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ȘTI TU CE PORȚI ÎN PIEPTUL TĂU?

Suflet, pasăre divină,

Ești scânteia de viață.

E-n tine o zi senină 

Și Speranța-n dimineață!

Ești esența de Lumină,

În cortul meu țesut din tină.

În lumea asta-ntunecată,

Tu ești iubirea minunată!

Ești puterea cea deplină,

În cortul meu firav și greu

Ce mi l-a-nchiriat Dumnezeu,

Pân-oi ajunge-n Raiul Său.

Esența ta nu e-n pământ

Și nici în vuietul de vânt,

Ci este doar în Dumnezeu

Ce te-a pus în cortul meu.

Tu ești creat ca unicat,

Ca să devii tot mai curat,

Ca ’ntr-o zi, să fii cules,

Ca un fruct din Cer ales.

Prof. Dumitrui Buhai
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Astăzi, în zorii zilei,

am simțit nevoia să-mi

răcoresc sufletul cu rouă

cerească. Am deschis

Biblia, la cartea scrisăî

de Ieremia, profetul. Am

ajuns la capitolul 18/9,

unde am citit: „Inima

este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine

poate s-o cunoască?”...

Eu port în pieptul meu o inimă. Și o port de

atâția ani și nu m-am oprit s-o cunosc mai bine. O fac

astăzi, stând de vorbă cu inima mea, ca să te fac si pe

tine să te oprești și să te gândești ce comoară porți și tu în

pieptul tău.

Am pus în fața mea niște planșe cu inima și

creierul. Analizam și mă minunam cât de atent a fost

Dumnezeu, când ne-a proiectat și ne-a creat să fim ființele

cele mai minunate de pe pmânt.

Avem în noi o fabrică de chimie, în care sunt

combinate divin, într-un chip misterios, dar așa de minunat,

60 procente de oxigen, 5 de carbon, unul de fosfor,

foarte mici cantități de sulf, sodium, clor, fluor, potasiu,

magneziu, fier, cupru, aluminiu, grafit etc. În noi, avem

elemente aflate în aer cam 96 de procente și doar vreo

4 procente din pământ.

Toate aceste materiale sunt combinate și prelucrate

în vasul nostru de lut, în care sunt așezate de Arhitectul

Universului, într-un mod uluitor de perfect, fiecare părticică

din trupul nostru la locul ei, ca să acționize din primele
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clipe, când viața începe cu prima bătaie de inimă a puiului

de om, care încă n-a văzut lumina zilei.

Am privit cu mare emoție imaginile din computerul

meu cu inima și creierul, fiind uimit de dragostea, răbdarea

și divina măiestrie cu care a creat Dumnezeu aceste

organe, ca să ne suțină și să ne dirijeze viața, creindu-le

cele mai subtile compartimente și legături, ca într-o armonie

perfectă să conlucreze, ca să dea fiecăruia din miliardele

de ființe umane de pe globul pământesc bucuria de a trăi

și capacitatea de a gândi.

Am pătruns în detaliile despre partea cea mai

importantă a sistemului nervos: creierul. Acest organ al

gândirii și al conștiinței, situat în cutia craniană și compus

din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale

este o bijuterie pusă în noi, ca să ne ajute să ne simțim

ancorați de Creator, la fiecare semnal de pulsație al inimii

noastre. Creierul este cel mai important organ electro-motor

din corpul omenesc; și este unic, pentru că toți nervii își

au terminalul acolo, dar el nu există ca organ de

transmitere a impulsului nervos propriu-zis.

Creierul are nevoie de oxigenul din corp, folosindu-l

pentru a „gândi”, cum are nevoie și de zah]rul din sânge

pentru energia necesară acestui proces atât de divin, dar

este un mister cum se formează gândurile, sentimentele,

visele... Se știe, însă, că el controlează totul în ființa

noastră: inima, vorbirea, echilibrul, sentimentele, informațiile,

metabolismul, digestia, vederea...

Dumnezeu a făcut creierul și l-a așezat în cutia

craniană, ca să fie protejat, lă]sându-ne instrucțiunile

necesare, ca să-l păstrăm și să-i purtăm de grijă, căci fără

de el în stare bună avem în față haosul neprevăzutului.
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Sănătatea ne ajut să ne țină creierul în stare bună, cum

ajută și oricărui organ din corpul nostru.

Eram încă fascinat de misterul creierului meu, când

am declanșat, printr-o apăsare de buton să văd cum

lucrează organul cel mai vital din corpul meu: inima ce mi-

a așezat-o Dumnezeu, chiar în pieptul meu...

Mă uitam uimit și fericit, cercetând cu atenție, ca să

nu uit ce port și eu în pieptul meu. În fa[a mea, aveam

o inimă deschisă. Am constatat, spre uimirea mea, că

în realitatea anatomică, fiziologică și patologică se

deosebește o inimă(cord) stânga și o inimă(cord) dreapta.

