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Evenimente tr ite împreun
Fiul Sunamitei
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cu profetul Elisei (7)

2 Împ ra i 4, 18-23: Copilul s-a f cut mare. i într-o zi când se
dusese pe la tat l s u la secer tori, a zis tat lui s u: „Capul meu!
Capul meu!” Tat l a zis slujitorului s u: „De-l la mama lui!” Slujitorul
l-a luat i l-a dus la mama lui. i copilul a stat pe genunchii mamei
sale pân la amiaz , i apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul
omului lui Dumnezeu, a închis u a dup ea, i a ie it. A chemat pe
b rbatul ei, i a zis: „Trimite-mi, te rog, un slujitor, i o m g ri ;
vreau s m duc în grab la omul lui Dumnezeu, i apoi m voi întoarce.” i el a
zis: „Pentru ce vrei s te duci ast zi la el? Doar nu este nici lun nou , nici
Sabat.” Ea a r spuns: „Fii pe pace!”
2 Împ ra i 4, 32-37: Când a ajuns Elisei în cas , iat c murise copilul, culcat
în patul lui. Elisei a intrat i a închis u a dup ei amândoi, i s-a rugat Domnului.
S-a suit, i s-a culcat pe copil; i-a pus gura pe gura lui, ochii lui, mâinile lui pe
mâinile lui, i s-a întins peste el. i trupul copilului s-a înc lzit. Elisei a plecat, a
mers încoace i încolo prin cas , apoi s-a suit iar i i s-a întins peste copil. i
copilul a str nutat de apte ori, i a deschis ochii. Elisei a chemat pe Ghehazi, i
a zis: „Cheam pe Sunamita.” Ghehazi a chemat-o, i ea a venit la Elisei, care a
zis: „Ia- i fiul!” Ea s-a dus i s-a aruncat la picioarele lui, i s-a închinat pân la
p mânt. i i-a luat fiul, i a ie it afar .
„Î i merge bine?” – Cum inimile zdrobite prin necaz g sesc mângâiere i
binecuvântare
Dealuri însorite i v i umbrite alterneaz pe p mânt, tot a a cum câmpiile
roditoare alterneaz cu pustiurile arse de soare. Dumnezeu a f cut a a, c ci El
este un Dumnezeu al diversit ii, a a cum arat toate lucr rile Lui, i via a
noastr se aseam n cu aceasta. Ea este bogat în schimb ri. Drumul nostru
ne duce pe în l imi i prin adâncimi, noi cunoa tem zile când râdem i când
plângem, în l imile mun ilor ne ofer priveli ti minunate, în timp ce v ile ne
împiedic privirea, da, par ial parcurgem pr p stii întunecoase, din care se
pare c nu vom mai ie i.
Ce p reri gre ite i limitate au unii oameni despre via . Pe de o parte doresc
s limiteze râsul i pe de alt parte s - i re in lacrimile. Dar este o legalitate,
s faci pe una, i este mândrie, s încerci s faci pe cealalt . Legalitatea vine
din firea p mânteasc , iar mândria vine de la diavolul. Sunt unii care gândesc
c în via a cre tin nu exist nici-o bucurie, i sunt al ii care se mir c în via a
cre tin sunt necazuri. Credin a celor dintâi nu a în eles c Dumnezeu ofer
totul din bel ug pentru a fi savurate, i ceilal i nu în eleg c ochiul lui neobosit
de Tat vegheaz asupra noastr
i El deseori vede c este necesar pedeapsa
i disciplinarea pentru a nu ne îmbuiba în lucrurile materiale i s uit m sau
s dispre uim lucrurile scumpe i ve nice i s ne îndep rt m de El, D t torul
tuturor bun t ilor.
Prive te cum aceste dou aspecte sunt prezentate în experien ele Sunamitei.
Ea era o femeie bogat
i posesoara unei mo ii mari, dar ea era mare i din
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punct de vedere moral, aceasta a devenit vizibil când a putut cere ceva pentru
ea, sau pentru so ul ei. »Eu locuiesc lini tit în mijlocul poporului meu«, a zis
ea. Ea a fost o femeie mul umit , i ce ar fi putut face împ ratul, sau mai
marele o tirii pentru ea? Un om mul umit este mare din punct de vedere moral,
i a a trebuie s fie to i copiii lui Dumnezeu. În general exist p rerea, c acela
este mare, care posed mult, dar via a omului nu const în aceea, c el are
multe bunuri, ci »evlavia înso it de mul umire este un mare câ tig.« Omul
evlavios este acela care umbl cu team fa de Domnul i savureaz prezen a
Domnului, a a cum a savurat aceast femeie, la care locuia Elisei. Numai un
astfel de om este în stare s înving privilegiile i avantajele lumii, care atrag pe
mul i f r s -i poat satisface.
