Mãrturii

Cascada

Î

n perioada liceului, în
clasa a zecea, am trãit o
întâmplare neobiºnuitã.
Mult timp mi-a stãruit în minte ºi
m-a tulburat, pentru cã nu puteam
sã mi-o explic. Acum, dupã ani
de zile, desluºesc totul în altã
luminã ºi sunt copleºitã.
Se anunþase o inspecþie la limba românã ºi eu am fost solicitatã
sã prezint o pledoarie despre
personajul Otiliei din romanul lui
George Cãlinescu. Cu o searã
înainte am cãutat sã îmi reamintesc amãnunte din roman. Nu am
aºternut nimic pe hârtie, dar m-am
rugat: Doamne, aº dori tare mult
sã spun ceva deosebit, sã placã
celor care mã ascultã!
Profesorul a venit la orã însoþit de o inspectoare, care s-a aºezat
în ultima bancã, iar eu am fost
chematã sã vorbesc în faþa clasei.
Aveam emoþii, dar am cãutat sã
mi le înving. Îmi schiþasem în
minte câteva idei despre personajul Otiliei. În rest mã bazam pe
inspiraþia de moment, care nu m-a
pãrãsit niciodatã.
Îmi amintesc numai prima frazã pe care am rostit-o, dupã care,
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am respirat adânc ºi m-am concentrat asupra subiectului. Mi-am
fixat privirea pe peretele din faþa
mea, respectiv din spatele clasei.
În acel moment, am vãzut cum
din mijlocul lui a început sã izvorascã un firicel de apã. L-am privit
uluitã întrebându-mã cum de a
apãrut acolo. Odatã cu el au început sã-mi vinã în minte ideile
legate de subiectul pe care trebuia sã-1 expun. Am început sã vorbesc rar ºi, pe mãsurã ce vorbeam, vedeam cum izvoraºul din
perete se lãþea ºi curgea în jos.
Arãta ca o cascadã micã. Unii
stropi de apã sãreau în lãturi. Îi
vedeam foarte clar ºi pe aceia. În
mintea mea ideile începuserã sã
curgã într-un ritm tumultuos.
Trebuia sã le exprim în acelaºi
ritm, ca nu cumva sã le pierd. Fãrã
sã-mi dau seama, vorbirea mea a
devenit mai rapidã. Cu ochii aþintiþi asupra acelei cãderi de apã,
mã strãduiam sã transpun în
cuvinte torentul de idei care se
deschisese în mintea mea. Nu mai
ºtiam unde mã aflu ºi nu mai vedeam nimic decât cascada din
perete.
Aºa cum am
aflat mai târziu,
profesorul m-a
întrebat ceva ºi a
trebuit sã mi se
adreseze de douã
ori, cãci mintea
mea cãuta cu înfrigurare spre
cascada pe care
o aveam în faþa
ochilor ºi nu mai
auzeam nimic.
Când el ºi-a repetat întrebarea,
eu am scuturat
din cap, am privit

în jur ºi am realizat cã sunt în
clasã. Mi s-a cerut sã vorbesc mai
rar ºi mai tare, chiar inspectoarea
venise din ultima bancã mai în
faþã, ca sã audã mai bine. Iar eu
am rugat pe profesor sã nu mã
mai întrerupã; îmi era greu sã
reiau firul ideilor. Cu toate acestea, mai târziu, el a gãsit cu cale
sã îmi punã altã întrebare. ªi
lucrurile s-au repetat. A trebuit sã
mã întrebe de douã ori ca sã îl
pot auzi ºi sã-i rãspund.
La fiecare întrerupere a
profesorului, cascada din peretele
clasei dispãrea. Când îmi reluam
pledoaria, cascada reapãrea ºi
odatã cu ea, începeau sã-mi vinã
ideile pe care sã le exprim.
Aproape de încheiere, fãrã
sã-mi dau seama, am început sã
respir mai rar, de parcã eram uºuratã de o povarã. Cascada din
perete a început sã se micºoreze.
A devenit un izvoraº tot mai mic,
apoi a dispãrut.
Mi-am revenit din starea
aceea de concentrare, am vãzut
feþele colegilor, pe profesor, ... ºi
am trecut la locul meu în bancã.
Pledoaria mea þinuse toatã ora. Nu
am þinut minte cuvintele elogioase ale inspectoarei, nici privirile admirative ale colegilor, eram
prea emoþionatã. În recreaþie, un
coleg mi-a spus cã în timp ce
vorbeam, faþa mi se fãcuse albã
ca varul, iar creionul pe care-1
þineam în mânã pendula întruna.
M-am bucurat de reuºita lucrãrii
mele, dar nu am îndrãznit sã mã
mândresc cu ea. ªtiam cã nu
aveam niciun merit. Tot ce rostisem venise de sus, de la Dumnezeu, ca un torent de inspiraþie
care a depãºit cu mult aºteptãrile
mele.
Aceastã amintire impresionantã m-a urmãrit ani de zile.
Abia acum, dupã câteva decenii
am înþeles cã Dumnezeu, cãruia
mã rugasem sã mã ajute, mi-a
arãtat sub forma acelei cãderi de
apã mulþimea ideilor cu care mã
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inspira. Fãcuse aceasta ca urmare a unei rugãciuni sincere ºi smerite pe care am adus-o înaintea Tronului Sãu
de Har. ªi din ziua aceea am înþeles cã El existã ºi doreºte
sã Se descopere oamenilor ºi sã-i ajute. De atunci L-am
chemat mereu în ajutor ºi El a rãspuns mereu. Am pãstrat
în inimã dorinþa ca într-o zi sã vin mai aproape de El. ªi
nu am putut niciodatã sã înþeleg un lucru - de ce oamenii
nu îl cheamã în ajutor ºi nu vor sã îl cunoascã?
CECILIA MOLOCE

