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Evenimente tr ite împreun cu profetul Elisei (6)
O odaie de sus pentru proroc
J.T. Mawson
2 Împ ra i 4, 8-11: Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era
o femeie bogat . Ea a st ruit de el s primeasc s m nânce la
ea. i ori de câte ori trecea, se ducea s m nânce la ea. i a zis
b rbatului ei: „Iat
tiu c omul acesta care trece totdeauna pe
la noi, este un sfânt al lui Dumnezeu. S facem o mic odaie sus cu ziduri, i s
punem în ea un pat pentru el, o mas , un scaun i un sfe nic, ca s stea acolo
când va veni la noi.
O odaie sus pentru omul lui Dumnezeu – Cum se ob ine prezen a
permanent a Domnului
Un nou tablou ne este prezentat. V duva îndatorat , care a ob inut iertarea i
a devenit pe deplin liber , face loc unei femei bogate. Acest tablou ne prezint
un adev r mare. Noi credincio ii, care odinioar am fost p c to i îndatora i,
prin harul lui Dumnezeu am devenit un popor bogat. Prin credin a în Isus
Hristos am devenit copii ai lui Dumnezeu. Sper s nu fim mari în ochii no tri,
i sper, s nu ne dorim s fim mari în ochii lumii, dar noi suntem mari în ochii
cerului. St scris: »Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c
suntem copii ai lui Dumnezeu. i, dac suntem copii, suntem i mo tenitori;
mo tenitori ai lui Dumnezeu, i împreun mo tenitori cu Hristos, dac suferim
cu adev rat împreun cu El, ca s fim i prosl vi i împreun cu El.« (Romani 8,
16-17) Niciun înger nu are un loc a a de înalt ca acesta i niciunul nu poate s
aib preten ii la o menire a a de mare.
Am v zut ieri o mare mul ime de oameni pe strad , care a tepta pe fiul
împ ratului, i când acesta a venit, i-au adus omagii cordiale pline de respect.
Se cuvenea s fac a a. »Cui datora i cinstea, da i-i cinstea.« El este o persoan
mare a rii, i poporul o recunoa te. – Dac tu sau eu ap rem pe strad , nu-l
va interesa pe nimeni. Noi nu avem nici o onoare în aceast lume, c ci noi
suntem foarte neînsemna i, sau nu suntem nimic în ochii lor. Îns va veni ziua,
când vom intra în posesiunea mo tenirii noastre, când ni se vor desface u ile
de aur ale Casei Tat lui. Atunci îngerii se vor plasa îndelungul drumului
str lucitor i ne vor spune bun venit în casa noastr ; nou , copiilor lui
Dumnezeu, care am fost r scump ra i prin sângele scump, i care vom fi du i
în slav . A a este demnitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Fie ca drumul
nostru pe p mânt s fie în unison cu aceast demnitate. S tr im a a cum se
cuvine s tr iasc copiii lui Dumnezeu, care au astfel de izvoare bogate de
ajutor, i care au parte de un destin a a de minunat.
Toate acestea le dator m Domnului nostru, i se cuvine s fim aten i cu El i
s lu m seama la dorin ele Lui. Ce dore te El de la noi? Mai mult decât orice,
El dore te s aib p rt ie cu noi. Dragostea Lui, a a de ginga
i credincioas
fa de noi, nu poate fi satisf cut de nimic altceva.
S observ m în textul nostru, c omul lui Dumnezeu a trecut mereu pe lâng
casa femeii bogate. A a face i Domnul. El caut loc în inima i via a noastr .
i Duhul Sfânt a venit s ia din lucrurile lui Hristos i s ni le arate. În felul
acesta trece mereu pe lâng noi, ca s câ tige un loc pentru Sine în inima
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noastr . Vedem aceasta i în Apocalipsa 3: »Iat , Eu stau la u
i bat«.
Domnul Isus spune în leg tur cu aceasta: »Dac aude cineva glasul Meu i
deschide u a, voi intra la El, voi cina cu el, i el cu Mine.« Omul lui Dumnezeu
nu a cerut de la aceast femeie s -l primeasc , dar când ea a st ruit de el, el a
intrat i a mâncat cu ea. S-a spus, i pe drept, c m rimea p rt iei noastre cu
Domnul depinde de m rimea dorin ei nostre dup ea. Dac st ruim de El, El
nu ne va refuza. Inima Lui dore te dup ea, i este o bucurie pentru El, atunci
când i inima noastr dore te s -L aibe.
