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PÂINEA VIEȚII

Ca un susur blând

E vocea Ta, Doamne!

Eu Te caut umblând,

În ierni și în toamne…

Te caut pe cer,

Pe glia tăcută,

În floarea de măr

Și-n pâinea crescutâ!

Te caut pe câmpu-nmiresmat,

În izvorul de apă lin și curat;

Și-n vântul ce-adie-n câmpie,

Așteptând raza de soare sa-nvie!

Și Te găsesc în tot ce-i bun,
Pe-a noastră obosită glie;

Și chiar aici, în al meu surghiun,

Mi-e sufletul plin de bucurie!...

Rev. Dumitru Buhai

Am citit o broșură intitulată „Marea amăgire cu formalismul religios”,

din care am reținut expresia „masca de pe fața creștinismului

contemporan”. Dincolo de adânca semnificație lingvistică a acestei

expresii, m-a tulburat pericolul spiritual al realității lumii creștine de

astăzi, care imită lumea socială, fîcând din biserică un fel de

„corabie a salvării” cu forme împrumutate și cu mijloacele egoiste ale

„cultului personalităților”, care umbresc frumusețea și realitatea

mântuirii plătite scump de Dumnezeu, prin Domnul Isus: Fiul Său,

care a murit și a înviat, ca să dea speranță și mântuire din păcat

tuturor celor ce cred sincer în El și-și dedică viața în viețuirea după
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modelul dat de Mântuitorul , devenind „creștini”: „croitori de cărări

drepte” cu picioarele credinței lor „pentru ca cel ce șchiopătează, să

nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat”( Evrei 12/13).

Acești creștini: bărbați, femei, tineri, tinere, copii au înțeles; și

le-a pătruns în inimă mesajul sfânt al Sfintelor Scripturi că

„Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul Lui

Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață

veșnică” și că „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume,

ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” ( Ioan

3/16 – 17).

Când am simțit tresărirea inimii mele la recitirea acestor

cuvinte din Scrisoarea lui Dumnezeu pentru sufletul meu, mi-au fost

inundate celulele creierului de cuvintele rugăciunii adresate către Fiul

Său: „Fă, Isuse, ca trupul meu să fie biserica ta, iar sufletul –

chipul feței Tale! Doamne, ține sufletul meu treaz și trimite asupra

lui Lumină îmbelșugată!”

Doamne, ce minune în a mea închinăciune! Mă ofer cu

totul Ție, ca în copilărie, dându-ți ochii, urechile, gura, inima și

vorbele mele… Pe mine însumi mă predau, ca să fiu al Tău eu

vreau… Păstrează-mă ca proprietar și ocrotește-mă ca pe copilul Tău,

căci Tu ești Tatăl și Dumnezeul meu!... Hrănește-mi sufletul cu

Pâinea vieții: Cuvântul Tău…

Pe când rosteam, în mintea mea, și scriam electronic pe

miraculosul portativ al computerului rugăciunea sufletului meu, mi-au

răsărit ca un far de lumină, în memorie, cuvintele Mântuitorului:

„Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în Mine, are viață

veșnică. Eu sunt Pâinea vieții”(Ioan 6/46-47).

El: Pâinea vieții, care „la început era Cuvântul; și Cuvântul

era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. A venit la ai Săi, dar

ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor

ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui

Dumnezeu… Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de

har și de adevăr…”

Cuvântul și Viața, Harul și Adevărul ni s-au relevat în „Pâinea

Vieții”, ca să avem speranță și credință că Dumnezeu ne iubește și
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ne dorește să fim fericiți în cortul de lut, ce ni l-a dat ca

împrumut, dar și în veșnicie, în corp de lumină divină…

Lumina divină ce ne inundă mintea, sufletul și spiritul ne

deschide fereastra Cerului, ca să vedem ținta de alergare cât avem

de călătorit pe acest loc ce ni s-a dat să trăim aproximativ 25.550

de zile, adică vreo 70 de ani… |i ce minunat este să fii în

Lumină!...

