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Evenimente tr ite împreun
Foamete în ar
J.T. Mawson

cu profetul Elisei (8)

2 Împ ra i 4, 38: Elisei s-a întors la Ghilgal, i în ar
bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor edeau înaintea lui,
a zis slujitorului s u: „Pune oala cea mare, i fierbe o ciorb
pentru fiii prorocilor!”
Cum descoper cei întrista i cauza i remediul întrist rii
»O foamete în ar .« A a cum îi place diavolului. C ci nu vor batjocori popoarele p gâne, care
urau pe Israel, zicând: „Aceasta este tot ce poate s fac Domnul vostru, cu care v l uda i, pentru
voi? Când a i venit în aceast ar , curgea lapte i miere, iar acum se aseam n cu o pustie ars de
soare, sau cu o pustie f r ap . i voi, poporul ales, preaiubi ii Domnului, aproape c muri i de
foame.” Dar numai Israel era de vin . Toate acestea au venit, pentru c ei au nesocotit poruncile
Lui. Diavolul se bucura de aceste suferin e, dar inima comp timitoare a lui Dumnezeu era
întristat , i Numele Lui era batjocorit printre popoare.
»O foamete în ar .« De câte ori nu auzim din gura copiilor lui Dumnezeu plângerea trist , c
adev rul a f cut loc r t cirii, c sufletele lor nu mai sunt hr nite ca în timpul de odinioar , c ,
atunci când se roag pentru pâine, primesc piatr , c ci nimic altceva nu sunt înv turile
în el toare ale oamenilor, pe care nici o putere nu le poate transforma în pâine, decât numai o
imita ie a diavolului, inven iile lui, ca s batjocoreasc dorin a sufletului. Ei citesc despre zilele
când Hristos era vestit în puterea Duhului Sfânt i Adun rile erau zidite suflete te, când cre tinii
m rturiseau cu inima înfl c rat pe Hristos i a teptau plini de dorin revenirea Lui. Ei î i pot
aminti de zilele când inima lor era plin de fericire în urma lucr rii de vestire a Cuvântului lui
Dumnezeu, care în zilele noastre, în general, nu este iubit i este f cut ineficient prin aceia care se
las prad pl cerilor carnale i iubesc desf t rile. Exist ast zi p rerea, c trebuie s se ofere
poporului ceva interesant, ceva atr g tor; distrac iile i pl cerile trebuiesc promovate. Se spune,
c aceasta ar fi misiunea bisericii. Copiii lui Dumnezeu sufer din cauza aceasta, iar inima
Domnului este întristat . Numele lui este batjocorit de aceia care nu-L iubesc, care spun: „Nu v-a
uitat Domnul vostru? Nu este cre tinismul vostru dep it? V mai satisface? Veni i la noi i
l sa i-ne pe noi s îngrijim de voi; mânca i pâinea noastr , este mai bun decât a voastr .” Nu
ocup lumea, firea p mânteasc i diavolul locul dintâi la s rb torile lor? Dragostea fa de
Hristos s-a r cit, starea duhovniceasc sl be te, via a cre tin este bolnav i este amenin at s
moar , i lumea, care sus ine toate acestea i râde, aproape c nu poate s - i ascund dispre ul
fa de biserica dus în r t cire i necredincioas .
Ar fi foarte u or s se scrie volume cu expunerea acestei st ri triste a lucrurilor, dar to i aceia,
pentru care scriem, nu au nevoie de ele, c ci le cunosc i le simt adânc. Unii dintre ei p r sesc
lucrarea primit duminica i î i vars plângând în rug ciune necazul lor înaintea Domnului. Care
sunt cauzele acestei foamete din ar ? i de ce nu prime te poporul lui Dumnezeu hrana
adev rat ? Nu exist nici un medicament? La aceast întrebare vreau s r spund.