Presupun c aceste vizite ocazionale ale lui Elisei în casa Sunamitei au fost
timpuri binecuvântate; i într-o m sur a a de mare, c ea s-a hot rât s nu-l
aibe numai ca oaspete, ci ca pe unul care apar ine casei, ca oaspete permanent.
i noi, nu am cunoscut noi timpuri de bucurie, atunci când I-am permis
Domnului s intre în inimile noastre? L-am c utat în zilele de necaz, i El ne-a
înviorat cu mângâierea Sa; atunci când am fost întrista i, ne-a îmb rb tat i a
transformat plânsul nostru în cântare. A atins inima noastr cu dragostea Sa,
i noi ne-am ru inat, c L-am neglijat a a de mult; dar ne-am bucurat de harul
S u, care a r mas neschimbat. Astfel de momente au fost scurte probabil, dar
am fost ferici i atunci când le-am savurat. El ni le-a d ruit, pentru ca noi s le
dorim mai mult i s facem ce a f cut aceast femeie bogat pentru Elisei.
Ea a zis so ului ei: »Iat , tiu c omul acesta, care trece totdeauna pe la noi,
este un om sfânt al lui Dumnezeu. S facem o mic odaie sus cu ziduri, i s
punem în ea un pat pentru el, o mas , un scaun i un sfe nic, ca s stea acolo
când va veni.« Constatarea ei a fost bun . Era o femeie cu pricepere. O, dac
noi to i am fi asemenea ei cu privire la rela ia noastr cu Hristos! Asemenea ei,
care a preg tit o locuin
pentru Elisei. S facem loc lui Hristos în inimile
noastre! Acolo vrea El s locuiasc . Inima este locuin a. Probabil ea nu este
mare, dar ea poate fi o camer de oaspe i pentru Domnul slavei. Dar cum poate
inima s fie preg tit pentru El? S facem ce ne înva istoria acestei femei
în elepte.
Ea era o femeie practic i hot rât , i nu m îndoiesc c ea a folosit m tura
i a îndep rtat pânzele de p ianjen, care s-au esut repede în noua locuin . Ea
a îndep rtat tot ce nu se potrivea oaspetelui dorit. Verific -te în privin a
aceasta, cre tin drag! »Dac este cineva în Hristos, este o f ptur nou .« Dar
dac ne-am p r sit dragostea dintâi, atunci se vor furi a în curând lucruri în
inim , care sunt în total opozi ie cu natura nou , pe care am primit-o. Acestea
trebuie m turate, c ci tot ce nu corespunde noii crea ii, împiedic pe Domnul
s locuiasc în inima ta. i dac L-ai fi v zut trecând pe lâng tine i ai fi primit
o raz a slavei Sale, atunci ai fi în eles c lucrurile pe care le ai sunt numai
gunoaie i mizerie, i atunci i-ai fi dorit s scapi de ele. Probabil c ai încercat
deseori s renun i la obiceiurile rele, la lucrurile despre care ti c nu sunt
bune, dar nu i-a fost posibil pân când aceast stare te-a adus la dezn dejde.
i eu cunosc astfel de experien e i tiu ce ai tu nevoie: s prive ti la cruce,
unde Isus S-a dat pe Sine Însu i, ca s te elibereze de tine însu i. Tu ai nevoie
de aceast privire înapoi la cruce, i apoi de una înainte, spre slava în care El a
intrat. Duhul Sfânt, care locuie te în noi, te poate ajuta în ambele cazuri, i El
î i va da i puterea, ca s devii asemenea lui Hristos. Sub impresia creat de
crucea Domnului nostru Isus Hristos i prin puterea Duhului Sfânt devenim
capabili s condamn m i s d m la o parte din via a noastr tot ce este
împotriva lui Hristos, i cel mai bun i necesar dintre toate este c noi înv
m
s d m la moarte eul p c tos.
