Meditaåie

nu avem bani în bancã, valori sigure investite în el.
Dar cum putem stabili astfel de repere în geografia
interzisã a viitorului, în tãrâmul în care n-a cãlcat picior
de muritor? Cum putem fi siguri de un lucru care
simbolizeazã însãºi incertitudinea ºi nesiguranþa,
„Cãci ce este viaþa voastrã? Nu sunteþi decât un abur,
care se aratã puþintel ºi apoi piere” (Iacov 4:14)?
Un abur nesemnificativ, când o raportãm la
nemãrginirea necunoscutului care ne stã în faþã. Cine
are la dispoziþie suficientã vreme ca sã exploreze
orizontul nemãrginit al zilei de mâine? Ne încadrãm
cu viaþa noastrã în mãsura unui lat de palmã ºi
încercãm sã facem fapte mari cu energia unei „suflãri”!

La întâlnire cu
viitorul

V

iitorul se insinueazã
în viaþa noastrã în
doze mici, imperceptibile, secundã cu secundã ºi,
de cele mai multe ori, ne prinde
pe picior greºit. Ne întâlnim cu
el în fiecare dimineaþã, când deschidem ochii ºi ne smulgem cu
greu faþa din moliciunea pernei.
Scurtãm rugãciunea, incapabili sã
ne concentrãm. Trecutul stãruie în
minte cu cele mai urgente sarcini
restante, pãstrate în dosarul cu
probleme de rezolvat, nerãbdãtor
sã le transfere noii secretare a
zilei prezente.
Nu este de mirare cã nu ne
putem concentra; rugãciunea
înseamnã liniºte, meditaþie, aºteptare, pace, încredere, deconectare, pãrtãºie cu Cel chemat ºi
prezent lângã noi în odãiþã (Matei
6:6). Dar treburile ne strigã din
agenda zilnicã cu glasuri tot mai
stridente, genunchii încep sã tremure sub noi, febrili de nerãbdare, ideile devin tot mai vagi,
frazele rugãciunii tot mai grãbite,
diluate în fluidul bine cunoscut
al frazeologiei personale (ca la
bisericã, mãcar cã acasã n-are
cine sã ne audã ºi admire)…
Viitorul nu ne aparþine, deºi
ne complacem bucuroºi în iluzia
aceasta ºi ne grãbim sã-l luãm în
primire, cel puþin la modul virtual. Copiii se grãbesc sã creascã,
nerãbdãtori sã fie mari, puternici
ºi independenþi (ca tata), tinerii se
avântã sã cucereascã o lume care
parcã nu aºtepta decât naºterea
lor, pãrinþii viseazã sã-ºi vadã copiii cãpãtuiþi, la casele lor, ºi bãtrânii sã moarã înainte de a se instala
suferinþa adusã de bolile vârstei
înaintate.

De ce ne grãbim, la urma urmei? Cã doar viitorul n-a întârziat
niciodatã pentru nimeni. De câte
ori nu ne-a spus Domnul, ºi în
câte feluri, cã doar prezentul este
al nostru! Trãim într-un prezent
continuu. Nimeni nu poate trãi în
viitor, mãcar cã mulþi încearcã s-o
facã, refugiindu-se în tãrâmul iluzoriu al visãrii. Facem planuri a
cãror realizare o urmãrim cu toate
puterile fiinþei, aºteptând ca anii
urmãtori sã aducã împlinirea lor.
Câte din ele n-au rãmas îngropate
în arhivele uitãrii?
Care este atunci eficienþa
vieþii noastre în planificare, dacã
numai un mic procent din ce
visãm ºi proiectãm suntem în stare
sã ºi împlinim? Nu este ea descurajant de micã? Un viitor pe care
contãm prin puterile proprii nu
este decât necunoscut, hazard ºi
risc.
„Ascultaþi, acum, voi care
ziceþi: «Astãzi sau mâine ne vom
duce în cutare cetate, vom sta
acolo un an, vom face negustorie
ºi vom câºtiga!” ªi nu ºtiþi ce va
aduce ziua de mâine!»” (Iacov
4:13-14).
Cineva spunea cã ziua de ieri
este un cec anulat, iar ziua de
mâine este un cec fãrã acoperire.
Singurii bani gheaþã de care
dispunem sunt clipele zilei de azi.
Oare nu se cuvine sã-i cheltuim
cu înþelepciune?
Viitorul este o eternã promisiune, primitã cu plãcere, fiindcã
ne permite iluzia de a crede în noi
înºine. Vom face, vom fi, vom
avea, vom… iatã verbele timpului
viitor. Viitorul este o fata morgana, un cec fals, dacã nu avem
repere stabile în tãrâmul lui, dacã
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„Acum, deci,
rãmân aceste
trei: credinþa,
nãdejdea ºi
dragostea; dar
cea mai mare
dintre ele este
dragostea.”
1 Corinteni
13.13

Viitorul nu ne aparþine, deºi ne complacem bucuroºi în
iluzia aceasta ºi ne grãbim sã-l luãm în primire, cel
puþin la modul virtual. Copiii se grãbesc sã creascã,
nerãbdãtori sã fie mari, puternici ºi independenþi (ca
tata), tinerii se avântã sã cucereascã o lume care parcã
nu aºtepta decât naºterea lor, pãrinþii viseazã sã-ºi vadã
copiii cãpãtuiþi, la casele lor, ºi bãtrânii sã moarã
înainte de a se instala suferinþa adusã de bolile vârstei
Nu avem nici un alt capital în viaþã, care sã
valoreze cât ziua de astãzi ºi nici o certitudine în viitor
care sã preþuiascã cât încredinþarea în mâna Celui
Veºnic, Alfa ºi Omega, Începutul ºi Sfârºitul, Cel ce
þine trecutul ºi viitorul în aceeaºi mânã, Creatorul ºi
Rãscumpãrãtorul nostru. ªi dacã El a fãcut totul pentru
noi în trecut, de ce nu ne-am încrede în El ºi pentru
viitor, mai cu seamã cã sorþii de izbândã, prin puterile
noastre, sunt nesemnificativ de mici!
Singura cheie, la îndemâna noastrã, cu ajutorul
cãreia putem aborda viitorul, este credinþa. Iar sora ei
geamãnã este nãdejdea. Prima dintre ele motiveazã
mintea noastrã, a doua þine treazã flacãra de veghe a
inimii. Credinþa se posteazã ferm pe temelia fãgãduinþelor lui Dumnezeu ºi aºteaptã cu rãbdare moºtenirea
lucrurilor promise. Nãdejdea se avântã în viitor, „ca
o ancorã a sufletului” (Evrei 6:19), capabilã sã
pãtrundã „dincolo de perdeaua dinlãuntrul Templului,
unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergãtor” ºi
Garant al moºtenirii dupã care tânjim. Puternic
ancoraþi în legãmântul lui Dumnezeu, care “este cu
neputinþã sã mintã”, ºi cu viitorul asigurat în timp ºi
veºnicie, ne odihnim în certitudinea dragostei Sale
ºi-I rãspundem cu dragostea noastrã.
„Acum dar rãmân aceste trei: credinþa, nãdejdea
ºi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este
dragostea” (1 Corinteni 13.13).
Am amintit primele douã; vã las acum, la început
de an, sã meditaþi singuri la cea mai mare dintre ele...

