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La Spitalul Județean

Am luat 20 de cărți creștine iar de banii avuți am cumpărat câteva alimente în drum spre spital. Am intrat în 
primul salon al secției de oncologie și am întrebat dacă este vreun bolnav pe care nu-l vizitează nimeni. Mi-a fost 
indicată o doamnă care zăcea pe pat tristă.

Costache Elena,  în vârstă de 51 de ani este bolnavă de cancer de 13 ani. Boala i-a distrus tot corpul: are ambii 
sâni extirpați,  rinichii sunt afectați și are și probleme psihice. I-am oferit alimentele și i-am ascultat istoria: are 
opt copii dintre care un băiat handicapat mintal iar soțul ei este bolnav de artrită. Fratele ei se mutase în casa lor 
împreună cu fiul lui de 18 ani în urma decesului soției, motiv pentru care locuiesc 9 persoane într-o singură 
cameră plină de igrasie.

Am încurajat-o și i-am promis că voi reveni s-o vizitez. M-a rugat să-i aduc un ghiozdan, o geacă și alimente, 
ceea ce am și făcut.

Apoi am discutat cu o altă doamnă din Pierșinari care avea metastază  la ficat și I L-am prezentat pe Marele 
Medic care dorește să vindece pe oricine prin credință. Am vizitat-o de mai multe ori, i-am dus diverse ceaiuri și 
am avut ocazia de a discuta și cu fiul ei, povestindu-le despre prietenele mele care au fost vindecate de cancer.

Tot atunci am cunoscut-o și pe doamna Marinescu Maria care mi-a cerut să-i aduc o Biblie;  avusese una care-i 
fusese luată  de o rudă și-și dorea foarte mult să mai aibă Cuvântul lui Dumnezeu. La următoarea vizită când a 
primit-o, a strâns-o puternic la piept, a sărutat-o și mi-a mulțumit. Bolnavele din salon mi-au relatat că nu se mai 
dezlipea de Carte și că o citea tot timpul,  iar ea îmi povestea mereu ce citea. După ce s-a externat am păstrat 
legătura și am ajutat-o prin diverse sfaturi de sănătate pentru prevenția bolilor.

Vizitele mele la spital au continuat cu multe ore de dialog cu bolnavii cărora le împărtășeam atât informații 
valoroase despre prevenirea bolilor și tratarea acestora prin remedii naturiste,  cât și despre iertarea divină prin 
meritele Domnului Isus,  despre darul mântuirii și exercitarea practică a credinței. Vedeam cum li se luminau 
fețele atunci când auzeau că moartea pentru credincioși nu este decât examenul de absolvire a vieții și că,  după 
odihna din pământ, urmează  veșnicia. Tresăltau de bucurie la gândul că  vom sta în prezența lui Dumnezeu 
pentru totdeauna.

Relația cu Costache Elena continuă și acum, după 4 ani, continui s-o vizitez de fiecare dată  când se internează 
în spital și am fost și la locuința ei împreună cu o echipă de creștini dispuși s-o ajute. În decurs  de doi ani am 
oferit peste 4000 de cărți în acel loc multor suflete care au fost mângâiate. Dumnezeu este bun!

Sab" Firuța
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.

Duminică 8 martie 2009 m-am trezit ca de obicei la ora 
cinci și L-am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere planul 
Său cu mine pentru ziua respectivă. În timpul rugăciunii 
am primit îndemnul de a merge la spitalul județean din 
Târgoviște, și anume la secția oncologie.

Nu aveam decât 20 de lei, dar i-am pus înaintea lui 
Dumnezeu și L-am rugat să facă cu ei o minune similară 
celei relatate în Matei 14:13-21 când Domnul Isus a 
înmulțit cei doi pești și cele cinci pâini. El poate totul.
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