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Evenimente tr�ite împreun� cu profetul Elisei (4) 
O vale plin� cu gropi 
J.T. Mawson 
 

 
2 Împ�ra�i 3, 16-20: �i a zis: „A�a vorbe�te Domnul: »Face�i 
gropi în valea aceasta, groap� lâng� groap�!« C�ci a�a 
vorbe�te Domnul: »Nu ve�i vedea vânt �i nu ve�i vedea ploaie, 
dar totu�i valea aceasta se va umple de ap�, �i ve�i bea, voi, 
turmele voastre �i vitele voastre. Dar aceasta este pu�in lucru 

înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre; ve�i sf�râma toate 
cet��ile înt�rite �i toate cet��ile alese, ve�i t�ia to�i copacii cei buni, ve�i astupa 
toate izvoarele de ap�, �i ve�i strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.« 
 
»Face�i gropi în valea aceasta, groap� lâng� groap�!« - Cum se ob�in 
binecuvânt�rile lui Dumnezeu, de c�tre cei care le doresc 
 
   Acea o�tire mare din pustia Edom se afla într-un pericol îngrozitor. »N-au 
avut ap�«, �i du�manii, moabi�ii, s-au strâns pentru atac. „F�r� ap�” însemna 
nenorocire, înfrângere, nimicire. F�r� ap� nu puteau s� ob�in� victoria. 
Desigur, au c�utat ap�, dar în zadar. Numai Dumnezeu putea s� înl�ture 
aceast� lips�. Nu era nicio speran�� pentru ei, numai s� se încread� în El. Dar 
ei erau un popor r�zvr�tit. Îi va primi Dumnezeu? – Cu siguran��, El S-a 
îndurat de ei, �i a�a cum deseori a intervenit pentru eliberarea lor, tot a�a a 
f�cut-o acum prin profetul S�u, care a vorbit în locul Lui. El le-a dat ce le 
trebuia a�a de mult, �i a�a s-au întors victorio�i acas� din lupt� �i înc�rca�i cu 
prad�. 
   Aceast� o�tire f�r� ap� este un tablou viu al num�rului nespus de mare al 
acelora de ast�zi, care m�rturisesc c� sunt poporul lui Dumnezeu – un tablou 
al cre�tin�t��ii, care în realitate nu are ap�. Dar f�r� ap�, f�r� apa vie, în acest 
caz, sunt un popor doborât la p�mânt, c�ci un cre�tin f�r� ap� nu poate birui 
pe moabi�i, care sunt un tablou remarcabil în Vechiului Testament despre firea 
p�mânteasc� rea, cu trufia �i poftele ei nelegiuite. 
   Este foarte clar, c� aceast� stare lipsit� de ap� �i putere se întâlne�te ast�zi 
pretutindeni �i aceast� nenorocire este de zece ori mai rea, deoarece se pare c� 
sunt foarte pu�ini aceia care o simt. Ritualismul, formalismul bisericesc, este 
f�r� ap�, �i cu toate acestea mul�imi mari se îndreapt� într-acolo, în speran�a 
c� vor g�si satisfac�ie pentru sufletele lor; dar în zadar. Acolo pot lua na�tere 
sim��minte de bucurie, dar con�tiin�ele r�mân neatinse, c�ci inima este 
umplut� cu forme �i obiceiuri, �i nu cu Dumnezeu. Modernismul, noua 
teologie, este drumul spre pustie, unde nu sunt izvoare. El este, dac� ar fi 
posibil, mai r�u decât ritualurile. El umfl� cu mândrie neroditoare duhul 
omului �i îi r�pe�te sim�ul pentru ce are el nevoie, îl ispite�te s� dispre�uiasc� 
evanghelia harului lui Dumnezeu. El este calea larg�, care duce la pierzare, �i 
mul�i sunt care merg pe ea. Dar sunt unii care se îndep�rteaz� de frazele 
generale ale religiei zilelor noastre, ortodoc�ii, care au cei drept adev�rata 
credin��, dar le lipse�te prospe�imea, sau puterea spiritual� în via��. Ei se 
aseam�n� cu Iosafat, care se temea de Dumnezeu, �i care a fost atras în pustia 
Edom. Ei sunt r�zvr�ti�i, �i ei �tiu �i simt c� sunt a�a. 
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   Mai sunt unii, care nu sunt r�zvr�ti�i, dar nu sunt nici ferici�i! Credin�a lor în 
Hristos nu i-a adus la libertatea, la victoria, la bucuria despre care vorbe�te 
Biblia. Realitatea este, c� ei nu au ajuns la plin�tatea binecuvânt�rii care este 
în Hristos Isus. Acestor cre�tini lipsi�i de bucurie m� adresez, �i ce vreau s� le 
spun, le va ajuta, dac� vor asculta. Nu conteaz� care sunt cauzele care au dus 
la înfrângerea lor, sau la via�a lor nemul�umitoare. 
