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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

Aleg gandurile armonioase si las bucuria sa curga, ca un izvor, prin inima si sufletul meu, si-L simt ca este

cu mine intotdeauna Dumnezeu...

Este atat de bine sa primesti bucuria in tine, ca un izvor de viata cereasca, chiar aici, pe pamant, simtind

permanent, fericirea eterna dumnezeiasca! Aud cu iubire si bucurie, selectandu-mi gandurile armonioase

din “computerul tabloului de sigurante” al creierului meu, ca sa-mi umplu viata doar cu fericirea ce mi-a

daruit-o credinta mea nestramutata in Dumnezeu. Si las viata eterna plina de bucurie sa curga prin mine,

simtind, de pe acum, vesnica fericire dupa Saritura in Lumina de Maine! Iubirea de Viata Eterna imi da doar

bucurie!

Doamne, tare as vrea,

Fericirea din sufletul meu,

In culorile sfinte de curcubeu,

Sa intre, cititorule, si-n sufletul tau!

Bucuria este “un sentiment de multumire vie, de satisfactie sufleteasca”. Deci, bucuria este un simtamant

ce-si are izvorul in creierul nostru, care, misterios, produce mintea, prin care se reflecteaza in constiinta

realitatea obiectiva si ne conecteaza cu Divinitatea, prin care sufletul si inima noastra sunt inundate de

simtaminte de multumire si fericire deplina, iar credinta in Dumnezeu ne da starea de optimism, speranta si

veselie, cand lumina ne creste inlauntrul fiintei noastre, iar iubirea ne inunda cu pace cereasca si

binecuvantari de bine si de mantuire.

Exista doar o bucurie autenticaa si reala! Este bucuria ce vine din Dumnezeu, prin Harul ce ni-l ofera si azi

Fiul Sau. Este bucuria ce vine prin credinta in Mantuitorul care a Inviat, “din moarte, pe moarte calcand si

celor din morminte viata daruindu-le”. Credinta in Mantuitorul Inviat este sursa bucuriei, fara de care un

crestin nu are oxigenul fericirii. Fara sentimentul bucuriei permanente in inima, un om nu poate fi un crestin

“nascut din nou” si nici un martor al Invierii si al iubirii lui Dumnezeu, care „atat de mult a iubit lumea, ca a

dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica”(Ioan 3/16).

Bucuria este trasatura de caracter de autentificare a credintei adevarate a crestinului!

Izvorul bucuriei credintei crestine, frate romane, este iubirea lui Dumnezeu, de care as dori sa se umple si
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sufletul tau. Ce este iubirea? Este un cuvant de aur ce ascunde margaritare spirituale. Este adevarat ca,

dupa o definitie clasica de dictionar explicativ, dragostea este “un sentiment de afectiune pentru cineva”,

dar sensul acestui cuvant este mult mai adanc. Iubirea a fost si este cantata de poeti, de tineri si batrani,

pusa in proverbe populare, inclusa in folclorul mai tuturor popoarelor. Sa luam cateva asemenea exemple,

din folclorul catorva popoare, ca sa observam cum acest cuvant exprima cu multa grija sentimentul gingas

al sufletului omenesc, in diferite forme lingvistice, cu valori stilistice deosebit de sugstive. In limba zulu, un

proverb spune ca “dragostea nu cauta firul de iarba pe care cade”. In filipineza, zicala spune ca dragostea

este sarea vietii”, iar in libaneza, un poverb spune ca “dragostea acopera defectele, iar ura exagereaza

greselile mici”. In iris, se spune ca ”dragostea infrumuseteaza uratul”. In limba wels, se zice ca ”dragostea

este mai puternica decat un urs”. In norvegiana, gasim ca “cel ce este iubit este frumos intotdeauna”, iar in

engleza cineva poate spune ca “un gram de dragoste are valoarea unui kilogram de lege”. In spanioala, este

o zicala, care spune ca “dragostea adevarata tine pana la moarte”. In limba romana, se spune ca

“dragostea este mai tare decat moartea”.

Adevarata dragoste este apreciata peste tot in lume, dar chintesenta ei filozofico-crestina este prezentata

genial in Biblie, unde gasim, in epistola intaia catre Corinteni, 13/1-8,13 definitia ei intr-o forma poetica, ca

un cantec al sufletului de neuitat, plin de speranta bucuriei in optimismul credintei in Iubirea lui Dumnezeu,

venita pe razele de Lumina din Cer, pe cai de mister: „Chiar daca as vorbi in limbi ingeresti, si n-as avea

dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor./ Si chiar daca as avea darul proorociei si as

cunoaste toate tainele si toata stiinta, chiar daca as avea toata credinta, asa incat sa mut muntii si n-as

avea dragoste, nu sunt nimic./Si chiar daca mi-as imparti toata averea pentru hrana saracilor, chiar daca

mi-as da trupul sa fie ars si n-as avea dragoste, nu-mi foloseste la nimic./ Dragostea este indelung

rabdatoare, este plina de bunatate, dragostea nu pizmuieste, dragostea 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. Proorociile se vor sfarsi, limbile vor inceta, cunostinta va avea sfarsit,/ caci

cunoastem in parte si proorocim in parte,/ dar cand va veni ce este desavarsit, <<acest in parte>> se vas

sfarsi”.