Paradoxul anatomic ce m-a fermecat este că cele „două

inimi” formează un unicat fermecat ce ne ține viața care

curge ca un râu ’n „liniuța de unire” dintre leagăn și

mormânt!...

„Inima stângă” este alcătuită din atriul stâng ce

primește sângele arterial, care vine de la plămân, prin cele

patru vene pulmonare; și ventriculul stâng, care primește, în

diastolă, sângele ce vine din atriul stâng, iar în sistolă, îl

evacuează în artera aortă prin orificiul aortic, prevăzut cu

trei valve de aspect semilunar(valvula sigmoidă aortică)

separate prin orificiul atrioventricular.

„Inima dreaptă” este alcătuită din atriul drept ce

primește sânge venos din marea circulație prin orificiile

venei cavei superioare și ale venei cavei inferioare și din

ventriculul drept.

Priveam pe ecranul computerului cum lucrează

valvele, cu o precizie matematică și cum este trimis

sângele în corp... Am rămas cu sufletul meu cântând de

bucurie... Simțeam cum îmi bătea inima mai tare în piept,

simțindu-se parcă cercetată de mine.
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Am fost creat și eu, și tu, cititorule, cu un așa de

minunat aparat „înviat” de Dumnezeu, când am început s]ă

existăm într-o plăpândă celulă. Și va lucra până vom pleca

cu nava cerească, pără]sind casa pământească.

Ști, tu, cititorule, ce porți în pieptul tău? Îți cunoști tu

“motorul” ce-ți poartă nava și-ți susține viața pământească?

Inima este un organ musculos, cavitar, tetracameral,

cântărind aproximativ 300 de grame, având mărimea

pumnului unui adult. Este „o pompă aspiratoare-

respingătoare”, care face posibilă circulația sângelui prin

contracțiile ei ritmice. Trecerea sângelui din atrii în

ventriculi și apoi în arborele vascular durează 0,8 secunde

și cuprinde contracția atriilor sau sistola atrială, care

durează 0,1 secunde. Contracția ventriculilor, sau sistola

ventriculară, care dureaz] 0,3 secunde, relaxarea (repausul)

sau diastola generală, care dureaz] 0,4 secunde constituie

așa numita „revoluție cardiacă”. Inima lucrează cu o

exactitate dumnezeiască.

Viața începe doar prin prima bătaie de inimă la

porunca Creatorului ei. Bătăile ei ne însoțesc toată viața.

Mai încete, mai rapide, pulsațiile inimii ne amintesc că

vine o clipă, când inima va înceta să mai batâă și-și va

preda esența vitală Celui ce i-a poruncit să bată și să

ostenească anii predestinați pentru fiecare din noi. Inima

muncește din greu, în pieptul meu, ca și în al tău,

pompând mai mult de 3,500 de litri de sânge în timp de

o oră, în cei 12 kilometri de vase de sânge din corpul

uman, iar de-a lungul vieții bătând, fără întrerupere, zi și

noapte, de aproximativ 2.700.000.000 de ori. Inima

continuă să bată chiar și atunci când este scoasă din corp,

iar mușhii inimii vor continua să bată chiar dacă este tăiată

în bucăți.
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Doamne, cu ce “giuvaier” minunat ne-ai dotat doar să

trăim până murim ...Și să ne formăm, în Școala Vie[ii, ca

să putem intra în Împărăția Ta!

Inima este organul care pompează fără încetare,

produce și continuă viața ce ne-a fost dăruită la naștere și

curge în numărul de ani ce ni s-au acordat de Dumnezeu,

ca să trăim pe acest pământ: locul de antrenament pentru

zborul final spre Țara Reală, unde se trăiește o veșnicie

de fericire și bucurie...

Inima are propriul circuit electric și energetic ceea

ce mă face să cred că rolul ei este dincolo de rațiunea

creierului, de multe ori înșelătoare pentru spirit. Cred că

există în om o cale misterioasă, când locul deciziilor,

punctul de comandă al ființei noastre, devine inima, când

„mintea coboaă” în ea. Această cale este bătătorită de

„rugăciunile perseverente ale inimii”, prin care se ajunge la

lumea noastră interioară: „lumea sufletului”, deschizând

ferestrele de cunoaștere, prin „nașterea din nou” și înflorirea

conșiinței cristice ce ne dă aripile credinâței în Dumnezeu

care ne dă mântuirea, prin care credinciosul trăiește o altă

dimensiune a vieții, prin izvorul inimii revitalizate de Duhul

Sfânt.

Inima este un mușchi involuntar. Asta înseamnă că

omul nu poate comanda bătăile regulate ale inmii sau

circulația sângelui. Se poate, însă, prin adâncirea în „lumea

interioară”, prin rugăciune și meditație, ajunge la creșterea

puterii de a iubi, a altruismului și a intuiției revelării

Spiritului Divin ce-Și face vie prezența în zona inimii, care

devine centrul vital al lumii noastre spirituale, punctul

central al ființei noastre, care prin credința conștientă

apărută în gândirea creierului ne leagă cu lumea misterului.

