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Trimite-ne experienţa ta, descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o ai în 
inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa divinavindecare@gmail.com, 

iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie. 

 

 

Şarpele 
 
Era după-amiază când, dintr-o dată, băieţelul meu de patru ani a 

năvălit val-vârtej în camera în care eram şi a strigat: „Tată, vino repede 
pentru că este un şarpe pe terasă.” L-am urmat, dar nu foarte repede, ştiind 
că şerpii din regiunea în care locuim nu sunt veninoşi. În mai multe ocazii 
am prins şerpi, ne-am jucat cu ei şi apoi le-am dat drumul. 

Când am ajuns afară, am constatat însă că acest şarpe arăta cu totul 
diferit de cei pe care-i văzusem înainte, ceea ce m-a determinat ca, înainte 
să-l prind, să-mi pun o mânuşă de protecţie pe mână. După ce l-am prins, 
în timp ce îl studiam cu atenţie şi mă întrebam ce soi de şarpe este, într-un 
moment în care i-am slăbit puţin strânsoarea, a întors capul şi m-a muşcat 
de degetul arătător; imediat am observat veninul pe mânuşă, ceea ce mi-a 
confirmat bănuiala: era o viperă cu corn. 

După ce evenimentul s-a sfârşit şi am început să mă gândesc mai bine, 
am realizat ce se putea întâmpla copilului. Imediat un glas mi-a spus în 
minte: „Atât de important este să-ţi aşezi familia în Mâna Mea în fiecare 
dimineaţă.” Atunci întrebări şi răspunsuri au început să mă asalteze: 

I-ai pus pe toţi în Mâna Sa? 
Cât de important este să te rogi pentru fiecare în parte? 
Dar sunt atât de mulţi pe care-i iubesc; când am timp să mă rog pentru 

toţi? „Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni 5:17). 
Am realizat că datorită acestui eveniment, vom fi mult mai atenţi cu 

şerpii pe care-i întâlnim. Atunci am fost confruntat cu o altă întrebare: 
„Crezi că şarpele cel vechi este mai puţin real decât acesta care putea să 
muşte copilul şi care te-a muşcat pe tine?”. 

Vă încurajez pe toţi să vă asiguraţi în fiecare dimineaţă, înainte de 
orice, că v-aţi pus nu numai o mânuşă, ci întreaga armură (Efeseni 6:11-
18) „ca să puteţi ţine piept uneltirilor” şarpelui. 

 

Ardeiaş Vlad, 19 Septembrie 2011 
 

 


