e ti în stare s te achi i de datoriile tale. În tine nu este nicio putere.
Domnul Isus Hristos, care totdeauna a depus m rturie despre adev r, a
prezentat o pild în casa unui fariseu, vorbind despre un oarecare creditor, care
avea doi datornici, care nu puteau s -i dea înapoi niciun cent din datoria lor. Sar putea ca tu s nu fi acela care datora cel mai mult, dar e ti un datornic, i
nu ai nimic, ca s po i pl ti.
Prime te cu toat inima îndurarea lui Dumnezeu, c ci Dumnezeu este bogat
în îndurare i El o ofer tuturor, dar nu dup moarte. »Dup moarte«, spune
Dumnezeu, »urmeaz judecata.« Atunci datornicul va trebui s dea socoteal de
datoria lui, i fiecare din noi va trebui s dea socoteal înaintea lui Dumnezeu.
Atunci tu, care nu ai vrut s te supui lui Dumnezeu i s accep i adev rul cu
privire la persoana ta, vei constata c nu po i pl ti, c nu po i s - i achi i
obliga iile i o dreapt judecat – f r mil – va veni peste tine!
V duva aceea s-a îndreptat în nevoia ei spre omul lui Dumnezeu. Era acolo
un om în ar , la care se putea duce, i la care s-a dus, i a constatat c el era
gata s o asculte. El a fost a a de comp timitor, c pot s în eleg foarte bine,
cum ea a putut s -i spun toat situa ia ei, f r rezerve. El a încurajat-o, s
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nu-i ascund nimic, s -i fac cunoscut toat datoria ei i de când este datoare,
i care a fost în elegerea. Când ea a terminat de relatat, i-a zis – i era har în
cuvintele lui, i în felul cum a vorbit -: »Ce pot s fac pentru tine? Spune-mi ce
ai în cas ?«
Inimile noastre se umplu de simpatie fa de acest om, când citim aceast
întâmplare, dar cum s v descriu harul lui Isus? Eu pot s spun cum m-a
tratat pe mine. Am venit la el, ca p c tos s rman, i El m-a f cut s simt, c se
bucur , pentru c m vede; mi-am dat seama c era Prietenul meu - »Prietenul
p c to ilor« - i c aveam voie s -I spun, ce nu puteam spune altcuiva. A a
cum m-a tratat pe mine, te va trata i pe tine. Dac î i sim i necazul, du-te la
Isus, i vei vedea c El este Omul binecuvântat al lui Dumnezeu, Elisei fiind
numai o umbr foarte slab a Lui. Vei vedea c El este gata s - i rezolve
problema, i poate s-o rezolve.
Când Elisei a spus femeii: »Ce pot s fac pentru tine? Spune-mi ce ai în
cas ?«, ea i-a r spuns: »Roaba ta n-are acas decât un vas cu untdelemn«.
Probabil c a fost un timp când era mândr de averea ei, dar ea a disp rut
pu in câte pu in, pân când a r mas numai cu un vas cu untdelemn, care era
pu in pentru ea, sau probabil nu avea nicio valoare. Dar acest neînsemnat vas
cu ulei era tot ce era necesar ca s i se poat ajuta. i tot a a este i cu tine. În
apropierea ta este ceva, care de mult i-ar fi ajutat în necazul t u, dac te-ai fi
adresat Mântuitorului. Este harul aduc tor de mântuire al lui Dumnezeu,
despre care vorbe te vasul în sens simbolic.
Era uleiul de m sline, care era a a de aproape de mâna femeii, c ci în ara
aceea erau mul i m slini. Cu privire la Domnul Isus, citim în Psalmi: »Dar Eu
sunt în Casa lui Dumnezeu ca un m slin verde«. Pentru a scoate ulei din
m slin, trebuie ca fructele lui s fie presate i expuse la temperatur mare.
Deci înainte ca untdelemnul pre ios al harului lui Dumnezeu s poat curge
spre noi, acea Persoan sl vit , care era M slinul cel verde crescut într-o ar
secetoas i neroditoare, a trebuit s fie expus acelei inegalabile groaze a mor ii
i s îndure focul mâniei sfinte a lui Dumnezeu asupra p catului. Ca Loc iitor
al p c tosului a suferit loviturile drept ii lui Dumnezeu, c ci dreptatea lui
Dumnezeu trebuia satisf cut . Numai la crucea lui Hristos vedem p strat
i
satisf cut dreptatea lui Dumnezeu. Acolo El a fost f cut p cat pentru noi,
acolo El a fost dat la moarte pentru f r delegile noastre, acolo El a murit
pentru cei nelegiui i. El a pl tit pre ul mare, atunci când S-a jertfit pentru noi,
i ca rezultat al acestui fapt harul lui Dumnezeu se ofer gratuit celui p c tos.
