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Elisei, omul lui Dumnezeu 
 
III. Fiii profeţilor 
(2 Împăraţi 2.15-18) 
 
   Rezultatele binecuvântate ale pregătirii lui Elisei sunt prezentate acum altora. El devine 
înaintea lumii un martor al aceluia care acum este în cer. Fiii profeţilor remarcă ceva din 
schimbarea care a avut loc cu el, căci ei spun, atunci când văd pe Elisei: „Duhul lui Ilie se 
odihneşte peste Elisei”. Ei privesc un om pe pământ şi văd duhul şi caracterul unui om din 
cer. 
 
   Nu are aceasta să ne spună ceva, nouă creştinilor de astăzi? Nu ne arată simbolic aceasta 
privilegiile noastre cele mai înalte şi responsabilitatea noastră ca creştini? Nu am fost noi 
lăsaţi pe pământ ca să reprezentăm pe Omul din glorie? Pavel putea vorbi despre credincioşii 
din Corint ca despre o „epistolă a lui Hristos”, cunoscută şi citită de toţi oamenii. Duhul a 
scris pe Hristos în inimile lor, şi în măsura în care Duhul citea pe Hristos în inimile lor, în 
aceeaşi măsură citea lumea pe Hristos în viaţa lor. 
 
   Nu suntem noi deseori ca fiii profeţilor, care puteau preţui duhul lui Ilie în alţii, însă în ei 
înşişi prezentau numai puţin din acest duh? Ei aveau o oarecare măsură de cunoaştere, căci 
ştiau când a sosit momentul ca Ilie să fie răpit la cer, dar le lipsea dorinţa să-l însoţească în 
acea călătorie. Ei stăteau şi priveau „de departe”; ei supravegheau pe profet, când el a mers la 
Iordan; ei înşişi niciodată nu au trecut prin Iordan, ca Elisei. Niciodată nu au umblat şi nu au 
vorbit cu Ilie de partea cealaltă a Iordanului. Niciodată nu au privit carele de foc şi caii de foc 
şi nu au văzut cum Ilie a fost răpit la cer într-un vârtej de vânt. 
 
   Cu toate acestea ei remarcă cu o oarecare preţuire urmările binecuvântate asupra omului 
care a văzut această minune. Ei se pleacă la pământ înaintea lui şi prin aceasta arată că ei văd 
în Elisei pe unul aflat pe un nivel spiritual mai înalt decât ei. Ei sunt pregătiţi să ocupe poziţia 
de robi faţă de acela pe care îl recunosc ca rob al Domnului. 
 
   Nu suntem noi deseori ca aceşti bărbaţi? Vedem că Hristos a murit pentru noi, şi ne vine 
greu să acceptăm moartea Lui ca moarte a noastră. Probabil ştim puţin despre umblarea în 
părtăşie cu El pe terenul învierii şi despre ceea ce înseamnă să-L vedem ca Omul viu în glorie. 
Şi cu toate acestea putem preţui la alţii efectul acestei intimităţi personale cu Hristos. Căci eşti 
profund impresionat de un om, care este marcat de Duhul Omului care a intrat în cer. Lumea a 
putut vedea la Petru şi la Ioan „că fuseseră împreună cu Isus”; şi când ea a privit la Ştefan, i-a 
văzut „faţa ca o faţă de înger” şi „nu erau în stare să se împotrivească înţelepciunii şi Duhului 
cu care vorbea el” (Faptele Apostolilor 4.13; 6.15,10). 
 
   Fiii profeţilor erau nu numai înceţi cu inima, ci ei erau înceţi şi la pricepere, şi, mai grav 
chiar, erau caracterizaţi prin necredinţă. Şi cu toate acestea totodată dau impresia unei tării 
naturale: ei aveau pe cei „cincizeci de bărbaţi” ai lor. Însă gândurile naturale (fireşti) nu se pot 



Elisei, omul lui Dumnezeu – Hamilton Smith 

Fiii profeţilor; Oamenii cetăţii; Batjocoritorii din Betel; Împăraţii şi oştirile lor 

2 

ridica peste munţii şi văile pământului. Numai privirea pătrunzătoare a credinţei vede pe 
Omul din cer. 
 