   Elisei a promis o�tirii aceleia c� pentru cei înseta�i apa din bel�ug era 
aproape, �i Isus, Domnul nostru, v� ofer� plin�tate de ap� vie curg�toare. Sunt 
lucruri relatate de cei care L-au cunoscut, care sunt deosebit de minunate. 
Adu-�i aminte de cuvintele ucenicului preaiubit din primul capitol al evangheliei 
sale: »Cuvântul S-a f�cut trup, �i a locuit printre noi, plin de har �i de adev�r. 
... �i noi to�i am primit din plin�tatea Lui, �i har dup� har«. Gânde�te-te la 
marea uria��, unde val dup� val se arunc� spre ��rm, ca s� umple fiecare golf, 
fiecare deschiz�tur� �i orice adâncitur�. Nu se aseam�n� harul lui Isus cu 
aceste valuri? Este a�a, c�ci a�a descrie acest om inspirat de Duhul Sfânt, ceea 
ce el însu�i a tr�it. Dar ascult� cuvintele Domnului Însu�i: »Dar oricui va bea 
din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înc� apa, pe care i-o voi 
da Eu, se va preface în el într-un izvor de ap�, care va �â�ni în via�a ve�nic�« 
(Ioan 4). �i într-un alt loc, Domnul Isus spune: »Dac� înseteaz� cineva, s� vin� 
la Mine, �i s� bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap� vie, 
cum zice Scriptura« (Ioan 7). Nu sunt aceste cuvinte unele dintre cele mai 
captivante �i mai minunate cuvinte care au ie�it din gura Sa? Aici nu este 
vorba de iertarea p�catelor, oricât de important� ar fi aceast� problem�, �i nici 
de prezen�a noastr� în cer, atunci când ne vom sfâr�i aici alergarea, pentru 
care Îl pream�rim cu mul�umire, ci de via�a din bel�ug, a c�rei expresie se 
g�se�te în adorarea fericit� crescând� �i în rev�rsarea bun�t��ii permanente. 
Este posibil aceasta? Trebuie s� fie a�a, c�ci acestea sunt cuvintele lui Isus, pe 
care El le-a primit de la Dumnezeu, care nu poate s� mint�. 
   Este plin�tatea, care curge val dup� val în via�� �i care apoi se revars� în 
râuri. Ea curge în�untru pentru a da binecuvântarea permanent�, �i se revars� 
în afar� în via�a de biruin�� �i în lucrare. Ea curge într-un �inut, care pân� 
acum a fost neroditor, �i se revars� într-o lume obosit�, întinat�, înc�rcat� de 
p�cate �i subjugat� de diavolul, ca s� vindece, s� mângâie �i s� fertilizeze 
pretutindeni unde ajunge. �tiu c� inima ta dore�te aceasta; s-ar putea s�-�i dai 
seama c� ai nevoie de a�a ceva. Fie ca acest sim��mânt s� se adânceasc� tot 
mai mult, c�ci cu cât dorin�a ta este mai aprins�, cu atât mai mare va fi 
satisfac�ia ta. Dar cum poate avea loc aceasta? 
   S� ne reîntoarcem la istorisirea noastr�. Omul lui Dumnezeu spune: »Face�i 
gropi în valea aceasta, groap� lâng� groap�!« Este clar, c� aceasta trebuie s� se 
fac� cu scopul de a aduna apa. Nu este greu s� ne imagin�m h�rnicia care a 
cuprins pe cei înarma�i la porunca profetului. Niciun om nu a vrut s� stea 
inactiv. Orice sap� �i orice s�p�toare a fost folosit�, �i tot ce putea s� împiedice 
curgerea mult doritei ape a fost înl�turat, în aceasta const� secretul. Mai întâi 
gânde�te-te la cuvintele Domnului �i St�pânului t�u. Nu te l�sa influen�at de 
faptul c� pân� acum nu ai cunoscut adev�rul. Falimentul t�u din trecut, �i al 
altora, nu schimb� cu nimic adev�rul. El st� în toat� simplitatea lui uimitoare 
�i descrie ce avem noi în El �i ce se na�te din atingerea noastr� de El. »Spunea 
cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau s�-L primeasc� cei ce vor crede 
în El. C�ci Duhul Sfânt înc� nu fusese dat, fiindc� Isus nu fusese înc� 
prosl�vit.« Acum El este prosl�vit, Lui I-a fost dat cel mai înalt loc din cer, Lui, 
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Cel care a murit pentru noi �i a înviat. De aceea nu mai exist� niciun obstacol, 
care s� împiedice aceast� ap� s� nu curg� din coasta Lui. Obstacolul este din 
partea noastr�. În Numele Domnului nostru �i prin harul pe care El îl d�, 
scoal�-te �i sap�! F� groap� lâng� groap� în vale! Creaz� posibilitatea pentru 
binecuvântare; nu, d� posibilitate Duhului Sfânt s� lucreze. Dac� ai crezut 
evanghelia mântuirii tale, vestea bun� despre El, care a murit pentru p�catele 
tale, care a fost îngropat �i a înviat, atunci nu ai nevoie s� te rogi pentru a 
primi Duhul, c�ci Acesta te-a pecetluit deja, a�a cum confirm� Scripturile 
(Efeseni 1, 13-14). Dar tu trebuie s�-I oferi posibilitatea ca s� lucreze în via�a 
ta, precum �i pentru binecuvânt�rile care le aduce. 
