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BUCURIE! BUCURIE! FERICIRE!...

Ma rog si azi, ca-n orice zi, lui

Dumnezeu,

ca bucuria-n suflet tot mai mult

sa-mi creasca,

alba, ca si crinu-nmiresmat, in

semn de curcubeu; si ca o curata

lacrima divina-n Lumina

ingereasca…

Mereu lui Dumnezeu, cu fericirea

cea mai mare,

Ma rog si-acum, ca bucuria-n

suflet sa-mi intinereasca!

Prof. Dumitru Buhai

(Continuare din editia precedenta)

Viata noastra este ca o zi de popas, ca sa invatam codul de viata divina, pentru a intra in Lumina, intr-o

noua dimensiune de existenta, in care bucuria si fericirea tes armonia din Tara Adevarului si a Vietii eterne,

pentru vesnicie, unde este „raul cu apa vietii, limpede ca si cristalul, care iese din scaunul de domnie al lui

Dumnezeu si al Mielului” si „pomul vietii”. „Acolo nu va mai fi noapte; si nu va fi nevoie de lumina soarelui,

pentru ca Domnul Dumnezeu ii va lumina (pe cei scrisi in Cartea vietii, in catalogul credintei si al biruintei) si

vor imparati in vecii vecilor”(Ap.22/5).

Ce veste minunata ne da Dumnezeu prin Cuvantul Sau! Si este fericire si bucurie ca „Cine-i sfant sa se

sfinteasca si mai departe!”(Ap.22/11). „Si celui ce ii este sete sa vina; cine vrea sa ia apa vietii fara plata!”

(ap.22/17).

Ne-a dat Dumnezeu aceasta zi de viata, ca sa ne pregateasca pentru o noua dimineata, cand din cortul

chiriasilor de timp, din casa noastra de tina, Mantuitorul ne va muta sa fim in Lumina… Ne-a lasat

Dumnezeu si o Scrisoare, in care, cu rabdare, ne invata cum sa ne pregatim pentru Ziua cea mare: de

decolare!...

Scrisoarea este „o veste buna, de bucurie”: „La inceput, era Cuvantu(Logosul), si Cuvantul era cu

Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu… Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut,

n-a fost facut fara El. In El era Viata; si Viata era Lumina oamenilor… A venit la ai Sai, si ai Sai nu L-au

primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai

lui Dumnezeu, nascuti nu din sange, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”(Ioan 1/1-4, 11-13). Ce

minunata veste buna de bucurie: sa poti, prin credinta, sa intri ca fiu si tu, si eu, in a Mantuitorului

Imparatie, ca sa traim fericiti o vesnicie!... Ce bucurie!

Vestea buna: Cuvantul sfant este nadejde si bucurie, caci Isus Mantuitorul a venit pe pamant sa Se nasca,

sa creasca, sa ne scoleasca si sa ne mantuiasca dintr-o stare de viata urata, de condamnare, nefericita si

pacatoasa intr-una curata, divina, frumoasa, gata de zborul spre Imparatia pregatita de El, dupa Inviere si

Inaltarea Lui la Cer!...

Oare, nu este si pentru tine vestea cea buna izvor de nadejde si bucurie?

Vestea cea buna i-a facut pe pastori sa se umple de bucurie, la primul „Craciun”. Ingerul bun, trimis de

Dumnezeu, i-a instiintat de sosirea in lumea noastra a Mantuitorului din starea noastra de pacat, in chipul
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gingas de Copil, intr-o iesle: „Nu va temeti, caci va aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru tot

norodul. Astazi, in cetatea lui David, vi s-a nascut un Mantuitor, care este Cristos Domnul.”(Lc.2/10). Ce

veste minunata: cuvinte aduse din Cer pe pamant, ca izvoare de bucurie si fericire, de pace si

binecuvantare!…

De fapt, Evanghelia vrea sa ne spuna despre vestea cea buna ce ne incredinteaza ca avem un Mantuitor, ca

sa ne ajute sa refacem: tu si eu, legatura cu Dumnezeu si sa intram, prin credinta, intr-o viata de sfintenie si

de biruinta. Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau iubit sa ne ajute sa ne regasim viata de bucurie, luand asupra Lui

pacatul, caci „Dumnezeu Isi arata dragostea fata de noi prin faptul ca, pe cand eram noi inca pacatosi,

Cristos a murit pentru noi…, dar ne si bucuram in Tatal Ceresc, prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care

am castigat impacarea”(Rom.5/8,11). Avem bucuria de a fi crestini, daca primim cu credinta harul

de impacare divin.