   Necredinţa este deci primul semn caracteristic al împrejurimii în care Elisei trebuia să fie 
martor; şi ea se găseşte la aceia care depun o mărturie religioasă. Omul natural nu poate crede 
că harul lui Dumnezeu poate lua un om în cer, cu toate că el îşi poate imagina că Duhul lui 
Dumnezeu poate purta un om, ca să-l arunce iarăşi undeva pe pământ. Ei ştiau realmente că 
Ilie trebuia luat, însă este evident că ei nu credeau că el va fi răpit la cer. Ei aveau cunoştinţă, 
dar le lipsea credinţa. Necredinţa lor a făcut ca Elisei să se simtă jenat şi să le permită să 
trimită pe cei cincizeci de bărbaţi ai lor într-o căutare zadarnică de trei zile şi în felul acesta să 
dovedească nimicnicia surselor lor naturale de ajutor. 
 
 
IV. Oamenii cetăţii 
(2 Împăraţi 2.19-22) 
 
   Lumea, în mijlocul căreia Elisei este un martor pentru harul lui Dumnezeu, este nu numai o 
lume necredincioasă, ci ca rezultat al necredinţei lor este şi o lume sub blestem. Iosua a zis: 
„Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va ridica şi va reconstrui această cetate, 
Ierihonul: o va întemeia pe întâiul său născut şi îi va pune porţile cu preţul celui mai mic fiu al 
său.” Exact aşa s-a petrecut, căci în zilele lui Ahab s-a ridicat un om, care L-a provocat pe 
Domnul, prin aceea că a construit Ierihonul; prin aceasta a pierdut pe fiii săi „după cuvântul 
pe care-l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun” (Iosua 6.26; 1 Împăraţi 16.34). 
 
   Poziţia era bună, dar apa era rea şi terenul era neroditor. Aşa este lumea aceasta: un timp 
atrăgătoare în exterior, dar pretutindeni este suflarea otrăvită a blestemului. Izvoarele ei de 
înviorare nu pot satisface. Ea promite mult, dar nu duce nimic la bun sfârşit. Ea nu poate 
satisface nevoile reale ale oamenilor. 
 
   Însă Elisei este acolo cu harul vindecător; un tablou minunat de frumos despre Hristos, care 
nu a posedat nimic din bunurile lumii acesteia şi totuşi a împărţit binecuvântare din belşug, 
prin aceea că a folosit harul Său spre binele altora. Bărbaţii cetăţii au avut credinţă, ca să se 
folosească de harul care este în Elisei. Ei vin cu nevoia lor la el. Profetul cere de la ei un vas 
nou cu sare în el, ceea ce vorbeşte despre caracterul păstrător al harului, care nu este legat cu 
carnea, ci cu „vasul nou”. Nu era Hristos „vasul nou”, umplut cu harul păstrător al lui 
Dumnezeu? 
 
   Apoi citim: Elisei „a ieşit la izvorul apelor şi a aruncat sarea acolo; şi a spus: «Aşa zice 
Domnul: ‚Am vindecat apele acestea; nu va mai fi din ele nici moarte, nici nerodire’»”. La fel 
va fi şi în zilele care vor veni: tocmai de pe această scenă, unde a fost rostit blestemul, pe care 
a căzut blestemul, blestemul va fi îndepărtat. Dumnezeu va locui la oameni – la vasele noi, 
făcute asemenea lui Hristos, umplute cu harul păstrător. Atunci cu adevărat nu va mai fi nici 
moarte nici blestem, căci lucrurile de odinioară vor aparţine trecutului. 
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V. Batjocoritorii din Betel 
(2 Împăraţi 2.23-25) 
 
   Când citim istoria lui Elisei trebuie să ne amintim mereu că era o misiune prin care unei 
naţiuni vinovate i se prezentau gândurile lui Dumnezeu. Din acest motiv toate minunile sale, 
aproape fără excepţie, sunt minuni ale harului. Cele trei excepţii (băieţii, care îl batjocoreau şi 
pe care el i-a blestemat; Ghehasi, care a fost lovit cu lepră; şi moartea căpeteniei, pe mâna 
căruia se rezema împăratul) sunt în deplină concordanţă cu misiunea profetului. În toate 
aceste cazuri judecata este urmarea directă a desconsiderării harului. 
 
