Aprecieri pentru Veniţi cei însetaţi
„Max loveşte din nou! De data aceasta mesajul lui scaldă sufletul precum
o ploaie de vară mult aşteptată. Ahh...”
― Bill Hybels,
pastor principal la
Willow Creek Community Church

„Un lucru este sigur, oamenii sunt însetaţi după mai mult decât împarte
această lume. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe prietenul meu, Max,
pentru că conduce un popor însetat spre fântâna Apei Vii. El ne arată că
Isus Cristos este singurul care ne poate înviora!”
― Joni Eareckson Tada,
fondatoarea şi şeful executiv al
organizaţiei Joni şi prietenii

„Într-o manieră incomparabilă, prietenul meu Max demonstrează că aşa
cum viaţa fizică este imposibilă făcând abstracţie de compoziţia unică a
apei, la fel viaţa spirituală este de neconceput dacă nu ţinem seama
de împuternicirea „apei vii”. El repetă cuvintele Duhului şi ale miresei:
„Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”
― Hank Hanegraaff,
gazda programului Bible Answer Man

„În Veniţi cei însetaţi, Max face din nou ceea ce face cel mai bine – el ne
încurajează să săpăm adânc în F-Â-N-T-Â-N-A lui Dumnezeu, făcându-ne în stare şi împuternicindu-ne să experimentăm viaţa abundentă
pe care o doreşte Dumnezeu pentru noi.”
― John C. Maxwell,
fondator, The INJOY Group

„Pătrunderea şi călăuzirea spirituală a lui Max Lucado au fost mult timp
o sursă de putere, de pace şi de înţelepciune în viaţa mea. Veniţi cei însetaţi
este un alt far luminos de-a lungul drumului umblării mele zilnice în
slava lui Cristos şi un memento încurajator a cât de binecuvântaţi suntem
să slujim un Domn cu un rezervor nelimitat şi înviorător de dragoste,
milă şi har.”
― Don Evans,
secretar al comerţului

„Max Lucado are un fel de atingere a inimii cititorului prin comunicarea
elementelor Evangheliei într-o modalitate simplă, dar totuşi profundă.
Rugăciunea mea este ca pe măsură ce vă afundaţi în fântâna Cuvântului
Sfânt al lui Dumnezeu, să experimentaţi satisfacţia pe care o descrie Max
în paginile cărţii Veniţi cei însetaţi, şi ca setea voastră să fie astâmpărată
chiar de Dătătorul Apei Vieţii.”
― Franklin Graham,
preşedinte al organizaţiei Samaritan’s
Purse şi al Asociaţiei Evanghelistice Billy
Graham

„Veniţi cei însetaţi este una dintre aceste cărţi care vor face ca sufletele
uscate ale cititorilor să înghită fiecare cuvânt cu un entuziasm înviorător.
S-ar putea „să veniţi însetaţi”, dar nu veţi pleca dezamăgiţi. Beţi adânc,
prietenii mei, această carte este o ţâşnitoare!”
― Episcop T. D. Jakes,
pastor principal la The Potter’s House

„Modalitatea remarcabilă a lui Max Lucado de a folosi cuvintele ne face
să tânjim să bem adânc din fântâna sa de cunoaştere şi de înţelegere. În
mod uimitor, Veniţi cei însetaţi mi-a potolit setea, dar m-a şi însetat. Max
ne ajută să cunoaştem că nu ne putem sătura niciodată de El, dar că ceea
ce ne dă El este întotdeauna suficient.”
― Mary Graham,
preşedintă a Women of Faith

