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ELIXIRUL FERICIRII - BUCURIA MÂNTUIRII

(Continuare din editia precedenta)

Imi rasuna in minte replica data de un preot unui imbogatit parvenit care, intr-o

iarna geroasa, aruncase din casa o famile saraca : „omule, cum nu ti-e frica de

Dumnezeu sa fii fara mila in sufletul tau!” La aceasta mustrare concreta, adaug

o fraza discreta: omule, nu uita ca nu-ti poti afla fericirea fara sa existe mila si

dragoste in inima ta!

Elixirul fericirii este acea dragoste Dumnezeiasca ce-ti uneste sufletul de

Imparatia cereasca si te face sa simti bucurie; si viata ta launtrica este o sfanta

poezie tesuta-n armonia miracolului Cuvantului, cu muzica Cerului, venita pe

razele de lumina ale Misterului… In sufletul tau simti dragostea lui Dumnezeu

„indelung rabdatoare si plina de bunatate”, care devine parte din tine, dandu-ti

bucuria deplina si un nou caracter…

„Dragostea nu pizmuieste, nu se lauda, nu se umfla de mandrie, nu se poarta

necuviincios, nu cauta folosul sau, nu se manie, nu se gandeste la rau, nu se bucura de nelegiuire, ci se

bucura de adevar, acopere totul, crede totul, nadajduieste totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri

niciodata…”(1 Cor.13/4-8).

Pasesc in lumea elixirului fericirii, cand gandesc pozitiv si in mintea mea nu mai este loc de tristete, mahnire

si suparare, ci bucuria mantuirii imi da aripile credintei sa vad lumina si in locuri intunecate, imi lasa

sufletul sa infloreasca, sa fie in armonia divina si multumirea deplina ca traiesc inca Ziua ce mi-a fost

harazita sa ma veselesc pe pamant, in prezentul vietii mele minunat, pentru care pe Dumnezeu Il

preamaresc…

Nemultumirea nu-ti da fericirea si nimeni din jurul tau nu-ti poate inocula bucuria de viata in lumea aceasta

cu ceata. Nu astepta fericirea sa ti-o dea cineva!

Imagineaza-ti cum ar fi sa poti cumpara fericirea? Ar fi fericiti doar cei ce-ar avea bani sa cumpere de la

vreo „piata” multumirea sufleteasca!... Dar banul si bogatia nu-ti pot cumpara fericirea si bucuria…

Cuvantul lui Dumnezeu explica fericirea mai bine ca mine, de aceea-i transcriu Lumina Divina si pentru

tine…

„Ferice de oricine se teme de Domnul si umbla pe caile Lui, caci atunci te bucuri de lucrul mainilor tale, esti

fericit si-ti merge bine”(Ps.128/1-2). "Bine de cel neprihanit! Lui ii va merge bine, caci se va bucura de rodul

faptelor lui”(Is.3/10). „Imprieteneste-te dar cu Dumnezeu si vei avea pace; te vei bucura astfel iarasi de

fericire. Primeste invatatura din gura Lui si pune-ti in inima cuvintele Lui”(Iov 22/21-22). „Omul bun scoate

lucruri bune din visteria buna a inimii lui, iar omul rau scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, caci din

prisosul inimii vorbeste gura”(Lc.6/45).

„Visteria buna a inimii” este punctul in care se intalneste sufletul meu cu fericirea din Dumnezeu, care imi

da bucuria si multumirea ca sunt viu si scriu despre elixirul mantuirii prin credinta in puterea pozitiva a

gandirii. Fericirea este o stare de constiinta. Este un sentiment ce vine de Sus. Nu-l pot explica si diseca cu

bisturiul logicii, dar gasesc ca este minunat sa traiesc, sa respir, sa ma minunez de frumusetile din natura,

sa vorbesc cu oamenii, sa mananc, sa-L preamaresc pe Dumnezeu, ca ma recunosc si ma stiu ca sunt eu

care scriu… Ma simt, chiar acum, coplesit de trairi sufletesti ce ma inunda ca o apa vie, venita pe cai de

lumina din vesnicie, din Cer: din nemarginitul Mister… si sunt deplin multumit ca pot sa te-ndemn si pe tine:

Fii plin de viata, gandeste pozitiv, fii credincios si fericit ca mai esti viu, ca sa mai auzi, in sufletul tau, vocea

lui Dumnezeu si sa traiesti elixirul fericirii si bucuria mantuirii!...