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Domnul Însu i vrea s ne ajute, dac ne pred m f r rezerve în mâinile Lui i
ne însu im cuvintele lui David: »Cerceteaz -m , Dumnezeule, i cunoa te-mi
inima. Vezi dac sunt pe o cale rea.« - Doamne, ia- i lumina Ta i mergi prin
toate înc perile vie ii mele, de la cele mai de sus din turn i pân la cele mai de
jos, din beci. Lumineaz cele mai ascunse col uri i arat -mi lucrurile a a cum
le vezi Tu!
Ajungem acum la mobilarea locuin ei. În acea camer , pe care femeia
în eleapt a preg tit-o pentru Elisei, ea a pus un pat, o mas , un scaun i o
lamp . Patul este locul de odihn . Aceasta ne aminte te de cuvintele: »Veni i la
Mine, to i cei trudi i i împov ra i, i Eu v voi da odihn . Lua i jugul Meu
asupra voastr , i înv a i de la Mine, c ci Eu sunt blând i smerit cu inima; i
ve i g si odihn pentru sufletele voastre.« Jugul Domnului înseamn supunere
sub voin a Sa sfânt , care este bun , des vâr it
i pl cut . El nu este
împotriva noastr , ci pentru noi, i dac ne pred m Lui, atunci împotrivirea
l untric
i lipsa de odihn face loc adev ratei odihne i adev ratei p ci. i în
m sura în care noi înv
m de la El, s fim blânzi i smeri i cu inima, în aceia i
m sur nu ne va mai nelini ti invidia, suspiciunea i ambi ia pe care oameni le
stârnesc i care îi fac neferici i. Noi trebuie s ne pred m, pe noi i interesele
noastre, în mâinile lui Dumnezeu. În încrederea în El g sim odihn . Aceasta
este cel mai important. F r aceasta nu exist o locuin
potrivit pentru
Domnul. Dar într-o inim , în care locuie te lini tea, El Î i g se te pl cerea.
Dup aceea urmeaz masa. Aceasta vorbe te despre p rt ie. Domnul spune:
»Voi cina cu el.« El dore te s ia parte la împrejur rile noastre din via , atât la
bucuriile noastre, cât i la necazurile noastre, c ci El ne iube te i îngrije te de
noi, fiind Prietenul nostru cel mai bun i cel mai credincios. El vrea s ne dea
mângâiere i har în toate împrejur rile noastre, dar El dore te totodat s ne
fac parte de ceea ce-I apar ine. Vrea s mânc m cu El, vrea ca noi, ca prieteni
ai Lui, s avem p rt ie cu El în lucrurile Lui. O inim care are lini te cu sine
însu i este liber s aib p rt ie cu El i s se desf teze în El.
Urmeaz scaunul, pe care s nu-l trecem cu vederea. Maria i-a în eles
rostul, c ci ea a stat deseori la picioarele lui Isus i asculta cuvintele Lui. i noi
putem s r mânem în p rt ie cu El, dac st m mereu la picioarele Lui i
înv
m de la El. Vechea lips de lini te va apare din nou, dac neglij m
aceasta. Dac st m deseori la picioarele Lui i r mânem în El, i cuvintele Lui
r mân în noi, atunci vom întreba ce voie te El; c ci ascultarea de Cuvântul S u
i vorbirea cu El prin rug ciune merg împreun . Stând la picioarele Lui
înv
m de la El, i cu cât mai des are loc aceasta, cu atât mai mult Îl vom iubi,
i El a zis: »Dac M iube te cineva, va p zi cuvântul Meu, i Tat l Meu îl va
iubi. Noi vom veni la el, i vom locui împreun cu el.« Locuin a nu va r mâne
nelocuit , dac ne ar t m dragostea pentru Domnul prin ascultarea i p zirea
Cuvântului S u.
Acolo va mai fi i un sfe nic. Trupurile noastre vor fi pline de lumin
i nu
vom mai avea nicio parte întunecat . Sinceritatea i adev rul ne vor caracteriza
i noi vom lumina pentru El, Cel care locuie te în inimile noastre. Lumina, care
a putut s lumineze în untrul nostru, va lumina din noi spre în afar .
În aceast cas curat
i mobilat a venit omul lui Dumnezeu i a dormit
acolo, iar sunamita a fost o femeie fericit
i onorat . Fie ca în elesul spiritual
al acestui tablou din Vechiul Testament s devin realitate în via a fiec ruia din
noi.
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