Mărgăritarul
de mult preţ

Bobiţă,
uite ce ţi-am
adus!...

Bunico,
mă duc să
mă joc cu
Ionică.
Bunico, am
plivit straturile
de ceapă...

M-am gândit
să-i dau aceste
jucării lui Ionică.
Îmi dai voie?

Ionică, ştiu
că-ţi plăcea mult
maşina asta. De
acum este a ta!

Foarte bine
te-ai gândit!

Mulţumesc!
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Sfânta Scriptură ne îndeamnă: „Vorbiţi între voi în
psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti” (Efes. 5, 19),
adică în cuvinte purtătoare de har. Acesta este modul cel
mai înalt de a te folosi de darul vorbirii primit de la Dumnezeu. De valoarea
cuvântului se folosesc însă doar oamenii care se gândesc sincer la scopul vieţii
lor pe pământ, oamenii care caută să desluşească rostul şi menirea lor şi să le
împlinească. Spre această serioasă căutare ne îndeamnă Mântuitorul când
spune: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla...” (Matei 7, 7).
Fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu şi are o chemare sfântă în
această lume, dar numai cel care cugetă la aceasta şi care caută cu ardoare o
va afla. Ce frumuseţe şi ce fericire ar fi în lume dacă toţi oamenii ar cugeta
serios la cuvintele lui Dumnezeu şi s-ar strădui fiecare să le împlinească, după
locul şi posibilităţile sale! La acestea au cugetat şi s-au străduit de-a lungul
timpului toţi acei oameni care au devenit până la urmă „casnici ai lui
Dumnezeu” (Efes. 2, 19), „prieteni ai Lui” (In. 15, 14), adică sfinţii. Pe aceşti
oameni îi fericeşte Duhul Sfânt în primul psalm din Sfânta Scriptură: „Fericit
bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a
stat... ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea”
(Psalm 1, 1-2).
Cunoaşterea şi împlinirea cuvintelor Domnului aduce îndreptare, izbăvire
din necazuri, bucurie, după cum ne încredinţează Sfânta Scriptură: „Prin ce îşi
va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale” (Psalm 118, 9).
Comoara pe care o află cei care cugetă la cuvintele Domnului este însăşi
Împărăţia lui Dumnezeu, pe care inima lor începe să o trăiască încă din această
viaţă. Despre aceasta ne mărturiseşte Mântuitorul când spune: „asemenea
este Împărăţia cerurilor unui neguţător care caută mărgăritare bune. Și
aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a
cumpărat” (Matei 13, 45).
Fericit este omul care caută şi găseşte mărgăritarul cel de mult preţ, adică
Împărăţia lui Dumnezeu, care înseamnă „dreptate şi pace şi bucurie în Duhul
Sfânt” (Rom. 14, 17).
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