Când deciziile, raționamentele, acțiunile, sentimentele și
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toate funcțiile organismului inițiate de mintea omului sunt

trecute prin filtrul inimii revitalizate de Spirit, ființa

credinciosului trăiește metamorfoza schimbărilor din viața lui

nouă, când cortul lui de lut devine Templul lui Dumnezeu.

Inima a fost cercetată de oameni de știință, a fost

centrul preocupărilor filozofilor, a fost cântată și descrisă de

poeți și scriitori, de compozitori și artiști. Inima omului este

enigma universului „înșelătoare și nespus de rea”.

Cuvântull „inimă”(Ebr. Lev, levav, Gr. Kardia) este

folosit de peste 900 de ori și în Biblie, dar nu se

folosește în sens literal decât o singură dată: în Exodul

28:29: „Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe

inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul

judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei

înaintea Domnului”.

În celelalte peste 899 de locuri, se folose\te

senseul metaforic. De cele mai multe ori „inima” este

considerată ca fiind locul unde este izvorul intelectului, a

sentimentelor, a voinței. Iată câteva exemple:

„Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe

pământ și că toate întocmirile gândurilor din inma lui erau

îndreptate în fiecare zi numai spre rău”(Genesa 6: 5). „Am

să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeți la

inimă, și după aceea vă veți vedea de drum...”(Gen.18: 5-

a). „Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută

din toată inima”(Ps.119/ 2). „I-a părut rău Domnului că a

făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui”(Gen.6).

„Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea

zadarnică în răpire, când cresc bogățiile, nu vă lipiți inimile

de ele”(Ps.62: 10).

Inima este motorul care pompează sângele, sursa

de viață, prin vene, artere și sistemul respirator, dar este
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și sursa sentimentelor și emoțiilor, mesagerul adevărului sau

al minciunii, un deposit al iubirii sau al urii, al sincerității

sau al vicleniei. Inima este centrul spiritual al fiecărei

persoane. Ea poate fi rea, înșelătoare, vicleană și

schimbătoare. „Dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile

rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile,

vicleșlugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău,

hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru

și spurcă pe om”, le spunea Mântuitorul ucenicilor (Marcu

7:21-22), iar profetul Ieremia transmite grija lui Dumnezeu

pentru inima noastră: „Eu, Domnul, cercetez inima și

rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după

rodul faptelor lui”(Ier. 17: 10).

Inima este și izvorul iubirii și mesagerul Adevărului,

atunci când omul se reintegrează în credința mântuitoare și

dătătoare de viață, când Duhul lui Dumnezeu stăpânește

peste ea. Un om cu o inimă îndumnezeită prin Duhul

Sfânt va avea și firea sfințită, iar roadele vor apărea ca

poamele unui pom al Vieții: Dragostea, Bucuria, Pacea,

Îndelunga Răbdare, Bunătatea, Facerea de Bine,

Credincioșia, Blândețea, Înfrânarea poftelor...

Creștinul cu inima curată și sfântă este cel ce transformă

plumbul greu al dorințelor și argintul viu al minții în aurul

înțelepciunii credinței, trecând prin focul purificator al iubirii, cu

sufletul: bobocul de floare, în soare gata săț rodească în spirala

de lumină divină, gata să se înalțe dincolo de nori...

Inima este viața și averea ta. Ai grij] mare de ea!

Cunoaște-ți inima și nu uita că pulsul ei, normal de 60 de

bătăi pe minut, îți tot amintește că viața se drămuiește, iar

când tic-tacul ei se grăbește, ia aminte că viața curând se

sfârșește. Fiecare bătaie a pendulului inimii mele și a tale

este o numătoare a zilelor de chirie pe această glie și un
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mesaj discret de la Creatorul să ne pregătim de plecare,

în Școala Lui, cu sufletul de Lumină în Lumină...

ARIPI ALBE CA NEAUA

Cred că Îngerul înconjurat de lumină 

Ce-L slujește pe Mântuitorul meu

Are o voce de aur, dulce și lină;

Și duce o viață frumoasă mereu.

Aripile-i ușoare strălucesc la soare,

Ca și argintul. Și-s albe, ca neaua;

Ca zăpada, dusă de vânt înspre zare,

În forma-n lumini, ca și pe cer steaua.

Port și eu niște aripi în viață, mai grele

Ce nu mă lasă să mai zbor printre stele,

Ci mă țin aproape de magnetul de tină,

Până la timpul de zbor înspre Lumină.
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Încă pe nava de-așteptare, printre ruini,

Gata de decolare, din locul acesta străin,

Când obosesc de mult-așteptare pe drum,

M-ajută Îngerul meu de lumină cel bun.

E-mail: ProfBuhaiD@aol,com