Dup aceea profetul zice: »Du-te de cere vase de afar de la to i vecinii t i,
vase goale, i nu cere pu ine. Când te vei întoarce, închide u a dup tine i
dup copiii t i; toarn din untdelemn în toate aceste vase.« V duva a crezut
cuvântul prorocului, s-a dus de la el i a adus vase goale în casa ei. i când
casa s-a umplut de vase goale i u a era încuiat , a luat vasul cu untdelemn i
a turnat în vasele goale. Spre uimirea ei, untdelemnul curgea neîntrerupt, pân
s-au umplut toate vasele. Cu siguran acele vase erau de m rimi, forme i
structuri diferite. Unele erau mari, altele erau mici, unele aveau o form
frumoas , altele nu aveau nimic artistic, o înf i are brut ; unele erau din
materiale de valoare, iar altele din materiale ieftine, dar într-o privin erau la
fel: toate erau goale. Ce este un vas gol? Un vas gol este un vas din care nu po i
lua nimic, dar în care po i pune ce î i place. i în astfel de vase a fost turnat
untdelemnul. E ti tu preg tit s mergi la Domnul i s -I spui c e ti un vas gol,

© www.soundwords.de

16

Evenimente tr ite împreun cu profetul Elisei (5) – J.T. Mawson
c nu ai nimic s -I dai, c e ti un p c tos distrus, care nu este în stare s
pl teasc ? Vrei s faci aceasta?
Nu se g sesc doi p c to i, care în înf i area lor exterioar , în caracterul lor
i în mediul lor de via s fie la fel. Unii sunt boga i, al ii s raci; unii sunt
înv a i, al ii ne tiutori; unii sunt religio i, al ii sunt lume ti. Dar nu aceasta
conteaz . Important este, c ei sunt vase goale. Acesta este esen ialul, pentru a
fi binecuvântat. Vreau s - i spun mai clar. Tu trebuie s ridici mâini goale spre
Dumnezeu, dac vrei s prime ti binecuvântarea Sa. Tu nu po i pl ti i nu po i
face nimic, pentru a ob ine harul S u. Nu po i invoca nimic, decât numai harul
bogat al lui Dumnezeu i nevoia ta deosebit .
V duva i-a dat seama de situa ia ei, când a venit creditorul s - i cear
drepturile. Mul umiri i laud lui Dumnezeu, c El nu- i revendic ast zi
drepturile Sale. În loc s fac aceasta, El ofer ajutor p c tosului în datoria lui.
El veste te tuturor iertarea: »Dumnezeu era în Hristos, împ când lumea cu
Sine, ne inându-le în socoteal
p catele lor, i ne-a încredin at nou
propov duirea acestei împ c ri.« Oamenii în mândria lor neag c sunt
p c to i înaintea lui Dumnezeu, nu renun cu pl cere la p rerile lor i nu
m rturisesc adev rul. Se în al singuri cu gândul, c în ei este ceva, pe care
Dumnezeu poate s -l primeasc , i c ei sunt în stare s ob in harul Lui prin
faptele lor. Se apropie ziua în care vor fi groaznic dezam gi i. Le vor c dea solzii
de pe ochi i vor recunoa te care este situa ia lor înaintea lui Dumnezeu. Când
va fi aceast zi? Atunci când Creditorul Î i va revendica drepturile. M adresez
acelora, ai c ror ochi sunt înc închi i. Voi v apropia i rapid de ora
îngrozitoare a vie ii voastre. Întrebi: „Ce fel de or ?” Ora mor ii! Ceasul timpului
bate i orice mi care a pendulei te aduce mai aproape de clipa când vei trece în
ve nicie. Ce face pe omul care nu cunoa te pe Dumnezeu s se team a a mult
de moarte? Ceea ce urmeaz dup aceea: judecata! Dac vei pleca din lumea
aceasta, vei întâmpina pe Dumnezeu i judecata Lui cu privire la via a ta. Unii
zic, c dup moarte exist îndurare, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu spune
aceasta. Untdelemnul a curs pân s-au umplut toate vasele, i acolo nu a fost
niciun vas care s r mân gol. Abia dup ce ultimul vas s-a umplut, a încetat
untdelemnul. Este un lucru foarte serios, dac refuzi s ocupi înaintea lui
Dumnezeu locul unui vas gol. Cu siguran
vei pierde binecuvântarea lui
Dumnezeu, c ci se apropie ziua când harul lui Dumnezeu va înceta s mai
curg , sau în care tu nu vei mai fi în raza lui de ac iune. Citim în Noul
Testament: »U a s-a închis.« Aceia care nu au mai primit s-au dus s cumpere,
dar n-au mai g sit. Au venit prea târziu! Harul mântuitor al lui Dumnezeu,
untdelemnul, nu a mai curs. Au neglijat aceast mântuire mare, i au fost
exclu i de la s rb toarea de nunt .
