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Dumnezeu răspunde!
Cu câteva luni în urmă, am vizitat o familie de prieteni apropiați. 

I-am găsit foarte tulburați, lucru care m-a întristat foarte mult. 
Motivul durerii lor era că una dintre cele trei fiice renunțase la 
relația personală pe care o avea cu Dumnezeu, și începuse o alta cu 
un bărbat mult mai în vârstă decât ea care consuma mult alcool, 
tutun și altele. Prietenii mei, părinții fetei au depus în primă fază 
eforturi pentru a o convinge pe fiica lor că această relație nu are 
niciun viitor; văzând că eforturile lor sunt zadarnice, au schimbat 
direcția și au încercat să înceapă și ei o relație cu bărbatul respectiv, 
căutându-i un loc de muncă, invitându-l în căminul lor, în speranța 
că fiica lor se va convinge de caracterul lui.

Totul a fost zadarnic, iar în ziua în care ne-am întâlnit, erau în 
pragul disperării. Își pierduseră aproape orice speranță și, cu toate 
că încercau din greu să-și stăpânească lacrimile, la fiecare a doua 
propoziție eșuau. Fata întrerupsese orice dialog cu ei, stătea încuiată 
numai în camera ei atunci când nu era plecată la slujbă și refuza 
chiar să mai consume din alimentele pe care ei le cumpărau. Fără 
nicio explicație, fără niciun motiv.

M-am înfiorat atunci când am încercat să mă imaginez în situația 
lor, și pe moment am rămas cu privirea pierdută. Ei îmi tot spuneau 
că s-au și rugat lui Dumnezeu să intervină cumva, dar parcă era 
zadarnic. În acel moment am înțeles că încrederea lor în intervenția 
lui Dumnezeu fusese foarte mult slăbită, dacă nu chiar pe deplin 
distrusă de toate detaliile acestei situații pe care le analizaseră atât 
de atent și pe care le trăiseră atât de intens.

Atunci le-am propus să ne rugăm împreună pentru fiica lor. I-am 
asigurat că este cu adevărat imposibil ca Dumnezeu să nu intervină 
pentru salvarea ei de la ruina iminentă. Tatăl ei, luptându-se să-și 
rețină lacrimile, s-a ridicat de la masă și a ieșit din cameră. Mama 
și-a plecat ochii în pământ și a spus: „Nu știu ce să zic...” Atunci i-
am spus: „Uite-te la mine; ne vom ruga împreună și vei vedea slava 
lui Dumnezeu în curând!”. Nu a răspuns nimic, dar ne-am despărțit 
cu acest gând.
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inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa divinavindecare@gmail.com, 
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În urmă cu câteva săptămâni urma să trec prin zona în care 
locuiau, și le-am scris un email întrebându-i dacă sunt acasă și dacă 
consideră că o revedere ar fi oportună atunci. Nu am primit niciun 
răspuns în timp util, așa că m-am gândit că poate nu sunt acasă.

După câteva zile am primit însă răspunsul în care mi-au scris că 
în ultimul timp nici nu au mai pornit computerul, motiv pentru care 
nu citiseră mesajul meu. Asta s-a întâmplat pentru că la începutul 
lunii Noiembrie situația tensionată cu fiica lor luase o nouă 
amploare: ea plecase de acasă și se mutase împreună cu prietenul ei. 
Atunci s-au rugat lui Dumnezeu ca niciodată înainte, de data aceasta 
cu o disperare poate vecină cu cea a părintelui din Marcu 9:22, iar 
răspunsul a venit imediat: fiica lor a revenit acasă și în ultimele 
două săptămâni caută să-și regăsească relația personală cu 
Dumnezeu, ajutată în mod deosebit de sora ei.

Tatăl ei și-a încheiat scrisoarea către mine astfel: „Acum 
înțelegem mai bine ce a vrut Pavel să spună în Efeseni 6:12!”.

Dacă vă amintiți, rugăți-vă și pentru ea zilele astea...

Anonim, 11 Decembrie 2011
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