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Evenimente tr�ite împreun� cu profetul Elisei (10) 
Lua�i f�in�! 
J.T. Mawson 
 

 

2 Împ�ra�i 4, 39-41: 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 n-
au putut s� m�nânce. Elisei a zis: „Lua�i f�in�.” A aruncat f�in� în oal�, �i a zis: 
„D� oamenilor acestora s� m�nânce.” �i nu mai era nimic v�t�m�tor în oal�. 
 
 

Cum sunt respinse lucr�rile firii p�mânte�ti, �i cum via�a ia locul mor�ii. 
 

   Este a�a de comod pentru noi s� gândim, c� putem s� facem numai ce ne place �i c� suntem 
îndrept��i�i s� lu�m decizii f�r� s� �inem seama de al�ii. Este firea p�mânteasc� rea din noi, care 
ac�ioneaz� dup� acest principiu deosebit de stricat �i în felul acesta sluje�te legii p�catului. C�ci 
aceasta nu este numai indiferent� fa�� de bun�starea altora, ci ea nici nu se supune lui Dumnezeu. 
Este du�m�nie împotriva lui Dumnezeu, »nu se supune Legii lui Dumnezeu, �i nici nu poate s� se 
supun�« (Romani 8, 7). A�a cum am v�zut deja, firea p�mânteasc� se aseam�n� cu o vi�� 
s�lbatic�, din care un fiu ne�tiutor al prorocilor a cules curcube�e s�lbatice �i �i-a umplut poala 
hainei cu ele. Dac� toler�m aceasta, sau c�ut�m chiar s� o îmbun�t��im, poalele hainelor noastre 
se vor umple de asemenea cu necazuri �i ru�ine cu privire la fructele lor ucig�toare; �i cât de 
îngrozitoare sunt aceste fructe! Unele sunt enumerate în Galateni 5, de la versetul 19 la 21: 
»curvia, necur��ia, desfrânarea, închinarea la idoli, vr�jitoria, vr�jbile, certurile, zavistiile, 
mâniile, neîn�elegerile, dezbin�rile, certurile de partide, pizmele, uciderile, be�iile, îmbuib�rile, �i 
alte lucruri asem�n�toare cu acestea.« Aceste lucruri s-ar putea s� nu ne apar� imediat ca fiind 
demne de urât, dar toate sunt lucr�ri ale firii p�mânte�ti. Da, cearta, alterca�ia �i invidia sunt la fel 
ca �i curvia, certurile de partide �i uciderile. Stric�ciunea �i moartea merg totdeauna pe urmele lor 
�i ajung nu numai pe cei ce fac una din ele, �i care trebuie s� culeag� ce au sem�nat, pentru c� 
Dumnezeu nu se las� batjocorit, ci �i pe mul�i din aceia care sunt în leg�tur� cu aceste lucruri, cu 
toate c� ei apar�in trupului lui Hristos. De aceea suntem aten�iona�i: »Urm�ri�i pacea cu to�i �i 
sfin�irea, f�r� care nimeni nu va vedea pe Domnul. Lua�i seama bine ca nimeni s� nu se abat� de 
la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva s� dea l�stari vreo r�d�cin� de am�r�ciune, s� v� 
aduc� tulburare, �i mul�i s� fie întina�i de ea.« (Evrei 12, 14-15) 
   Dac� ace�ti fiii ai prorocilor ar fi fost cu to�ii în�elep�i, ar fi ac�ionat corect, spre binele tuturor, 
dar prin ne�tiin�a unuia �i prin nebunia tuturor, mâncarea, care trebuia s�-i hr�neasc� pe to�i, 
amenin�a s� produc� pagube incalculabile pentru fiecare din ei. Au pus otrav� în mâncare �i au 
stricat-o, �i ei nu aveau nici un antidot pentru ceea ce au f�cut. Dar în acest punct le-a venit 