Lumina și „Pâinea vieții” ne dă hrana spirituală a minții,

printr-o învățătură clară cu privire la Planul lui Dumnezeu de mântuire

a omului, prin credința în Fiul Său: Mântuitorul lumii, care a venit

din Paradisul bucuriei în lumea noastră, ca să ne arate un drum

spre fericire, prin harul de mântuire. Isus: Pâinea vieții este centrul

cărții divine venite din Cer, pe căi de lumină dumnezeaiască, ca să

ne vestească, să ne vorbească și să ne școlească pentru formarea

noastră, ca să fim gata de transformarea din cortul de tină în

giuvaierul strălucind de lumină…

Am citit mii de cărți și am rămas impresionat de munca

extraordinară a roiului de scriitori și poeți care și-au dezvăluit sufletul

lor, descoperind secrete și experiențe de viață, transmi țându-le pe

calea scrisului, folosind mijloacele cele mai diverse ale limbii, cu

scopul de a comunica idei și adevăruri, în cele mai diverse și mai

frumoase forme.

Prin citirea și studierea cărților – tezaur de experiențe de

viață și înțelepciune în forme estetice atingând culmea unor

capodopere de valoare universală – ne îmbogățim sufletele noastre cu

gândurile, ideile și învățăturile scoase din viața, experiențele și creația

acestor titani ce ne inundă viața și ne opresc, pentru momentul

citirii, din alergarea spre necunoscut…

Cărțile sunt niște colecții de vise. După citirea lor, revii la

realitatea vieții ce o trăiești. Viața ta rămâne închingată în

compromisul continuu între sufletul tău și dorințele lui, între cei din

jur, cu planurile lor, și năzuințele tale... O mască este aruncată pe

fața prietenului tău sau a fratelui tău mai mare, sau a celui drag: o

mască a minciunii ce acoperă adevărul. Realitatea vieții, adeseori, e

dură și visul ți-l fură!…

Cărțile sunt vocile celor ce au experimentat viața și ne fac și

pe noi să le cunoaștem și să le înmagazinăm, în noi, ideile,
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gândurile și aspirațiile, îmbogățindu-ne sufletul și mintea. Îi mulțumesc

lui Dumnezeu pentru asemenea cărți!

De multe ori mă hrănesc cu cuvintele care nu mă mint și nu

mă înșală… Iubesc cuvintele. Îmi hrănesc cu ele mintea. De când mă

știu, am fost umplut de cuvinte citite, ascultate sau izvorâte în

creierul meu. Cuvintele sunt semințele în ogorul minții mele dornică

de a cunoaște cât mai mult din enigmele vieții pe acest pământ, ca

să știu să-mi fac temele ce mi s-au dat în școala vieții în care,

într-o zi cu zăpada dalbă, eu am intrat. Cuvintele mă inspiră la o

trăire, la o transformare – cu multă răbdare – pentru clipa cea mare:

de decolare…

Cuvintele mă emoționează și mă răpesc în lumea de vis a

curcubeului unei lumi cu oamenii buni, miloși, sănătoși și frumoși,

altruiști, netriști, fericiți: mântuiți…

|tiu că omului i s-a dat conștiința, ca să se recunoască că

este o sămânță semănată de Dumnezeu, în grădina pământului, din

care să crească ca un pom de viață, care la timpul potrivit să dea

roada ce va fi culeasă, când timpul sosește să fie luată acasă…

Fructul rodit își așteaptă cuminte dulceața, cu hrana cerească.

Scara cu care urc spre Cer s-a mai oprit pentru o clipă:

răgaz de-nvățare și rededicare, în pregătire de rod copt pentru

decolare, cu nava cerească din lumea de visare pământească. Viața

este un vis spre paradisul promis…Viața este un drum. Alerg să

ajung la capătul drumului și doresc să fiu fruct copt la capătul vieții

de pe pământ! De aceea, am nevoie de energie spirituală în viața

reală, iar cuvintele îmi întăresc aripile, ca să zbor să găsesc locul cu

fericirea divină, într-o lume sublimă!

Iubesc cuvintele…

Cuvintele sunt pentru mine

Ca sângele ce curge prin vine,

Ca aripile de pasăre-n zbor,
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Ca șuieratul de vânt călător,

Ca razele jucăușe de soare

Ce mă-ncălzesc și-mi dau alinare,

Cu viața minunată-n plimbare,

Pe glia aceasta cu aer și soare!

Cuvinte, bogăție de viață și flăcări pe cale,

Cuvinte, speranțe și gânduri, de viață scântei,

Un izvor clipocind în susurul blând de visare,

Sunteți o clipă eternă surprinsă-n cuvinte-idei

Cuvântul e forța latentă ce-mpinge la faptă,

E sunetul blând, dar e și trăsnet sau furtună;

Poate să fie muncă și viață: o cale mai dreaptă!

