Editorial

Fericirea
de a dãrui

Î

n cuvântarea sa de
rãmas bun de la Milet,
Pavel apostolul ºi-a
încheiat vorbirea cu cuvintele
Domnului Isus: „Este mai ferice
sã dai decât sã primeºti” (Fapte
20.35).
Un studiu realizat de
cercetãtorii canadieni ºi publicat
la începutul primãverii în
revista SCIENCE arãta cã „banii
aduc fericirea, cu condiþia sã fie
cheltuiþi pentru a ajuta pe
cineva sau pentru cauze
caritabile”.
Agenþiile de presã de
pretutindeni au difuzat ºtirea,
preluatã de ziarele din þara
noastrã cu titluri precum: „Banii
aduc fericirea dacã sunt cheltuiþi pentru binele altora” sau
„Banii dãruiþi aduc fericirea”.
Nobilul francez Chevalier
de Mere (1607-1684) dãdea
urmãtoarea definiþie generozitãþii: „Un suflet se poate numi
generos atunci când îi face mai
multã plãcere sã dea decât sã
primeascã”.
Cercetãtorii au mãsurat
nivelul de satisfacþie al unor
angajaþi din Boston, SUA, dupã
primirea unor prime mari
(3000-8000 de dolari) ºi
cheltuirea diferenþiatã a banilor,
cei mai fericiþi dovedindu-se a
fi aceia care au oferit o mare
parte din bani unor cauze
sociale.
Rezultatele experienþelor de
genul acesta au ocupat pagini
întregi din presã, fiind analizate
ºi popularizate aspectele

dãrniciei.
Domnul Isus a spus: „Nu vã
strângeþi comori pe pãmânt
unde le mãnâncã moliile ºi
rugina ... ºi le furã hoþii, ci
strângeþi-vã comori în cer”
(Matei 6.19-20).
Eclesiastul (5.13) spunea:
„Este un mare rãu, pe care l-am
vãzut sub soare: avuþii pãstrate
spre nefericirea stãpânului lor.”
Apostolul Pavel aratã în II
Corinteni 9, Rãsplata dãrniciei
creºtine, când scrie: „... dovada
datã de ajutorul acesta (pentru
acoperirea nevoilor sfinþilor) ...
îi face sã se roage pentru voi ºi sã
vã iubeascã din inimã” (v. 13-14).
Desigur, existã multe lucruri
care pot aduce fericirea - chiar
ºi dacã numai pentru o vreme în casele ºi vieþile oamenilor.
Dar adevãrata fericire, care sã
aibã o duratã veºnicã, nu se
poate obþine decât cu
Dumnezeu ºi în Dumnezeu,
dupã cum mãrturisea psalmistul
Asaf din momentul în care a
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rãsplãteascã.”
Luca 14.13-14

intrat în sfântul locaº al lui
Dumnezeu: „Cât despre mine,
fericirea mea este sã mã apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de
adãpost, ca sã povestesc toate
lucrãrile Tale” (Ps. 73.28).
Dar, mai presus de toate,
„mulþumiri fie aduse lui
Dumnezeu pentru DARUL LUI
NESPUS DE MARE!” (2 Cor. 9.15)
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