în�elepciunea înapoi. Au strigat la Elisei, omul lui Dumnezeu, �i prin faptul c� au f�cut aceasta, 
au adus nevoia lor în prezen�a puterii lui Dumnezeu, care a lucrat prin el în favoarea lor. 
   Aici ne este prezentat clar drumul în�elepciunii în timpuri cu probleme �i necazuri. Domnul este 
locul nostru de sc�pare din orice strâmtorare. Dac� ne gândim, c� copiii lui Dumnezeu sunt 
responsabili pentru respectarea adev�rului �i fiecare contribuie la zidirea spiritual� a celuilalt, cu 
toate acestea zilele noastre nu sunt mai bune decât cele dinaintea noastr�. De la început �i pe 
parcursul secolelor, senzualitatea �i gre�eala au caracterizat drumul bisericii. Dac� istoria bisericii 
ar fi scris� de degetul lui Dumnezeu pentru noi, ce lectur� deprimant� ar fi aceasta pentru noi. Au 
fost timpuri, când firea p�mânteasc� a trecut în mod deosebit pe prim plan, a�a c� a zguduit chiar 
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�i con�tiin�a natural�. Dar atunci când �i unde a ap�rut aceasta, era numai o apari�ie 
boln�vicioas�, care ar�ta starea general�, un fruct al vi�ei s�lbatice, c�reia i s-a permis s� creasc� 
în gr�dina lui Dumnezeu spre ru�inea tuturor. Istoria se repet� în zilele noastre, �i gre�eala noastr� 
este mai pu�in scuzabil� decât orice gre�eal� de odinioar�. 
   Dar Domnul nu S-a schimbat, �i El nu poate gre�i. El a fost totdeauna locul de refugiu pentru 
sfin�ii S�i, când au avut parte de zile rele; �i El este �i ast�zi tot a�a. Dar gre�eala trebuie 
recunoscut� �i problema trebuie f�cut� cunoscut, �i aceasta înseamn� s� renun��m la mândria 
noastr�. Deseori am gândit, când am sim�it, c� moartea era în oal�, c� prin aplicarea a�a numitor 
principii, cu care ne l�udam, va schimba direc�ia problemei spre via��, c� printr-o ac�iune 
bisericeasc� am putea s� îndrept�m lucrurile �i s� îmbun�t��im ce era gre�it �i r�u. Deseori îns� 
era numai o încercare de a îmbun�t��i firea p�mânteasc� cu ajutorul firii p�mânte�ti, c�ci nu era 
felul de fire p�mânteasc� pe care noi o favorizam. Prin aceasta r�t�cirea a devenit �i mai mare, iar 
r�ul s-a m�rit foarte mult. În felul acesta am evitat o cercetare mai am�nun�it� a noastr� �i ne-am 
p�strat mândria �i arogan�a. Nu am atins �inta, nu am mers la r�d�cina lucrurilor ca s� o smulgem, 
s� m�rturisim r�ul �i s�-l înl�tur�m. S� ne dea Domnul har, s� sim�im aceasta �i s-o condamn�m, 
ca s� fim cur��i�i de orice necur��ie, s� ne p�zim de indiferen�a crescând� fa�� de starea lucrurilor, 
a�a cum ea domne�te ast�zi printre copiii lui Dumnezeu, �i s� nu c�dem niciodat� în credin�a în 
soarta neschimbabil�, care zice: „Ce este, a�a trebuie s� fie, Domnul a permis s� fie a�a; pentru 
cazul acesta nu exist� remediu.” S� fim destul de sinceri, s� nu facem nici o încercare de a 
ascunde problema noastr� de ochii Domnului, ci dimpotriv�, cu lacrimi s�-I spunem totul, cât de 