„Max Lucado împleteşte cuvinte minunate care nu numai că vă arată
cum să vă alinaţi inima deshidratată, ci şi cum să o faceţi zilnic şi
frecvent. Veniţi cei însetaţi este un tonic rece ca gheaţa pentru un duh uscat
– un ulcior de har pur pentru un suflet secat.”
― Dr. Tim Kimmel,
autor al Grace-Based Parenting
„În Veniţi cei însetaţi, Max ne reaminteşte că a trăi înseamnă mai mult
decât doar a supravieţui; să cauţi ceea ce este veşnic, nu doar ceea ce este
temporar; şi că dragostea lui Dumnezeu va împlini cele mai profunde
nevoi ale noastre, dacă pur şi simplu o vom primi şi o vom bea.”
― senator John Cornyn

„Citind această carte este ca şi cum ai fi într-o cursă lungă de alergare,
descoperind o cascadă, şi stând sub ea cu capul lăsat pe spate, cu gura şi
cu braţele deschise larg, primind întreaga ei împrospătare glorioasă. Cei
care „vin însetaţi” se vor găsi atraşi în mod cuceritor spre adevărurile
biblice aşa cum numai Max le poate exprima.”
― Kay Arthur,
autor şi co-preşedinte al
Precept Ministries International

„Cine altul decât Max Lucado poate să ne ducă într-un mod atât de
minunat prin atributele unui Dumnezeu stâmpărător de sete? Poveştile
lui de la începutul fiecărui capitol se numără printre cele mai bune
povestiri scrise vreodată, iar capacitatea lui de a ne îmbogăţi umblarea
noastră spirituală este inegalabilă. Cei care „vin însetaţi” spre această
carte vor bea cu bucurie pe săturate.”
― Kathy Troccoli,
cântăreaţă şi autoare

„La fel ca o oază în deşert, Veniţi cei însetaţi revitalizează chiar şi cel mai
trudit dintre călătorii spirituali. Max Lucado a asigurat generaţiei noastre
uscate harta drumului către fântâna veşnică.”
― Bob Russel,
pastor principal la Southeast Christian
Church, Louisville, Kentucky
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ANDREA,

Mama ta şi cu mine îţi dedicăm cu mândrie această carte cu
ocazia celei de-a optsprezecea aniversare a zilei tale de naştere.
Spune-mi unde s-au dus anii?

Dacă aş şti, i-aş recupera şi i-aş retrăi cu bucurie
pe fiecare dintre ei.
Te iubim, scumpa noastră fiică!

Fie ca zâmbetul tău să nu se şteargă niciodată,
iar credinţa ta să se adâncească.
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Cuvânt înainte

Cu toţii ştim cum e să fii însetat – atât din punct de vedere
fizic, cât şi spiritual. Acea tânjire pentru a-ţi potoli gura uscată
poate fi puternică. Dar o inimă uscată este insuportabilă. Ai
nevoie de împrospătare şi ai nevoie de ea acum. Dacă inima ta
a devenit puţin tare, dacă duhul tău a secat, dacă inima ta este
uscată, ai venit în locul potrivit. În paginile acestei cărţi, Max
ne conduce către f-â-n-t-â-n-a pe care ne-o asigură Dumnezeu.
Şi, la fel de important, Max ne arată cum să primim din partea
lui Dumnezeu tot ceea ce El tânjeşte să ne ofere.
Deseori este dificil pentru noi să primim. Dar Max ne ajută
să înţelegem că, mai mult decât orice, Dumnezeu doreşte ca
noi să primim, să venim însetaţi şi să bem profund din apa vie
care este la dispoziţia fiecăruia dintre noi.
Am învăţat atât de multe de la Max Lucado. Ani de zile
cărţile sale au fost o consistentă sursă de inspiraţie pentru
mine. Iar prietenia lui este ceva ce voi preţui întotdeauna. Am
avut privilegiul să fiu ajutat în mod direct de către Max, şi am
avut minunata ocazie de a-l vedea lucrând – la fel de eficient
– într-o arenă cu cincisprezece mii de oameni.
Rugăciunea mea pentru tine, cititorule, este ca sufletul tău
să fie slujit şi împrospătat prin intermediul acestei cărţi
minunate.
― Michael W. Smith
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Mulţumiri

