Suferin a
Dup aceea, Isus, care tia c acum totul s-a sfâr it, ca s se împlineasc Scriptura, a zis: »Mi-e
sete.«
Ioan 19.28
»Mi-e sete!« Aceasta este cea mai scurt expresie rostit de Domnul nostru pe cruce; în limba
noastr se compune din trei cuvinte, dar în greac este un singur cuvânt. »Pu in, dar dulce« nu
este interpretarea corect a acestei expresii, c ci pentru Domnul nostru se cuprinde în ea toat
am r ciunea suferin elor Sale. Dar tiu c am r ciunea Lui se va transforma în dulcea pentru
noi cei care o auzim. Vom uita toat am r ciunea ispitelor i a poverilor noastre, dac ne vom
gândi la o etul i fierea pe care El a trebuit s le bea.
Cu ajutorul Duhului Sfânt dorim s privim aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru sub cinci
aspecte.
»Mi-e sete!« - un semn al adev ratei naturi umane a Domnului nostru
Isus a strigat »Mi-e sete!« A a se plânge un om. Domnul nostru este Creatorul oceanelor i al
apelor cerului. Mâna Sa închide sau deschide fântâna cerului i trimite ploaie peste oamenii buni
i peste oamenii r i. Lui Îi apar ine marea, El a f cut-o. Toate izvoarele i toate fântânile au fost
s pate de El. El face s curg fluviile printre dealuri, pâraiele învolburate ce curg peste stânci,
râurile care fac câmpiile s rodeasc . Ar trebui s presupunem, c dac I-a fost sete nu trebuia s
se plâng ca noi. To i norii i toate apele I-ar fi udat cu bucurie fa a. Toate m rile i toate fluviile
s-ar fi gr bit s vin la El ca s -I ofere ap . i totu i, cu toate c El era Domnul tuturor lucrurilor,
a luat chip de rob i S-a asem nat în exterior în totul cu carnea p c toas , strigând cu voce
muribund : »Mi-e sete!« Cât de mult a fost El om cu adev rat! El a fost realmente os din oasele
noastre i carne din carnea noastr , c ci El a purtat sl biciunile noastre în trupul S u.
Te invit s te gânde ti cu venera ie i cu în elepciune la adev rata fiin uman a Domnului
nostru. Isus S-a dovedit a fi om, c ci El a r bdat dureri care sunt specifice oamenilor. Îngerii nu
au sim mântul de sete. O fantom , a a cum consider unii pe Isus, nu poate suferi în felul
acesta. Isus a suferit cu adev rat nu numai durerile u oare ale unui duh delicat i sensibil, ci i
durerile mari i generale ale c rnii i sângelui. Setea este o suferin care love te pe ran i pe
cer etor. Setea este o durere real i nu este un produs al fanteziei, al co marurilor sau al viselor.
Setea nu este o durere regal , ci o durere cu caracter general uman. Isus este fratele omului cel
mai s rac i înjosit. În afar de aceasta, Domnul nostru a însetat într-un mod cu totul deosebit.
Chinurile mor ii au fost acelea care au dat na tere acestei sete, iar moartea Lui n-a fost una
obi nuit ; El a suferit-o pentru to i oamenii.
Probabil c setea Lui a fost provocat par ial de pierderea de sânge sau de febra r nilor. Cuiele
au str puns p r i sensibile ale corpului, r nile s-au m rit sub greutatea corpului. Încordarea
neobi nuit a dat na tere la o febr fierbinte. Durerea a f cut s I se usuce gura i s devin un
cuptor, a a c se putea spune ceea ce scrie în Psalmul 22: »Mi se lipe te limba de cerul gurii«
(Psalmul 22.15). O sete pe care nici unul dintre noi nu o cunoa te, c ci noi nu suntem înc
amenin a i de moarte! Probabil, o vom cunoa te în ceasul mor ii, dar nu a a cum a cunoscut-o El.
Domnul nostru a suferit chinurile îngrozitoare ale usc rii complete. Trupul S u se preg tea s se
transforme în rân . Numai aceia care au trecut prin valea umbrei mor ii pot s în eleag ceva
din aceast durere. Omul Isus nu putea s ocoleasc suferin a rânduit tuturor muritorilor; El este
Emanuel, Dumnezeu cu noi, în orice situa ie.
