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Încredeți-vă în Domnul!
O experiență de toamnă

În fiecare an, toamna, petrecem aproximativ 2 săptămâni sus, în pădurile din munți 
pentru a strânge lemnele necesare pentru iarna care urmează. Și anul trecut a fost la 
fel, singura diferență constând în faptul că am petrecut numai o singură săptămână 
datorită faptului că am mai avut un ajutor în plus.

Evenimentul pe care vi-l voi relata a avut loc într-o vineri după-amiaza. Porneam în 
ultima noastră călătorie din anul acela către pădurile de sus  pentru a transporta acasă 
crengile care rămăseseră în urma copacilor tăiați. Era o zi frumoasă, însorită, o zi pe 
care n-o voi uita niciodată.

Am urcat în pădure cu un singur tractor. Vecinul meu conducea, iar eu împreună cu 
socrul meu am stat în remorcă. Imediat ce am ajuns  acolo, am coborât din remorcă pe 
proțap, iar de acolo am sărit jos. Distanța de pe proțap până pe pământ nu era mai 
mare de 50 de cm, însă cumva m-am lăsat cu toată greutatea corpului pe piciorul drept 
cu care am călcat strâmb, laba piciorului fiind forțată spre exterior. În clipa imediat 
următoare am simțit o durere teribilă și am căzut la pământ. Din cauza durerii am 
simțit cum am pălit și eram gata de a leșina. Strigam cât puteam de tare, în timp ce cei 
doi bărbați se uitau le mine îngroziți, neînțelegând ce se întâmpla. După câteva minute 
mi-am revenit și am simțit într-unul din falange o înțepătură groaznică, de parcă osul ar 
fi fost rupt în bucățele mici. Mi-am dat seama că, după ce piciorul se va răci, durerile 
teribile vor reveni, așa că nu aveam timp de pierdut: am pornit spre casă.

Pentru că nu aveam de urcat ci numai de coborât, distanța de aproximativ 2 kilometrii 
am parcurs-o destul de repede. Imediat ce am ajuns în curte, am căzut la pământ și nu 
m-am mai putut mișca. Atât soția mea cât și Edi (de care cred că vă amintiți din 
articolul trecut) s-au oferit să mă ajute: gheață, masaj, poate o vizită în oraș  pentru o 
radiografie. Ei bine, călătoria aceea de 2 kilometrii mă ajutase să mă decid: nu voi 
accepta niciun ajutor decât cel direct al Domnului, motiv pentru care i-am refuzat.

După ce soarele a apus și eram cu toții în casă, Edi a realizat că următoarea zi, în 
sabat, nu ne vom mai putea bucura împreună de expediția obișnuită în natură din 
fiecare sabat. Văzând și durerile ce deveneau din ce în ce mai mari, mi-a propus  să se 
roage pentru ca Domnul să-mi vindece piciorul. A vrut să plece în altă cameră, dar eu 
i-am spus  că poate s-o facă chiar acolo, lângă piciorul meu umflat și vânăt. A 
îngenuncheat și (nu știu de ce) L-a rugat pe Domnul să mă vindece a doua zi.

Noaptea a trecut greu;  durerile m-au împiedicat să adorm, motiv pentru care 
următoarea zi m-am simțit și mai rău. Cu câteva zile înainte planificasem să capsăm 
revistele „Divina Vindecare” care fuseseră tipărite și sortate înainte, dar lucrul acesta 
era imposibil acum, de vreme ce capsatorul electric nu funcționează decât prin 
apăsarea unei pedale.

Ziua s-a scurs, și imediat după ce soarele a apus, pur și simplu durerile au dispărut și 
am început să mă simt ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ei bine, nu numai că am 
putut capsa revistele, dar am putut chiar atunci să și alerg și să sar într-un picior ... 
adică în cel rupt! Fusese vindecat!

Oh, Dumnezeul nostru este într-adevăr Dumnezeul Cel viu, și acesta este motivul 
pentru care promisiunile Sale sunt pentru veșnicie adevărate!

„El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale.” Psalmul 103:3.
„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...” Maleahi 3:6.

Trimite-ne experiența ta, descoperirea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o în studiul personal, o speranță pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalți la adresa 

divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.
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