Ei au îndemnat, au aplaudat, au lăudat şi au flatat. Aceşti
prieteni au făcut cartea o carte. Şi lor le ofer o recunoştinţă
profundă.
Lui Jim Barker – jucătorul profesionist de golf, căutător de
Dumnezeu. Ai plantat aceste seminţe în timp ce încercai să-mi
repari leagănul. Cel puţin aceste seminţe au adus roade.
Lui Liz Heaney şi lui Karen Hill – dacă stomatologii ar avea
îndemânarea voastră, am avea zâmbete mai largi şi mai puţină
durere. O editare extraordinară!
Lui Carol Bartley – ai făcut-o din nou. Aplaudăm dependenţa ta răbdătoare de detaliu şi de precizie.
Mulţumiri lui Hank Hanegraaff pentru că ai acordat cu
generozitate timpul şi perspicacitatea ta.
Lui David Moberg şi W Publishing – mă faci să mă simt ca
un adolescent jucând într-o echipă NBA!
Conducerii Oak Hills şi familiei bisericii – încă celebrând
cel mai măreţ an al nostru!
Lui Susan Perry – caută în dicţionar cuvântul slujitor şi îţi
vei vedea imaginea. Mulţumesc pentru slujirea ta plină de har.
Lui Jennifer McKinney – apreciem slujirea ta aproape la fel
de mult ca şi zâmbetul tău.
Lui Margaret Mechinus – îndemânarea ta în ceea ce
priveşte organizarea se potriveşte cu înclinaţia mea spre haos.
Mulţumesc că te-ai asigurat ca măcar rafturile mele să fie în
regulă.
15
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Lui Charles Prince – adevărat înţelept şi prieten drag.
Mulţumesc pentru cercetare.
Lui Steve Halliday – mulţumită ţie, cititorii au din nou un
alt minunat ghid pentru discuţii.
Lui Andrew Cooley şi personalului de la UpWords –
o echipă de succes!
Lui Steve şi Cheryl Green – împreună cu Denalyn vă
considerăm parteneri permanenţi şi cei mai dragi prieteni.
Lui Michael W. Smith – pentru multe momente minunate
împreună, şi abia am început.
Lui Jenna, Andrea şi Sara – galaxia este lipsită de trei stele.
Datorită vouă, întreaga lume este mai strălucitoare, în special
a mea.
Soţiei mele, Denalyn – cine ar da un Renoir unui mocofan?
Cine ar da diamantul Speranţei unei case de amanet? Cine ar
încredinţa un Lamborghini unui copil de zece ani? Cred că
Dumnezeu ar face aceste lucruri. Pentru că El mi te-a dat mie.
Şi încă sunt uimit.
Şi lui Dumnezeu – pentru nesfârşitul Tău izvor de har, Îţi
mulţumesc.
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Şi celui ce îi este sete, să vină;
cine vrea, să ia apa vieţii
fără plată!
APOCALIPSA 22:17
Noi toţi, într-adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh,
ca să alcătuim un singur trup;
şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
1 CORINTENI 12:13

