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"Dar voi, preaiubitilor, ziditi-va sufleteste pe credinta voastra preasfânta, rugati-va prin Duhul Sfânt, tineti-va în
dragostea lui Dumnezeu si asteptati îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viata vesnica."(Iuda,vers.20-21)
Omul care priveste mereu înainte, se spune ca este un vizionar. Si este de apreciat pentru ca vede într-un mâine
un viitor mai bun, prin el, un pas înainte spre mai bine, o biruinta obtinuta, un ideal care va face din mâine ceva
mult mai bun decât ieri.
Crestinul este sau trebuie sa fie un vizionar. Pentru ca pe el îl preocupa viitorul vesnic si preocupându-l, cauta, îsi
da tot interesul.
Uneori, ne întrebam daca Domnul stie cât ne preocupa, în ce masura, pentru ca?tace, când de multe ori vrem
raspunsuri, când ni se pare ca ne luptam singuri, neajutorati, parasiti, când durerea luptei ne copleseste, când
mintea are opintiri greu de demarat. Si asta pentru ca tânjim dupa o masura perfecta de întelegere, ca si cea de
dragoste, prietenie. Uitam ca El ne iubeste neconditionat si ne pretuieste chiar daca nu meritam (Isaia43:2-4),
uitam ca nu trebuie sa depindem de oameni. Uitam ca, în aceasta lume pervertita, pacea si bucuria numai El ne-o
poate da, indiferent ce-ar fi în jur.
Daca n-am simti nici o durere, daca inima noastra n-ar cunoaste suferinta, dezamagirea, cum L-am putea întelege
pe Domnul Isus în toata suferinta îndurata si cum L-am putea pretui? Cum am putea pricepe ca, chiar daca suntem
mântuiti crezând, fara plata, durerea Domnului Isus, îndurata pentru noi si din pricina noastra, trebuie sa ne arda
inima în a-I cauta voia, în a nu mai pacatui, în a trai cum ne cere, nu cum vrem.
De multe ori suntem sfatuiti sa nu privim înapoi, ci doar înainte. Dar cum ne-am reabilita, daca nu ne-am aminti
greselile, ca sa nu le mai repetam, daca n-am învata din ele?
Amintindu-ne, ne putem înnoi, caci cel mai bine se învata din propriile greseli. Si asa, lasându-ne slefuiti,
sfintindu-ne zi dupa zi, ne pregatim pentru viitorul vesnic. Orice pregatire dureaza si implica preturi ce trebuie
platite. Pentru ?adevarata viata, pentru un viitor infinit mai bun.