O astfel de situa ie trist rezult f r îndoial din faptul c aceia, care m rturisesc pe Domnul,
i-au p r sit dragostea dintâi, au devenit indiferen i fa de Cuvântul lui Dumnezeu i f r grij
cu privire la Numele Domnului. Asemenea lui Israel în vechime, nesocotesc voia Sa. i-au
îndreptat urechea spre aceia care în primul rând pun la îndoial Cuvântul lui Dumnezeu, i apoi îl
t g duiesc, pân nu se mai tie ce a spus Dumnezeu. Da, se ajunge pân acolo, c nu mai e ti
sigur. Ace tia nu au nici candel pentru picioarele lor i nici lumin pentru c rarea lor. Ei se
aseam n cu corabia care plute te f r busol i f r hart i mânat fiind de un vânt gre it va
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ajunge cu siguran s e ueze. Dar aceasta nu este totul. S-au sf râmat i barierele, care
desp r eau de lumea, care a r stignit pe Hristos. A a cum odinioar Israel s-a amestecat cu
popoarele, tot a a buruiana d un toare, din care ei se trag, a stricat prin s mân a ei gr dina curat
a Domnului, unde a crescut din abunden . Indiferen a fa de Cuvânt i tov r ia cu lumea sunt
urmarea faptului, c s-a pierdut dragostea dintâi pentru Domnul. Ambele sunt cei mai mari
pustiitori i cu siguran cauza foametei foarte r spândit .
Elisei a venit la Ghilgal, unde fiii prorocilor sufereau din cauza foametei. Ghilgal ar trebui s
fie ultimul loc în care te-ai a tepta la foamete. Era situat în apropierea Cet ii palmierilor, pe
malurile d t toare de via ale Iordanului. Acolo a s rb torit Israel, dup intrarea lui în ar ,
pentru prima dat Pa tele i a mâncat din roadele rii. De acest loc erau legate amintiri fericite, i
fiii prorocilor cuno teau istoria lui. De aceea s-au gândit plini de triste e la acele zile de mult
trecute.
Dar ce schimbare le-a adus prezen a lui Elisei. Din mil pentru ei, Dumnezeu le-a trimis pe
Elisei, i el a adus cu sine har suficient, ca s le împlineasc toate nevoile. Ce model frumos al
Domnului nostru Isus Hristos a fost Elisei! Ce bine este, c ne putem adresa Lui, care este plin de
har i de adev r i în care sunt ascunse toate comorile în elepciunii i cuno tin ei. Nici o misiune,
nici o greutate, nici o împrejurare sau nevoie, fie cu privire la persoana ta, sau la Adunare, nu sunt
prea mari pentru El. El poate s ajute în orice ispit ; harul Lui este suficient pentru toate. »În El
locuie te trupe te toat plin tatea dumnezeirii.« Minunat Mântuitor, l udat i totdeauna vrednic
de adorare! El este aproape de to i aceia care se îndreapt pe deplin spre El, ca s le ajute i în cea
mai mare nevoie a lor.
Exist un drum, i n um ai u n u l , pe care harul, puterea i în elepciunea Sa devin ale noastre. El
î i st la dispozi ie, la dispozi ia fiec rui copil al lui Dumnezeu, da, la dispozi ia oric rei Adun ri
de pe întinsul p mântului. Dar noi trebuie s ne adres m Lui, i în timp ce facem ace as t a, s L r ecu n o a t em c a D o m n al n o s t ru . El trebuie s poat domni peste toate. Cu siguran , în
Biserica Sa are dreptul la aceasta, c ci El a iubit-o i S-a dat la moarte pentru ea, pentru ca »s
înf i eze înaintea Lui aceast Biseric , sl vit , f r pat , f r zbârcitur sau altceva de felul
acesta, ci sfânt i f r prihan .« Cine îndr zne te s pun la îndoial acest drept al Lui? i totu i,
a a cum Israel L-a alungat odinioar din via Lui, tot a a El este ast zi alungat de o mare parte din
Biserica Lui m rturisitoare. El st înaintea unei u i închise, ca i la Adunarea din Laodiceea.
Cuvântul Lui nu este p zit i Numele Lui este t g duit. Aceasta este cauza mare a foametei.
Singurul remediu de vindecare este în primul rând, întoarcerea la ce a fost la început. » i-ai
p r sit dragostea dintâi. Adu- i dar aminte de unde ai c zut; poc ie te-te, i întoarce-te la faptele
tale dintâi.« Trebuie s aib loc o întoarcere la starea de la început, când Hristos era totul în to i.
Atunci numai voia Lui era decisiv în toate; numai El era onorat, iubit, adorat.