Meagan

Bentley Bishop păşi afară din lift în toiul activităţii care era
toată direcţionată spre el. Vocea care predomina era cea a lui
Eric, producătorul său.
— Domnule Bishop, am încercat să dau de dumneavoastră
în ultimele două ore, clocoti Eric cu o energie nervoasă. Stătea
la aproximativ un metru şi jumătate distanţă într-un costum
şifonat, cu cravata largă şi aceiaşi mocasini zgâriaţi pe care i-a
purtat în ultimul an. Deşi avea abia treizeci de ani, linia
părului se retrăsese parţial şi părea să fie la un pas ca în curând
să evacueze bolta. Moda sa nu întorcea capetele. Însă
priceperea sa ca agent de presă, da.
Eric citea societatea ca pe un ecran de radar. Cheltuielile de
deplasare, tendinţele de venit, pe cine urmau adolescenţii,
ce mâncau directorii executivi – Eric cunoştea cultura. În
consecinţă, el cunoştea talk-show-urile. El cunoştea subiectele
fierbinţi, cei mai buni invitaţi, iar Bentley Bishop ştia că
spectacolul său era pe mâini bune cu Eric. Chiar dacă era
înclinat spre panică.
— Nu-mi duc niciodată telefonul pe terenul de golf, Eric.
Ştii asta.
— Nu v-au spus cei de la magazinul sportiv că am sunat?
— Mi-au spus. În timpul acesta artista de la machiaj încerca
o bavetă în jurul gâtului lui Bishop.
— M-am bronzat puţin astăzi, dragă? întrebă el, măsurând-o cu privirea de sus până jos. Era suficient de tânără să fie
19
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fiica lui, dar privirea lui nu era una paternă. Din nou, faţa roşie
poate fi din vina ta, Meagan. Când te văd, roşesc întotdeauna.
Flirtul lui Bishop provoca repulsia tuturor cu excepţia lui
Bishop. Echipa de producţie îl văzuse făcând acest lucru cu
zeci de alte fete. Cele două recepţionere se tăiau în priviri. El
obişnuia să le vorbească drăgăstos. Acum se juca cu „obiectul
dulce în blugi mulaţi” sau aşa îl auziseră descriind-o.
Eric ar fi concediat-o pe Meagan dintr-o răsuflare, dar nu
avea autoritatea. Meagan ar fi plecat dintr-o răsuflare, dar avea
nevoie de bani.
— Domnule Bishop, se încruntă Eric, privindu-şi ceasul.
Avem o problemă.
Din capătul coridorului, veni anunţul: „Cincisprezece
minute.”
— Ups, făcu Bishop cu ochiul, dezlegându-şi baveta pentru
machiaj. Se pare că va trebui să terminăm asta mai târziu, iubito.
Meagan îi puse pudră pe obraz încă o dată, şi se sili să
scoată un zâmbet.
— Doctorul Allsup a amânat, spuse Eric în timp ce se
îndreptau spre studio.
— Ce?
— Vremea. A sunat din O’Hare.
— Vestul Mijlociu are probleme cu vremea?
— Se pare că Chicago are probleme.
Cei doi s-au oprit în mijlocul coridorului şi pentru prima
dată, Bishop îi acorda atenţie deplină lui Eric. Părea cu un cap
mai înalt decât producătorul său, coama sa de păr alb şi
îndesat făcându-l să pară chiar mai înalt. Se părea că toată
lumea din America recunoştea acea falcă pătrată şi acele
sprâncene ca omida. Douăzeci de ani de interviuri nocturne
l-au ridicat la statutul de vedetă.
— Care este subiectul nostru? întrebă el.
— Supravieţuind stresului.
— Potrivit. Ai contactat nişte înlocuitori?
— Da.
20
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— Doctorul Warner?
— E bolnav.
— Doctorul Chambers?
— E plecat din oraş.
— Dar acei doi indivizi pe care i-am avut luna trecută şi
care au scris acea carte captivantă?
— Breathe Right, Live Right. Unul a răcit. Celălalt nu a sunat
înapoi.
— Atunci ne bazăm pe rabin.
— Şi el este plecat.
— Rabinul Cohen? El nu pleacă niciodată. A făcut pe
înlocuitorul timp de zece ani.
— Cincisprezece. A murit sora lui şi acum este în Topeka.
— Deci, ce se întâmplă în cazul ăsta? Facem o divergenţă?
Urăsc divergenţele. Acum vocea lui Bishop începea să bubuie,
iar faţa lui Eric să se roşească. Coridorul de la etajul nouă al
clădirii Burbank Plaza era tăcut – ocupat, dar tăcut. Nimeni
nu-l invidia pe Eric.
— Nicio divergenţă, domnule Bishop. Sistemul a căzut.
— Ce?
— Fulgerele de la furtuna de azi-noapte.
— Am avut o furtună azi-noapte? întrebă Bishop pe toată
lumea de la distanţă.
Eric ridică din umeri.
— Ne-am înţeles cu doctorul preşedintelui, apoi am descoperit problemele tehnice. Nu există alimentare din afară.
Zâmbetul dispăruse de mult de pe faţa lui Bishop.
— Niciun invitat. Nicio alimentare. De ce nu m-ai sunat?
Eric avea destulă experienţă ca să nu răspundă deschis.
— Audienţa din studio?
— E plin. Au venit să-l vadă pe doctorul Allsup.
— Deci ce facem? întrebă Bishop.
„Zece minute!” se auzi vocea.
— Avem un invitat, explică Eric, întorcându-se încet spre
uşa studioului. Este deja la machiaj.
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Inima deshidratată