Elisei a prezentat pe Dumnezeul mare i viu, care v-a r spl ti pe cel ce d
chiar numai un pahar cu ap rece. Aceast femeie sunamit a avut grij în mod
deosebit de bun starea profetului, de aceea nu a lipsit r spl tirea. Bucuria
p mânteasc , care îi lipsea, i-a fost dat . La un moment dat, aceast femeie
f r copiii a strâns la piept un fiu. Acesta era darul lui Dumnezeu pentru ea. A
inten ionat El s -i fac bucurie prin acest dar? Cu siguran ! Ce ciudat este, c
sunt oameni care gândesc c Dumnezeu nu vrea ca ei s fie ferici i cu privire la
darurile Lui! Ce redus este cunoa terea lor cu privire la El! Am fost cu cre tini
laolalt , care gândeau c este voia lui Dumnezeu s fie trata i ca robi i s fi
împotriva lor, s le iei toate bunurile, ca s nu se poat bucura prea mult de
ele. Ei se temeau s încredin eze averea lor i pe ei în i i lui Dumnezeu. Cum
pot astfel de credincio i s fie cre tini ferici i i martori ai lui Dumnezeu?
Cât de cu totul altfel, decât aceast p rere gre it , se vorbe te în Biblie
despre Dumnezeu. Citim deseori c El face bine i Î i revars binecuvânt rile
peste ai S i, ca s le umple inimile cu hran i bucurie (Faptele Apostolilor 14,
17). F r îndoial , este voia Lui, ca copiii Lui s savureze aceste lucruri, care
corespund voii Sale, primindu-le cu mul umire i fiind sfin ite prin Cuvântul lui
Dumnezeu i rug ciune (1 Timotei 4).
Suntem siguri, c locuin a acestei Sunamite era fericit . S se bucure pe
deplin ani la rând de ea i s nu ia în seam binele omului lui Dumnezeu? Ar fi
gre it s presupunem a a ceva. Dar în timpul acestor ani, în care a vegheat
asupra cre terii fiului ei, nu ni se relateaz despre nicio vizit a omului lui
Dumnezeu în casa ei, cu toate c el î i avea camera i patul lui acolo. Un lucru
este sigur: ea mai avea de înv at i alte lec ii, i acestea sunt scrise spre
aten ionarea noastr . Ea a înv at, c omul lui Dumnezeu era mai bun decât
posesiunile ei i c acesta putea s aduc binecuvânt ri mai mari în via a ei i
în c minul ei, decât acelea pe care ea le-a cunoscut vreodat ; ea a înv at, c
dac Domnul este desf tarea ei, El îi va da tot ce-i dore te inima (Psalmul 37).
Dar acum trebuia s înve e, c loc iitorul lui Dumnezeu era singurul ei izvor în
necazul ei, prin care harul i puterea lui Dumnezeu sunt mai mari decât
moartea. Ea putea s umble în umbr , tot a a cum a umblat în str lucirea
soarelui, ca s vad c omul lui Dumnezeu era acela i în ambele împrejur ri.
Inima care a înv at aceasta cu privire la Hristos, va fi îmbog it cu o
cunoa tere mai mare decât orice bucurie p mânteasc , a a c va putea spune
împreun cu apostolul Pavel: »M-am deprins s fiu mul umit ... s fiu în bel ug
i s fiu în lips . Pot totul în Hristos, care m înt re te« (Filipeni 4, 11-13).
Avem aici o mul ime de dovezi despre vremelnicia chiar i a celor mai bune
lucruri ale acestei vie i. Copilul crescuse, i într-o zi a murit la amiaz pe
genunchii mamei sale. Dac vestea acestei vie i tinere a f cut-o a a de fericit ,
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în punctul culminant al anilor, când p mântul i-a dat rodul sub ac iunea
secerei, la zenitul zilei a venit lovitura, pe care nici bra ul i nici dragostea
mamei nu a putut s-o opreasc . Moartea l-a luat, i ea a rupt inima ei.
