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Stenoza	  mitrală	  este	  o	  modificare	  patologică	  a	  orificiului	  mitral	  al	  inimii,	  produsă	  de	  
sudarea	  valvelor	  cu	  îngustarea	  orificiului,	  împiedicând	  scurgerea	  sângelui	  din	  atriu	  în	  
ventriculul	  stâng	  în	  timpul	  diastolei.	  Principalele	  simptome	  sunt:	  dispneea,	  hemoptiziile,	  
emboliile	  arteriale,	  tusea,	  palpitaţțiile,	  durerile	  toracice,	  vocea	  răguşită.	  Netratată,	  boala	  
poate	  duce	  la	  deces.	  

Atunci	  când	  au	  ales	  să	  ignore	  sfatul	  Creatorului,	  primii	  noştri	  părinţți	  au	  fost	  afectaţți	  
de	  SMP	  -‐	  stenoza	  mitrală	  cauzată	  de	  păcat.	  Orificiile	  inimilor	  lor	  au	  început	  să	  se	  îngusteze,	  şi	  
dragostea	  lui	  Dumnezeu	  a	  încetat	  să	  mai	  curgă	  prin	  inimile	  lor	  ca	  mai	  înainte.	  Ei	  sufereau	  
acum	  de	  prima	  boală	  apărută	  în	  univers,	  iar	  simptomele	  nu	  au	  întârziat	  să	  apară:	  

-‐	  dispneea:	  Omul	  nu	  mai	  putea	  respira	  aerul	  cerului	  –	  era	  prea	  tare	  pentru	  plămânii	  
lui	  slăbiţți	  acum...	  

-‐	  hemoptiziile:	  Omul	  a	  început	  să	  verse	  sânge	  –	  sângele	  fratelui	  său...	  

-‐	  emboliile	  arteriale:	  Omul	  a	  început	  să	  se	  comporte	  ciudat,	  parcă	  ceva	  anume	  i-‐ar	  fi	  
întunecat	  mintea...	  

-‐	  tusea,	  frecventă	  şi	  exagerată	  la	  efort:	  Omul	  şi-‐a	  pierdut	  vigoarea;	  dintr-‐o	  dată	  orice	  
faptă	  bună	  a	  devenit	  o	  povară,	  o	  poruncă	  greu	  de	  îndeplinit...	  

-‐	  palpitaţțiile:	  Omul	  a	  devenit	  hipersensibil.	  El	  a	  început	  să	  se	  teamă	  chiar	  şi	  de	  cel	  mai	  
bun	  Prieten	  al	  său	  şi	  să	  se	  ascundă	  printre	  copaci	  atunci	  când	  El	  se	  apropia...	  

-‐	  durerile	  toracice:	  Apăsarea	  pe	  care	  a	  început	  să	  o	  simtă	  în	  piept,	  l-‐a	  făcut	  pe	  om	  să-‐
şi	  piardă	  verticalitatea	  şi	  să	  meargă	  cu	  privirea	  mereu	  îndreptată	  spre	  pământ...	  

-‐	  vocea	  răguşită:	  Acum	  omul	  nu	  mai	  putea	  cânta	  în	  corul	  ceresc	  cântece	  de	  slavă	  în	  
cinstea	  celui	  mai	  bun	  Prieten	  al	  lui...	  

Şi	  toate	  acestea	  pentru	  că	  omul	  alesese	  să	  se	  joace	  cu	  un	  virus	  letal	  –	  păcatul.	  

Nici	  inima	  Creatorului	  nu	  a	  rămas	  neafectată,	  însă	  nu	  de	  boală,	  ci	  de	  durere.	  Era	  
durerea	  dragostei	  infinite	  care	  îşi	  vede	  copilul	  pe	  patul	  morţții.	  „Cum	  să	  te	  dau	  Efraime?	  Cum	  
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să	  te	  predau	  Israele?...	  Mi	  se	  zbate	  inima	  în	  Mine,	  şi	  tot	  lăuntrul	  Mi	  se	  mişcă	  de	  milă!”	  (Osea	  
11:8).	  Cine	  poate	  simţți	  împreună	  cu	  Agape?	  Cine	  poate	  simţți	  împreună	  cu	  Dumnezeu?	  

