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Întâlnirea…
Cred că cei mai mulţi dintre noi am stat, la un moment dat, şi ne-am gândit ce mult a însemnat/a
cântărit o întâlnire/o anumită întâlnire în viaţa noastră!…
Şi, da, curat lucru: contează foarte mult o întâlnire, adevărată, în viaţa noastră!…
Pornind de la întâlnirea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi cu Sfinţii Săi şi ajungând până la
întâlnirea cu oamenii,  mai ales cu Omul, şi  nu oricând sau oriunde ci,  la momentul şi  la locul
potrivit!…
Practic, viaţa noastră este un parcurs care constă în asemenea întâlniri, providenţiale/proniatoare,
care, dacă sunt corect percepute şi serios asumate ori însuşite sunt cruciale, ducând la schimbarea,
transformarea şi, de ce nu, chiar la transfigurarea noastră, ele fiind momente/prilejuri de sinceră şi
profundă revelaţie sau descoperire, a lui Dumnezeu, a semenilor noştri şi, în special, a noastră, a
eului şi sinelui nostru, al fiecăruia!…
Între altele, ceea ce-i apropie pe oameni în diferite întâlniri, pe care, dacă le ratăm pierdem foarte
mult, poate chiar totul, este dragostea, iubirea, şi, aici, trebuie să ne aducem cu toţii aminte, de
frumoasele întâlniri atunci când eram îndrăgostiţi – ce stări de beatitudine trăiam atunci, ce fiori
produceau toate  aceste  superbe evenimente  iar  ceea ce-l  face  pe  om să  se  îndepărteze/să  se
înstrăineze de celălalt, de fratele şi de semenul său, afectând/alterând astfel comuniunea şi, deci,
distrugând comunitatea, este comportamentul bizar, ipocrit şi făţarnic adică atitudinea nesinceră şi
duplicitară, care a distrus familii, neamuri, popoare, imperii, comunităţi, echipe şi instituţii şi, mai
mult decât atât, a atras mânia multora şi ura sau răzbunarea altora!…
În fond, într-o lume plină de singurătate şi de egoism, de brutalitate, cinism şi dualism, viclenie şi
meschinărie, merită a trăi şi a consuma, până la capăt, oportunitatea ori şansa întâlnirii, care de
fapt, ne duce la om şi, îndeosebi, la Dumnezeu, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie fiind plină de
asemenea pilde/exemple memorabile, sfinţitoare, tămăduitoare şi, mai ales, mântuitoare!…
De cele mai multe ori vindecarea cuiva se poate realiza în urma unei întâlniri, mult folositoare,
punând la bătaie omul din noi care (mai) are darul, puterea sau capacitatea de a-l asculta pe cel aflat
în suferinţă, neputinţă, lipsă şi boală, de orice fel ar fi, care mai poate împărtăşi un zâmbet, sincer şi
autentic, care mai poate râde cu cel ce râde, cânta cu cel ce cântă şi plânge cu cel ce plânge!…
Altminteri, cine nu-şi aminteşte de întâlnirile cu oameni aleşi, speciali, sinceri, demni, corecţi şi
oneşti, cu adevăraţi eroi, sfinţi ori oameni – simbol, cum iată, este, bunăoară Regele Mihai I, cu
oameni discreţi dar concreţi, muncitori dar simpli, capabili dar modeşti, smeriţi dar altruişti, harnici
şi darnici, cumpătaţi dar dinamici şi ce bucurie ne provocau toţi aceştia!…
Unde sunt, astăzi, toţi aceştia?…
Ei  (mai)  sunt,  există  în  continuare,  această  categorie  de oameni,  nobili  şi  eleganţi,  delicaţi  şi
sensibili, însă nu (mai) avem noi timp să-i vedem şi să-i întâlnim, fără să conştientizăm faptul că ar
putea fi ultima, singura ori unica şansă, în acest sens!…
Mai încolo s-ar putea să regretăm dar să fie prea târziu, poate mult prea târziu!…
Aşadar,  haideţi  să nu uităm că o întâlnire poate fi  un binecuvântat  prilej  de bucurie,  fericire,
comuniune, comunitate, viaţă, veşnici şi mântuire!…
Altfel spus, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne (mai) ofere ocazia/şansa unei asemenea întâlniri, reale,
sincere, autentice şi adevărate iar noi, între noi, oamenii, să ne (mai) întâlnim, sănătoşi, frumoşi,
bucuroşi şi cu folos!…

Stelian Gomboș


	[Întâlnirea…]
	Întâlnirea…