Noi credem aceasta. De aceea s c ut m s în elegem cât de asem n tor a fost Domnul nostru
Isus nou . Poate ai fost bolnav, ai suferit ca i El de o febr care te usca. i tu ai gemut: »Mi-e
sete!« Iat , drumul t u merge paralel cu al Domnului t u. El a strigat: »Mi-e sete!«, ca s I se dea
s bea, tot a a cum i tu în dogoarea febrei i a neputin ei tale ai cerut o b utur r coritoare. Nu
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observi cât de aproape este Isus de noi, c ci buzele Lui au fost umezite cu un burete, fiind atât de
dependent de al ii, trebuind s -i roage s -I dea o b utur alin toare? Dac vei mai opti vreodat
cu buze cuprinse de febr : »Am o sete îngrozitoare«, atunci s - i zici: »Acestea sunt cuvinte
sfinte; i Domnul meu le-a rostit.«
Cuvintele »mi-e sete« le întâlnim mereu în camera de moarte. Ele sunt uzuale acolo. Niciodat
nu vom uita orele dureroase avute lâng patul de moarte, atunci când a trebuit s tr im clipele
când un om moare. Unii, pe care i-am iubit foarte mult, i-am privit lipsi i de ajutorare. Sudorile
mor ii acopereau fruntea lor. Moartea se anun a, setea usca trupul începând din interior. Buzele
pe jum tate deschise abia rosteau rug mintea: »D -mi s beau«. Domnul nostru a fost a a de real
i adev rat om, c toate suferin ele noastre ne aduc aminte de El. Dac vom înseta vreodat ,
atunci s privim la El. Dac vom vedea un prieten pe patul de moarte c înseteaz , atunci s ne
gândim la Domnul nostru, al c rui chip, chiar dac nu totdeauna este clar, îl vedem în fra ii S i.
Cât de mult se aseam n cu noi Mântuitorul însetat! Vrem s -L iubim tot mai mult.
Cât de mare trebuie s fi fost dragostea care L-a f cut s Se coboare atât de mult! Nu vrem s
uit m niciodat distan a mare dintre Domnul slavei pe tronul S u i Cel r stignit, care aproape c
Se usca de sete. Ast zi curge de sub tronul lui Dumnezeu i al Mielului un râu de ap vie,
limpede ca cristalul, dar atunci S-a coborât la noi i a strigat: »Mi-e sete!« El este Domnul
izvoarelor i al apelor adânci, dar la cruce nu I s-a dat nici m car un pahar de ap rece. Dac ar fi
strigat îngerilor S i: »Mi-e sete!«, atunci cu certitudine ace tia s-ar fi luat la întrecere cu b rba ii
curajo i ai lui David, care au s pat o galerie sub zidurile care înconjurau Ierusalimul i cu riscul
vie ii lor au scos ap dintr-un izvor care era acolo (compar cu 2 Samuel 23.15 i urm toarele).
Cine dintre noi nu ar fi gata s - i dea via a ca s învioreze pe Domnul? El îns , din pricina
noastr , a luat ru inea asupra Lui i a suferit, în timp ce nimeni n-a fost gata ca s -I slujeasc .
Îns atunci când a strigat: »Mi-e sete!«, i-au dat s bea o et. Ce înjosire! Doamne Isuse, Te iubim
i Te ador m! Vrem s glorific m Numele T u. Cu recuno tin ne gândim cât de mult Te-ai
coborât.
Dup ce am admirat smerenia Sa, s ne gândim acum cu bucurie la compasiunea Lui, care nu
s-a l sat ab tut de nimic. Când Isus a strigat: »Mi-e sete!«, El a cunoscut toate sl biciunile i
durerile noastre. Dac vom fi cândva cuprin i de durere sau vom fi deprima i, s ne gândim c
Domnul nostru ne în elege; El a tr it toate acestea practic i personal. Dac trupul nostru va fi
chinuit sau inima ne va fi trist , Domnul nostru nu ne va p r si. Tr irile noastre sunt tr irile Lui.
Fratele meu, s geata care te str punge acum a fost p tat deja cu sângele Lui! Paharul amar, pe
care trebuie s -l bei, poart deja pe margine amprenta buzelor Sale. El a mers înaintea noastr pe
drumul cel mai greu; oriunde i-ai pune piciorul, vei recunoa te urmele Sale. Bazeaz -te în totul
pe compasiunea lui Hristos; bucur -te de faptul c El a strigat: »Mi-e sete!«
Vrem s fim gata s renun m, c ci avem privilegiul s purt m cu bucurie o cruce pe care
umerii S i au purtat-o înaintea noastr . Dac Domnul nostru a spus: »Mi-e sete!«, ne putem noi
a tepta c vom primi s bem în fiecare zi din râurile Libanului? El a fost nevinovat, i totu i a
însetat. S ne mir m noi, oare, când un vinovat este pedepsit din când în când? Dac El a fost a a
de înjosit, c L-au dezbr cat de hainele Lui i L-au atârnat pe cruce, dac El a fost a a de lipsit,
tratat f r nici un respect, înfometat i însetat, vrei tu s murmuri i s oftezi pentru c por i jugul
s r ciei i al nevoilor? Tu ai o buc ic de pâine pe mas i ai i un pahar cu ap rece care s te
învioreze. Tu nu e ti a a de s rac ca i El. De aceea nu te plânge. Este oare slujitorul mai presus
de st pânul lui sau elevul mai presus de profesorul lui? Las r bdarea s - i fac lucrarea. Tu
suferi. Sor iubit , poate te roade durerea, te chinuie o boal , care- i mistuie inima – dar Isus a
luat boala ta asupra Lui, paharul Lui a fost mai amar decât al t u! Ia seama la cur ia i suferin a
Domnului t u, care a strigat: »Mi-e sete!« Vreau s suf r setea împreun cu El i s nu m plâng.
