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MĂRTURIE

Vindecată de paralizie
mi amintesc exact de un moment
de la sfârșitul lunii ianuarie 2016,
a fost ceva mai mult decât un vis,
ceva între vis și realitate, când cel rău a
venit în camera mea și s-a așezat alături
de mine pe pat prezentându-se într-un
mod foarte manierat și arătând foarte
elegant. Mi-a spus că îl cheamă Satan,
Diavolul, Lucifer sau oricum vreau eu
să îi spun, fiindcă lumea îl numește în
multe alte feluri. Eram blocată și nu puteam să mă mișc. Mi-a spus multe lucruri
și păcate din trecut, printre care și cuvintele pe care le rostisem cu câteva zile în
urmă. Mi-a părut rău de ceea ce am spus
la mânie și supărare, că îmi doresc să zac
bolnavă în pat și să mă odihnesc de toată
truda, deoarece m-am săturat de toate
lucrurile. Era adevărat ceea ce îi spusesem soțului meu, dar mai apoi am regretat... Mi-am cerut iertare atât lui, cât și
Domnului. Eram obosită, atât fizic, cât
și spiritual. Lucram la chirurgie, primeam
multe urgențe și era într-adevăr obositor,
dar îmi plăcea enorm ceea ce făceam.
Prin aceasta credeam că fac un bine și că
Îl slujesc pe Dumnezeu, dar îmi neglijam relația mea zilnică cu El și alte lucruri importante în căsnicie, cum ar fi
comunicarea cu soțul meu. Lucrând în
schimburi amândoi, iar eu făcând și
multe ture de noapte, nu ne întâlneam
să discutăm și să ne rugăm împreună așa
cum obișnuiam la începutul căsniciei
noastre. Deseori neglijam rugăciunea și
citirea Cuvântului fiind prea obosiți pentru acestea. Satan m-a declarat vinovată,
acuzându-mă și spunându-mi că merit
să mor. M-a luat apoi din patul meu, m-a
legat de mâini și de picioare, apoi m-a
aruncat într-o fântână adâncă. Îmi amintesc că l-am făcut mincinos de multe ori
și strigam la Isus să mă salveze. Râdea
la marginea fântânii și îmi zicea că nu o să
mă salveze Isus, că El întotdeauna întârzie, iar până va veni El, eu voi muri.
Plângeam în disperarea mea și am
strigat la soțul meu să vină să mă ajute.
Apoi am văzut cum se luminează parcă
cerul deasupra mea și am văzut stelele
și luna foarte aproape și am auzit o voce
care mi-a spus: ,,Nu te teme Romelia, Eu
sunt aici cu tine.” M-am trezit brusc. Nu
m-am putut mișca din pat câteva minute,
după care am mers în bucătărie la soțul
meu plângând și i-am spus ce mi s-a întâmplat. Am venit în camera și ne-am
pus să ne rugăm. Soțul meu s-a gândit
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ca pentru sine că poate o să mi se întâmple ceva rău. Zilele următoare trăiam
parcă cu o teamă de nedescris, iar nopțile nu puteam să adorm, amintindu-mi
cuvintele celui rău: ,,meriți să mori”,
dar nu i-am zis nimic soțului meu.
După o săptămână de la vis eram
într-o ședință, la clinică, într-o miercuri, la începutul lunii februarie. În
jurul orei 13 am căzut brusc, pierzându-mi starea de conștiență aproximativ 90 de secunde, fiind primul episod
sincopal. Nu avusesem niciun simptom
înainte să-mi pierd conștiența, mă simțeam doar obosită. În dimineața următoare șefa m-a trimis să-mi fac toate
analizele și nu m-a lăsat să lucrez prea
mult. Vineri, după ce mi-am terminat
tratamentul în jurul orei 12 jumătate,
mi s-a făcut din nou rău și a urmat al
doilea episod sincopal, trezindu-mă după
vreo 2 ore jumătate la terapie intensivă.
Nu știam dacă visez urât sau este real. Nu
puteam nici să vorbesc din cauza măștii
de oxigen prin care respiram. Mi-am
amintit brusc de vis. Am început să plâng
și voiam să se termine acest coșmar în
care m-am trezit. Mi s-au făcut analize
de sânge și CT, dar totul părea în regulă.
Nu știam că acela era doar începutul...
Am rămas internată până marți la
secția de chirurgie sub supraveghere. După
externare am solicitat, în particular, un
consult neurologic de specialitate. Când
am ajuns înaintea doctorului neurolog,
mi se instalase deficitul motor la toate
membrele, fiind trimisă de urgență la
clinica de neurologie din Cluj cu diagnosticul de tetrapareză flască cu predominanța paraliziei membrelor inferioare,
cauze necunoscute. Au urmat multe investigații în decurs de 2 luni pe secția de
neurologie, în tot acest timp nerealizând
ce se întâmplă cu mine. Nu realizam că
nu mă puteam mișca sau că eram hrănită
și schimbată de către infirmiere, de soț
și de cumnata mea. Au urmat repetate
sincope la încercarea de ridicare în ortostatism, cauzele fiind necunoscute. După
o lună, am început să-mi simt puțin câte
puțin partea dreaptă a membrului superior drept și mă ajutam de ea cum puteam, ca să mănânc. În tot acest timp,
medicii nu găseau nici cauza paraliziei
picioarelor mele și niciun diagnostic concret, deoarece majoritatea analizelor erau
bune. Mi se făcea gimnastică la pat, dar
nu era îndeajuns. S-au decis să mă tri-

