Învierea Domnului

În urmã cu 4 ani, la 2 aprilie 2004, pleca la
Domnul poetul penticostal Dionisie Giuchici.
Când un poet pleacã dintre noi, rãmân versurile
lui ca moºtenire pentru iubitorii de poezie.
Reproducem în pagina aceasta un extras din
poezia „Nãdejdea Învierii” - compusã de Dionisie -,
care anul acesta ar fi împlinit 70 de ani, dacã ar mai
fi fost printre noi.

Nãdejdea
Învierii
Nu aº vrea sã staþi în ceaþã ºi sã plângeþi disperaþi,
Ca ºi cei ce n-au nãdejde ºi sunt foarte întristaþi,
Cu privire la aceia ce s-au dus de pe pãmânt,
Prin aceastã poartã strâmtã care-i denumit mormânt.
Pavel le aratã, scrise, celor din Tesalonic,
Despre ziua învierii grecii nu ºtiau nimic.
Deºi centru de culturã, deºi cãrturari vestiþi,
Moartea cu a ei amprente i-a lãsat înmãrmuriþi.

DOMNUL i-a chemat sã vinã ºi din vânturi ºi din mãri,
Ca sã-ºi reprimeascã chipul ºi sã zboare sus în zãri.
Transformaþi în alte corpuri, veºnice, nemuritoare,
Vor zbura cu toþi spre DOMNUL ca ºi fulgii de ninsoare.
Zi mãreaþã, zi slãvitã, învierea din morminte,
Iar cei ce-au rãmas în viaþã s-or schimba în trupuri sfinte.
ALELUIA! ALELUIA! Ce mãreaþã sãrbãtoare!
Când ne-om întîlni cu DOMNUL ºi cu oastea Lui cea
mare.
Dupã cum au scris profeþii în albumul Cãrþii Sfinte,
Despre ziua învierii s-a prezis cu mult-nainte.
Solomon vede rãpirea în fermecãtorul cânt,
Când a lui ISUS mireasã va zbura de pe pãmânt.

-------------------------------------------------------------Marele apostol scrie despre al vieþii râu,
Arãtându-le lucrarea practic, într-un bob de grâu,
Care îºi aratã spicul plin de-o mare strãlucire,
Însã care mai-nainte a trecut prin putrezire.
Tot la fel ºi cei ce-aºteaptã pe ISUS HRISTOS sã vinã,
S-or trezi din putrezire plini de slavã ºi luminã.
Ca ºi boabele bogate de prin lanuri aurii
Gata pentru seceriºul zilei care va veni.
La subsol precum se crede, nu rãmâne nici un ins,
Vor ieºi cu toþi din Hades, din al morþii necuprins.
Dupã cum le-a fost destinul, dupã cum s-au pregãtit,
DOMNUL i-a chemat sã vinã, dar puþini s-au pocãit.
De aceea deznãdejdea îi apasã, îi striveºte,
Groapa ºi mormântul sumbru, moartea lor îi îngrozeºte.
De aceea ºi durerea, plânsul îi apasã greu,
Fiindcã n-au avut credinþã în ISUS ºi DUMNEZEU.
Însã marele apostol la Tesalonic le scrie:
„Fraþilor, nãdejdea noastrã e HRISTOS, nãdejdea vie.”
E HRISTOS Mântuitorul, veºnic Fiu de DUMNEZEU,
Care-a biruit ºi moartea ºi puterea celui rãu.
DOMNUL care stã la dreapta DUMNEZEULUI mãririi,
ªi ne-a spus cã iarãºi vine cu puterea strãlucirii.
Se va arãta pe bolta cerului strãlucitor,
ªi cu glasul de arhanghel va striga pe-al Sãu popor.
Ca un bubuit de tunet, trâmbiþa Lui DUMNEZEU,
Va trezi din somnul veºnic neamul ºi poporul Sãu.
Peste þãrmuri, peste maluri, trîmbiþa va rãsuna,
Iar în clipa ceea sfinþii DOMNULUI vor învia.

De o frumuseþe rarã, ca ºi zorii, ca ºi crinii,
Porumbiþa cea aleasã a simbolizat creºtinii.
Marele profet Isaia a vãzut mãreþul nor,
“Cine sunt? - întreabã Duhul-aceºti porumbei în zbor?”
“Este porumbiþa albã din stejarii depãrtaþi!”
David deasemeni cântã despre morþii înviaþi,
E a lui ISUS Mireasã ca cerboaica zorilor
Care s-a trezit de raza soarelui strãlucitor.
Iatã care-i frumuseþea de a fi creºtin ºi sfânt,
Noi nãdãjduim în viaþa de dincolo de mormânt.
Iar nãdejdea nu ne-nºalã, cãci HRISTOS a înviat,
Drept dovadã a-nvierii, cu DUH SFÂNT ne-a botezat.
Noi vorbim în limbi strãine ºi strigãm: „ISUS E VIU!”
DUHUL SFÂNT în ziua ceea ne ridicã din sicriu.
Cãci puterea aceasta mare pe HRISTOS L-a înviat,
Întrebarea ce se pune: Eºti tu oare botezat?
Alþii pentru patimi moarte, ºi pãcatul necurat,
De asemenea de DOMNUL ºi de cer s-au lepãdat,
În zadar e scris pe cruce “robul Domnului ISUS”,
Dacã nu i-a fost în viaþã credincios, smerit, supus.
În zadar îi faci ºi criptã, ºi strãjerul marmoreu,
Dacã cel închis în groapã n-a crezut în DUMNEZEU,
În zadar se fac mãtãnii ºi pomeni ºi mijlociri,
Dacã n-a crezut în DOMNUL va ajunge-n chinuiri.
Cãci ISUS HRISTOS e Calea, Adevãrul, învierea,
Vino, roagã-te ºi cere sã primeºti ºi tu puterea.
Sã trãim cu toþi nãdejdea care-n suflet ni s-a pus,
Aºteptând ºi zi ºi noapte revenirea lui ISUS.
DIONISIE GIUCHICI
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