Editorial

Marea sete
mondialã

Î

n ultima vreme se vorbeºte tot mai insistent de
pericolele încãlzirii globale. Dupã cum scriau ziarele la
începutul lunii mai, unele þãri din
Europa sunt greu încercate de secetã, nefiind ocolitã nici România
în aceastã privinþã, dupã cum aratã prognozele chiar pentru anul
acesta ºi comitetele de crizã la nivel
naþional.
Oamenii de ºtiinþã au estimat
cã, la o creºtere a temperaturii
medii globale cu 2 grade Celsius,
populaþia mondialã afectatã de o
crizã gravã de apã s-ar putea cifra
la 2 miliarde de persoane. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a
precizat cã peste 1,6 milioane de
oameni mor anual din cauzã cã
nu au acces la apã conform
necesitãþilor.
Mulþi credincioºi nedumeriþi,
s-au întrebat de ce Domnul Isus
în Predica de pe Munte a spus,
între altele: „Nu vã îngrijoraþi,
zicând: «Ce vom bea?»”. Am
înþeles cã existã, desigur îngrijorãri cu privire la „Ce vom mânca?” ºi „Cu ce ne vom îmbrãca”
– dar îngrijorãri pentru cã nu
avem apã? (Matei 6.31).
Mi-aduc aminte de multe ocazii în care Biserica din care fac
parte (ºi nu a fost singura) s-a
rugat pentru ploaie.
Recent mi-a picat în mânã un
ziar cu un amplu articol intitulat:
„Marea sete mondialã”, ºi un
altul, din luna mai, „Seceta pârjoleºte România”, cu urmãtoarele
concluzii: „Situaþia a devenit dramaticã. Dacã nu plouã nu mai putem salva nimic.”

„Ploaia la vreme” face parte
din binecuvântãrile menþionate la
Deuteronomul 28.12, iar printre
blestemele neascultãrii de Domnul (28.15-68) figureazã ºi urmãtorul: „Domnul va trimite þãrii tale
în loc de ploaie praf ºi pulbere...” (v.24).
Dar chiar dacã omenirea va
cãuta tot felul de mijloace, apelând la restricþii, stãri de urgenþã,
pentru a rezolva cât de cât aceastã
crizã, cea mai mare nevoie a oamenilor rãmâne Apa pe care i-a
oferit-o Domnul Isus samaritencei, Apa (Cuvântul) care împreunã cu Duhul Sfânt duce la naºterea din nou ºi, implicit, la Viaþa
Veºnicã (Ioan 3.5; 4.13-15; 7.37-39).
O cântare din Harfa noastrã spune:
Pierdut în lume, dupã apã însetam
ªi n-am gãsit pe nimeni sã mi-o dea
Dar am venit la Isus aºa cum eram
ªi, apã am gãsit la Golgota.
Apã din izvorul sfânt al vieþii
Numai la Calvar eu am gãsit în dar
Apã din izvorul sfânt al vieþii
Ce minunat, bogat izvor de har.
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Pentru vremurile în care Domnul
închide cerul „ªi nu va fi ploaie”
(2 Cronici 7.13), Dumnezeu
cheamã la pocãinþã ºi smerenie,
fãgãduind „tãmãduirea” (v.14).
Dacã înseteazã cineva cu adevãrat, sã vinã la Hristos!
ªi tu, dacã vrei setea sã þi-o potoleºti/ Aleargã la acest izvor
bogat – spune o altã strofã din
cântarea sus-menþionatã.
Domnul Isus a spus: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge
râuri de apã vie”. Într-adevãr, bogat
izvor!
Numai Dumnezeu poate sã
potoleascã Marea Sete Mondialã,
cea fizicã, dar mai ales, cea
spiritualã!

Îmi întând mâinile spre Tine; îmi suspinã sufletul dupã
Tine, ca un pãmânt uscat (Psalmul143.6)
Cuvântul Adevãrului
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