Fie ca copiii lui Dumnezeu, care sufere de foame, s acorde Domnului locul care I se cuvine în
mijlocul lor, i dac unii sunt în leg turi religioase, unde nu este posibil s I se acorde Domnului
acest loc, atunci ei trebuie imediat i pentru totdeauna s se despart de ele. F -o din pricina
slavei Numelui S u, pentru ca sufletul t u s prospere. Nimeni s nu se dea mul umit cu ceva mai
pu in, decât cu certitudinea deplin , c El are locul de cinste în mijlocul Adun rii, c El, i nu
omul, este Cel care domne te. Atunci vom fi pu i în situa ia de a ne bizui pe acele izvoare de
ajutor, care sunt în El, i El ne va p stra în prospe imea i energia adev ratei vie i cre tine.
Nu trebuie s ne a tept m la lucruri a a de mari, ca în primele zile ale cre tinismului, dar nu
este nici un motiv, pentru care ele s nu fie a a de str lucitoare ca acelea. i ele nu vor fi mai
pu in însemnate, c ci nici un har, cu care Domnul ne doteaz , i nici o binecuvântare, pe care neo ofer prezen a Sa, nu pot fi neînsemnate. »Pune oala cea mare, i fierbe o ciorb pentru fiii
prorocilor!«, a zis Elisei. Ei au nevoie de mâncare. Tot a a Domnul poate s hr neasc pe ai S i,
cum a avut loc odinioar în Israel, când Domnul a f cut s plou pâine din cer. Nu privi la
oamenii înv a i, nu te baza pe slujitorii Domnului, nu- i pune speran a în conferin e, sinoade sau
pe coli biblice; nu! îndreapt -te exclusiv i f r rezerve spre El, spre Domnul viu, care hr ne te
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i îngrije te Biserica. Recunoa te-I domnia absolut i cu simplitate i inima hot rât f voia Lui,
i cu deplin încredere las în seama Lui orice problem i urm rile ei!

Evenimente tr ite împreun
Moartea este în oal
J.T. Mawson

cu profetul Elisei (9)

2 Împ ra i 4, 39-40: Unul din ei a ie it pe câmp s culeag
verde uri; a g sit vi s lbatic
i a cules din ea curcube e
s lbatice, pân
i-a umplut haina. Când s-a întors, le-a t iat
în buc i în oala cu ciorb , c ci nu le cuno tea.
Au dat oamenilor acelora s m nânce. Dar, cum au mâncat
din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oal !” i nau putut s m nânce.
Cum pot cre tinii s fie pl cu i unul altuia, i ce este de f cut când mul i
sufer
Dac ne întoarcem la început, vom constata c lucrul cel mai de pre pentru cre tin tate a fost
s recunoasc pe Hristos ca Domn i Cap, i apoi, c credincio ii, în care locuia Duhul Sfânt i
care constituiau trupul lui Hristos, tiau c au nevoie unul de altul, c erau dependen i unul de
altul, i c fiecare contribuia sau la succesul, sau la nereu ita întregului. Acest adev r ne este
prezentat accentuat în 1 Corinteni 12, 12-27. Ajutorul, pe care fiecare este dator s -l dea celuilalt,
ne este prezentat într-un mod atr g tor în epistola c tre Efeseni 4, 15-16, în acel capitol, în care
este constatat suprema ia Domnului peste toate lucrurile. Citim acolo: »ci, credincio i
adev rului, în dragoste, s cre tem în toate privin ele, ca s ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
Din El tot trupul, bine închegat i strâns legat, prin ceea ce d fiecare încheietur , î i prime te
cre terea, potrivit cu lucrarea fiec rei p r i în m sura ei, i se zide te în dragoste.«
Paguba, pe care unul o poate provoca altuia, ne-o arat istorisirea noastr . Unul din fiii
prorocilor s-a dus s culeag verde uri pentru preg tirea mânc rii, a a cum poruncise Elisei. El a
g sit o vi s lbatic i a strâns de pe ea curcube e s lbatice i i-a umplut poala hainei, pe care
acas i-a t iat în buc i i i-a pus în oala de fiert. Ne tiin a i nebunia lui, pe care le-au urmat to i
fiii prorocilor, a dus la otr virea lor. Moartea era în oal .
