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Dacă nu vă veți face ca niște copilași
O experiență recentă

Vorbeam la telefon când l-am auzit pe Edi, băiatul nostru în vârstă de 5 ani și 
jumătate, intrând în casă plângând. Era plânsul acela care-mi spunea că ceva grav se 
întâmplase. Am lăsat telefonul jos pentru o clipă și am mers să văd ce se 
întâmplase: alunecase pe gheață și căzuse pe mâna dreaptă pe care acum nu mai 
putea s-o miște și la care acuza dureri foarte mari.

Am încheiat repede convorbirea telefonică după care am început să examinăm 
brațul: nu se vedea mare lucru, dar Edi, care de altfel este un băiețel curajos atunci 
când vine vorba despre durere, plângea spunându-ne că durerea era foarte mare. 
Apoi ne-a spus că ar vrea să ne rugăm ca „Domnul Isus să mă vindece,” ceea ce am 
și făcut.

Noaptea a trecut greu, iar dimineața am constatat că mâna nu era umflată și nici 
vânătă, dar el nu o putea mișca. Cu greu o ridica puțin ajutându-se de mâna stângă. 
După o discuție telefonică cu o persoană abilitată, soția mi-a spus că sfatul ar fi să-i 
facem o radiografie pentru că exista riscul ca handicapul să rămână pentru 
totdeauna. A trebuit să luăm decizia foarte repede; Edi a înțeles despre ce era vorba 
și a început să repete că nu este nevoie să facem nimic pentru că Domnul Isus ne-a 
ascultat rugăciunea și că-l va vindeca repede. Fiecare dintre noi ne-am retras pentru 
meditație; eu în baie, de unde puteam să aud insistențele copilului: „Nu trebuie să 
facem nimic; Domnu Isus mă va vindeca.” M-am plecat în rugăciune pentru a 
căuta instrucțiuni, și singurul lucru pe care l-am putut auzi a fost: „Ai curajul de a 
slăbi credința acestui copil?” M-am înfiorat și am răspuns: „Oh, nu! Asta nu!”. M-
am ridicat și am mers înapoi în cameră. Totul era deja hotărât.

Ziua s-a scurs frumos: Edi făcea încercări diverse pentru a ne arăta că acum poate 
face diverse cu mâna dreaptă, dar puteam vedea că nimic nu se schimbase; el era 
însă pe deplin încrezător în promisiunile lui Dumnezeu. A trebuit însă să-i legăm 
mâna de gât pentru a evita orice mișcare care i-ar fi provocat dureri mari. Seara, 
după lectura și rugăciunea obișnuite, el a mers în patul lui pentru a dormi. Soția 
mea a mai rămas pentru câteva clipe cu el.

După aproximativ 15 minute, a intrat în cameră val-vârtej și mi-a spus: „Vlad! 
Vino repede să-l vezi pe Edi!” Când am ajuns în cameră, Edi mi-a arătat fericit că 
mâna era ... perfect vindecată. Putea să o miște în toate direcțiile cu putere ca și 
când nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu-mi venea să cred! Ce se întâmplase?

Am aflat ulterior că, stând lângă el, soția mea a avut îndemnul de a-l masa puțin pe 
mână, ceea ce a făcut timp de un minut. După acel minut, mâna era complet 
vindecată.

„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte 
copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” - Domnul Isus Hristos.

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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