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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. 

Experiențe cu Dumnezeu 
 
Multe boli m-au lovit fără milă, unele dintre ele fiindu-mi vindecate de 

Dumnezeu prin intermediul tratamentelor naturiste însoțite de rugăciuni. Aș fi 
vrut să am o credință mai mare, dar pentru aceasta doream să văd pe cineva 
vindecat exclusiv prin credință, fără aplicarea niciunui alt remediu. 

Cu câteva luni în urmă am contactat un virus, iar consecința a fost că tot 
corpul îmi era acoperit de eczeme care se înmulțeau când făceam baie, 
provocându-mi mâncărimi și usturături teribile. M-am rugat, dar acest lucru 
nu a avut niciun efect motiv pentru care am decis să aplic un tratament 
naturist, însă curând după aceea și bătrâna mea mamă a fost infectată cu acest 
virus. Am fost devastate, dar după cinci zile de tratament naturist eczemele au 
dispărut de pe corpul meu, rămânând prezente la mama. 

Dar, pregătindu-mă pentru o călătorie mai lungă, după ce am făcut o baie 
seara, am constatat că eczemele au apărut din nou! Cu toate acestea, am 
plecat a doua zi dimineață însă, spre dezamăgirea și disperarea mea, boala a 
trecut și la prietena mea pe care o vizitam. Ea a folosit un unguent și, la scurt 
timp după ce s-a rugat, eczemele i-au dispărut. 

Am petrecut apoi câteva zile în căminul unei familii apropiate, iar acolo 
am avut ocazia de a studia mai mult despre modul în care Dumnezeu 
răspunde rugăciunilor celor bolnavi, ceea ce mi-a întărit foarte mult credința. 
Eczemele reapăruseră din nou și din nou, iar acum nu mai știam ce tratament 
să mai aplic. 

Am plecat spre casă și, imediat ce am ajuns, m-am rugat lui Dumnezeu 
împreună cu sora mea ca niciodată înainte, ca El să ne vindece pe mine și pe 
mama și, convinsă fiind de faptul să El a auzit și a răspuns, m-am dus la 
culcare. Când ne-am trezit dimineața am constat împreună că nu mai aveam 
nimic nici eu și nici mama: fusesem pe deplin vindecate. I-am mulțumit lui 
Dumnezeu pentru aceasta și continui să-I mulțumesc pentru că mi-a întărit 
astfel încrederea în puterea Lui vindecătoare. 

„Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala 
ta.” (Marcu 5:34). 

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Hristos Isus.” (Filipeni 4:6, 7). 
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