Vreau s suf r cu El, f r s m opun. Strig tul Salvatorului, »Mi-e sete!«, ne înva r bdarea
pus la încercare.
În timp ce am meditat la cuvintele »Mi-e sete!«, care dovedesc c Domnul nostru a fost om cu
adev rat, s prindem curaj s renun m, s nu respingem sentimentul de a renun a, ci s -l
cultiv m, ca astfel s ne asem n m cu El. Nu ne ru in m noi de bucuriile i de desf t rile
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noastre, în timp ce El strig : »Mi-e sete!«? Nu ne lovim noi de masa noastr de prânz
supraînc rcat , în timp ce El este a a de neglijat? Este oare chiar a a de r u dac nu ni se ofer o
b utur bun , în timp ce El spune: »Mi-e sete!«? S ne ded m oare la tot felul de consumuri
delicioase r sf ând trupul, în timp ce Isus strig : »Mi-e sete!«? Ce faci tu când pâinea s-a uscat
sau medicamentele nu ajut ? Pentru setea Lui nu a fost nici o alinare, cu excep ia fierii i a
o etului – s ne plângem noi oare? Din pricina lui Hristos noi putem fi bucuro i. Hristos i o
buc ic de pâine uscat s ne fie tot ceea ce ne dorim între cer i p mânt! Un cre tin care se
ded f r nici o re inere bucuriei de a savura pl cerile, acela nu- i merit numele de cre tin. Noi
ar trebui s ne inem în frâu pl cerile i carnea noastr . Înainte ca marele nostru model s ating
punctul culminant, când a putut spune: »S-a împlinit!«, a spus: »Mi-e sete!« Puterea de a suferi
pentru al ii, capacitatea de a renun a la ce este al t u, chiar i la ce este cel mai necesar, d
na tere la lucr ri mari pentru Dumnezeu. La aceasta ar trebui s n zuim. Aceasta ar trebui s
ajungem s facem, înainte de a ne îndeplini celelalte datorii. Isus ne este exemplul i puterea
noastr în a face aceasta.
»Mi-e sete!« - un semn al suferin elor suplinitoare ale lui Hristos
Marele Garant a spus: »Mi-e sete!«, deoarece El a luat locul p c tosului i din cauza aceasta a
luat asupra Sa pedeapsa care se cuvenea celor nelegiui i.
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« În acest strig t se exteriorizeaz
groaza sufletului S u. »Mie sete!« las s se recunoasc chinurile trupului, pe care El le-a suferit.
Ambele au fost necesare. Despre Dumnezeul cel drept se spune c El poate s nimiceasc trupul
i sufletul în iad (Matei 10.28). Loviturile date de Lege nimeresc ambele deodat , inima i trupul.
Frate, uit -te unde începe p catul i unde sfâr e te el! A început printr-o gur care pofte te i
care a fost satisf cut prin c i p c toase. Sfâr itul este lipsa savur rii pl cerilor oferite de har.
P rin ii no tri au cules fructele interzise i au adus moartea peste omenire, mâncând din ele.
Pofta a fost poarta de intrare a p catului, de aceea Domnul nostru a trebuit s sufere i în aceast
privin . Prin strig tul »Mi-e sete!« a fost nimicit r ul, iar gre eala a fost reparat . Nu de mult am
v zut fotografia unui arpe care avea vârful cozii în gur . Chiar dac sunt în pericolul de a nu
recunoa te inten ia artistului, vreau s interpretez simbolul acesta astfel: pl cerea se înghite pe ea
îns i. Pl cerea carnal , satisfac ia cerului gurii, ne-a adus sub blestemul lui Adam. Chinurile
setei, refuzul dorin elor corpului, ne a az pe locul nostru mo tenit.
Dar asta nu este totul. tim din experien c p catul treze te promt în fiecare om, care se
une te cu el, setea sufletului. Omul p c tos se aseam n lipitorii, care niciodat nu prime te
destul: »D , d !« În sens figurat, setea înseamn lipsa satisfac iei, dorin a dup ceea ce nu ai.