Punctul culminat al acestui poem despre acest cuvant de aur ce ascunde margaritare: dragostea, il

atingem, cand ne urcam pe „muntele fericirilor” si auzim verdictul eternitatii, in versetul 13: „Acum raman

aceste trei: credinta, nadejdea si Dragostea, dar cea mai mare dintre ele este Dragostea”, care este logica

actiunii: morala crestina…

Da! Dragostea nu insala. Iubirea vindeca. Ea uneste. Iubirea este aratata nu doar in vorbe, ci si in actiuni

altruiste. Iubirea are un motiv pur: „Astfel dar, ca niste alesi ai lui Dumnezeu, sfinti si prea iubiti,

imbracati-va cu o inima plina de indurare, cu bunatate, cu smerenie, cu blandete, cu indelunga rabdare./

Ingaduiti-va unii pe altii, si daca unul are pricina sa se planga de altul, iertati-va unul pe altul, cum v-a iertat

Cristos, asa iertati-va si voi./ Dar mai pe sus de toate acestea, imbracati-va cu dragostea, care este legatura

deavarsirii”(Col.3/12-14).

Mantuitorul vorbeste despre iubire dumnezeieste: „Veniti la Mine, toti cei truditi si impovarati si Eu va voi da

odihna./ Luati jugul Meu asupra voastra si invatati de la Mine, caci Eu sunt bland si smerit cu inima; si veti

gasi odihna pentru sufletele voastre.”

Iubirea neipocrita nu cauta avantajul personal. Ea este altruista. Oamenii care traiesc doar dupa reguli reci,

fara suflet, adesea dictate dupa fire, pot cadea usor in capcana lipsei de iubire. „Bucurati-va totdeauna in

Domnul! Iarasi zic: Bucurati-va!/ Blandetea voastra sa fie cunoscuta de toti oamenii. Domnul este

aproape.”(Fil.4/4).

Ca sa ai fericire in sufletul tau, ai nevoie de credinta in Dumnezeu, ca sa poti sa-ti afli tineretea interioara si

s-o cultivi in fiecare zi, cu perseverenta urcand pe treptele bucuriei:

1. Daca-L iubesti pe Dumnezeu din tot sufletul tau si pe semenul tau, ai bucurii.

2. Urmareste adevarul si dreptatea in viata, ca sa ai armonie si fericire in inima ta.

3. Creeaza bucurii mai des in viata ta si a celor din jurul tau.

4. Lasa-ti mintea deschisa si fa ceva nou ce te inspira la bine si divina fericire.

5. Zambeste mai mult si razi din inima, ca sa-ti arati bucuria credintei in Dumnezeu.

6. Priveste la viata ca la un teatru si nu lua totul prea serios, in lumea intoarsa pe dos.

7. Invata sa studiezi din nou, ca totdeauna sa ai ceva de facut, ca sa-ti mentii bucuria.
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8. Fii mai bucuros azi decat ieri; si striga de fericire ca esti viu. Foloseste-ti timpul cu oamenii vii si

crestini, ca sa stii si tu ca traiesti Adevarul.

9. Fii curios sa afli mereu ceva nou, care-ti imbogateste mintea si sufletul, ceva care te face sa doresti sa

traiesti bucuros.

10. Alunga din minte tot ce-i negativ si ai rabdare cu tine, ca sa-ti pui in loc ganduri pozitive, imbracate-n

raze de lumina, venite din Cer, pe aripi de rugaciune.

11. Bucura-te de frumusetile din jurul tau si cauta-le si in zambetul, si in rasul sanatos al oamenilor.

12. Evalueaza-ti faptele in fiecare zi si apreciaza munca ta si a altora. Fii plin de bucurie si fericit ca n-a

trecut inca o zi in zadar… Fii pozitiv si in armonie de bucurie: sa ai credinta in Dumnezeu! Traieste divin!...

Sa dispara din tine gandurile negative

Si mintea-ti sa aiba doar imagini pozitive,

Ca sa poti in viata, in carapacea de tina,

Linistit, sa-ti pastrezi sufletul in Lumina!...

(Va urma)

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