Intalnirea cu Mantuitorul aduce bucurie si fericire in viata noastra si transformarea, numita „nastere din

nou”: „din apa si din Duh”, pentru a putea intra in Imparatia lui Dumnezeu (Ioan 3/7). Bucuria si fericirea,

pacea si multumirea, zambetul si cantecul au devinit flori in gradina sufletului meu, prin care slavesc pe

Mantuitorul mereu si transmit mireasma inimii si gandului din creierul meu si-aproapelui, de care ma leaga

credinta ca suntem creati de Dumnezeu, ca mantuirea mi-a dat, ca Dar minunat, prin Harul primit prin

credinta, pentru vecie, Viata de veci si biruinta…

Adevarata stare a crestinului trebuie sa fie luminata in bucurie, cum razele de soare se contopesc cu

petalele florilor in culori de curcubeu, cand le privesc in gradina, ca sa le transfer in sufletul meu, in

bucuria din poezia cuvantului, ales sa ramana far de lumina si pe pagini de scriptura, ca indemn de traire si

invatatura.

Evanghelia este un izvor de bucurie si de speranta. Nu poti fi crestin, daca nu crezi in bucurie. Bucuria este

nadejde, sanatate, fericire. De aceea, in Biblie, gasim cuvinte, expresii, propozitii si fraze nenumarate, care

exprima indemnuri la un trai fericit, de multumire, de bucurie si de credinta in Dumnezeu.

Mantuitorul ne arata calea Bucuriei, atunci cand vorbeste despre Fericire. Cele doua cuvinte redau stari

sufletesti ale omului, aflat in calatoria vietii si care traieste multumit si vesel. Bucuria exprima un sentiment

de multumire si satisfactie sufleteasca, care poate fi ocazionala sau permanenta, efemera sau durabila,

cauzata de circumstante, sau este simtamant luminat de o scanteie divina ce-ti inveseleste sufletul si te

face sa ai o deplina multumire sufleteasca, orice ti s-ar intampla in viata.

Fericirea este o treapta a bucuriei de maxima intensitate: „o stare de multumire sufleteasca intensa si

deplina”. Fericirea presupune plinatatea bucuriei, pe care o simti, o traiesti, dar se si vede in lumina ochilor

tai, pe fata ta, in gesturile si comportarea ta, care devine molipsitoare, caci transmiti in jurul tau uimire si

dorinta altora de a fi ca tine, in circumstante asemanatoare. In fericire, auzi vocea lui Dumnezeu ce vorbeste

sufletului tau; si Cerul se coboara in tine cu bucuria de pace si bine…

Bucuria fericita este un dar personal si o stare de suflet: acea scanteie divina de multumire si bine, pusa in

tine de Dumnezeu, care te-a creat unicat. Nu poate altcineva sa-ti toarne bucuria in suflet, cum ai turna apa

de izvor rece si buna, intr-un pahar de cristal, si sa dai cuiva din el sa bea, cand este de tot insetat. Sufletul

tau poate fi inchis ermetic, iar incuietoarea este pe dinauntru; si doar tu poti descuia bucuriei sa intre, ca sa

te faca fericit mantuit… La usa inimii tale, poate sa stea, pentru a intra chiar Urzitorul fericirilor tale, a carui

voce o poti descifra, oprindu-te din alergare: „Iata Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si

deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el; si el cu Mine”(Ap.3/20). Imparatul vesniciilor: Domnul Isus sta la

usa inimii tale si bate… Vei asculta Vocea Bucuriei?

Urcusul bucuriei este aratat de Domnul Isus: Mantuitorul sufletelor noastre, cand vorbeste dumnezeieste

despre fericiri. „Cand a vazut Isus noroadele, S-a suit pe munte; si dupa ce a sezut jos, ucenicii Lui s-au

apropiat de El. Apoi, a inceput sa vorbeasca si sa-i invete…” (Mt.5/1-2) fericirile, altfel de cum le

pricepusera ei pana atunci…

Calea bucuriei si urcusul sirului celor noua fericiri:

1.„Fericiti sunt cei saraci in duh, caci a lor este Imparatia cerurilor!“ Invatatorul le arata ucenicilor si

multimii adunate ca „cei saraci in duh (cu duhul)” sunt cei smeriti si dezlipiti de lumea aceasta, avand ca

scop in viata sa-L slujeasca doar pe Dumnezeu.

2.„Fericiti sunt cei ce plang, caci ei vor fi mangaiati!