Domnul nostru a zis: »Dac înseteaz cineva, s vin la Mine i s bea« (Ioan 7.37). Setea este
rezultatul p catului. Hristos a luat deci locul p c tosului i a suferit de sete, deoarece El a purtat
consecin ele p catului. Mult mai serioase sunt afirma iile Domnului nostru în care setea, ca o
consecin a p catului, va juca un rol deosebit i în ve nicie. Despre omul bogat se spune: »Pe
când era în locuin a mor ilor, în chinuri, i-a ridicat ochii în sus ... i a strigat: „P rinte Avraame,
fie- i mil de mine i trimite pe Laz r s - i moaie vârful degetului în ap i s -mi r coreasc
limba; c ci grozav sunt chinuit în v paia aceasta.“« (Luca 16.23, 24).
Dac Isus nu ar fi suferit de sete, atunci noi to i, desp r i i de Dumnezeu printr-o pr pastie care
nu se poate trece, ar fi trebuit s suferim de sete o ve nicie întreag . Limba noastr p c toas ,
acoperit cu b icile febrei poftelor, ar fi trebuit s ard ve nic, dac limba Lui nu ar fi suferit
pentru noi chinurile setei. Presupun c Isus a rostit încet: »Mi-e sete!«, a a c numai aceia care
st teau foarte aproape de cruce au putut auzi – în opozi ie cu strig tul tare »Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« i strig tul de triumf »S-a ispr vit!« Dar acest suspin
încet, muribund, »Mi-e sete!« a f cut s se sfâr easc setea noastr , care altfel ne-ar fi chinuit la
nesfâr it i îngrozitor o ve nicie întreag . Ce suplinire minunat ! Cel drept pentru cei nedrep i!
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Dumnezeu pentru oameni! Hristos cel des vâr it pentru rebelii care meritau moartea i iadul! S
m rim i s sl vim Numele Mântuitorului nostru!
Mi se pare ceva deosebit de minunat c acest »Mi-e sete!« a adus totul în ordine. Abia a rostit
Domnul: »Mi-e sete« i a luat o etul, c scurt timp dup aceea a strigat: »S-a ispr vit!« i totul a
trecut. Victoria a fost câ tigat . Setea Eliberatorului nostru demn de glorie era semnul c ultimul
du man a fost biruit. uvoiul durerilor Sale a ajuns la nivelul cel mai înalt i începea s scad .
Cu »Mi-e sete«, Domnul nostru primea ultima lovitur . Durerile sc deau. Puterea lor se reducea.
Acum Hristos era apt se simt durerile mai u oare. Încordarea i tensiunea unei lupte grele îi face
pe oameni s uite pentru un moment setea i sl biciunea. Abia când totul a trecut, omul î i revine
i constat cât de mult a suferit. Marea lupt în p r sirea de c tre Dumnezeu trecuse. Domnul a
sim it sl biciunea Sa în momentul când încordarea sl bise.
M gândesc cu bucurie la faptul c Domnul nostru a strigat »S-a ispr vit!« la scurt timp dup
ce strigase »Mi-e sete!« Aceste dou strig te se potrivesc foarte bine unul cu altul. Hristos a
învins pe du manii no tri; unul dup altul i-a doborât, iar acum înseteaz , a a cum odinioar în
Vechiul Testament înseta Samson. El a luat din o et, abia i-a potolit setea i strigat ca un
victorios: »S-a ispr vit!«, l sând în urma Sa câmpul de lupt plin cu cadavre. S ne bucur m c
Loc iitorul nostru a înf ptuit lucrarea pân la sfâr itul ei amar, iar apoi cu strig tul »S-a
ispr vit!« S-a reîntors la Tat l i Dumnezeul S u. Voi cei care sunte i sub povara p catului,
pleca i-v înaintea Lui i primi i odihna, ca s tr i i!
»Mi-e sete!« - un exemplu al modului în care omul Îl trateaz pe Domnul s u
Textul nostru confirm du m nia natural a omului fa de Dumnezeu, care este mereu afirmat
de Scriptur . Noi, cei de ast zi, afirm m c omul este o creatur superioar , care se preocup
mereu s devin tot mai bun ; i s-ar putea atribui cel mai bun certificat i ar trebui admirat, c ci
de fapt p catul lui const numai în c utarea lui Dumnezeu, iar supersti ia lui este o lupt pentru
mai mult lumin ; adev rul ar trebui s fie adaptat la acest om m re ; Evanghelia ar trebui
adaptat la nevoile fiec rei genera ii; universul întreg trebuie s slujeasc intereselor sale;
dreptatea sever nu are ce c uta, ca s nu împov reze pe omul plin de merite; s nu se vorbeasc
despre pedeaps , ca s nu se r neasc urechile lui sensibile. Pe scurt: totul tinde s ridice pe om
mai presus de Dumnezeu i s -i acorde locul cel mai înalt.
Biblia apreciaz omul cu totul altfel, dar corect. El este o creatur a lui Dumnezeu dec zut , cu
sim minte lume ti, care nu vrea s se împace cu Dumnezeu. El este mai r u decât animalele,
r spl te te binele cu r u i trateaz pe Dumnezeu cu nerecuno tin d un toare. Omul este un
sclav i un naiv al lui satan, un tr d tor ordinar al lui Dumnezeu. Nu au spus deja profe ii mai
dinainte c omul va da fiere i o et Dumnezeului devenit om? A a s-a petrecut în realitate.