mult sim�im c� »moartea este în oal�!« 
   Remediul lui Elisei nu trebuie c�utat departe. El spune: »Lua�i f�in�!« �i el a aruncat-o în oal� 
�i a zis: »D� oamenilor acestora s� m�nânce.« Cu siguran�� nu trebuie s� ne gândim mult, ca s� 
aplic�m aceast� întâmplare la situa�ia noastr�, ea ne arat� într-un mod foarte simplu, c� Elisei a 
cerut f�in� �i el a aruncat-o ca mijloc de vindecare în oal�; nu sare, ca la apele de la Ierihon. 
Aceasta ne conduce gândurile înapoi la jertfele levitice, una dintre ele fiind jertfa de mâncare 
(Levitic 2). Aceasta consta din floare de f�in�, care era o imagine a vie�ii lui Isus pe p�mânt. 
   Tot harul divin str�lucea în chip des�vâr�it din via�a Sa omeneasc�, c�ci în toate lucrurile El era 
ceea ce î�i dorea inima lui Dumnezeu, ca El s� fie. Sunt dou� aspecte, asupra c�rora Duhul Sfânt 
ne îndreapt� aten�ia în mod deosebit, ca s� ne ajute: smerenia Lui �i ascultarea Lui. Ele ne sunt 
prezentate minunat în epistola c�tre Filipeni capitolul 2. »S� ave�i în voi gândul acesta, care era �i 
în Hristos Isus: El, m�car c� avea chipul lui Dumnezeu, totu�i n-a crezut ca un lucru de apucat s� 
fie deopotriv� cu Dumnezeu, ci S-a dezbr�cat pe Sine Însu�i �i a luat un chip de rob, f�cându-Se 
asemenea oamenilor. La înf��i�are a fost g�sit ca un om, S-a smerit �i S-a f�cut ascult�tor pân� la 
moarte, �i înc� moarte de cruce.« 
   Acesta este Hristos ca jertf� de mâncare �i El ne este prezentat cu aceste semne caracteristice, 
ca s�-L admir�m, s�-L ador�m �i s�-L imit�m. Cu toate c� în Persoana Sa era Dumnezeul cel 
ve�nic, nu a dispre�uit trupul fecioarei �i acea na�tere umil� în staulul de la Betleem. El S-a 
dezbr�cat pe Sine. Cu toate c� �tia, c� Tat�l »I-a dat toate lucrurile în mâini«, a suportat f�r� ur� 
ascuns� dispre�ul din partea poporului. În timp ce ucenicii lui se certau, cine dintre ei s� fie cel 
mai mare, Domnul �i St�pânul lor S-a aplecat s� le spele picioarele. El nu a c�utat onoare, nici un 
Nume pentru Sine. Bucuria Lui era s� fac� voia Tat�lui S�u �i s� slujeasc� celor mai slabi �i celor 
repudia�i. De aceea drumul Lui L-a condus numai spre cruce, cu toate înjosirile ei �i batjocura 
inegalabil�. El a �tiut de la început, c� acesta va fi sfâr�itul, dar nu a murmurat. Ascultarea L-a 
dus pe acest drum, dar smerenia Lui a fost tot a�a de des�vâr�it�, ca �i ascultarea, a�a c� nici un 
gând, ca s�-�i fac� un Nume, sau vreo întrebare cu privire la corectitudinea drumului Lui, nu I-au 
cuprins gândurile. Era voia lui Dumnezeu, �i El se desf�ta în ea. 
   În Filipi au început vi�ele s�lbatice ale firii p�mânte�ti s� dea la iveal� roadele amare ale 
mândriei �i la desp�r�iri. Mândria nu ie�ise a�a de mult în eviden��, ca în alte Adun�ri c�rora le-a 
scris apostolul Pavel, dar moartea lucra, �i ochiul lui ager a descoperit aceasta. Ca s� opreasc� 



