Viaåã creætinã

Înseteazã, vino
vino,,
bea, cur
gi!
curgi!
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„În ziua de pe
urmã, care era
ziua cea mare a
praznicului, Isus a
stat în picioare, ºi
a strigat: „Dacã
înseteazã cineva,
sã vinã la Mine, ºi
sã bea.
Cine crede în Mine,
din inima lui vor
curge râuri de apã
vie, cum zice
Scriptura.”
Spunea cuvintele
acestea despre
Duhul pe care
aveau sã-L
primeascã cei ce
vor crede în El.
Cãci Duhul Sfânt
încã nu fusese dat,
fiindcã Isus nu
fusese încã
proslãvit.”
Ioan 7:37-39
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ºi sã bea. Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apã
vie, cum zice Scriptura” (7:3738). Se referea la Duhul Sfânt
promis celor care cred în El,
promisiune care încã nu fusese
împlinitã, deoarece Isus încã nu
fusese glorificat (7:39). Patru verbe
dominã fraza lui Isus, verbe care
ne cheamã la credinþã în acþiune:
înseteazã, vino, bea, curgi!

ÎNSETEAZÃ!
„Dacã înseteazã cineva” a
rostit Isus în mod sonor. De ce
„dacã”? Deoarece interesul spiritual al oamenilor din vremea Lui
era foarte scãzut. Gradul lor de
confuzie era foarte ridicat. Iar
Dumnezeu nu poate fi perceput de
ignoranþi ºi nici de îndoielnici. Este
un principiu universal: cine cautã,
gãseºte... ºi gãseºte ceea ce cautã!
Cât de preocupat eºti tu de lucrurile spirituale? Cu câtã convingere
cauþi pe Dumnezeu? Cât de mult
tânjeºte sufletul tãu dupã El? Cu câtã
ardoare doreºti experienþe spirituale
autentice? Un însetat de felul acesta
scria: „Dumnezeule, Tu eºti Dumnezeul
meu, pe Tine Te caut! Îmi înseteazã
sufletul dupã Tine, îmi tânjeºte trupul
dupã Tine...” (Psalm 63:1).
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E

ra multã contradicþie
între oameni cu privire la Isus. Contradicþie a fost, este ºi va fi... Erau
aºa de mulþi cei care nu credeau
cã Isus este Mesia, Salvatorul,
Fiul lui Dumnezeu. Rudele sale
apropiate Îl respingeau (Ioan 7:35). Iudeii Îl cãutau (7:11), se
mirau de învãþãtura Lui (7:15),
însã rãmâneau nedumeriþi, deoarece
n-o înþelegeau (7:35). Mulþimea era
inconsecventã ºi împãrþitã: unii
apreciindu-L ca fiind un om bun,
alþii acuzându-L ca pe un eretic
influent (7:12, 43). Îl considerau
demonizat (7:20), unii credeau în
El - parþial (7:31), în timp ce alþii
ar fi dorit sã-L aresteze (7:44).
Elita religioasã, preoþii ºi fariseii
au însãrcinat ofiþeri sã-L aresteze
(7:32), însã aceºtia, copleºiþi de
discursul lui Isus, n-au îndrãznit
sã-L aresteze (7:45-46), din acest
motiv fiind suspectaþi de farisei
de aderare la erezie (7:47-49).
Nicodim, fariseul care avusese o
întrevedere cu Isus, într-o noapte,
încerca fãrã succes sã-L apere pe
Isus (7:50-52).
În acest context, la sfârºitul
însemnatei sãrbãtori a corturilor,
Isus S-a ridicat ºi a strigat: „Dacã
înseteazã cineva, sã vinã la Mine,