Dumnezeu a venit ca s salveze, iar omul nu L-a primit. Mai întâi n-au avut loc pentru El în casa
de poposire, iar apoi I-au refuzat paharul cu ap r coritoare. Când I-a fost sete, I-au dat s bea
o et! Dac omenirea este l sat în voia ei, atunci ea respinge, crucific i batjocore te pe
Hristosul lui Dumnezeu.
Pe de alt parte, în aceast fapt s-a exprimat i comp timirea, iar omul s-a ar tat sub un aspect
mai bun. V dit, cel care a pus buretele îmbibat cu o et pe buzele Mântuitorului a fost cuprins de
mil . Presupun c soldatul roman a fost bine inten ionat, dar el era un r zboinic crud cu pu in
în elegere a lucrurilor care aveau loc. El a alergat la vasul cu o et i a îmbibat buretele cu o et.
Acesta i s-a p rut lui a fi drumul cel mai scurt pentru a umezi buzele Celui suferind. Cu toate
îns c el avea un oarecare sentiment de mil , s-a comportat ca i cum ar fi avut un câine înaintea
lui. El nu cuno tea respectul; batjocorea în timp ce oferea alinare Celui crucificat. Citim:
»Osta ii de asemenea î i b teau joc de El; se apropiau, Îi d deau o et i-I ziceau: „Dac e ti Tu
Împ ratul iudeilor, mântuie te-Te pe Tine Însu i!“« (Luca 23.36, 37). Când Domnul nostru a
strigat: »Eli, Eli!« i ceva mai târziu: »Mi-e sete!«, oamenii care st teau în jurul crucii
batjocoreau: »Lasa i s vedem dac va veni Ilie s -L pogoare de pe cruce!« Potrivit cu
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Evanghelia dup Marcu, cel care I-a oferit o etul s-a exprimat în acela i fel. I-a fost mil de Cel
ce suferea, dar avea o p rere a a de redus cu privire la El, c s-a a ezat în corul celor
batjocoritori (copar Matei 27.45 i urm toarele; Marcu 15.33 i urm toarele versete). Chiar i
atunci când omul simte împreun cu Hristosul suferind, – el înceteaz s mai fie om – Îl
batjocore te. Paharul pe care el îl ofer lui Isus înseamn batjocur i comp timire în acela i
timp, c ci chiar i darurile caritabile ale p c tosului sunt îngrozitoare. Prive te, cum chiar i
omul cel mai bun amestec admira ia sa fa de Persoana Mântuitorului cu batjocorirea nevoilor
Sale! S-au scris c r i în care El este prezentat ca un exemplu relevant, iar în acela i moment este
t g duit dumnezeirea Lui. Cu pl cere este considerat un Om minunat, dar este t g duit
misiunea Sa sfânt . Sunt l udate cerin ele Sale morale i este dispre uit sângele Lui. I se d s
bea, dar este o et.
Cititorul meu, fere te-te s -L lauzi pe Isus i în acela i timp s respingi lucrarea Lui de
mântuire! Fere te-te s -I faci declara ii i în acela i timp s dezonorezi Numele Lui!
O, vai, fratele meu, nu pot s vorbesc despre cruzimea omului fa de Domnul nostru, f r ca s
nu te ating pe tine i pe mine! Nu I-am dat i noi deseori o et s bea? Nu am procedat i noi a a,
atunci când nu Îl cuno team? Am fost profund mi ca i când am auzit despre suferin ele Lui, dar
nu am pus cap t p catelor noastre. I-am oferit lacrimile noastre, dar L-am întristat prin
neascultarea noastr . Câteodat am crezut c Îl iubim, dac vom asculta relat rile despre moartea
Sa, dar nu ne-am schimbat via a i nu I-am acordat încredere – în felul acesta I-am dat o et s
bea. Dar asta nu este totul, a venit mult mai r u. N-au fost cele mai bune lucr ri, pe care noi leam f cut, i cele mai bune sim minte, pe care le-am avut, i cele mai bune rug ciuni, pe care leam rostit, amare i acre din cauza p catului? Merit ele s fie denumite vin? Nu se aseam n ele
cu o etul cel mai tare? M minunez c El a primit totu i darurile noastre, a a cum î i clatini capul
când vezi c El a acceptat s I se dea o et. Dar El l-a primit i a zâmbit acelora care I-l ofereau.
