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BUCURA-TE, VIATA-I DAR MINUNAT!

Azi m-am privit in oglinda si-am vazut doua stele

Ce-mi zambeau fericite, cand ma uitam eu la ele.

Faclierii ce ma priveau erau ochii mei ce mi i-ai dat

Sa-i am calauze pe caile de viata pe care-am umblat.

Ai pus, Doamne, doua stelute-n copacul trupului meu,

Pe varful cu frunze verzi si ramuri tinere, si sanatoase,

Ca-n viata sa nu ma lovesc de ce mi-ar putea face rau,

Ci, fericit, eu sa traiesc in corola operelor Tale frumoase.

Inchid, pentru o clipa, obloanele ochilor mei si ma-nchin,

Tie: Parinte, fericit c-ai fost acesti frumosi ani cu mine...

Ajuns la hotarul acesta de zile, privesc fericit Cerul senin,

Lasand deschise cele doua stele, ca sa vezi, Tu prin ele!

In clipele acestea de eliberare din lumea de tina,

Ma simt fericit ca m-ai proiectat ca o floare-n pomul vietii,

Lasand sufletu-mi sa se-oglindeasa-n talazul de-azur din Lumina,

Si in aceasta zi de Bucurie imi canta inima privind zorii eternitatii!

Prof. Dumitru Buhai

Cred ca am fost creat din materialul pamantului, ca elemente

fizice si chimice, dar mi s-a insuflat o Luminita divina din viata ce

m-a legat de familia eterna, de Dumnezeu. Sunt si eu fiu al Cerului.

Sunt frate cu Mantuitorul lumii! Ce fericire!

El a trait pe pamant o vreme. Si eu traiesc, aici, anii predestinati. El traieste si eu sunt viu, caci a pus in

mine, prin credinta mea in El, Duhul cel Sfant, de viata datator si pururea in fiinta mea, calauzindu-mi pasii,

viata, idealurile, sperantele, vindecandu-mi sufletul si trupul. Si acum, in acest moment, simt refacerea

celulelor, disparitia microbilor, aerisirea interiorului meu, care ma intinereste, dandu-mi aripi ca de vultur, ca

sa mai traiesc si sa fiu fericit si pe acest pamant, ca elev sarguincios in Scoala Tatalui meu.

Partea fizica a fiintei mele, celular reinnoita, redevine la forma ei perfecta, iar spiritul meu, reinviorat, fericit

si in permanenta in legatura cu Divinitatea. Duhul Sfant a pus stapanire pe mine si imi da Bucuria trairii din

plin in Lumina, ca sa fiu pregatit permanent, ca un cosmonaut al Cerului, pentru zborul final: in Lumea

Misterului...

Traiesc bucuria Cerului si fericirea Misterului, cantand bucuria izvorului de viata vesnica ce o simt ca a

intrat in mine, traind clipa de tina in legatura de veci in Lumina. Si sunt fericit!

As dori sa fii fericit si tu: cititorule! De aceea, scriu, cu gandul la tine, ca sa ai Bucuria ca esti viu, ca

traiesti; si sa multumesti lui Dumnezeu pentru acest Dar Divin minunat: viata ta, care, cu adevarat, este

aurul sfant si curat ce ti s-a dat, cand, ca o coroana a creatiunii, ai fost proiectat!

Viata ta e dar de aur curat,

Primit la nastere de la Imparat,

Ca sa fii fericit si Lui sa-I multumesti!
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Viata este un dar minunat de la Dumnezeu: un bulgare de aur curat! Nu este pacat sa treaca peste noi anii

ce-i avem de trait pe pamant, fara sa stim sa pretuim viata ca un Dar de la Dumnezeu, de care si in care sa

ne bucuram si sa ne pregatim de zborul cel mare, gustand, prin credinta, Bucuria de biruinta, caci mergem

Acasa: la Tata?

Bucura-te, viata-i aur curat: un DAR minunat! Multumeste ca traiesti, lui Dumnezeu ! Ii multumesc si eu din

tot sufletul meu!

Viata-i darul nostru minunat ce ni l-a dat Dumnezeu,

Ca sa traim pe pamantul acesta ca un experiment;

Si-n Scoala terestra, sa invtam ceva permanent,

Ca prin credinta sa trecem si la examenul ei greu.

Este o cale in viata de-a avea permanenta bucurie,

Cand gandul si fapta se-mbina-ntr-o sfanta armonie,

Urcand treapta cu treapta pe infinita spirala a Cerului,

Idealul de-atins in fericirea gasita pe drumul misterului.
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