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BUCURIA MÂNTUIRII

POEZII PENTRU SUFLET

Prof. Dumitru Buhai

(Continuare din editia precedenta)

SINGURUL MEU DRUM...

Sunt fericit ca de multi ani pot respira crestineste

De cand, Isuse, in verdea mea tinerete, te-am intalnit;

Si Tu mi-ai vorbit in limba mea materna: in romaneste,

Dandu-mi aripi de zbor spre Cerul Tau, ca mantuit!...

*

ADEVARUL SI FERICIREA

IN SUFLET LE PORT!

Asa uneori, as dori, fericit, eu sa zbor,

Spre Tara Adevarului Luminii eterne,

Sa traiesc Sus in Cer, unde nu sunt dureri,

Ci o pace eterna, deplina si linistita-n Isus!

Si aici, jos: pe pamant, chiar acum,

Ma inunda Lumina Divina de Sus

Ce-mi da fericirea pe-al meu drum,

In spicul Ancorei Adevarului lui Isus!

O, ce bucurie traiesti sa fii in Lumina,

Chiar si-atunci, cand in jur e-ntuneric!

Inima de pace divina iti este plina,

Daca Adevaru-ti este-ntotdeauna sfetnic...

Prietene, n-ai vrea si tu, acuma, sa vii

La Mantuitorul Isus ce-i Ancora Divina,

Ca sa ai bucuria-n Adevaru-n Lumina

Si sa traiesti mereu in fericirea sublima?...

*

TE CAUT...

Ca un susur bland

E vocea Ta, Doamne,

Cand Te caut umbland,

In ierni si in toamne...

Te caut pe cer,

Pe glia tacuta,

In floarea de mar
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Si-n painea crescuta!

Te caut pe campu-nmiresmat,

In izvorul de apa lin si curat;

Si-n vantul ce-adie-n campie,

Asteptand raza de soare sa-nvie!

Si Te gasesc in tot ce-i bun,

Pe obosita noastra buna glie;

Si chiar aici, in al meu surghiun,

Mi-e sufletul plin de bucurie!...

*

MA ROG SI AZI LUI DUMNEZEU!

Ma rog si azi, ca-n orice zi, Dumnezeului meu Mare,

Ca fericirea-n suflet tot mai mult sa-mi creasca;

Alba, ca si crinu-nmiresmat, scaldat in razele de soare

Si ca o curata lacrima divina-n lumina ingereasca...

Mereu lui Dumnezeu, cu bucuria cea mai mare,

Ma rog ca fericirea-n sufletul meu sa rodeasca!

Fac rugaciuni de multumire si azi lui Dumnezeu,

Pentru ca in vita vietii mele sa fie doar rod curat,

Ca dar primit, pe cale de lumina, de la Imparat,

Ca sa am in vasul meu de lut mereu incredintarea

Ca fericirea-mi umple cu voie buna viata si cararea!

Ma rog ca dragostea-mi din suflet sa dea roadele ceresti,

Aici, in locurile unde sunt acum, in forme pamantesti...

Ma rog lui Dumnezeu sa-mi umple viata cu Duh Sfant,

Ca sa am bucuria fericirii-n pribegia-mi pe pamant;

Si sa port in suflet surasul din raze de soare cu lumini,

In viata mea de calator, in casa mea de lut, printre straini....

Ca un pui de porumbel, in coaja de ou, ma rog lui Dumnezeu,

Ca sa fiu gata de plecare, cand Ziua harazita va sosi in zare...

Ma rog ca mirabila samanta sa aduca roade in sufletul meu

Si-n credinta sfanta bine ancorate, ca sa le am la decolare,

Din lumea de tina-n cea de lumina-n Raiu-n a mea asteptare...

Pana atunci, inca in cortul de lut, scaldat in fericire de bucurie,

Ma rog lui Dumnezeu sa-mi dea cantecul Sau, in proza si-n poezie!

Ma rog mereu lui Dumnezeu, in versurile de foc din sufletul meu!

Ii multumesc pentru fericirea de-o viata intreaga lui Dumnezeu!...

*

CREDINTA

Te port in suflet din pruncie,

Al vietii mele nepatruns mister,

Caci te-am indragit si-a ta solie

Mi-a adus pacea cea dulce din Cer!
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Speranta ta sfanta mi-ai pus-o in piept,

Ca spre-a ta tinta s-alerg, pe-a ta cale...

Si-i mare miracol sa merg pe drum drept,

Cand tu ma conduci pe-a vietii carare!...

Singur-singurel, cand eram gata de cadere,

Tu, in sufletul meu, ai venit cu a ta putere.

Calea vietii mele, uneori, chiar in serpentina,

Tu, credinta de Sus, ai facut-o dreapta si lina!

Credinta curata, venita din Cerul Casei de Sus,

Mi-ai adus mantuirea sufletului meu prin Isus...

Nu-nteleg cum ai lucrat in clipele mele de jale,

Ca mi le-ai schimbat in bucuria vieti-mi pe cale?...

*

DUMNEZEU SI-A PUS SIGILIUL SAU!...

Dumnezeu Si-a pus Sigiliul Sau peste mine din pruncie

Si m-a luat de mana, ca un tata Bun, iar eu L-am urmat,

Pornind cu El pe carare, iar Cuvantul Lui m-a mangaiat,

Cand mi-a spus ca-mi da autograful divin pentru vesnicie!

El Si-a semnat pe inima mea de copil Numele Lui Sfant,

Ca sa-L am ca dar si adeverinta, ca-nfiat pentru vesnicie...

De-atunci, port Sigiliul Sfant in mine, ca viata pe pamant

Sa-mi fie, oricand, doar o raza calda de soare in bucurie!...

*

Imi inchipui ca merg de-a lungul unui rau lung, lung... Galopez pe un cal frumos, in timp ce intunericul se

mareste, lumina scade, iar sufletul meu nazuieste spre alte meleaguri mai pure, mai calde, mai bune..., din

Tara Luminii eterne, unde-i soare fara de apus si frumuseti de nedescris, unde nu-i boala si nici durere, nu

este suspin si nici plans, ci doar bucurie, partasie si fericire!...

Intinderea fara sfarsit ce-mi sta inainte imi da viziunea galopului, pe cand sufletul meu se umple de o poezie

suava, cu un vers ce urca notele curcubeului si muzica eternului Paradis, spre care ma indeamna fiecare

gand ce-l port in fiinta mea... Visez si sper, indreptandu-ma spre Soare... In jurul meu, oamenii alearga spre

tinte necunoscute, dar care duc spre abisul fara sfarsit al nefiintei... Ma cuprinde un dor dupa Ancora

salvatoare a visului meu si a acestor oameni, pe care-i doresc salvati si fericiti, pentru vesnicie, cu bucuria

mantuirii in sufletele lor!...

(Din volumul “Bucuria mantuirii. Poezii”, de prof. Dumitru Buhai)
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