   Astfel, alături de mărturia despre harul neîngrădit al lui Dumnezeu printr-o serie de minuni 
impresionante, este mărturisită şi judecata inevitabilă, care va lovi pe aceia care resping harul 
lui Dumnezeu, îl falsifică sau îl desconsideră. La începutul slujirii sale Elisei a trebuit să 
înveţe că, dacă el va aduce har şi binecuvântare pe scena blestemului, el va fi întâmpinat de 
unii care resping harul şi batjocoresc vasul harului. Exact aceasta are loc, atunci când profetul 
se urcă la Betel: îl întâmpină o grupă de tineri, care se distrează de înălţarea la cer a lui Ilie. În 
chip de batjocură spun lui Elisei: „Suie-te, chelule! Suie-te, chelule!”1 
 
   Fii profeţilor dovedesc lipsă de cunoaştere şi necredinţă cu privire la înălţarea la cer. 
„Bărbaţii cetăţii” pot fi indiferenţi faţă de înălţarea la cer, însă adolescenţii din Betel 
batjocoresc cu privire la înălţarea la cer. În Betel, locul care în istoria lui Israel a fost însemnat 
ca şi Casa lui Dumnezeu, găsim o ceată de batjocoritori. În timpul actual de har nu este altfel. 
Sunt încă neştiutori şi necredincioşi în cercurile creştine şi indiferenţă printre oamenii lumii 
acesteia, însă caracteristica cea mai îngrozitoare a zilelor din urmă este apariţia 
batjocoritorilor în interiorul mărturiei creştine – a mărturiei care afirmă că este casa lui 
Dumnezeu. Pentru aceştia nu este altceva decât judecata – o judecată care începe la casa lui 
Dumnezeu (2 Petru 3.3; 1 Petru 4.17). 
 
   Aşa era în zilele lui Elisei. Înălţarea la cer a lui Ilie, partea dublă a duhului care se odihnea 
peste Elisei, activitatea harului spre binecuvântarea omului, sunt numai subiecte ale 
amuzamentului. Rezultatul sever este că slujitorul harului cheamă să coboare judecata peste 
cei care resping harul. 
 
 
VI. Împăraţii şi oştirile lor 
(2 Împăraţi 3) 
 
   Până aici Elisei a fost slujitorul harului într-un cerc limitat; acum el începe slujba sa publică 
în legătură cu naţiunea decăzută. Prin intervenţia lui sunt salvaţi de la pieire trei împăraţi şi 
oştirile lor şi se obţine o mare victorie asupra duşmanilor poporului lui Dumnezeu. 
 
   Scena întreagă prezintă un tablou viu al stării josnice şi umilitoare a poporului, care se 
numea poporul lui Dumnezeu. Cu toate că Ioram, împăratul celor zece seminţii a înlăturat 
                                                           
1 În loc de „Suie-te!” se mai poate traduce şi „înalţă-te!”. 
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chipurile anumitor idoli, el a făcut ce era rău în ochii Domnului, şi nu s-a abătut de la păcatele 
lui Ieroboam, cel care a dus în rătăcire pe Israel. În căile Lui de guvernare Dumnezeu permite 
lui Moab să se ridice împotriva lui Israel. Şi ca să scape de acest atac, Ioram caută ajutor la 
împăratul lui Iuda. Iosafat, care era un om temător de Dumnezeu, se lasă prins în această 
cursă. El renunţă la poziţia lui de despărţire, plăcută lui Dumnezeu, încheie un legământ 
păcătos cu Ioram şi astfel cade pe treapta acestui împărat păcătos. El se alătură de Ioram, ca să 
lupte cu el, spunând: „Mă voi sui; eu sunt cu tine, poporul meu cu poporul tău, caii mei 
precum caii tăi.” 
 
   În afară de aceasta, aceşti doi împăraţi, care mărturiseau că se închină Domnului, îi găsim 
într-un legământ cu împăratul păgân al Edomului, un vrăjmaş al lui Dumnezeu. Avem astfel 
aici alianţa surprinzătoare a unui împărat rău, a unui împărat temător de Dumnezeu şi a unui 
împărat păgân. Fără să gândească la Dumnezeu sau să arate că gândesc la Dumnezeu, aceşti 
trei împăraţi făuresc planurile lor şi se pregătesc să le transpună în faptă. Totul pare să promită 
foarte mult, până când după şapte zile se văd puşi în situaţii care îi ameninţă să devină fatale, 
şi anume nu prin mâna vrăjmaşului, ci prin lipsa de apă. 
 
