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Puterea rugăciunii eficiente 
 
Istoria vieţii lui Danny Velasco serveşte ca o aducere aminte despre 

puterea extraordinară a unui Dumnezeu care răspunde la rugăciune. „Căci 
nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere!” (Luca 1:37). 

Ne aflăm chiar la intrarea unui spital din New York. Un bărbat de 44 de 
ani zace într-o rigolă, aşteptând deschiderea spitalului. Nu mai aşteaptă să 
se facă bine, ci să moară. Dar nu acolo, pe stradă. Danny speră să reziste 
până dimineaţă, ca să poată muri într-un spitalul din Bronx. Trupul lui de 
doar 54 de kg este plin de răni. A trăit pe străzi timp de trei ani. Mintea lui 
este bântuită de voci care urlă întruna şi cu care el a început să vorbească de 
câtva timp. Vocea care urlă cel mai tare, umplându-i gândurile, aruncă 
mereu acuzaţii, în timp ce alta revarsă asupra lui un şuvoi de blasfemii. 

Primii ani de viaţă ai lui Danny n-au lăsat deloc impresia că va ajunge 
astfel. A fost un copil normal, bine adaptat, care avea un frate mai mic şi 
două surori vitrege, un puşti care ştia că are un talent anume. Talentul lui 
consta în hair stylist (tunsul şi aranjarea părului). 

Să-l lăsăm pe Danny să ne povestească şirul evenimentelor: 
„Pe când aveam 17 ani, am fost angajat la un salon de pe strada 57. 

Eram cel mai tânăr stilist şi machior profesionist din istoria salonului. Am 
coafat şi machiat cele mai frumoase femei din lume, care să apară în cele 
mai celebre reviste. Astfel, talentul meu avea să fie remarcat în întreaga 
lume. Destul de curios însă, dar în tot acest timp, eram marcat de un 
complex de inferioritate, mă simţeam ca două persoane într-una, debordând 
de energie şi ambiţie, dar măcinat de teamă. Aveam 21 de ani. Am consultat 
un medic şi mi-a prescris extract de valeriană, o soluţie bună. Din păcate, 
am descoperit că acest medicament putea fi combinat foarte bine cu doze 
mari de vodcă. Curând, cariera mea a început să stagneze. M-am mutat la 
Paris. Coafurile mele au apărut pe coperţile a zeci de reviste de modă. 
Aveam un apartament splendid şi câştigam o grămadă de bani. 

Patru ani mai târziu, m-am întors la New York. Câştigam trei mii de 
dolari pe zi. Aveam un apartament de o mie de metri pătraţi. Dar ce nu ştia 
nimeni era că adusesem cu mine şi altceva de la Paris – dependenţa de 
heroină. La New York mi-a fost mai greu decât la Paris să îmi procur 
heroină. Ajunsesem să îmi fac rost de droguri de pe stradă. Eram un stilist 
renumit în timpul zilei şi un narcoman, noaptea. Oricât de renumit eram, mă 
simţeam gol pe dinăuntru şi nefericit. N-a trecut mult timp până când am 
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început să fiu arestat şi să lipsesc de la serviciu. 
Într-o zi, o roşcată frumoasă a început să îmi vorbească de Dumnezeu la 

o şedinţă foto. Am lăsat-o să vorbească. M-a rugat să o tund pe ea şi pe 
prietenele ei, după care m-a invitat la Biserică. Nu prea credeam în chestiile 
religioase. După câteva zile am mers la apartamentul Wandei şi am tuns-o 
pe ea şi pe colega ei de cameră. Înainte să plec, Wanda m-a întrebat dacă se 
pot ruga pentru mine. Am fost de acord, dar nu mi-am imaginat că acolo şi 
atunci, cu mine de faţă. S-au rugat cu voce tare, de parcă Dumnezeu putea 
auzi. ‚Danny,’ mi-a spus, ‚în ziua în care vei chema Numele Domnului, vei 
fi mântuit!’ Nu ştiu exact la ce s-a referit, dar ştiu că nu mi se va întâmpla 
mie niciodată. Trecusem deja prin opt sau nouă programe de dezintoxicare, 
dar în zadar. ‚Cum trăieşti, aşa vei muri,’ m-am gândit eu! Am continuat să 
o văd pe Wanda şi ea mi-a vorbit de Isus. 

Foarte curând cariera mea a luat sfârşit din cauza supradozei de droguri. 
Nu mai eram în stare să lucrez şi nu mai aveam bani de droguri. Într-o zi m-
a sunat Wanda, şi m-a întrebat dacă pot să tund pe câteva prietene de-ale ei. 
Când am ajuns acolo, erau cinci prietene ale ei. Îmi dau seama că a fost o 
ambuscadă a Duhului Sfânt. Înainte de a pleca, au tăbărât toate pe mine şi 
au început să se roage atât de puternic încât mi-au dat de gândit: ‚Oh, 
femeile astea chiar sunt credincioase!’ Nu credeam în ‚poveştile’ în care 
credeau ele, aşa că am ieşit repede. 

Eram din ce în ce mai rău. M-am îmbolnăvit de hepatita A, B şi C, iar în 
momentul în care am ajuns la spitalul din Bronx nici nu mă mai puteam ţine 
pe picioare. 

Acest spital se închide pe timpul nopţii. Speram doar ca personalul să 
mă lase să intru ca să mor pe un pat de spital. În sfârşit, uşile s-au deschis, 
am intrat, cineva mi-a făcut o injecţie care m-a adormit imediat. Când m-am 
trezit, stăteam pe un pat, acoperit de propria vomă. Dintr-o dată, toate 
vocile din mintea mea au început să ţipe. Îmi doream să mor. 

În mijlocul suferinţei mele, ceva sau cineva mi-a şoptit cuvintele pe care 
le mai auzisem cândva: ‚În ziua în care vei chema Numele Domnului, vei fi 
mântuit!’. Toate celelalte voci încercau să o înăbuşe, dar nu au reuşit. În 
culmea disperării, am strigat: ‚Doamne, ajută-mă să scap. Doamne Isuse, 
Wanda mi-a spus că, atunci când voi chema Numele Tău, mă vei salva. Aşa 
că ajută-mă!’. Am simţit cum Dumnezeu mă învăluie din toate părţile. Am 
ştiut atunci că El este real, pentru că celelalte voci au încetat, iar teama 
dispăruse. Am ştiut că totul s-a schimbat, chiar dacă, în aparenţă, situaţia 
era aceeaşi: zăceam pe un pat de spital din Bronx. În ziua în care am chemat 
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Numele Domnul Isus, El m-a mântuit!” 
Danny Velasco a ajuns de la acel spital într-un centru de reabilitare de 

trei luni. A câştigat în greutate vreo 17 kg şi trupul lui a început să se 
vindece. De acolo a intrat într-un program creştin unde a început să 
devoreze Biblia. Îi plăcea să citească Noul Testament, pentru că acolo a 
putut să Îl descopere pe acel Isus care îl mântuise. Acum, Danny este parte 
a corului de la Brooklyn Tabernacle, biserica unde mergea Wanda. Una din 
cântările lui preferate este „Dumnezeu mai face încă lucruri minunate!”. Cu 
adevărat, minunate! 

 

Istoria ne-a fost trimisă de 
Ruxandra Radu, 2 Iunie 2011 

 