El a fost în stare s transforme apa în vin. În dragostea Sa neasemuit a transformat deseori
jertfele noastre de b utur amar în dulcea , cu toate c ele, a a cred eu, nu erau altceva decât
sucul strugurilor care au fermentat, destul de acru, ca s fac s I se sterpezeasc din ii. De aceea
s venim înaintea Lui – i împreun cu noi to i oamenii, pe care Dumnezeu în dragostea Lui îi
cheam la poc in – i s -L privim pe Acela, pe care L-am str puns. Cândva Îl vom plânge, a a
cum cineva plânge pe întâiul s u n scut. Atunci ne vom aduce bine aminte de gre elile noastre.
Am prezentat aceste gânduri pe scurt, c ci vreau s m ocup mai mult cu al patrulea punct. Fie
ca Duhul Sfânt s ne ajute s în elegem strig tul »Mi-e sete!«
»Mi-e sete!« - expresia tainic a dorin ei unei inimi
»Mi-e sete!« Nu pot s -mi imaginez c este vorba de o sete normal , obi nuit . Cu certitudine,
Isus a cerut ap , dar de fapt, într-un sens mai profund, sufletul S u era însetat. Se pare c El a
exprimat aceast dorin , ca astfel s fie împlinit Scriptura, oferindu-I-se o et. El a fost
totdeauna în armonie cu Sine; corpul S u a exprimat dorin a sufletului S u ca i cum ar fi f cut-o
pentru nevoia trupeasc . »Mi-e sete!« înseamn c inima Sa dorea s salveze oameni. Aceast
sete L-a cuprins deja în zilele de odinioar ale vie ii Sale pe p mânt. »Nu tia i c trebuie s fiu
în cele ale Tat lui Meu?« (Luca 2.49), a spus El pe când era înc un copil. Nu a spus El
ucenicilor S i: »Am un botez cu care trebuie s fiu botezat, i cât de mult doresc s se
îndeplineasc !« (Luca 12.50)? Dorea s ne scoat din gura iadului, s pl teasc pre ul salv rii i
s îndep rteze de la noi condamnarea ve nic care ne amenin a. Când era aproape gata cu
înf ptuirea lucr rii de la cruce, setea Lui nu a g sit alinare pân când nu a putut spune: »S-a
ispr vit!«
Lucrarea este aproape gata, Tu, Hristosul lui Dumnezeu! În curând vei înf ptui salvarea
poporului T u! Mai r mâne un singur lucru de f cut, s suferi moartea; de aceea dorin a Ta
mare, ca s ajungi la sfâr it i s s vâr e ti lucrarea. Ai fost corect i exact pân când ai suferit
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ultima durere i ai rostit ultimul cuvânt, ca s realizezi o mântuire deplin , iar apoi ai strigat:
»Mi-e sete!«
Dragii mei, Domnul nostru înseteaz ! Acum, i a a a fost totdeauna, dore te dragostea
poporului S u. Nu- i aduci aminte cum aceast sete era deosebit de mare în vechile zile ale
prorocilor? Gânde te-te la plângerea lui Dumnezeu din capitolul cinci al c r ii Isaia: »Voi cânta
Preaiubitului Meu, cântarea Preaiubitului Meu despre via Lui. „Preaiubitul Meu avea o vie pe o
câmpie foarte m noas . I-a s pat p mântul, l-a cur it de pietre i a s dit în el vi ele cele mai
alese. A zidit un turn în mijlocul ei i a s pat i un teasc, apoi tr gea n dejde c are s -I fac
struguri buni, dar a f cut struguri s lbatici.“« (Isaia 5.1, 2). Ce a a teptat El de la via Lui i de la
lucr torii viei? Nimic altceva decât suc de struguri, ca s Se desf teze de ea! »Tr gea n dejde c
are s -I fac struguri buni, dar a f cut struguri s lbatici!« - O et, i nu vin; acreal , i nu dulcea .
De aceea I-a fost sete.
Din Cântarea Cânt rilor, în capitolul cinci, deducem c în zilele acelea vechi, când era cuprins
de sete, El se înviora în gr dina Sa. Ce scrie acolo? »Eu intru în gr dina Mea, soro, mireaso, Îmi
culeg smirna cu miresmele Mele, Îmi m nânc fagurul de miere cu mierea Mea, Îmi beau vinul cu
laptele Meu ... Mânca i, prieteni, be i i îmb ta i-v de dragoste!« (Cântarea cânt rilor 5.1). Mai
târziu spune despre poporul Lui: »Gura ta toarn un vin ales care curge lin ca r spuns la
dezmierd rile Mele i alunec pe buzele noastre când adormim!« (Cântarea Cânt rilor 7.9).