Comoara din cer
„Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina”
– spunea Domnul Isus în Predica de pe Munte – „ci strângeți-vă comori în
cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina ...” (Matei 6.19-20).
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mită în străinătate, după care s-a revocat
ordinul, iar în cele din urmă m-au trimis
la clinica de recuperare ca să mi se facă
mai multe investigații motorii. Și aici
situația mea i-a depășit pe domnul profesor și domnișoara doctor care mi-au
preluat cazul. Chiar nu știau ce anume
a provocat paralizia membrelor. În tot
acest timp de spitalizare am avut pacea
că Dumnezeu este în control și că nimic
nu mi se poate întâmpla fără ca El să nu
poată rezolva (foto sus). Prin valea adâncă
a suferinței și a temerilor de a nu rămâne
pentru totdeauna paralizată, m-am încrezut în Dumnezeu. Un exemplu pentru
mine a fost soțul meu, care m-a îngrijit
cu o dragoste necondiționată. În tot acest
timp a rămas încrezător și plin de pacea
lui Dumnezeu, aceea care întrece orice
cunoaștere omenească. Într-o zi a venit
la mine o soră scumpă, fiindu-mi de asemenea mama spirituală, Estera B., și
mi-a spus ce minune a făcut Dumnezeu
în viața ei și cum a vindecat-o de cancer.
Am fost încurajată și mai mult să cred
că Dumnezeu poate să facă într-adevăr
o minune și în dreptul meu. Mi-a recomandat un medic român foarte bun din
Germania care are clinica Hiperbara în
Târgu-Mureș, fiind specializat pe anumite boli cu cauze mai rare. M-am rugat
ca Dumnezeu să îl folosească și să îi descopere cauza paraliziei mele. După câteva
analize de sânge nu foarte comune mi
s-a pus totuși un diagnostic provizoriu:
sindrom de mielită transversă – o boală
autoimună în care imunitatea produce
anticorpi împotriva propriului organism,
în cazul meu fiind atacată măduva spinării. Este mai rar, mi-a spus medicul,
și ar fi șanse de recuperare, dar nu era
sigur 100%. Am urmat terapii pe bază
de oxigen pentru creșterea imunitații și
mai multe tratamente pe bază de plante,