Eşti familiar cu setea fizică. Trupul tău, potrivit cu unele
estimări, este lichid 80%. Aceasta înseamnă că un bărbat de
mărimea mea poartă în jur de 72 kg de apă. În afară de creier,
oase şi câteva organe, noi plimbăm baloane de apă.
Noi trebuie să existăm. Nu mai bea şi vezi ce se întâmplă.
Dispar gândurile coerente, pielea devine lipicioasă, iar
organele vitale se zbârcesc. Ochii tăi au nevoie de lichid pentru
a plânge; gura ta are nevoie de umezeală pentru a înghiţi;
glandele tale au nevoie de transpiraţie pentru a-ţi menţine
trupul la temperatura potrivită; celulele tale au nevoie de
sânge pentru a le transporta; încheieturile tale au nevoie de
lichid pentru a le lubrifia. Trupul tău are nevoie de apă la fel
cum un cauciuc are nevoie de aer.
De fapt, Făcătorul tău te-a înzestrat cu sete – „un indicator
de lichid scăzut”. Lasă ca nivelul tău de lichid să scadă, şi
priveşte cum ard semnalele. Gură uscată. Limbă îngroşată.
Durere de cap. Genunchi slăbiţi. Privează-ţi trupul de lichidul
necesar şi trupul tău ţi-o va spune.
Lipseşte-ţi sufletul de apa spirituală, şi sufletul tău ţi-o va
spune. Inimile deshidratate trimit mesaje disperate. Stări
proaste. Valuri de îngrijorare. Ziduri ameninţătoare de vinovăţie şi de teamă. Crezi că Dumnezeu vrea să trăieşti cu acestea? Deznădejde. Lipsă de somn. Singurătate. Resentiment.
29
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Iritabilitate. Nesiguranţă. Acestea sunt avertismente. Simptome ale unei uscăciuni interioare adânci.
Poate nu le-ai considerat aşa. Ai crezut că, la fel ca şi
limitările de viteză, ele sunt o parte necesară a călătoriei.
Presupui că anxietatea se află în genele tale precum culoarea
ochilor. Unii oameni au glezne slabe; alţii au colesterolul mărit
sau chelie. Iar tu? Tu eşti tulburat.
Şi irascibilitatea? Fiecare are zile mohorâte, sâmbete triste.
Nu sunt astfel de emoţii inevitabile? Absolut. Dar de nepotolit? Nici vorbă. Priveşte durerile inimii tale nu ca lupte pe
care să le înduri, ci ca o sete interioară care trebuie stâmpărată
– dovada că ceva înăuntrul tău începe să se zbârcească.
Tratează-ţi sufletul la fel cum îţi tratezi setea. Ia o sorbitură. Absoarbe umezeala. Inundă-ţi inima cu o înghiţitură
bună de apă.
Unde găseşti apă pentru suflet? Isus a dat un răspuns într-o
zi de octombrie în Ierusalim. Oamenii s-au înghesuit pe străzi
pentru reconstituirea anuală a minunii lui Moise cu stânca
dătătoare de apă. În cinstea strămoşilor lor nomazi, ei au
dormit în corturi. Ca tribut pentru pârâul din deşert, ei au
turnat apă. În fiecare dimineaţă un preot umplea un ulcior cu
apă din izvorul Gihon şi îl ducea la templu de-a lungul unui
drum având oameni de-o parte şi de alta. Anunţat de
trompete, preotul înconjura altarul cu o vărsare a lichidului.