În capitolul 8 vorbe te mireasa: »Te-a lua i Te-a duce la casa mamei mele; ea m-ar înv a
s - i dau s bei vin mirositor, must din rodiile mele.« (Cântarea Cânt rilor 8.2). Da, El st cu
pl cere în mijlocul poporului S u. Voi sunte i gr dina în care El Se învioreaz , iar dragostea i
prietenia voastr sunt laptele i vinul pe care le bea cu pl cere. Hristos a dorit totdeauna s
salveze oameni i s fie iubit de oameni. Un exemplu în acest sens: pe când era obosit i st tea
pe marginea fântânii din Sihar, a spus femeii care venise s scoat ap : »D -Mi s beau!« (Ioan
4.7). Aceste cuvinte aveau un în eles mult mai adânc decât în elesese femeia. Câteva versete mai
departe se vede clar aceasta. Isus a explicat ucenicilor S i: »Am de mâncat o mâncare, pe care
voi n-o cunoa te i« (Ioan 4.32). Faptul c a câ tigat inima femeii pentru Sine, era pentru El o
înviorare spiritual .
Drag frate, Domnul nostru iubit înseteaz dup p rt ia cu fiecare m dular al poporului S u,
nu numai pentru faptul c voi pute i s face i ceva bun pentru El, ci mai ales pentru faptul c El
vrea s fac ceva bun pentru voi. El dore te s v binecuvinteze, i pentru aceasta vrea s
primeasc dragostea voastr recunosc toare. El înseteaz , ca voi s -L privi i cu ochi plini de
credin în plin tatea i des vâr irea Sa i s v întinde i spre El mâinile i inimile voastre goale,
ca El s le umple cu bun t ile Lui. El spune: »Iat , Eu stau la u
i bat« (Apocalipsa 3.20). De
ce bate El? El dore te s m nânce i s bea împreun cu tine; El promite: »Dac aude cineva
glasul Meu i deschide u a, voi intra la El, voi cina cu El, i el cu Mine« (Apocalipsa 3.20). El
înseteaz înc , dup cum vezi, dup dragostea noastr s r c cioas . Cu certitudine, noi nu putem
s nu i-o d m. Veni i, hai s v rs m vasele noastre pline, ca astfel El s Se poat bucura
(compar cu Luca 7.3 i urm toarele versete). Ce Îl determin s ne iubeasc atât de mult? Nu
cunosc r spunsul la aceast întrebare; r spunsul se poate g si numai în marea Lui dragoste. El
trebuie s iubeasc , c ci aceasta este natura Lui. El trebuie s iubeasc pe ale ii S i, pe care a
început cândva s -i iubeasc , c ci El este Acela i, ieri, azi i în ve nicie. Marea Lui dragoste Îl
face s înseteze dup faptul ca noi s fim tot mai aproape de El. El nu Se va declara mul umit
pân când to i mântui ii Lui vor fi în zona de siguran , în afara razei de ac iune a atacurilor
du manului. V voi aduce aminte de una din rug ciunile Sale, pe care a rostit-o plin de dorin :
»Tat , vreau ca acolo unde sunt Eu, s fie împreun cu Mine i aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca s
vad slava Mea, slav , pe care Mi-ai dat-o Tu« (Ioan 17.24). El vrea s -I apar ii, frate! El vrea
s -I apar ii, sor ! El vrea s -I apar ine i în totul. Du-te în rug ciune înaintea Lui! Du-te în
p rt ia Lui! Pred -te în totul Lui! Du-te la El, deschizându- i toat fiin a Duhului S u care
lucreaz tainic, f când bine! ezi la picioarele lui, a a cum a stat Maria! Pleac -te la pieptul Lui,
ca i Ioan! S mergem la El, ca i mireasa din Cântarea Cânt rilor: »S m s rute cu s rut rile
gurii Lui! C ci toate dezmierd rile Tale sunt mai bune decât vinul« (Cântarea Cânt rilor 1.2). El
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dore te aceasta. Nu vrei tu s -I dai via a ta? Este inima ta a a de împietrit , c nu mai ai nici
m car un pahar cu ap rece pentru Isus? Sau e ti c ldicel? Frate, dac El zice: »Mi-e sete!«, i tu
Îi aduci o inim c ldicic , asta este mai r u decât o etul. Domnul a spus: » tiu faptele tale, c nu
e ti nici rece, nici în clocot. O, dac ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindc e ti c ldicel, nici rece,
nici în clocot, am s te v rs din gura Mea« (Apocalipsa 3.15, 16). El a acceptat s primeasc o et,
dar o dragoste c ldicic nu o accept . Vino, d -I inima toat , permite-I s bea cât vrea din
paharul cur it! D -I toat dragostea ta! tiu c El o vrea. Dac se bucur de un pahar cu ap
rece, pe care îl dai unuia din ucenicii Lui, cu cât mai mult Se va bucura, dac te vei preda cu
totul Lui! De aceea, pentru c El înseteaz , d -I ast zi s bea!