*

EU SUNT POETUL SUFLETULUI

1 of 3



Eu sunt poetul sufletului si mult doresc,

Ca fiecare cuvant ce-l scriu sau il rostesc

Sa-ti aduca aminte ca esti creat unicat;

Si-n tine gasesc, oricand, ceva minunat!

Sunt sortit sa fiu poetul sufletului in cautare

De fericire pe pamantul strain, cu lupte si dureri,

Unde-nvinge cel ce are tupeul cu bani de sfidare,

Iar saracii asteapta ajutorul din Cer, ca niste strajeri.

Eu sunt poetul sufletului in cautare de fericire,

Pe pamantul cu spini numerosi si multa palamida,

Cu munca trudita-n sudoarea topita in glia arida,

Cu-ngrijorarea lipsei de paine-n vietuirea de maine.

Eu sunt poetul sufletului si folosesc cuvintele potrivite,

Ca fiecare vers de granit si cald ca soarele, cand rasare,

Sa-ti dea-ncredere-n fericire, cand desnadejdea dispare,

Iar tu, cititor, sa simti reinvierea in razele sperantei ivite!

Eu sunt poetul sufletului si iti ofer fericit sperantele noi,

Ce le-am cuibarit in idei si-n sentimentele tesute-n poeme,

Prin cuvinte de aur, de-argint si de fier, curgand in suvoi,

Ca sa le ai in minte, cat esti in cortul chiriasului de vreme!

*

SCRIU…

Scriu, ca sa ma pot vindeca de indoiala

Si sa nu port in mine nici un fel de boala!

Cuvintele ma fac sa ma simt tot mai fericit

Si-n suflet am pacea: darul iertarii primit…

Scriu despre floarea divina: sufletul meu,

In pregatire sa plece, ca un spic de Lumina,

In Raiul odihnei si fericirii lui Dumnezeu,

Unde din viata de ger, va sosi-n viata senina!

*

CREDINTA-I UN FAR

Credinta-i un far de lumina, pe drumul 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 daca 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!

*

ZIUA DE NASTERE…

Am o varsta in care ma bucur ca sunt

Si-ncerc credinta si fericirea-mi s-o cant.

Inima mea-i ca o floare plapanda in bucurie,
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Cum sunt cuvintele duioase in a mea poezie!

Daca inima mea poate fi ca un cires in floare

Sau ca un sat romanesc in zi de sarbatoare;

Ca un izvor de apa curata, limpede si buna

Sau ca cerul cu soare, cu luceafar si luna,

Pot spune ca sunt un om mantuit fericit!...

*

TU ESTI IN SCOALA LUI ISUS…

„Non schole, sed dicimus”!

(Invatam pentru viata, nu pentru scoala)

Tu esti in scoala sfant-a lui Isus;

Si tot ce spui - prin grai sau scris,

Sa-nalte inimi mereu tot mai sus,

Spre locul dorit din Sfantul Paradis!

Tot omul se naste pe lume,

Lipsit de putere, un sarman,

Fiind atras cu dor de o culme,

Dar singur, el se zbate in van.

Cristos este culmea dorita

De sufletul tau si de-al meu;

El Insusi ne poarta spre tinta

Si nici un urcus cu El nu e greu!

Nu uita nicodata ca ai cu cine urca,

Pe muntele fericirii eterne, unde e Tata!

Lasa credinta sa fie lopata ce sapa in inima ta

Bucuria de Rai ca n-ai obosit mereu a urca!...
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