   Mânat de conştiinţa neliniştită, împăratul lui Israel vede mâna Domnului în aceste 
împrejurări, care, aşa cum presupune el, a strâns pe aceşti trei împăraţi ca să-i dea în mâna lui 
Moab. Dacă această încercare pe de o parte dă naştere la temeri de vinovăţie la împăratul 
rebel, pe de altă parte ea revelează caracterul temător de Dumnezeu al împăratului lui Iuda. 
Amândoi împăraţii se gândesc la Domnul; unul poate vedea în încercare, că Domnul vine 
împotriva lui cu judecată, celălalt vede în încercare o ocazie să se îndrepte spre Domnul, ca 
fiind singura sursă de ajutor. Iosafat spune: „Nu este aici un profet al Domnului, ca să 
întrebăm pe Domnul prin el?” Mult mai bine ar fi fost, el însuşi să fi întrebat pe Domnul 
înainte să fi început această întreprindere cu împăratul lui Israel. În orice caz, în aceste 
împrejurări îngrozitoare el revine înapoi la Domnul. 
 
   Întrebarea lui Iosafat îl aduce pe Elisei în scenă. Primele cuvinte ale profetului conţin o 
mărturie cutezătoare împotriva împăratului lui Israel, cu care el nu vrea să aibă nimic a face, 
căci el întreabă: „Ce am eu a face cu tine?” Această întrebare nu este numai o simplă dare pe 
faţă a necredinţei împăratului lui Israel, ci şi un indiciu pentru Iosafat, împăratul lui Iuda, un 
adevărat sfânt, care prin chibzuială carnală a făcut un legământ păcătos cu Ioram şi a spus: 
„Eu sunt cu tine, poporul meu ca poporul tău.” Elisei, care umbla în duhul lui Ilie, respinge 
orice legături cu Ioram, spunând: „Ce am eu a face cu tine?” 
 
   Fără îndoială împăratul lui Iuda niciodată nu ar fi fost gata să se plece cu Ioram înaintea 
viţeilor de aur. Totuşi el este încurcat cu cineva, ca să lupte împotriva vrăjmaşilor Domnului, 
cu care el nu se poate închina. Vai, cât de des s-a repetat această scenă până în zilele noastre! 
Sub pretextul dragostei şi al ajutorului în slujba pentru Domnul, credincioşii s-au lăsat 
antrenaţi în legături cu aceia cu care ei nu pot apărea înaintea Domnului în adorare. Astfel de 
legăminte pun binecuvântarea omului mai presus de onoarea Domnului. Nu suntem noi aici 
atenţionaţi cu privire la prietenia uşuratică a naturii omeneşti, care ne ademeneşte să spunem, 
fără să gândim, acelora care stau pe locul greşit: „Eu sunt cu tine, poporul meu ca poporul 
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tău”? În afară de aceasta, nu ne atenţionează această scenă la: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu 
ajungeţi în ispită”? Nu numai „să veghezi” împotriva capcanelor duşmanului, ci şi „să te 
rogi”, pentru ca fiecare pas să fie făcut în dependenţă de Dumnezeu. Este bine, că noi ne 
adresăm lui Dumnezeu, când un pas greşit ne-a prăbuşit în greutăţi, dar mult mai bine este să 
umblăm în duhul rugăciunii şi al dependenţei şi astfel să evităm orice cărare strâmbă. 
 
   În timp ce Elisei respinge orice legătură cu Ioram şi indirect mustră pe Iosafat, el nu întârzie 
să se unească cu ceea ce este din Dumnezeu, şi cu omul care într-o anumită măsură, chiar 
dacă este mică, intervine pentru Dumnezeu. De aceea el ţine cont de prezenţa lui Iosafat, altfel 
nu ar fi acordat nici o privire împăratului lui Israel. 
 