El făcea acest lucru în fiecare zi, o dată pe zi, timp de şapte
zile. Apoi, în ultima zi, ziua cea mare, preotul înconjura altarul
– de şapte ori – acoperindu-l cu şapte vase cu apă. E posibil ca
exact în acel moment rabinul provincial din ţările nordice să fi
cerut atenţia poporului. „În ziua de pe urmă, care era ziua cea
mare a praznicului, Isus a stat în picioare, şi a strigat: «Dacă
însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Cine crede în Mine,
din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura»”
(Ioan 7:37–38).
Preoţii în tunici scumpe s-au întors. Oamenii arătau
surprinşi. Copiii cu ochii larg deschişi şi bunicii fără dinţi au
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ezitat. Ei Îl cunoşteau pe omul acesta. Unii L-au auzit
predicând pe dealurile Iudeei; alţii pe străzile din oraş. Doi ani
şi jumătate au trecut de când ieşise din apele Iordanului.
Mulţimea Îl mai văzuse pe acest tâmplar.
Dar Îl văzuseră ei atât de zelos? El „a stătut în picioare şi a
strigat”. Postura tradiţională de învăţare rabinică era să stea
aşezat şi să vorbească. Dar Isus S-a ridicat şi a strigat. Orbul a
strigat, cerând vederea (Marcu 10:46–47); Petru, cel care se
îneca, a strigat, implorând ajutor (Matei 14:29-30); şi oamenii
posedaţi de demoni au strigat, cerând milă (Marcu 5:2–7). Ioan
foloseşte acelaşi verb din limba greacă ca să ilustreze volumul
vocii lui Isus. Uită pentru moment limpezirea gâtului.
Dumnezeu Îşi bătea ciocănelul de banca cerului. Cristos cerea
atenţie.
El a strigat pentru că vremea Lui era scurtă. Nisipul de la
gâtul clepsidrei Lui era coborât la câteva boabe măsurabile.
Peste şase luni purta o cruce pe aceste străzi. Şi oamenii?
Oamenii însetau. Aveau nevoie de apă, nu pentru gâturile lor,
ci pentru inimile lor. Aşa că Isus a făcut invitaţia: Interiorul
vostru începe să se zbârcească? Beţi-Mă.
Ceea ce H2O poate să facă pentru trupul tău, Isus poate să
facă pentru inima ta. O lubrifiază. O saturează. Înmoaie ceea
ce este împietrit, curăţă ceea ce este ruginit. Cum?
La fel ca apa, Isus merge acolo unde noi nu putem. Aruncă
o persoană într-un zid, trupul acesteia bufneşte şi cade.
Împroaşcă apă pe zid, şi lichidul se conformează şi se
împrăştie. Alcătuirea sa moleculară asigură apei o flexibilitate
extrem de importantă: într-un moment separându-se şi
strecurându-se într-o crăpătură, în altul adunându-se şi vuind
asurzitor peste cascada Victoria. Apa merge acolo unde noi nu
putem.
La fel face şi Isus. El este un duh, şi deşi El are pentru
totdeauna un trup, nu este legat de un trup. De fapt, Ioan
explică ca o paranteză: „(Când a spus „apă vie”, El vorbea de
Duhul, care va fi dat tuturor celor care cred în El...)” (Ioan 7:39).
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