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Slujindu-L pe El
Astăzi 9 februarie 2013 este pentru mine o zi specială, de o mare valoare 

spirituală pentru că se împlinesc 11 ani de când Domnul Isus mi-a adresat 
chemarea de a-L urma în slujirea bolnavilor. Totul a început când am aflat că  în 
orașul Târgoviște,  în care locuiesc, se organizează în fiecare miercuri o întâlnire cu 
persoanele care au deficiențe locomotorii și vizuale. Am căutat locul în care urma 
să aibă loc această întâlnire,  dar nu l-am găsit. În urma rugăciunilor însă, am 
întâlnit pe sora unei vecine nevăzătoare, care m-a condus în acel loc minunat în 
care am avut privilegiul de a-i cunoaște pe acești oameni deosebiți.

Am rămas  plăcut impresionată  când i-am văzut pe toți acești suferinzi care-L 
preamăreau pe Dumnezeu pentru deficiențele lor și m-am atașat de ei,  devenind, 
cu timpul,  parte din grupul lor. Așteptam mereu,  cu nerăbdare ziua de miercuri în 
care urma să ne întâlnim și, încetul cu încetul m-am implicat în viețile lor.

După un timp am început să călătoresc și în alte localități pentru a-i căuta pe 
acești nevoiași, și așa se face că într-o iarnă am ajuns  să vizitez mai multe școli din 
București în care am întâlnit sute de tineri bolnavi,  fără vedere,  schilozi,  un tablou 
atât de dureros care m-a mișcat profund. Am petrecut clipe de neuitat în 
compania lor,  cântând și rugându-ne împreună lui Dumnezeu,  Căruia I-am 
mulțumit pentru privilegiul de a fi alături de El și de a-i mângâia pe cei întristați.

În luna octombrie a anului 2012 am aflat despre organizarea unei întâlniri în 
localitatea Sinaia,  întâlnire la care mi-am propus să ajung. Ceea ce mă împiedica 
însă,  era situația financiară. L-am rugat din nou pe Dumnezeu să  mă ajute, iar El 
a intervenit imediat, trimițându-mi într-o singură zi cinci persoane la masaj, lucru 
fără precedent. Prin această  minune am reușit să ajung la întâlnirea care a durat o 
săptămână,  loc și timp în care am avut privilegiul să cunosc multe persoane cu 
istorii de viață foarte dureroase. L-am cunoscut de asemenea, și pe liderul acestui 
grup,  un bolnav care stă de 23 de ani în căruț,  neputând să-și folosească picioarele. 
Am fost profund impresionată de sacrificiul lui pentru semenii aflați în suferință,  și 
uimită să descopăr ce poate face Dumnezeu printr-un singur om care se pune la 
dispoziția Sa. Ionică Ghica are 40 de ani și, în urmă cu 23 de ani și-a fracturat 
coloana cervicală, de atunci fiind complet dependent de alții. Mi-a mărturisit că 
uneori stă nemișcat ore întregi. În ciuda acestor dizabilități, datorită dragostei și 
dorinței lui de a-și ajuta semenii aflați în suferință, Dumnezeu face prin el o 
lucrarea atât de mare.

Am început de asemenea să particip la întâlnirile lor lunare din localitatea Brazi, 
județul Prahova, unde,  în 16 februarie 2012 ne-am întâlnit  aproximativ 100 de 
persoane într-o atmosferă cu totul specială. În timp ce se studia Cuvântul lui 
Dumnezeu,  mi-am dat seama că,  din cauza numărului mare de participanți, 
mâncarea este insuficientă. L-am rugat pe Dumnezeu să se îngrijească de această 
problemă,  ceea ce a și făcut: la plecare am constatat că a și rămas  mâncare 
neconsumată.
Avem un Dumnezeu specializat în cazuri imposibile. Să-L preamărim veșnic!

Sab! Firuța
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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