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De la credință la credință 
 
Vara anului 2010 a fost una plină de experiențe. În toate locurile 

unde fuseseră organizate întâlniri de studiu și rugăciune, se 
discutase mult pe marginea subiectului disponibilității Domnului 
Isus de a-i vindeca pe cei ce vin la El și astăzi cu aceeași rugăminte 
cu care L-au abordat mii de bolnavi în urmă cu două milenii. 
Înțelegerea adevărurilor legate de acest subiect și de faptul că 
Dumnezeu nu se schimbă, a deschis multor bolnavi înțelegerea că și 
astăzi, la fel ca în vechime, răspunsul Domnului este neschimbat: 
„Tu zici: Dacă poţi!… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce 
crede!” (Marcu 9:23); de aici a început să se nască în inimi credința. 
În consecință, la cererea mai multor persoane, ne-am rugat pentru 
însănătoșirea lor, potrivit îndrumării din Iacov 5:13-16. Am avut 
multe experiențe, așa cum și era de așteptat, iar astăzi doresc să vă 
împărtășesc una dintre ele. 

În Ungaria, Eva ne-a cerut să ne rugăm pentru ea deoarece fusese 
propusă pentru operație la glanda tiroidă. Ezitase mai mult timp, iar 
această veste bună îi dăduse încredințarea că problema ei va fi 
rezolvată de Dumnezeu exclusiv spre slava Lui și spre întărirea 
încrederii ei în Domnul. Am urmat așadar sfatul din Iacov 5, cu 
încrederea deplină că, potrivit promisiunii, „rugăciunea făcută cu 
credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi.” 
(Iacov 5:15). 

Am revăzut-o pe Eva în toamna anului 2011. Înainte de a ajunge 
la ea pentru a o saluta, am observa de pe chipul ei că era foarte 
deprimată. În momentul în care m-a salutat, am fost uimit să 
descopăr cu nu mai avea voce: nu mai putea vorbi decât în șoaptă. 
Mi-a povestit că după un timp de așteptare, la presiunea medicilor, 
optase pentru intervenția chirurgicală în urma căreia fuseseră 
afectate corzile vocale. Dincolo de asta, problema legată de nivelul 
calciului în oase se agravase. Acum se întreba în mod foarte serios 
dacă Dumnezeu o mai iubește, dat fiind faptul că „Îl dezamăgise”, 
cum spunea ea. 
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Atunci când am realizat că își putea în mod foarte serios această 
problemă, m-am înfiorat. Am discutat împreună despre faptul că 
Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere de nimeni, nici chiar de 
noi... Mai mult decât atât, nu există nimic din ceea ce noi am putea 
gândi, spune sau face care să aibă puterea de a-L schimba pe 
Dumnezeu, de a-L determina să nu ne mai iubească. Nu! Dumnezeu 
este dragoste, motiv pentru care dragostea Sa nu se poate termina 
sau modifica niciodată, în nicio circumstanță. Am observat mai apoi 
o rază de speranță pe chipul ei, și așa ne-am despărțit. 

Ne-am reîntâlnit nu mult timp după aceea, în iarna aceluiași an 
2011. Inima ei era alta. Mulți se rugaseră pentru ea, iar acest lucru 
se putea ușor observa pe chipul ei. La finalul întâlnirii care a avut 
loc atunci la Budapesta, chiar înainte de a pleca spre casă, ne-a 
povestit cât de mult tânjește după puterea de a cânta din nou și, 
ezitând puțin, ne-a propus să ne rugăm pentru ea ca Domnul să-i 
vindece corzile vocale și să-i rezolve problema lipsei de calciu. „De 
data aceasta,” a spus ea, „am înțeles că adevărata credință este aceea 
care te face să mergi chiar și până la moarte pentru ceea ce știi că 
este adevărat.” Ne-am rugat împreună și ne-am despărțit. 

M-am întâlnit cu ea din nou în urmă cu două săptămâni. Când a 
început să vorbească, am tresărit: vocea îi revenise! Nu complet, dar 
vocea era din nou acolo! Mi-a spus că în urmă cu numai o zi 
primise rezultatele analizelor ce vizau calciul, iar acestea 
mărturiseau despre faptul că nivelul calciului era perfect! Oh, slavă 
Domnului pentru această iubire uimitoare! 

Pavel a scris: „Mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 
care crede ... deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care 
o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum 
este scris: Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:16, 17). 

Fie ca niciunul dintre noi să nu se oprească pe cale din cauză că 
are o credință prea mică, ci să înaintăm, știind că această credință 
mică, dacă va fi exercitată, va duce la o alta mai mare! 

 

Ardeias Vlad, 2 Iunie 2012 
 