Cecilia Moloce

Aceastã întâmplare adevãratã, împreunã cu altele, dintre
care unele ºi-au gãsit loc în paginile revistei noastre, au fost
strânse de autoare într-un volum numit sugestiv „CU
DOMNUL DE MÂNÃ” - care are scopul de a arãta clar modul
minunat ºi divin în care intervine Dumnezeu atunci când Îl
chemãm, ºi cum prin mâna Lui, care este ºi astãzi la lucru,
totul devine posibil.
Aceastã carte poate fi pentru fiecare dintre noi o sursã de
întãrire în credinþã ºi de revigorare ºi îmbãrbãtare, mai ales
atunci când trecem prin situaþii dificile. În acelaºi timp, putem
învãþa multe lucruri utile, care sã ne fie de folos în viaþa de
toate zilele ºi în lupta cu puterile întunericului.
Poate fi comandatã (prin ramburs) la telefoanele
0745768422 sau 0212103625 (146 pag., 10 lei + taxele poºtale).

Religie curatã?
„Religiunea curatã ºi neîntinatã înaintea lui Dumnezeu,
Tatãl nostru, este sã cercetãm pe orfani ºi pe vãduve în
necazurile lor ...” (Iacov 1.27)

De-a lungul veacurilor, oamenii au cãutat un loc de
refugiu, un loc de protecþie ºi adãpost pentru viaþa lor, în
mod special pentru sufletul lor, acest loc numindu-se
religie.
Religiile s-au înmulþit foarte mult, motiv
pentru care s-a nãscut întrebarea care ºi
astãzi rãsunã puternic în mintea ºi
inima multor oameni: „Care este
religia adevãratã?”
Dupã evenimentul din familia mea, plecarea soþului ºi
pastorului meu la Domnul, am
aºteptat cel mai mult o anumitã
protecþie din partea celor de-o
religie cu mine. Decepþia mi-a fost
pe mãsurã, de aceea am încercat sã
pãtrund mai adânc însemnãtatea
acestei noþiuni: „religie”.
Sunt bucuroasã pentru cã am gãsit una
dintre cele mai frumoase definiþii ale religiei în epistola
lui Iacov. Pentru mine acest verset este o mângâiere ºi
cred cã cei ce vor descoperi taina religiei curate o vor
practica.
În anul 1989, am avut un accident cu maºina, iar eu,
soþul meu ºi copilaºul de 2 ani am avut rãni multiple.
Am fost internaþi în spital unde ni s-au tratat rãnile. În
fiecare zi ni se schimbau pansamentele. Ce mi s-a pãrut

interesant ºi neplãcut era procedeul de rupere a pansamentului vechi, astfel rupându-se ºi coaja de pe ranã,
procedeu foarte dureros. Într-o zi, nemaiavând rãbdare,
am rugat doctorul sã scuteascã mãcar pe copilaº de durerea
respectivã. Doctorul a înþeles aluzia mea ºi mi-a explicat
cã procedeul respectiv este bine motivat, astfel
verificându-se rana, dacã este sau nu infectatã.
Vã întrebaþi poate ce legãturã are aceastã istorisire
cu religiunea curatã?
Mulþi dintre cei care se numesc „aproapele
nostru” considerã cã nu e bine sã rupã coaja
rãnilor provocate de plecarea celor dragi
din familiile noastre, tratându-ne cu
indiferenþã sau, cel mult, cu priviri
compãtimitoare. Aparentele coji ale
rãnilor îi împiedica pe mulþi sã
aparþinã „religiunii curate”.
Consider cã a rupe coaja de pe
ranã, deºi doare, este mai de folos
celui rãnit. Existã o expresie printre
noi „doare, dar îmi place”. De ce?
Pentru cã cel puþin simt cã cineva este
interesat de rana mea.
Dacã la început Dumnezeu a creat
un partener pentru om – pe Eva –, observând
cã nu era bine ca acesta sã fie singur, mã gândesc tot
aºa de mult cã atunci când Domnul cheamã la El pe unul
dintre soþi, pregãteºte celui rãmas singur prieteni
apropiaþi, aparþinãtori ai religiunii curate, care sã
suplineascã absenþa celui luat.
Doresc din inimã tuturor celor ce vor citi aceste rânduri,
multe binecuvântãri ºi dorinþa sincerã de a practica religia
curatã.
MARIA BAIAª, Sighiºoara
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