În	  laboratorul	  dragostei,	  tratamentul	  fusese	  conceput	  „înainte	  de	  întemeierea	  lumii.”	  
„Fiindcă	  atât	  de	  mult	  a	  iubit	  Dumnezeu	  lumea,”	  încât	  nu	  putea	  risca	  să	  o	  piardă	  fără	  să	  fi	  
făcut	  tot	  ce	  era	  posibil	  pentru	  a	  o	  salva	  (Efeseni	  1:4;	  Ioan	  3:16).	  Şi	  iată	  că,	  spre	  nefericirea	  
tuturor	  fiinţțelor	  necăzute	  în	  păcat,	  a	  venit	  ziua	  când	  a	  fost	  nevoie	  de	  acest	  tratament.	  Fiul	  
Preaiubit	  al	  lui	  Dumnezeu	  a	  trecut	  în	  locul	  fiinţței	  condamnate	  la	  dispariţție...	  În	  condiţțiile	  
păcatului,	  aceasta	  era	  tot	  ce	  putea	  face	  Dumnezeu	  pentru	  a-‐Şi	  salva	  copiii	  de	  la	  o	  moarte	  
iminentă.	  S-‐a	  dat	  pe	  Sine	  în	  persoana	  Fiului	  Său.	  „...Dumnezeu	  era	  în	  Hristos,	  împăcând	  
lumea	  cu	  Sine...”	  şi	  „...tămăduirea	  era	  sub	  aripile	  Lui...”	  (2	  Cor.	  5:19;	  Maleahi	  4:2).	  

Astăzi,	  tratamentul	  este	  la	  îndemâna	  oricui,	  oriunde.	  Toţți	  avem	  prescripţție	  medicală	  
gratuită	  şi	  nimeni	  nu	  a	  suferit	  vreodată	  reacţții	  adverse	  la	  vreo	  doză	  de	  agape.	  Eficienţța	  
tratamentului	  este	  garantată	  de	  Marele	  Medic.	  

Fiecărui	  om	  care	  suferă	  de	  SMP	  în	  spitalul	  acestei	  planete	  i	  se	  spune	  astăzi:	  „Scoală-‐
te,	  luminează-‐te!	  Căci	  lumina	  ta	  vine,	  şi	  slava	  Domnului	  răsare	  peste	  tine.	  Căci	  iată,	  
întunericul	  acoperă	  pământul,	  şi	  negură	  mare	  popoarele;	  dar	  peste	  tine	  răsare	  Domnul,	  şi	  
slava	  Lui	  se	  arată	  peste	  tine.	  Neamuri	  vor	  umbla	  în	  lumina	  ta,	  şi	  împăraţți	  în	  strălucirea	  
razelor	  tale.	  Ridică-‐ţți	  ochii	  împrejur,	  şi	  priveşte:	  toţți	  se	  strâng	  şi	  vin	  spre	  tine!	  Fiii	  tăi	  vin	  de	  
departe,	  şi	  fiicele	  tale	  sunt	  purtate	  pe	  braţțe.	  Când	  vei	  vedea	  aceste	  lucruri,	  vei	  tresări	  de	  
bucurie,	  şi	  îţți	  va	  bate	  inima	  şi	  se	  va	  lărgi...”	  (Isaia	  60:1-‐5).	  

Când	  vom	  privi	  slava	  Domnului	  –	  caracterul	  Său	  –	  vom	  începe	  să	  înţțelegem	  cu	  ce	  
dragoste	  ne-‐a	  iubit.	  Atunci	  Îi	  vom	  permite	  să	  efectueze	  marea	  operaţție	  pe	  cord	  de	  care	  avem	  
atâta	  nevoie.	  Şi	  când	  El	  ne	  va	  lărgi	  inimile,	  agape	  va	  curge	  din	  nou	  prin	  venele	  noastre	  ca	  mai	  
înainte	  şi	  vom	  alerga	  neobosiţți	  pe	  calea	  poruncilor	  Sale	  (vezi	  Ps.	  119:32	  –	  KJV).	  Vindecarea	  
noastră	  va	  fi	  cea	  mai	  puternică	  mărturie	  în	  favoarea	  Prietenului	  şi	  Medicului	  nostru	  în	  cadrul	  
marii	  controverse.	  