Distrugerea speran ei acestei femei bogate i gândul la felul cum ea sta acolo
singur cu copilul ei mort în bra e, ne pune înaintea ochilor realitatea vie, c
niciun loc sub soare nu este sigur înaintea necazurilor, sau inaccesibil mor ii.
Dac nu am înv at aceast lec ie i ce înseamn ea – fie în experien ele triste,
sau în p rt ia cu Dumnezeu -, atunci nu am ajuns departe în cuno tin ele
noastre cre tine, i nici nu am în eles m rimea Mântuitorului nostru i
ging ia inimii Lui. Moartea este prezent . tim cui s ne adres m, atunci când
devenim con tien i de prezen a ei? »Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor.«
tim noi unde se g se te via a? Nimic din ceea ce noi posed m în domeniul
vie ii naturale, nu putem s p str m. Sunt simpatiile noastre îndreptate spre
lucrurile de dincolo, unde Hristos ade i unde moartea nu poate p trunde?
Este o lec ie grea, dar noi trebuie s-o înv
m: moartea este aici. Ea trebuie
înv at , fie în p rt ia cu Dumnezeu, sau dintr-o astfel de experien , de care
a avut parte i aceast femeie. Pentru fiecare dintre noi este valabil »Omul de
afar trece«, i lucrul cel mai scump inimii omene ti îi poate fi r pit deodat .
Omul poate s încerce s se apere i s se împotriveasc du manului care se
apropie, dar moartea nu ine seama de aceasta. El va încerca probabil s - i
strâng toate comorile i, ca s alunge moartea, le va d rui pe toate, da, s-ar
putea ca el însu i s se ofere ca jertf , dar f r folos, nu ajut la nimic. Moartea
nu poate fi învins
i nici mituit , i nici nu este gata s primeasc un
înlocuitor. Dragostea omeneasc este neputincioas , ea se va face de ru ine, va
trebui s p r seasc terenul, atunci când moartea solicit ceea ce îi este
rânduit. i urechile care nu aud, urechile închise, ochii care nu v d, inima care
nu mai bate, împietrit prin moarte, toate acestea m rturisesc despre ruptura
deplin . Ce am face noi, dac am avea parte de o astfel de experien ?
S privim drumul acestei femei, c ci ea a fost a a de mare în necazul ei, ca în
zilele rodirii i bucuriei. Mai întâi, ea a pus pe fiul ei pe patul profetului. Ce
povar a dus ea în acea camer , în care a tr it i s-a odihnit profetul! O vedem
intrând cu capul plecat i cu lacrimi în ochi, zdrobit , istovit
i z p cit , i
cum se pleac smerit în rug ciune. Presupun c a f cut a a, c ci ea a ie it
afar supus voii lui Dumnezeu i cu lini te în inim . Un cuvânt umplea inima
i buzele ei: »Bine«. Cu acest cuvânt a r spuns la toate întreb rile (versetul 26).
tia c nimeni nu-i poate în elege necazul, a a ca omul lui Dumnezeu, c ruia
îi datora bucuria, pe care acum o pierduse. i dac acum l-ar putea aduce
înapoi în acea camer , care era a lui, atunci el va g si acolo necazul ei. Ah,
sunt multe inimi, care odinioar au fost pline de bucurie în prezen a Domnului,
i în care acum este mult necaz. Necazul î i poate avea cauzele în îndep rtarea
de Domnul, sau într-o pierdere asem n toare, a a cum a sim it-o mama lipsit
de fiul ei. Într-un fel sau altul este moartea, fie ea moral , spiritual sau real ,
i din adâncul inimii se înal dorin a: »D -mi iar i bucuria mântuirii Tale.«
Necazul ei nu i-a r pit hot rârea caracterului ei, i în acest caz nu era timp
de pierdut. A a este în toate cazurile, când s-a pierdut bucuria
i
binecuvântarea; necazul poate s te fac insensibil sau indiferent. Cu siguran
te face insensibil, când prezen a i compasiunea Domnului nu este cunoscut .