Sau un îndemn pentru o viață mai înțeleaptă…

Cuvintelor, idei, veniți ca un sol de păsări,

|i-mi cuprindeți gândirea, sufletul și gura,

Ca prin voi mesajul ce ni-l dă Scriptura

Să-l transmit în forme de binecuvântări!...
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Dintre miile de cărți, în care cuvintele sunt semințele ce-au

rodit gândurile și ideile ce mi-au bucurat sufletul și mi-au îmbogățit

mintea, Cuvântul lui Dumnezeu: Pâinea vieții, Biblia, Cartea venită

din Cer, Cuvântul vieții a rămas unica scriere care m-a însoțit pe

parcursul întregii mele vieți, dându-mi sensul drumului de urmat și

îcălzindu-mi sufletul pentru lucrurile ce merită osteneală în viață. Biblia

este Scrisoarea lui Dumnezeu pentru sufletul meu și al tău, ca să

ne fie izvorul de mântuire și sursa de bucurie.

Biblia este Logosul întrupat, Ființa Divină: Dumnezeu, devenit

om, pentru ca eu să primesc mântuirea prin Har, minunea credinței

plătită prea dur pe Calvar… Biblia este Iubirea lui Dumnezeu măreață

și sfântă și pentru sufletul tău.

O, cât aș dori să înțelegi misterul Logosului sfânt și să-ți

hrănești sufletul cu „Pâinea Vieții” dimineața, la prânz și seara: de-

acum, în toate zilele câte mai ai de trăit încă pe aceast pământ… și

să fii iar fericit că-n inimă ți-a înflorit bucuria mântuirii cu primăvara

fericirii, pentru veșnicia în sărbătoare!...

Este un mister să avem, ca hrană din Cer, Logosul sfânt,

întrupat pe pământ, ce-a pus pecetea Duhului Sfânt pe cuvintele

de învățătură semănate, ca mirabile semințe pentru “Pâinea Vieții”, în

Cartea numită Scriptură!...

Biblia este o carte din Cer. Este o Carte unică: o adevărată

bibliotecă, în care sunt așezate, ca într-o catedrală universală,

mirabilele semințe semănate din Cer și sădite de Semănătorul Divin,

pe ogorul celor șaizeci și șase de volume: manuale-minune, din care

să învățăm să ascultăm de Dumnezeu și să ne pregătim sufletele

pentru intrarea în casa divină, la vremea examenului final de intrare

în starea cea nouă-n Lumină…

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu: Pâinea vieții, ca hrană

spirituală nepieritoare, care ne dă viață veșnică. Inima acestei cărți

este chiar Dumnezeu ce ni S-a arătat prin Fiul Său: Mielul Divin

sacrificat pe crucea sinistră, ca să ne salveze din moartea păcatului

tristă și să ne aducă speranța salvării prin credința în Mântuitorul.

Balsamul cuvintelor din Scrisoarea lui Dumnezeu ne poate

face sufletul mai frumos!
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„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca

să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire,

pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic

pentru orice lucrare bună”( 2 Tim. 3/16-17).

Citirea Scrisorii lui Dumnezeu ne deschide ușa sufletului, ca

să intre hrana spirituală nepieritoare: Pâinea Vieții, Domnul Isus, cu

fericirea și energia, ce ne ridică din lumea de tină și de rugină, cu

lacrimi și jale, fără credința biruitore, în locul luminii credinței, cu

speranță și bucurie a mântuirii, pe drumul spre locul unde nu se

mai moare.

Pâinea Vieții ne umple celulele de lumină ale sufletului de

bucurie, iar firea cea veche: egoistă și tristă, cu gânduri sinistre, cu

inclinații nebune și rele, dispare; și-apare în noi „omul cel nou”,

legat prin credință de paradisul bucuriei, în care ai hrana sufletului:

bucuria de a iubi, bucuria de a trăi, bucuria vieții pe calea credinței

în Dumnezeu.

Pâinea Vieții îți poate da bucuria vieții pe calea spre cimitir,

chiar și atunci, când pe obraz îți curg șiroaiele de lacrimi. Greul,

tristețea din clipa trăită devin momentele de călire creștină, într-o

lume de încercare a credinței tale și a mele, cât este de tare.

Bucuria este un dar divin în viața fiecărui creștin. Dacă ești creștin și

ai darul divin al mântuirii, este nevoie să fii aducător de bucurie

pentru sufletul tău și pentru oricine privește la tine, dragă frate

române! Hrănește-ți mereu sufletul și vezi cât este de bună și de

fericitoare această Pâine a Vieții, căci ea este puterea vie și plină

de har, pregătită în cuptorul iubirii divine de pe Calvar. De aceea,

când vezi un pom : un arbore mare și noduros, nu uita!...

