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PUTEREA OPTIMISMULUI(II)

(Continuare din editia precedenta)

Puterea optimismului este prezenta „in dispozitia sentimentala a

omului de a vedea totul in bine, de a trece peste ceea ce este

dureros, de a pastra increderea in puterea binelui si a frumosului”.

Optimismul este o conceptie filozofica ce subliniaza valoarea vietii,

care este un dar de la Dumnezeu.

Cred ca nu gresesc, cand afirm cu certitudinea, izvorata din credinta

mea in Dumnezeu, ca optimismul poate ajuta pastrarii sanatatii fizice

si morale, alungand batranetea deznadajduita si seaca de apa vie de

izvor a vietii ce vine de la Tatal din Cer...

Am citit un studiu, realizat timp de sapte ani la o universitate din

America, pe vreo 1.500 de pensionari. S-a constatat ca procesul de

imbatranire este influentat de starea de sanatate, de mostenirea

genetica, dar si de factori psihosociali. S-a obsercat clar ca

persoanele mai varstnice cu o gandire si o atitudine pozitiva si-au

mentinut sanatatea mai bine. Sentimentele si gandirea pozitiva ajuta

la echilibrarea chimica a organismului si la increderea acestor

pensionari ca se merita sa mai traiesti, bucurandu-se de viata...

Cuvantul joaca un rol deosebit in exprimarea gandurilor pozitive...

Puterea cuvantului in declansarea optimismului este nascuta si in

gandurile mele, formulate prin idei, fiind stiute de mine si de

Creatorul meu. Stiu ca, prin cuvintele mele, pot sa declansez chiar

vindecarea, caci ii comand, prin creier, corpului meu sa actionize sanatos prin toate componenetele „uzinei

vii de sub supravegherea sa. In felul acesta, gandul optimist, prin credinta, ma cupleaza la o viata optimista,

care devine un leac la indemana mea... Stiu ca adevarata vindecare o face Dumnezeu, prin credinta ce o am

in acest drum ce ma duce nu doar la lecuire, dar si la fericirea launtrica in sufletul meu. Gandul exprimat in

cuvinte si in vorba sonora, tesuta din vocale si consoane, cu intonatii diverse, imi calauzeste vointa,

punandu-mi in miscare toate motorasele vazute si nevazute din corpul meu, unindu-mi material si spiritual

aceasta opera de lecuire a mea –fizica si spirituala – si dandu-mi fericirea realului si a misterului ce-l port in

mine, de la leagan pana la „Zborul final...”

Traiesc intr-o lume a zgomotelor si a vorbelor goale, iar cea mai perfida crima este logocidul – moarte prin

cuvant – de care nu ma pot feri decat evitand locurile si oamenii care sunt fabricatori de asemenea

periculoase arme meschine.

Adevaratul cuvant cu putere divina, printr-o credinta sfanta, este blandetea si dragostea, care devin

medicament si viata, pentru un trai mai fericit, pe un drum ce duce la Cer: Locul pregatit de Regele meu,

Frate mai mare...

Puterea optimismului este mare si-ar fi bine s-o ai si tu, cititorule, ca sa simti, in sufletul tau, fericirea si

bucuria mantuirii, crezand din toata inima ca „Dumnezeu atat de mult a iubit lumea – deci si pe tine – ca a

dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica”, o viata din plin,

fericita si fara lacrimi si dureri, ci plina de dragoste, de bucurie, de pace, de indelunga rabdare, de bunatate,

de facerea de bine, de credinciosie, de blandete, de infranarea poftelor...!

In sufletul optimistului credincios rasuna un cantec de bucurie si fericire, de recunostinta fata de

Dumnezeu, prin versuri de psalm: „Domnul imparateste: sa se veseleasca tot pamantul, impreuna cu

ostroavele cele multe!... Neprihanitilor, bucurati-va in Domnul si mariti prin laudele voastre sfintenia Lui!
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Strigati de bucurie catre Domnul, toti locuitorii pamantului! Slujiti Domnului cu bucurie, veniti cu veselie

inaintea Lui. Sa stiti ca Domnul este Dumnezeu! El ne-a facut, ai Lui suntem: Noi suntem poporul si turma

pasunii Lui!...”

In lumea aceasta debusolata si inecata in nefericire, in tristetea incurcta in pacatele apocaliptice, traind in

teama de ziua de azi si de maine, exista oameni preafericiti si mantuiti: sunt mieii lui Dumnezeu, mereu

fericiti, in bucurii sau dureri, in saracie si-n bogatie, in boala si-n sanatate: ei sunt optimistii credintei in

Dumnezeu. Fiecare din acesti miei, cu sufletul inundat in Lumina si fericirea cereasca, poate intona cantecul

optimistului crestin, cu bucuria mantuirii, din sufletul sau:

Rasaritul de soare ma-mbie la o viata mai sfanta,

Dandu-mi optimismul sa privesc mereu spre Cer,

Cand lutul din trupu-mi ma trage spre glia infranta,

Iar viata-mi se scurge-nconjurata-n divinul mister!...

*

TRAIESTE DIVIN!

Sa dispara din tine gandurile negative

Si mintea-ti sa aiba doar imagini pozitive,

Ca sa poti, in viata, in carapacea ta de tina,

Fericit sa-ti pastrezi sufletul in Lumina!...

*

CREDINTA-I UN FAR...

Credinta-i un far de lumina, pe drumul meu spre Cer,

Cand vanturile vietii ma-nabuse cu viscol mare si ger.

Ea ma poarta-n rugaciuni catre Mantuitorul ce mi-a luat

Din crucea prea grea ce-o aveam eu, pe pamant, de purtat.

Chiar de viata, uneori, devine-o povara greu de suportat,

Credinta mi-e ancora ce-mi tine vasul vietii mele naufragiat.

De aceea, chiar si in dureri, faclia credintei imi da bucuria,

Caci stiu ca Dumnezeu imi va deschide Raiul cu vesnicia!...

*

PRIVESC IN JURUL MEU...

Privesc in jurul meu si-s cuprins de-un sfant mister

Ce ma inunda, imi da bucurie si ma atrage spre Cer!

Vantul adie si canta, soarele zambeste si-mi da viata,

Ca sa ma bucur de cantecul pasarilor dis-de-dimineata.

Pacea si dorul din sufletul meu refac echilibrul divin;

Si-nteleg ca sunt si eu creat sa traiesc un ciclu de mit:

M-am nascut, am trait credincios si-n pamant eu revin,

Dar sufletul meu salvat de Isus va zbura in Cer, fericit!

*

VIATA ACEASTA...

Viata aceasta ne este data sa-nvatam!

Ea ne este facuta cadou nu ca s-o explicam,
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Ci ca sa ne bucuram de tot ce este frumos

Si in ea, cat putem, fericiti sa ne bucuram,

Iar la vremea lansarii sa fim luati de Cristos!...

Este nevoie mereu in credinta frumos sa traim,

Ca la chemarea finala sa fim pregatiti de plecare,

Cu sufletul inflorit in bucuria divina ca Acasa sosim,

Dupa cativa ani in cortul de lut cu chirie prea mare...
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