»Mi-e sete« - în aceasta este simbolizat moartea noastr împreun cu El
Nu ti i, dragii mei, - vorbesc acelora care cunosc pe Domnul - c voi a i fost r stigni i
împreun cu Hristos? Poate atunci acest strig t »Mi-e sete!« s însemne altceva decât aceea, c
i noi trebuie s înset m? Noi nu înset m dup felul de via de odinioar , care ne-a creat atâtea
probleme, c ci El a spus: »Oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iar i sete. 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 4.13, 14). Noi sim im acum o sete
nou , un apetit fin, ceresc, o dorin dup Domnul nostru. Domnul nostru preasl vit, dac noi am
fost realmente pironi i pe cruce împreun cu Tine, d -ne dorin a dup Tine, setea, care nu poate
fi lini tit decât cu paharul »leg mântului cel nou, f cut în sângele Meu« (1 Corinteni 11.25)!
Anumi i filozofi au spus c ei privilegiaz c utarea dup adev r fa de cunoa terea
adev rului. În nici un caz nu sunt de acord cu ace tia: pe lâng bucuria prezen ei Domnului meu,
iubesc foamea i setea dup El. Un vestitor s-a exprimat odat asem n tor: »Mi-e sete dup
Domnul meu, i asta înseamn bucurie, o bucurie, pe care nu mi-o poate lua nimeni. Chiar dac
nu ajung la El, eu sunt totu i mângâiat, c ci a înseta dup El înseamn cerul i cu certitudine El
nu va interzice niciodat unui suflet s rman s -L admire, s -L adore i s înseteze dup El.« În
ceea ce m prive te, doresc s nu m satur niciodat de Domnul meu divin, i chiar dac am
primit mult de la El, doresc s -L rog pentru mai mult, i iar i mai mult, f r sfâr it! Inima mea
s nu se declare mul umit pân când El nu este »totul în toate« (compar cu 1 Corinteni 15.28),
iar eu m-am cufundat cu totul în El.
O, de mi s-ar l rgi sufletul, ca el s poat lua tot mai mult din dragostea Sa minunat , c ci
inima noastr nu poate primi destul din aceasta, ca s avem parte, ca i mireasa aceea, care, dup
masa festiv i înviorat de dragostea so ului ei, a strigat plin de fericire: »Înt ri i-m cu turte de
struguri, înviora i-m cu mere, c ci sunt bolnav de dragostea lui« (Cântarea cânt rilor 2.5). Ea
dorea mai mult dragoste, cu toate c a fost cople it de dragoste. Aceasta este o dulcea pe
care, cu cât o ai mai mult, cu atât trebuie s-o ai i mai mult. Dorin a cre te împreun cu ceea ce
prime ti, pân când în cele din urm suntem umplu i de plin tatea lui Dumnezeu. »Mi-e sete!« aceasta spune sufletul meu Domnului. Aceste cuvinte de pe buzele Sale sunt i pe buzele mele.
Isus a însetat, de aceea i noi s înset m în aceast ar uscat i pustie, în care nu este ap .
»Cum dore te un cerb izvoarele de ap , a a Te dore te sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!«
(Psalmul 42.1).
Dragii mei, s dorim i dup sufletele semenilor no tri. Am accentuat c în aceasta consta
dorin a tainic a Domnului nostru; tot a a s fie i la noi. Fratele meu, dore te ca copiii t i s
devin mântui i. Dore te ca angaja ii t i s devin mântui i. Dore te ca elevii din clasa ta s
devin mântui i. Ai grij ca familia ta s devin mântuit . D - i silin a ca so ul t u, so ia ta s
devin mântuit . Noi to i s dorim ca oamenii s devin mântui i. Este a a? Dac nu este a a,
atunci hot râ i-v acum pentru aceasta! Îndrepta i-v inima spre un om nemântuit i înseta i pân
el devine mântuit. Dac setea dup mântuirea oamenilor, expresia adev ratei bun t i cre tine,
este la aceia care sunt deja mântui i, atunci mul i oameni vor g si pe Hristos. Adu- i aminte de
cuvintele lui Pavel: »Spun adev rul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt,
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îmi este martor, c simt o mare întristare, i am o durere necurmat în inim . C ci aproape
doresc s fiu eu însumi anatema, desp r it de Hristos, pentru fra ii mei, rudele mele trupe ti«
(Romani 9.1-3). El s-ar fi jertfit pe sine, ca s salveze pe concet enii lui, a a de mult dorea el
mântuirea lor ve nic . Las -te c l uzit de gândul acesta!
Iar noi? Înseta i dup des vâr ire! Fl mânzi i i înseta i dup neprih nire, c ci ve i fi s tura i!
Urâ i p catul i dezaproba i-l din inim , dar dori i s fi i sfin i, a a cum Dumnezeu este sfânt!
Dori i s fi i ca Hristos! Înseta i dup sl virea Numelui S u sfânt printr-o deplin concordan cu
voia Sa!
Fie ca Duhul Sfânt s te fac s la i pe Hristos cel r stignit s lucreze în tine. El s fie glorificat
în veci. Amin.
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