Evenimente tr�ite împreun� cu profetul Elisei (10)  – J.T. Mawson 

3 

dezvoltarea acestei apari�ii de boal� ucig�toare, �i s� se opun� ac�iunii ei distrug�toare, le-a 
prezentat pe Hristos în felul acesta. F�ina a fost aruncat� în oal�. 
   Acesta este cel mai mare mijloc de vindecare. Prin aceasta se aduce la lumin� r�utatea oric�rei 
lucr�ri a firii p�mânte�ti. Orice mândrie va fi respins� în prezen�a acelei vie�i smerite, care a fost 
tr�it� a�a de blând, �i dac� în noi este gândul, care era �i în Hristos Isus, atunci vom umbla în har 
unii fa�� de al�ii �i în ascultare de Dumnezeu. În starea de smerenie vom privi pe ceilal�i mai 
presus de noi în�ine, �i în smerenie �i ascultare ne vom duce pân� la cap�t mântuirea noastr�. Mai 
poate fi ceart� �i invidie între copiii lui Dumnezeu, dac� în ei este acest fel de gândire? Dar 
aceasta este numai atunci posibil, când în oal� a fost aruncat� f�ina; numai când vom mânca 
aceast� mâncare care între�ine via�a. 
   R�ul, oriunde s-ar ar�ta el, nu trebuie trecut cu vederea, �i lucr�rile firii p�mânte�ti nu trebuie s� 
r�mân� nejudecate. Dar nu se poate exercita judecata adev�rat�, decât numai în prezen�a 
des�vâr�irii lui Hristos �i a crucii Lui. Acolo r�ul nu apare mai pu�in r�u, dar vom vedea nu 
numai cum ne stric� bunul nostru spiritual, ci �i cum apare el înaintea lui Dumnezeu. Cât de mare 
este atunci înviorarea de a te îndep�rta de r�u �i venirea la Hristos.  
   Duhul Sfânt este totdeauna gata s� umple gândurile noastre cu Hristos, �i de când El este 
adev�rata hran� pentru fiecare sfânt, g�sim unitatea �i p�rt��ia practic�, prin aceea c� ne hr�nim 
cu El. Nu numai p�rt��ie unii cu al�ii, ci �i p�rt��ie cu Dumnezeu, c�ci El este pâinea lui 
Dumnezeu. »�i nu mai era nimic v�t�m�tor în oal�.«  
   Dar s� observ�m zala urm�toare a lan�ului: »A venit un om din Baal-�ali�a. A adus pâine din 
cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, �i anume dou�zeci de pâini de orz, �i spice noi în sac. 
Elisei a zis: „D� oamenilor acestora s� m�nânce.”« Este foarte interesant, c� aceast� întâmplare 
urmeaz� dup� îndep�rtarea otravei �i a mor�ii din marea oal�. Ea este tot a�a plin� de înv���tur�, 
pe cât este de interesant�. Cele dintâi roade erau partea lui Dumnezeu, dar Israelul dec�zut a uitat 
drepturile lui Dumnezeu �i a nesocotit Legea Lui (Levitic 23). Aceasta a fost cauza principal� a 
foametei din �ar�. Dar omul din Baal-�ali�a nu a uitat, dup� cum o dovede�te darul adus omului 
lui Dumnezeu. Aceast� jertf� a celor dintâi roade, care erau pentru Dumnezeu, vorbe�te simbolic 
despre valoarea deosebit� pe care o are înaintea Lui jertfa de laud�, aceasta este «rodul buzelor 
care m�rturisesc Numele Lui« (Evrei 13, 15). Îns� aceast� jertf� spiritual� va lipsi cu siguran�� 
acolo unde via�a este otr�vit� prin lucrurile rele ale firii p�mânte�ti, prin curcube�ele s�lbatice, 
despre care am vorbit. Dac� un copil al lui Dumnezeu, sau o comunitate a copiilor lui Dumnezeu, 
dore�te s� aduc� lui Dumnezeu aceste jertfe spirituale pre�ioase, atunci firea p�mânteasc� trebuie 
s� fac� loc blânde�ei �i smereniei lui Hristos. Numai dac� am îndep�rtat »orice am�r�ciune, orice 
iu�ime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire �i orice fel de r�utate« �i în locul lor avem »o 
inim� plin� de îndurare, bun�tate, smerenie, blânde�e, îndelung� r�bdare, îng�duin�� �i iertare«, 
Domnul poate s� aibe locul Lui �i partea Lui. Atunci suntem liberi s�-L privim, �i Duhul Sfânt 
poate s� ne umple cu adorare pentru El. �i fiind plini de Duhul Sfânt putem s� vorbim între noi 
cu Psalmi, cu cânt�ri de laud� �i cu cânt�ri duhovnice�ti, s� cânt�m �i s� aducem din toat� inima 
laud� Domnului (Efeseni 5, 18-20). 
   Dar mai este o zal� în acest lan�, care ne arat� inima Domnului. �i Elisei a zis: »”D� oamenilor 
acestora s� m�nânce.” Slujitorul s�u a r�spuns: „Cum pot s� dau din ele la o sut� de in�i?” Dar 
Elisei a zis: „D� oamenilor s� m�nânce, c�ci a�a vorbe�te Domnul; „Vor mânca, �i va mai 
r�mânea.” Atunci le-a pus pâinile înainte; �i au mâncat �i le-a mai r�mas, dup� Cuvântul 
Domnului.« Tot ce aducem Domnului în adorare �i în cântarea de laud�, El ne d� înapoi ca o 
mare binecuvântare, care pentru mul�i este din bel�ug. Dac� Îi d�m ce Îi suntem datori, bel�ugul 
unei inimi vesele �i adoratoare, cu siguran�� sufletele noastre vor fi hr�nite �i zidite duhovnice�te. 
Adev�rata cântare de laud� adus� Lui va sluji totdeauna la zidirea noastr� spiritual�. Va trebui s� 
fie a�a, ca la oamenii care st�teau înaintea lui Elisei �i au mâncat cele dintâi roade, care i-au fost 
aduse lui. Slujitorul nu a pre�uit destul aceste cele dintâi roade; în ochii lui erau numai o mas� 
s�rac� pentru o mul�ime a�a de mare de oameni fl�mânzi. Din p�cate este o stare general�, s� 
minimaliz�m ceea ce Îi dator�m Domnului. Se gânde�te, c� trebuie s� îngrije�ti de tine însu�i, s� 



