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inainte-l a suferit crucea, n-a linut seama
de ocara ei qi a gezut de-a dreapta tronului
lui Dumnezeu.Luali aminte, dar,laCel ce

ardbdatde la pdcitogi, asupra Sa, o atAt de
mare impotrivire, ca sd nu vd lisafi ostenifl,
sldbind in sufletele voastre. In lupta voastr5
cu pdcatul, nu v-a!i impotrivit incd pAnd la
sAnge. $i ati uitat indemnul care vd griiegte
ca unor fii: "Fiulmeu, nu disprefui certarea
Domnului, nici nu te descuraja, cAnd
eqti mustrat de El. Cici pe cine il iubeqte
Domnul il ceart6, gi biciuiegte pe tot fiul pe
care il primegte>" . (Earei 12,7-6)
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IUBIREA NA$TE FERICIREA

Ce este fericirea?

Mulfi oameni se intreabd dacd fericirea
existd cu adevdrat gi indoiala lor este
fireascd deoarece fiecare dintre noi am avut
momente in care am simlit o pace adinc6.,
fiind in acelagi timp deplin mulfumili gi

bucurogi, dar parcd tot ne este greu sd

spunem cd fericirea existd cu adevdrat.
Potrivit Diclionarului Explicativ al Limbii
RomAne fericirea este ,,o stare de mulEumire
sufleteasci intensd gi deplind", ceea ce ar
insemna ci toli am fost gi avem motive
suficiente sd credem cd vom mai fi fericifi.
Dar este suficient? Este suficient si simtim



o stare sufleteascd de intensd qi deplind
mulfumire pentru a spune cd suntem
fericifi? Doar atAt simgim gi considerim
noi a cuprinde fericirea? Dacd lucrurile ar
sta aga, am putea afirma ci un ombeat sau
un drogat este fericit deoarece cei care au
trecut prin aceste stdri mdrturisesc cd au
simlit de multe ori o mullumire sufleteascd
intensi gi deplind. $tim gi simfim cd nu este
aqa. De ce? Pentru ci vrem si fim gi perfect
congtienfi atunci cAnd suntem fericifi! Nu
putem confunda fericirea cu be!i4 de orice
fel ar fi ea!

Perfecta congtienfd ne ridicd insd o noui
problemd: teama de a nu pierde fericirea. Ca
sd fim cu adevdrat fericifi nu trebuie sd ne
temem de nimic, nici mdcar de faptul cd am
putea si ne pierdem fericirea, cd fericirea ar
putea si nu dureze. Nicio frici nu are locin
fericire! Afi fericifi presupune a fi siguri ci
starea de fericire nimeni qi nimic nu o poate
lua de la noi. Prin urmare, fericirea, pentru
ca sd fie autenticd, trebuie sd dureze vegnic
gi sd gtim ci dureazd vesnic.

Dacd fericirea autentici dureazdveqnic
inseamni cd gi calJza ei, acel ,,ceva"
care ne aduce starea de mullumire qi

bucurie intensi qi deplind, trebuie sd fie
neschimbdtor qi etern, adici ,,ceva" ce
este in lumea aceasta, dar care nu aparline
ontologic, fiinfial, acestei lumi, deoarece
observdm cd aici caracteristicile comune
lucrurilor sunt schimbarea gi efemeritatea.
Acel,,ceva" nu poate fi decAt dumnezeiesc.
Prin urmare, putem afirma cd gustarea
fericirii are loc doar atunci cAnd simfim
pacea, multumirea qi bucuria ce vin direct
din Dumnezet), din ceea ce este El, din
fiinfa Lui, adicd atunci cAnd simlim deplin
iubirea lui DumnezelJ, deoarece orice
altceva ne-ar aduce intensd gi deplind pace,
mulqumire gibucurie vom gti cd este o stare
ce nu poate heternizatl,iar dac6.nu vom gti
acest lucru inseamnd cd nu suntem deplin
congtienti. Clipa de fericire este aceea in
care Dumn ezeu te ia in brafe, aqa cum iqi ia
mamainbrafe copilul. Cu privire la aceasta,
Sf. Ap. Pavel ne spune: ,,in har suntefif

{



mAntuifi (...) qi aceasta nu e de la voi: este
darul lui Dumnezeu" (Efeseni 2, 8). Harul,
despre care vorbeqte Sf. Ap. Pavel, este
energia iubitoare care porneqte din fiinfa
lui Dumnezeu gi pitrunde lumea aceasta,
inclusiv sufletele gi trupurile noastre.