Isus murea pentru sufletul tău în colivie,

îmbrăcat în cortul de lut, luat pe pământ,

pe o cruce sinisteră masivă, bătută de vânt;

și-ngropat, ca o sămânță vie-n rece mormânt…
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Mirabila sămânță a-nvins moartea prin moarte,

și-a-nviat, redevenind Rege, Preot, Dumnezeu,

făcându-ne și nouă, prin credința în El, parte

să fim bucuria de rod din durerile sufletului Său.

Române, când vezi vreun pom noduros pe pământ,

amintește-ți de jertfa grea plătită și pentru tine,

că este clipa să crezi, ca să nu intri-n mormânt

nemântuit și negata de viața cea sfântă ce vine!

Trăim într-o lume asaltată de egoism, de lăcomie și lepădare

de credință. Sunt vremuri tulburi, când predomină răutatea și ura,

când este atacată Scriptura, când oamenii se amăgesc cu iluzii de

fericire materială, când legile date de Dumnezeu sunt călcate și

înlăturate, rugina acoperă iubirea de aproapele, ura naște războaie,

cel mai bogat pe sărac îl despoaie, veștile sunt multe și

diversificate, dar rele sunt aproape toate: se scoală un neam

împotriva altui neam, adepții unor credințe atacă cu cea mai mare

cruzime pe cei de alte păreri și curg lacrimi și sânge, oamenii se

omoară între ei fără de milă, copii rămân orfani cu miile, bolile

lovesc cu groaza durerii, iar alții se-mbată în bogăția plăcerii,

uitându-se de învățăturile sfinte și bune de trai civilizat: parcă

omenirea a intrat într-o corabie imensă a pierzării, plutind pe o mare

în furtuna nebună. Parcă și natura s-a revoltat și se cutremură

pământul, parcă a turbat vântul, suflând cu viteze infernale, pe când

ploile nesfârșite lovesc casele, pădurile, ogrăzile, ogoarele pregătite să

dea roadele așteptate de oamenii înfometați, mulți dintre ei, de apele

dezlănțuite luați… Strigă spre cer nefericirile: Doamne, ne pedepsești

necredințele?!...
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Ieri am citit un articol de ziar românesc. Titlul aricolului mi-a

atras atenția prin tragedia situației descrise: ploile torențiale

dezlănțuite în România au rupt zăgazurile, au surpat malurile apelor,

care s-au repezit peste case, peste livezi și ogoare, măturând din

cale tot ce întâlnea: clădiri, oameni, animale, agoniselile strânse cu

munca de o viață… Titlul articolului de ziar exprima realitatea

apocaliptică a nefericirii, a pierderilor irecuperabile și disperarea

oamenilor loviți de stihiile naturii. Era scris negru pe alb: „Dumnezeu

și-a întors fața de la noi!”. Era strigătul disperat al unei românce

ce-și pierduse absolut tot ce agonisise o viață întreagă. M-am uitat și

la alte titluri de articole legate de vremurile tulburi ce le trăim. Am

notat câteva: „A înnebunit clima”, „România înecată în lacrimi”,

„Cimitire și biserici sub ape”, „După Apocalipsa”…  

    Trăim cu adevărat niște vremuri apocaliptice, căci oamenii și-au

întors fața de la Dumnezeu și fac tot mai mare rău, iar bucuria și

zâmbetul de fericire de pe fețele semenilor noștri a cam dsipărut.

Iubirea celor mai mulți s-a răcit, sentimentele s-au topit sub focul

egoismului dezlănțuit. Stăm prea mult izolați în carapacea eului nostru

privind la televizoare, navigând pe undele electronice ale

computerului, sau scriind câte ceva pe foaia electronică. Nu ne mai

pasă de cei din jurul nostru? Oamenii citesc tot mai puțin cărți de

proză și poezie bună, cu atât mai puțin Sfânta Scriptură și – cred -

că mulți au devenit săraci lipiți pământului sufletește, deși – poate –

au bani mulți în buzunare sau în bănci. Să fi uitat prea mulți

oameni de sufletul lor și să nu mai aibă legătura cu Dumnezeu și

să nu mai se hrănească cu „Pâinea cerească”?!... Suntem în vremuri

ciudat de pătate și împiestrițate, cu apă murderă în fântânele

sufletetelor! Prea mulți sunt departe de paradisul Bucuriei și sunt

doborâți de îndoieli și necredință, neînțelegând voia lui Dumnezeu

pentru viața lor; și sunt nefericiți și nemulțumiți.