Gr be te-te, gr be te-te, binecuvântarea este pentru tine; paharul dragostei
ve nice se mai revars înc gratis!
Când toate vasele s-au umplut, v duva s-a dus de a spus omului lui
Dumnezeu ce i s-a întâmplat. Cât bucurie i-a umplut sufletul, când Elisei i-a
zis: »Du-te de vinde untdelemnul, i pl te te- i datoria«! A fost untdelemn
suficient, ca s se poat pl ti datoria? Cu siguran ! i este har suficient, ca
s - i îndep rteze vina? Este iertare pentru tine? Da, este i pentru tine: c ci
acolo unde p catul s-a înmul it, harul s-a înmul it i mai mult. Harul lui
Dumnezeu este suficient ca s - i ierte p catele i s îndrept easc pe un
p c tos vinovat ca tine. Dumnezeu poate face aceasta gratis, prin harul S u,
prin mântuirea care este în Hristos Isus. Atunci vei spune cu privire la trecutul
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t u întunecat: „Datoria a fost pl tit , trecutul a fost complet ters. Dumnezeu
Însu i nu mai are nimic împotriva mea, El m-a îndrept it!”
În capitolul 8 al epistolei c tre Romani citim: »Nu mai este nicio condamnare
pentru cei ce sunt în Hristos Isus«. Când Dumnezeu îndrept e te un om,
atunci omul acela este pe deplin îndrept it, i el nu mai poate fi condamnat,
c ci hot rârile lui Dumnezeu sunt statornice. El are ultimul cuvânt cu privire la
fiecare om. Îndrept irea nu are loc pe baza a ceea ce e ti tu, sau pe baza a
ceea ce ai f cut, ci pe baza a ceea ce este Dumnezeu i ce a f cut Hristos. Ce
este Dumnezeu, ne este ar tat în marea mântuire înf ptuit de Fiul S u. El
este Dumnezeul oric rui har i prin »mântuirea care este în Hristos Isus« a
creat un fundament legitim pentru oamenii binecuvânta i în felul acesta.
Lucrarea lui Hristos i-a dat dreptul lui Dumnezeu s îndrept easc pe aceia
care cred în Isus, i dac tu crezi în Isus, vei fi i tu îndrept it. »Celui ce nu
lucreaz , ci crede în Cel ce socote te pe p c tos neprih nit, credin a pe care o
are el, îi este socotit ca neprih nire.« Po i tu s refuzi s crezi pe un astfel de
Dumnezeu – un Dumnezeu, care ne este prezentat pe cruce?
Dar aceasta nu este totul. Omul lui Dumnezeu spune v duvei: »Pl te te- i
datoria; iar cu ce va r mânea, vei tr i tu i fii t i.« Acolo era bel ug, era
suficient, pentru ca aceast femeie împreun cu fii ei s aib cât le trebuie te
pentru restul vie ii lor pe p mânt. Tot a a vei avea i tu parte de harul lui
Dumnezeu. El nu se termin odat cu iertarea p catelor tale, i nici cu
îndrept irea ta. Este suficient har, i el este la dispozi ia ta pân la sfâr it.
Harul care este în Hristos Isus este suficient pentru toate nevoile. Nu exist
nicio împrejurare, în care poate s ajung cineva dintre noi, i pe care voia lui
Dumnezeu o permite, în care harul Domnului s nu fie suficient. Nu exist
nicio greutate, care poate s vin asupra unui cre tin din cauza nebuniei lui
proprii, din care harul lui Dumnezeu s nu dea na tere la binecuvântare
pentru el. Exist har i reabilitare, dac am c zut, i exist har, s ne p zeasc
de c dere.
Elisei a zis: »Pl te te- i datoria; iar cu ce va r mânea, vei tr i tu i fii t i.«
Dac omul lui Dumnezeu a zis »vei tr i«, atunci a zis-o în adev ratul sens al
cuvântului. A tr i înseamn s te bucuri de via , i Dumnezeu dore te s fie
a a la noi. El dore te, ca noi s tr im, ca unii care au via a ve nic , care tr iesc
a a cum ar trebui s tr iasc copiii Lui. El dore te ca noi s ne înc lzim în
str lucirea soarelui dragostei Sale. Dumnezeu Însu i este izvorul i începutul
vie ii noastre, i Hristos este calea pe care curg apele. Dac am primit aceasta
i I-am mul umit, s dovedim atunci recuno tin a noastr , folosindu-ne tot mai
mult de harul S u inepuizabil, tr ind în adev r i pream rind pe Acela care nea chemat din întuneric la lumina Sa minunat .
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