   Era într-o vale, unde trebuiau f�cute gropi. Abia dup� ce omul coboar� de pe 
muntele îngâmf�rii lui, se smere�te înaintea lui Dumnezeu �i î�i recunoa�te 
imperfec�iunea, devine capabil pentru a s�pa. �i-ai dorit binecuvântare. Este 
aceast� dorin�� suficient� pentru a s�pa gropile �i s� dea la o parte tot ce 
împiedic� curgerea apei? �tii care sunt obstacolele, �i dac� nu �ti, Dumnezeu 
vrea s� �i le arate. Du-te la El, având pe buze rug�ciunea lui David: 
»Cerceteaz�-m�, Dumnezeule, �i cunoa�te-mi inima! Vezi dac� sunt pe o cale 
rea, �i du-m� pe calea ve�niciei!« (Psalmul 139). 
   Dar nu este groapa ta, cea care d� apa. Tot ce po�i face tu, este s� faci loc la 
ceea ce Dumnezeu a preg�tit pentru tine în Hristos �i care nu poate fi desp�r�it 
de El. Dumnezeu a legat binecuvânt�rile pentru to�i oamenii, care sunt în 
leg�tur� cu mântuirea, de Fiul S�u preaiubit, �i niciun om, fie el un sfânt sau 
un p�c�tos, nu poate fi binecuvântat decât prin El. S� observ�m c� »diminea�a, 
în clipa când se aducea jertfa (de mâncare), iat� c� a venit apa de pe drumul 
Edomului, �i s-a umplut �ara de ap�.« Aceast� jertf� de diminea�� era o umbr� 
a valorii mari a lui Hristos pentru Dumnezeu. Dac� a fost adus� prin credin��, 
atunci exista o m�rturie c� cel care aducea jertfa pre�uia ce urma s� vin�. Dac� 
l�s�m modelul la o parte �i leg�m aplica�ia lui la prezent, atunci pre�ul nespus 
de mare al cunoa�terii lui Hristos Isus, Domnul nostru, devine realitate pentru 
noi. Atunci ne vom g�si toat� pl�cerea în El, în care �i Dumnezeu �i-o are. 
   Numai într-o astfel de stare a inimii suntem gata s� s�p�m gropi. Epistola 
c�tre Filipeni capitolul 2 ne prezint� într-un mod binecuvântat pe Domnul 
nostru ca replic� a jertfei de mâncare de diminea��, �i apostolul Pavel spune în 
capitolul 3: »Lucrurile, care pentru mine erau câ�tiguri, le-am socotit ca o 
pierdere, fa�� de pre�ul nespus de mare al cunoa�terii lui Hristos Isus, Domnul 
meu. Pentru El am pierdut toate �i le socotesc ca un gunoi, ca s� câ�tig pe 
Hristos.« Cât de nimerit a f�cut el gropi �i cât de mare a fost r�splata lui. 
   Omul, care într-o oarecare m�sur� face ce a f�cut Pavel, în al c�rui suflet au 
curs apele, va birui cu siguran�� pe moabi�i, c�ci firea p�mânteasc� nu are 
nicio putere asupra celui care apar�ine lui Hristos �i asupra celui mântuit 
umplut de Duhul Sfânt. Un astfel de om umbl� în Duhul �i nu împline�te 
poftele firii p�mânte�ti. „Nu eu, ci Hristos”, este deviza lui. El este mai mult 
decât biruitor prin Acela, care l-a iubit, �i el va deveni un canal de 
binecuvântare deschis pentru mul�i. 
   Via�a unui astfel de sfânt nu se va mai asem�na cu drumul prin pustia 
Edom, ci, oriunde s-ar afla, vor curge apele; în casa lui, la birou, în atelierul lui, 
în lucrarea lui pentru Domnul, fie ea acas� sau afar�, în via�� �i în m�rturie, zi 
de zi, ceas de ceas, »râuri de ap� vie!« 
   Numai în felul acesta putem s� fim înviora�i, atât în ceea ce prive�te 
cre�tinismul nostru personal, cât �i în Adunare. Dumnezeu nu re�ine 
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binecuvânt�rile, obstacolele vin din partea noastr�. Noi suntem lene�i, ca s� le 
facem loc, �inem prea mult la p�rerile noastre, c�ile noastre �i prestigiul nostru, 
la eul nostru �i la interesele noastre. Acestea sunt obstacolele. S� facem groap� 
lâng� groap� în vale. În Numele Domnului, scoal�-te �i sap�! 