vanghelistul Matei relatează că într-una din zile s-a apropiat de Domnul Isus
un tânăr bogat care i-a pus întrebarea: „Învățătorule, ce bine să fac ca să am
viața veșnică?” (Matei 19.16). Și în dialogul despre păzirea poruncilor lui
Dumnezeu, răspunsul tânărului a fost categoric: „Toate aceste porunci le-am păzit cu
grijă din tinerețea mea; ce-mi mai lipsește?” (v.20). „Dacă vrei să fii desăvârșit” – îi
răspunde Domnul – „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer!”
(v.21). Tânărul n-a mai zis nimic și a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis Învățătorului: „Iată că noi am lăsat tot și Te-am
urmat, ce răsplată vom avea?” (v.27). Și Domnul Isus îi spune: „Însutită...” (v.29),
„...împreună cu prigoniri” (Marcu 10.30).
Au existat de-a lungul istoriei persoane mai mult sau mai puțin cunoscute, care au
făcut ceea ce Domnul i-a cerut tânărului bogat. În anul 1175 d.Hr., după decesul soției
sale, Petruș Valdei (1140-1218), un negustor bogat din Lyon, citind despre dialogul Mântuitorului cu tânărul bogat, și-a donat toată averea săracilor și a devenit un vestitor al Evangheliei. Fapta lui a produs o trezire spirituală remarcată în istoria creștinismului.
La bătrânețe, impresionat la citirea Evangheliei, cunoscutul scriitor rus Lev N. Tolstoi
a eliberat pe iobagii de pe moșiile sale, le-a împărțit pământ și și-a trăit restul zilelor în sărăcie.
După revărsarea Duhului Sfânt de la Rusalii, credincioșii mărturisesc cu putere Învierea
lui Isus și mai fac un lucru: „toți cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul
lucrurilor vândute, și-l puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după
cum avea nevoie” (Fapte 4.33-35).
Cunosc un frate în Hristos care, în anii '70, a fost atât de mișcat de binecuvântările
Domnului pentru cei darnici, studiate în Biblie dar și în istoria creștinismului, încât a
hotărât să facă o experiență cu 30% din venitul său pentru Domnul. Era tocmai perioada
când erau în închisoare mai mulți frați penticostali din București și familii în lipsă. Fratele
era inginer și avea un salariu mare. A început să facă vizite la familiile încercate și la plecare lăsa sume de bani sub farfuriile sau șervețelele de pe masă. Din mărturiile scrise de el
într-o carte apărută după revoluție, rezultă că din momentul în care a început să lucreze în
acest fel, Domnul l-a binecuvântat peste orice așteptări: nu a fost nevoit să împrumute
niciodată bani, lua cea mai mare primă de la serviciu, îi rămâneau mai mulți bani la sfârșitul
lunii și observa cu satisfacție cum Dumnezeu îi făcea surprize deosebite pe parcursul săptămânilor, după cum spunea Solomon: „Cine udă pe alții va fi udat și el” (Proverbe 11.25).
Ioan Gură de Aur comenta în omilia XIV de la 1 Timotei, spunând: „Când faci
milostenie tu semeni în cer”. Domnul Isus spunea la finalul vorbirii despre comorile din
cer: „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voatră” (Matei 6.21).
***
„... ori de câte ori ați făcut aceste lucruri ... Mie mi le-ați făcut” (Matei 25.37-40).
Agnes Gonxhe Bojaxhiu, cunoscută ca Maica Tereza (1910-1997 – foto dreapta), o călugăriță albaneză, fondatoarea ordinului Misionarii Carității, a plecat în India încă din
tinerețe. După ce a făcut o școală de surori medicale, s-a mutat într-un cartier sărac din
Calcutta și s-a consacrat îngrijirii orbilor, bătrânilor și, mai ales, leproșilor.
Într-o convorbire cu un om de seamă, în timp ce îngrijea de un lepros, ea a fost întrebată:
- „Cum de puteți face toate astea în mijlocul unor leproși? Eu n-aș face-o nici pentru
un milion de dolari!”
- „Nici eu n-aș face-o pentru un milion de dolari!”, a răspuns ea. „O fac pentru Domnul Isus!”
Maica Tereza a fost premiată în 1963 de guvernul indian, în 1971 de papa Paul VI,
iar în 1979 a primit premiul Nobel pentru pace. După deces, locul Maicii Tereza l-a luat
o altă călugăriță, Nirmala.
Răsplata dărniciei creștine (2 Cor. 9) ajunge nu numai la comoara din cer a celui darnic,
dar mai are și pe pământ două urmări: rugăciunea de mulțumire și iubirea din inimă:
„...dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu [...] să se
roage pentru voi și să vă iubească din inimă” (v.13-15).
Mulțumim Domnului pentru toate!
CRISTIAN

Așteptăm
Așteptăm să apară Ziua măreață,
Când auzi-vom un glas preaiubit:
„Veniți acum, priviți-Mă-n față
Voi cu ardoare și zel Mi-ați slujit.
Ați înțeles misiunea-Mi divină,
Încredințată de Tatăl slăvit.
Eu am venit să vă fiu Lumină,
Să știți bine ce mult v-am iubit.
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Ați trăit zile de grea încercare,
Când oști din infern atacuri lansau.
Dar, zilnic, din suflete iubitoare
Rugile voastre spre Cer se suiau,
Ați fost tracasați de-acele persoane
Ce n-aveau nimic din plaiul ceresc.
Nu v-ați închinat la zei sau icoane
Și nici n-ați îndrăgit traiul lumesc.
Ci plini de credința mântuitoare,
Ați sfidat sfidarea celor corupți.
În grele necazuri, în situații precare
V-ați ridicat când fost-ați căzuți.
Luptând să ajungeți la ținta dorită,
A trebuit s-acceptați sacrificii și chin,
Ați înfruntat orice val, orice ispită
În lumea cea plină de plâns și suspin.
Veniți să primiți cereasca răsplată,
C-ați fost credincioși pân’ la final.
În tumultul vieții, în furtuna turbată
Priveați spre feericul plai sideral.
Intrați acum în bucuria supremă,
Pregătită pentru acei ce-au trăit
O viață ghidată de decizia fermă
De-a sta cu Mirele vostru iubit.”
Așteptăm să apară ziua măreață,
Când auzi-vom acel glas duios:
„Veniți acum, priviți-Mă-n față
Voi, neam ales, neam credincios.”
GEORGE CORNICI

„Adevărat vă spun că, ori
de câte ori ați făcut aceste
lucruri unuia din acești
foarte neînsemnați frați
ai Mei, Mie Mi le-ați
făcut.” (Matei 24.50)