Atunci duhul, luat complet în st pânire de necaz, devine deosebit de întristat,
insensibil i egoist. »M voi ridica acum i voi cutreiera cetatea, pe str zi i pe
drumuri mari; voi c uta pe cel pe care-l iube te sufletul meu«, spune mireasa
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în Cântarea Cânt rilor, care a devenit indiferent de cel care o iubea i care a
pierdut bucuria p rt iei cu el. »Vreau s m duc în grab la omul lui
Dumnezeu, i apoi m voi întoarce«, a fost hot rârea acestei femei, i a zis
slujitorului ei: »Mân , i pleac , s nu te opre ti pe drum decât când i-oi
spune.«
S nu crezi c vreau s pun pe aceea i treapt dou lucruri, care sunt
diferite, c amestec necazul unei inimii, pricinuit de moarte, cu necazul unei
inimii care a pierdut bucuria prezen ei Domnului. Nu fac aceasta. Dac omul
lui Dumnezeu nu locuie te în camera preg tit lui, dac Hristos nu este în
inim , diferen a este mic între pa ii urm tori. Foarte important este îns : s -L
cau i pe El, f r pierdere de timp s -L aduci înapoi. i aceasta este, ce a f cut
aceast
femeie. Se pare c
so ului ei i-au lipsit anumite sim minte
duhovnice ti, sau în elegere spiritual . Nu putea în elege, ce foloase puteau s
aib , dac omul lui Dumnezeu era la ei în alt zi, decât ziua de sabat, sau ziua
de lun nou . Asemenea multora, a c ror religie este o chestiune cu
însemn tate ceremonial , un lucru, pentru care o zi din s pt mân este
suficient , i care nu au nicio în elegere, c unii dintre noi simt nevoia s aib
în fiecare zi p rt ie cu Domnul. În orice caz, femeia din Sunem nu a avut nici
dorin a i nici timpul s dea explica ii în acest punct. Rela iile ei cu omul lui
Dumnezeu nu erau rela ii formale. Ea sim ea, c nimeni altul în afar de el nu
putea s în eleag necazul ei. i ea a trebuit s -l verse în aceia i zi înaintea lui.
Dar graba ei nu era rezultatul unei panici îngrozitoare, a a cum dovede te
r spunsul ei nobil dat so ului ei. Ce încredere avea ea în Dumnezeu i în
profetul Lui, când a zis: »Bine«!
Omul lui Dumnezeu a v zut-o de departe, i noi putem fi siguri, c i Domnul
nostru cunoa te primele mi c ri, pe care noi le facem spre El în astfel de
situa ii, oricât de departe am fi noi de El. Lui Elisei îi era ascuns cauza venirii
ei, dar nimic nu este ascuns pentru Domnul nostru. Sl vit s -I fie Numele! A a
cum ea a evitat o discu ie cu so ul ei nep s tor despre necazul ei, tot a a a
evitat discu ia i cu Ghehazi. R spunsul ei dat acestora este: »Bine«. El arat ,
cât de convins a fost ea, c nu slujitorul, ci numai Domnul poate s-o ajute în
necazul ei. i ea se pleac la picioarele lui i acolo î i vars inima plin de
necaz. i ea nu se las alungat de la el, i nici atunci când se p rea c el a
împuternicit pe Ghehazi s învieze copilul. Ea vrea s aibe pe omul lui
Dumnezeu. »Viu este Domnul! i viu este sufletul t u c nu te voi p r si«, zice
ea. Prezen a lui a devenit necesitatea vie ii ei.
Acesta este drumul inimii, prezentat simplu, fie al unei inimi zdrobite, sau al
unei inimi care s-a ab tut. Numai un slujitor nu este suficient. Numai
atingerea personal cu Hristos i tov r ia Lui poate s rezolve problemele. El
trebuie s ocupe din nou locul pe care L-a avut odinioar în inim . El trebuie
s ac ioneze în cazurile de necaz i p cat. El este mai mare decât acestea dou .
În puterea Domnului Elisei a readus la via copilul mort i l-a dat mamei lui.
i aceasta s-a plecat din nou înaintea lui, dar nu în necaz, ci în adorarea lui
Dumnezeu, c ruia el Îi slujea.
Nu este felul Domnului, de a învia mor ii în zilele noastre. Cei care mor în
Domnul, sunt ai Lui, i este cu mult mai bine. Dar El poate, i pentru noi las
s vin via a în moarte. El poate, i El schimb necazurile nostre cele mai mari
în cele mai minunate binecuvânt ri; dar El face aceasta prin aducerea noastr
în apropierea Sa i umplând inimile noastre goale.
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