Agadar, putem spune cd fericirea
este o stare, pe care ne-o oferd harul
dumnezeiesc, de perfectd congtienld, in
care simfim pace, mullumire gi bucurie,
depline gi intense, pe care suntem siguri
ci nimeni gi nimic nu le va lua de la
noi.

Putem ajunge la fericire?

Afirmdm cu tirie c5, in lumea in care
trdim, aqa cum este ea acum/ nu putem
ajunge la fericire, ci doar putem sd o
gustdm! Nu am gisitnicio mirturie despre
un om pe care tristefea sd nu il fi ajuns.
Nimeni dintre cei care au vorbit despre

fericire nu a afirmat despre sine sau despre
altul cd nu a cunoscut qi tristetea. in ceea ce
ne privegte, cregtini fiind, trebuie sd avem
in vedere ci MAntuitorul Iisus Hristos
numegte viafa noastri pdmAnteascd,,vreme
de prigoniri" (Marcu 1"0, 30), iar Sf. Ap.
Pavel ne avertizeazd cd,,tofi care voiesc
sd trdiascd cucernic in Hristos Iisus vor fi
prigonifi" (1I Timotei 3, 12).

Putem gusta fericirea?

Faptul cd nu putem ajunge la fericire
in lumea aceasta nu inseamni insd cd nu
putem avea momente sau chiarperioade de
fericire. Putem gusta fericirea qi, mai mult,
trdi cu nidejde4 cu speranta, sau chiar cu
increderea cd dupi moarte vom intAlni o
lume in care fericirea este posibild sau cd
lumea aceasta poate si sufere o schimbare
care sd faci posibild fericirea in cadrul
ei. Pe ce ne bazdm cAnd facem aceastd

9



afirmafie? Pe mirturiile celor care au avut
parte de fericire. Cea mai importanti
mdrturie o constituie Schimbarea la Fafd a

MAnfuitorului Iisus Hristos despre care ne
mirturisesc Evangheliile: ,,Iisus a luat cu
Sine pe Petru gi pe Iacov qi pe Ioary fratele
lui, gi i-a dus trtr-un munte inalt, de o parte.

$i S-a schimbat la fal6, inaintea 1or, 9i a
strdlucit fala Lui ca soarele, iar veqmintele
Lui s;au fdcut albe ca lumina. $i iatd, Moise
qi Ilie s-au aritat 1or, vorbind cu El. $i,
rispunzAnd, Petru a zis lui Iisus: Doamne,
bine este sd fim noi aici; daci voiegti, vom
face aici trei colibe: Jie un4 gi lui Moise
una, gi lui Ilie una. Vorbind el incd, iatX un
nor luminos i-a umbrit pe ei, gi iati glas

din nor zicilnd <Acesta este Fiul Meu Cel
iubit, intru Care am binevoit; pe Acesta
ascultali-L>. $i, auzind, ucenicli au cdzut
cu fafa la pimAnt gi s-au spdimAntat foarte.

$i Iisus S-a apropiat de ei, gi, atingAndu-i,
le-a zis: Sculafi-vd qi nu vd temefi" $/l'atei
t7, L-7).

Dupi aceastd mdrturie referitoare la
MAntuitorul Iisus, ne intereseazd in mod
deosebit gi mdrturia Sf. Ap. Pavel. De ce?

Pentru cd Sf. Ap. Pavel este un om care
afirmd cd a gustat fericirea -,,Cunosc un om
in Hristos, care acum paisprezece ani - fie
i:r trup, nu gfiu; fie in afard de trup, nu qtiu,
Dumnezeu gtie - a fost rdpit unul ca acesta
pAni la al treilea cer. $i-l gtiu pe un astfel de
om - fie in trup, fie in afard de trup, nu qtiu,
Dumnezeu qtie, cd a fost rdpit in rai qi a auzit
cuvinte de nespusr p€ Car€ nu se cuvine
omului sd le griiascd"., ci este un trimis
al lui Dumnezeu - ,,Pavel, apostol nu de
la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus
Hristos gi prin Dumnezeu-Tatdl" (Galateni 1.,

1); ,,v6.fac cunoscut, fralllog cd Evanghelia
cea binevestitd de mine nu este dupi om;
pentru cd nici eu n*am primit-o de la om,
nici n-am irvitat-o, ci prin descoperirea lui
Iisus Hristos" (Galateni'J.,'1.'1.-'1.2) - care gtie
calea prin care tofi putem ajunge fericili -
,,nu mi ruqinez de Evanghelia lui Hristos,
pentru cd este putere a lui Dumnezeu spre

t

10

l
l

l

l
I

l

l
l

-=

tI

$