Pentru regăsirea echilibrului sufletesc și înflorirea bucuriei în

inimile noastre, avem nevoie de Pâinea Vieții, care să ne transforme

în oameni ai lui Dumnezeu, adică ființe noi cu suflete în trupuri ce

asimilează și răspândesc valori Dumnezeiești, într-o lume dezechilibrată

și asaltată de ură și lepădare de credință. Este timpul ce strigă

nevoia de pocăință și de credința în Dumnezeu ce ne-a creat și ne
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iubește, ne învață, ne dă mila și iertarea Sa, ca să redobândim în

suflete pacea și fericirea.

Omul are nevoie de hrană spirituală, pe care o găsim din

belșug în Scripturi. Nu este vorba de o mâncare materială, ci o

hrană constituită din îvățăturile lui Dumnezeu. Biblia este plină de

sănătatea cuvântului și a Duhului Sfânt. Avem lecțiile divine ce ni le

dă Dumnezeu în Cuvântul Său.

Mântuitorul este pâinea spirituală: Fiul Lui Dumnezeu ce S-a

jertfit și în locul tău și al meu. El ne oferă asigurarea mântuirii. El

este pâinea lui Dumnezeu și mâncarea nepieritoare care ne dă viața

veșnică. Credința noastră este cheia siguranței mântuirii.

„Cine crede în Mine, din inma lui vor curge râuri de apă

vie…”(Ioan 7/37.)

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viață

veșnică. Eu sunt Pâinea Vieții…Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât

din Cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac…”(Ioan

6/47-510).

Cuvintele Domnului Isus mi-au fost și pâinea vieții mele

spirituale, influiețându-mi și conducându-mi ireversibil drumul în viață,

știind că omul nu trăiește numai cu pâine făcută din grâu, care îmi

hrănește trupul, dar și prin fiecare cuvânt care mi-l spune Dumnezeu,

în Scriptură sau prin șoapta divină a Duhului Sfânt.

Domnul Isus ne-a spus că este Pâinea Vieții, venită din Cer,

pentru ca noi să avem hrană spirituală reală. El este și apa vie,

care ne stâmpără setea în viața aceasta-n pustie și ne ajută să

ajungem la viața veșnică, având în suflet vie credința în Paradisul

bucuriei.

Binecuvântați sunt cei care se hrănes în fiecare zi cu Pâinea

Vieții!

Binecuvântați sunt toți acei care își stâmpără setea sufletească

cu apa vie cerească!

Binecuvântați sunteți, voi toți cititorii acestui eseu, care sunteți

înfometați și însetați după neprihănire, căci cuvintele lui Dumnezeu vă

vor conduce la fericire!

Cuvântul lui Dumnezeu este Calea și Adevărul, decreteză

planurile și lucrările de viitor, mă învață cum să-mi țin sufletul legat

de Cer, prin credință. Este farul vieții mele în călătoria spre
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Paradisul de bucurie promis. Este locul pregătit de Isus. Este hrana

sufletului meu și bucuria izvorâtă din Dumnezeu. Este apa vie ce-mi

stâmpără nostalgia și izvorul din care îmi vine mereu fericirea și

bucuria…

Este Biblia izvor de credință și mântuire, de bucurie și

fericire, și pentru sufletul tău?

Răspunde-mi la întrebare,la adresa mea: Prof.BuhaiD@aol.com

, ca să-I mulțumesc lui Dumnezeu și pentru sufletul tău hrănit și

stâmpărat de sete de Cuvântul Său și să știu că ceea ce scriu în

poezia de încheiere se va potrivi, când și tu vei zbura spre Țara

de Sus, și cei rămași vor spune „la revedere!”… A trăit… O VIAȚ}

DE OM…

Credința-n Dumnezeu, din anii lui de viață,

L-a purtat spre Ziua din Cer de dimineață,

Când cortu-i de lut închiriat se duce-n țărână,

Dar sufletul lui zboară în Viața de Lumină…

Dumnezeu i-a dăruit aripile duhului Sfânt,

Ca să călătorească-n excursia de pe acest pământ,

Iar după lupta-n furtună, tot El i-a dus sufletu-n Cer,

Ca să trăiască-n fericirea din Rai, dup-o viață de ger!

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com
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