Editorial

Numãrând bine
zilele vieþii...

O

mul lui Dumnezeu Moise se ruga astfel în Psalmul 90.12:
„Învaþã-ne sã ne numãrãm bine zilele...” ºi tot el constata: „Anii vieþii noastre se ridicã la 70 de ani...” (v.10).
Statisticienii francezi au fãcut o evaluare a zilelor vieþii unei
persoane care a ajuns la vârsta de 70 de ani: 25.567 zile. Deºi,
mie, o socotealã simplã îmi dã câteva zile în plus, voi continua
statistica francezã: 613.608 ore, autorii calculând ºi numãrul
de zile cât a dormit un om obiºnuit în acest timp: 23 de ani!
Scriitorul francez Charles Baudelaire (1821-1867) spunea:
„Nu poþi uita cã timpul trece, decât întrebuinþându-l”.
Începutul de an constituie un moment bun de meditaþie. Ce
ne propunem pentru 2008? Ce a rãmas nefãcut în 2007 din ce
eram datori sã facem? Ce este important, dar ºi ce este, mai
ales, urgent din toate astea, dat fiind cã „fiecare zi este o
existenþã în miniaturã”, dupã cum spunea marele naturalist
englez John Lubbock spre sfârºitul celor aproape 80 de ani de
viaþã intensã.
Una dintre cele mai frumoase ºi semnificative poezii ale lui
Traian Dorz începe cu versurile:
„Numãrate-s ale mele/ zile, câte-am rânduite:/
câte vitrege ºi grele/ câte dulci ºi fericite/
câte triste ºi amare/ câte libere ºi sfinte ...”
Apostolul Pavel ne îndeamnã sã „rãscumpãrãm” vremea,
cãci zilele sunt rele (Efeseni 5.16).
Cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi multe sfaturi de felul
cum trebuie trãite „zilele VIEÞII NOASTRE”.
Sã ne luãm ZILNIC crucea (Luca 9.23), sã binecuvântãm
în FIECARE ZI (Ps. 72.15), sã ne îndemnãm unul pe altul ÎN
FIECARE ZI (Evrei 3.13) – psalmistul adãugând: din ZORI
DE ZI (Ps. 57.8, 108.2).
Nimeni nu poate ºti ce va aduce anul în care am intrat. De
fapt, dupã cum spune Iacov, nu ºtim cu siguranþã nici mãcar ce
va aduce „ZIUA DE MÂINE”, cãci nu suntem decât un abur,
care se aratã puþintel, ºi apoi piere (4.14).
De aceea, ar trebui sã zicem: „Dacã va vrea Domnul, vom
trãi ºi vom face cutare sau cutare lucru” (4.15).
Evitând planuri fãrã de Domnul (Prov. 16.1) sã pornim cu
încredere în cãlãuzirea Celui de Sus,în noul an, 2008, sã
lucrãm cu hãrnicie ºi devotament ºi, mai ales, cinstit, acolo
unde ne-a chemat ºi aºezat Domnul, fapt ce va aduce
bucurie vieþii noastre, ºtiind cã „Domnul cunoaºte
ZILELE OAMENILOR CINSTIÞI ºi moºtenirea lor
þine pe vecie” (Ps. 37.18).
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Numãraþi mi-s paºii-n viaþã
ºi mi-s urmele ºtiute:
câte-mi sunt fãcute-n faþã,
câte-s în ascuns fãcute,
câte-s merse-n curãþie,
câte-s în pãcat umblate,
câte-s nevinovãþie,
câte-s fapte necurate,
câte-s dupã Domnul duse,
câte-s celui rãu vândute,
câte se sfinþesc sau nu se,
toate-toate-mi sunt ºtiute …
Tu, ce ºtii a mele zile
toate câte-am numãrate,
binecuvânteazã-mi-le,
scrise-n Cartea Vieþii, toate
ºi-ale lor umblãri umile
fã-le binecuvântate.
Tu, Cel care-mi numeri paºii
ºi-mi ºtii urmele prea bine,
lumineazã-mi-i, urmaºii
sã mi-i ducã pân’la Tine
- ºi sã fim cu toþi pãrtaºii
bucuriilor divine …
Traian Dorz
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