Aceste curcube e erau dintr-o vi s lbatic , dintr-o plant care nu a fost sub influen a
gr dinarului, un tablou potrivit al firii p mânte ti rele. Despre aceast fire citim: »gândirea (sau:
înclina ia, tendin a) c rnii este vr jm ie împotriva lui Dumnezeu, c ci, ea nu se supune Legii lui
Dumnezeu, i nici nu poate s se supun « (Romani 8, 7). Este ceea ce nu a venit sub influen a lui
Dumnezeu, dar nici nu vrea s vin , i aceasta provoac totdeauna moartea i stric ciunea. »C ci
umblarea dup lucrurile firii p mânte ti (sau: c rnii) este moarte« (Romani 8, 6), i »Cine
seam n în firea lui p mânteasc , va secera din firea p mânteasc putrezirea« (Galateni 6, 8).
Orice copil al lui Dumnezeu umbl sau în Duhul, sau în firea p mânteasc ; n zuie te sau dup
lucrurile Duhului, sau dup lucrurile firii p mânte ti, i, fie c vrem sau nu vrem, ce suntem, i
cum tr im, i dup ce n zuim, i de ce este plin inima noastr , aceasta va influen a tot cu ce noi
suntem în leg tur .
Sunt de exemplu în inima noastr sim minte de invidie, sau un duh aspru, care nu vrea s ierte
pe unii din fra ii no tri, sau privim chiorâ la unul din semenii no tri, care probabil este mult mai
cinstit decât noi, atunci acestea sunt r d cinile amare din care i-au na tere »vr jbile, certurile,
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zavistiile, mâniile, neîn elegerile, dezbin rile« - Lucr ri ale firii p mânte ti, care sunt ucig toare
în ac iunea lor, pretutindeni unde se arat . Cât de des am tr it, c p rt ii cre tine fericite au
devenit nefericite, sau au fost distruse, deoarece s-a dat loc am r ciunilor, mâniilor, furiilor,
strig telor i vorbirilor de r u, sau pentru c unul sau altul, care ar fi trebuit s slujeasc în
dragoste, a vrut s st pâneasc peste mo tenirea Domnului. Leg turile noastre cu copiii lui
Dumnezeu au origine divin , i noi nu putem i nu avem voie s le trecem cu vederea. Prop irea
spiritual a unui copil al lui Dumnezeu este un ajutor pentru to i ceilal i, i lucr rile firii
p mânte ti, oricum s-ar ar ta ele, d uneaz tuturor. Via a noastr nu ne influen eaz numai pe
noi, ci i pe to i ceilal i, »c ci dac sufer un m dular, toate m dularele sufer împreun cu el.«
A fost o împrejurare foarte fericit pentru acei fii ai prorocilor, c Elisei a fost în mijlocul lor i
ei au fost destul de în elep i, ca s -i prezinte situa ia lor. Cât de binecuvântat i de mângâietor este
s ti, c noi putem striga la Domnul, chiar i atunci când situa ia este foarte rea. El este locul
nostru de sc pare, atunci când în oal se afl moartea în loc de via . Cât de cu totul altfel ar fi
lucrurile în Biseric , dac copiii lui Dumnezeu ar avea suficient în elepciune s fac aceasta, în
loc s încerce s îndrepte lucrurile, dup ce ele s-au derulat gre it. Cât nenorocire s-ar evita,
dac în locul amestec rii înfig re e, strig tul izvorât dintr-o inim zdrobit ar fi fost îndreptat spre
Domnul, dac în simplitatea inimii am aduce înaintea Domnului lucrurile care trebuie puse în
ordine, i care sunt mai presus de aptitudinile i îndemânarea noastr , dac am fi spus Domnului,
a a cum au spus fiii prorocilor lui Elisei: »Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oal !«
În aceast privin s-a gre it foarte mult; dar El nu gre e te niciodat , i ca unii care suntem ai
Lui ne putem baza pe interesele Lui adânci i ginga e. i dac facem aceasta, atunci nu vom fi
niciodat dezam gi i. Mai mult chiar! El cunoa te mijloacele prin care necazul se transform în
bucurie, i bun starea spiritual se reface în aceia care sunt bolnavi.
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