   Însă zăpăceala, care a fost provocată prin acest legământ păcătos al celor doi împăraţi, a 
devenit aşa de mare, că Elisei este împiedicat în cunoaşterea gândurilor Domnului. De aceea 
el cere să i se aducă un cântăreţ cu harfa. Gândurile lui trebuie abătute de la tot ce este în jurul 
lui şi aduse în legătură cu scene cereşti, ca să poată cunoaşte gândurile lui Dumnezeu. Nu era 
nevoie de nici un cântăreţ cu harfa ca să condamne pe împăratul răzvrătit din Israel şi să 
mustre nebunia şi slăbiciunea împăratului lui Iuda; însă când este vorba să cunoşti gândurile 
cerului, atunci este nevoie de un cântăreţ cu harfa. Omul lui Dumnezeu trebuie să lase să i se 
desprindă gândurile de harababura din jurul lui, de la pieirea, căreia poporul lui Dumnezeu se 
vede expus, şi de la strâmtorarea, în care ei au căzut. El nu poate cunoaşte gândurile 
Domnului, dacă zăboveşte la împrejurările triste. El nu este indiferent faţă de ele; el nu le 
ignoră; dar dacă trebuie să afle cum să acţioneze potrivit gândurilor lui Dumnezeu, atunci el 
trebuie să fie ridicat deasupra împrejurările nefavorabile ale scenei pământeşti în liniştea 
plăcută a acelei scene cereşti, în care Ilie s-a ridicat şi din care Elisei a plecat ca să aducă 
harul lui Dumnezeu în mijlocul unui popor stricat. 
 
   Nu avem şi noi nevoie în timpul nostru din când în când de un cântăreţ cu harfa – sau de 
ceea ce înseamnă un cântăreţ cu harfa? Nu ne vedem şi noi deseori puşi în faţa situaţiilor în 
care răul este aşa de evident, că este uşor de descoperit şi condamnat, fără a pune cerinţe mari 
înţelegerii noastre spirituale? Cunoaşterea gândurilor Domnului în împrejurări necesită însă o 
înţelegere spirituală mult mai mare. Pentru aceasta trebuie să lăsăm ca duhul nostru să se 
desprindă de lucrurile pământului, aşa că noi, privind ţintă la Domnul, putem vedea starea 
poporului Său, aşa cum o vede El, şi în felul acesta putem primi cunoştinţă despre gândurile 
Sale. Faptul că este simplu a da pe faţă răul, care chinuie pe poporul lui Dumnezeu, dar este 
greu să se găsească mijloacele de vindecare, dovedeşte cât de mult avem nevoie de un 
cântăreţ cu harfa. Chiar şi numai îndepărtarea duhului de la stările tulburi şi chestiunile 
litigioase din poporul lui Dumnezeu ne va face capabili să cunoaştem gândurile Domnului. 
Dacă Elisei ar fi ţinut seama numai de răutatea lui Ioram, de eşecul lui Iosafat şi de 
împrejurările dureroase, în care au ajuns ei ca urmare al acestui legământ ne sfânt, atunci el ar 
fi putut trage concluzia că împăraţii recoltează exclusiv ce au semănat, şi că evident era 
intenţia Domnului să-i lase să sufere o înfrângere mare. 
 
   Prin cântăreţul cu harfa Elisei este ridicat deasupra împrejurărilor poporului lui Dumnezeu 
de pe pământ în liniştea prezenţei Domnului în cer, ca acolo să afle că gândurile Domnului 
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sunt cu totul altele decât s-ar aştepta gândurile naturale (fireşti). Elisei descopere că Domnul 
era pregătit să folosească eşecul şi nevoia poporului ca să arate propria Sa glorie şi să înalţe 
harul Său. El voia să salveze nu numai pe poporul Său de la pieirea, pe care a meritat-o 
nebunia lor proprie, ci el voia să le dea o biruinţă deosebită asupra duşmanilor lor. Şi aşa se 
face că împăraţii şi oştirile lor sunt salvate prin intervenţia de har şi minunată a lui Dumnezeu 
şi se obţine o victorie mare asupra duşmanilor lor. 
 
   Însă cu toate că harul lui Dumnezeu salvează pe poporul Său de la pieire şi le dă biruinţa 
asupra duşmanilor lor, noi nu găsim nici  o  t rez i re  de revenire la  Dumnezeu. În Iuda 
sunt într-adevăr treziri spre Dumnezeu şi biruinţe asupra duşmanilor, dar în toată istoria tristă 
a lui Israel nu auzim nimic despre treziri spirituale, chiar dacă Dumnezeu le-a venit în ajutor 
în strâmtorarea lor. 
 