3.„Fericiti sunt cei blanzi, caci ei vor mosteni pamantul!”. Cei blanzi vor avea calea libera spre dreptate
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si Adevar…

4.„Fericiti sunt cei flamanzi si insetati dupa neprihanire, caci ei vor fi saturati!

5.„Fericiti sunt cei milostivi, caci ei vor avea parte de mila!

6.„Fericiti sunt cei cu inima curata, caci ei vor vedea pe Dumnezeu!

7.„Fericiti sunt cei impaciuitori, caci ei vor fi chemati fii ai lui Dumnezeu!

8.„Fericiti sunt cei prigoniti din pricina neprihanirii, caci a lor este Impratia cerurilor!

9.„Fericiti veti fi, cand va vor batjocori pe voi si va vor prigoni, spunand tot felul de lucruri rele si

neadevarate impotriva voastra!”

Calea bucuriei este presarata cu neprevazute incercari neplacute si nedorite, din cauza integritatii de

caracter a crestinului, dar la capatul drumului de urcus, ca o pecete de aprobare si trecere a examenului de

o viata, sunt cuvintele Invatatorului consemnate in versetul al 12-lea, ce suna ca un imn al multumirii ce

pecetluieste fericirea credinciosului: „Bucurati-va si veseliti-va, pentru ca rasplata voastra este mare in

Ceruri, caci tot asa au prigonit pe proorocii, care au fost inainte de voi”. Ce minunat indemn si incurajare de

rezistare la orice incercare a bucuriei pe cale!

Urcusul bucuriei spre varful fericirii este prezentat, ca roade ale Duhului Sfant, pe acest pamant, si care

sunt: dragostea, bucuria, pacea, indelunga rabdare, bunatatea, facerea de bine, credinta, blandetea,

infrangerea poftelor.”

Cand vorbesc de bucurie, ma refer la bucuria credinciosului, care este superioara altor forme de bucuriii

efemere, deoarece nu poate ajunge cineva sa aiba bucurie prin Duhul Sfant, pe acest pamant, inainte de a fi

cat mai aproape de Dumnezeu, avand pacea in suflet, care deschide calea spre Adevar si Lumina Divina.

Darul de bucurie, ajuns la treapta de fericire, ne ajuta sa ne desfatam privirea si sa ne inundam de

sentimentele de adanca multumire, cand privim la tot ce este frumos si bun, lasat de Dumnezeu in natura, in

om si in lumea aceasta, creata de Tatal Ceresc.

Bucuria si fericirea trebuie invatate, exersate si practicate, ca sa devina parte din noi, asa cum a vrut de la

Inceput Dumnezeu.

Sa aveti tot cei, care cititi si raspanditi bucuria si fericirea, parte de o viata cereasca si-n form de-o zi-n

viata pamanteasca, ca sa ajungetii ca rod al Mirabilei Seminte Dumnezeiesti, la vremea rodirii pe plaiurile

ceresti!

Daca ai un zambet permanent in sufletul tau, exteriorul vibreaza de bucurie; si atunci toate sunt in ordine in

pace. Fii fericit ca esti tu insuti si bucura-te de tot ce-i bun in fiinta ta, lasand si pe altii sa se oglindeasca in

aceasta Bucurie!

Dumnezeu ne-a creat pentru Adevar si Fercire!

Sa traim in BUCURIE si-n FERICIRE!

BUCURIA DIN MINE!...

O Bucurie a izbucnit in inima mea,

Cum rasar florile primavara-n gradina,

Cand o adiere de liniste-n mine revine,

Ca si cum as fi aruncat acum in Lumina!...

Cantecul de bucurie cel mai minunat,

Azi vine cu fosnetul frunzelor verzi;

Si cu ciripitul cintezoiului neastamparat

Ce zburda, din pom in pom, prin livezi…

Este toata bucuria ce se naste spontan,

Clipa de clipa, in imensitaatea naturii,

Intre cer si pamant, pe filele scripturii,

Venind din soare, din luna; din Baragan!

Este o bucurie tesuta-n cute de suflet,

Cantata-in clipocitul de izvor racoritor
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Si-n dangatul de clopot; si-n vers de poet,

Ce-si deapana fericirea in versuri de dor!

(Din Cartea „Pasi spre fericire!” de Dumitru Buhai)

E-mail : ProfBuhaiD@aol.com

Articol disponibil la adresa: http://www.clipa.com//a6691-BUCURIE-BUCURIE-FERICIRE.aspx
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