Evenimente tr�ite împreun� cu profetul Elisei (10)  – J.T. Mawson 

4 

atragi poporul prin distrac�ii, muzic�, discursuri, precum �i prin îmbr�carea de haine festive, �i 
exist� p�rerea, c� a l�uda pe Domnul are mic� importan��. Cre�tin�tatea organizat� este 
preocupat� în mod deosebit s� plac� poporului, în loc s� se preocupe s� respecte Cuvântul 
Domnului �i s� nu dispre�uiasc� Numele Lui. Duhul Sfânt este întristat, sau stins, �i Casa lui 
Dumnezeu nu este prev�zut� cu mâncarea adev�rat�. 
   Dar acolo unde drepturile lui Hristos sunt respectate, �i unde El este iubit, onorat �i adorat, �i El 
este subiectul preocup�rii inimilor celor ce sunt ai Lui �i al laudelor lor, foamea sufletului va fi 
potolit�. Acesta va fi cazul, cu toate c� oamenii fire�ti �i lume�ti vor dispre�ui aceste lucruri, care 
sunt a�a de pre�ioase pentru Hristos. El multiplic� grija Lui fa�� de ei. Poporul Lui m�nânc� �i 
mai r�mâne. Sufletele lor se satur� �i din plin�tatea inimii pot s� dea spre binele altora, a�a cum 
au f�cut acei ucenici ferici�i de odinioar�, care s-au dus s� predice Evanghelia. 


