
Urmându-L pe El
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-
şi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o 
va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina 
Evangheliei, o va mântui.” (Marcu 8:34, 35).
Într-o dimineață a lunii noiembrie din anul 2010 mă rugam 
ca Dumnezeu să-mi îndrepte pașii în ziua aceea potrivit 
planului Său. Chiar atunci cineva a sunat la ușă. 
Deschizând, am văzut că era o femeie împreună cu un 
bărbat pe care nu-i cunoșteam. Mi-au spus că strângeau 
bani pentru operația unui băiat bolnav de cancer. Când m-
au întrebat ce nume să scrie pe chitanță, le-am răspuns: 
„Necunoscut.” Întrebându-mă de ce nu vreau să-mi spun 

numele, le-am răspuns că banii nu-mi aparțin, ci sunt ai lui 
Isus. Am vrut apoi să închid ușa, dar femeia mi-a spus:
„Am să vă spun ceva: am fost în satul Gorgota unde am întâlnit o familie foarte săracă formată 

dintr-un bărbat părăsit de soție și cei patru copii ai săi: Sorina care merge la grădiniță, Ana care are 
10 ani, Andreea care are 11 ani, și Gabriel care este în clasa a 4-a. Sunt foarte săraci, nu sunt 
conectați la rețeaua de curent electric iar casa aproape cade pe ei. Cred că ar trebui să-i vizitați; au 
mare nevoie de dumneavoastră.”
M-am uitat în ochii ei și am întrebat-o de ce crede asta.
„Știți bine de ce.” veni răspunsul. Într-adevăr, știam! Tocmai mă rugasem ca Dumnezeu să mă 

conducă, și asta este ceea ce făcea.
Pentru că următoarele 20 de zile erau deja programate pentru a merge la alți oameni, nu am reușit 

să-i vizitez decât după trei săptămâni. În urma rugăciunilor și a pregătirilor, am plecat împreună cu 
încă o soră și doi frați cu care formasem o echipă care a funcționat timp de trei ani pentru 
binecuvântarea oamenilor în nevoie.
Am ajuns la familia Axenie din satul Gorgota, loc în care tatălui Iulian i se spunea „Irod” datorită 

caracterului său. Casa arăta într-adevăr jalnic, însă, cu toate că lucrurile pe care le aveau erau vechi 
și uzate, totul era așezat în ordine iar curățenia domnea pretutindeni. Făceau foc într-o singură 
încăpere, dar căldura ieșea afară din cauza ușii de la intrare care era stricată.
Copiii erau veseli, sănătoși și voioși. Învățau foarte bine; ne-au arătat diplomele și carnetele cu note. 

Eu m-am mirat: cum se putea ca niște copiii orfani de mamă să fie atât de bine educați, dar am aflat 
ulterior că primăria le oferea asistența unei profesoare care rămânea împreună cu ei după orele de la 
școală pentru a-i asista la lecții, după care primeau o masă caldă de la un restaurant din apropiere.
Le adusesem alimente, o carte de bucate de unde să învețe să gătească sănătos și rechizite școlare, 

alături de o Biblie pentru copii pe care au citit-o în scurt timp.
Am discutat și cu tatăl lor, sugerându-i diverse alternative de a munci în acea zonă, cum să-și facă o 

grădină. Apoi am întocmit o listă cu nevoile lor, urmând să mai revenim.
De acolo am plecat la un spital unde am vizitat mai mulți bolnavi, după care am ajuns cu toții la 

mine acasă unde am petrecut câteva ore în rugăciune și mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru 
modul minunat în care ne condusese în acea zi. În același timp, am început să mă rog ca Dumnezeu 
să găsească pe cineva care să poată ajuta mai mult această familie.



A treia zi am fost vizitată de doamna judecătoare Balașa Luminița căreia îi făceam un tratament. În 
timpul masajului, m-a rugat să-i povestesc despre activitățile mele. I-am împărtășit experiența pe care 
o avusesem împreună cu această familie nevoiașă, iar dumneaei mi-a mărturisit că obișnuia să facă 
binefaceri prin biserică, dar că niciodată nu se implicase în mod personal în a ajuta pe cineva.
După încă patru zile, doamna judecătoare m-a contactat pentru a-mi spune că discutase cu soțul 

dânsei, unul dintre notarii din orașul Târgoviște, și că luaseră decizia de a se implica în viața acestei 
familii. Am mers în satul Gorgota împreună cu această familie care au luat-o și pe fiica dumnealor, o 
fetiță de 10 ani, pentru a câștiga și ea o experiență prețioasă.
Le-au dus multe, foarte multe daruri: alimente, haine, lenjerii noi, plapume, perne, bani. Ulterior, 

le-au schimbat ușa de la intrare, ferestrele, soba și au făcut demersurile necesare pentru a le conecta 
casa la curent electric.
Au urmat trei ani în care familia doamnei judecătoare s-a ocupat cu multă atenție și dragoste de 

aceste suflete, trimițând copiii în tabere creștine, întocmindu-le dosarul pentru a primi pensie 
alimentară și multe altele. Curând, casa lor a căpătat o altă înfățișare, iar inimile lor au fost umplute 
de bucurie. Copiii s-au schimbat mult alături de tatăl lor care, după ce a renunțat la consumul de 
alcool, a învățat să gătească, să spele și altele.
De atunci mai multe persoane s-au implicat în acest proiect, iar eu am putut fi din nou martora 

modului în care Domnul Isus dorește să schimbe viețile oamenilor: pe ale unora prin a dărui, iar pe 
ale altora prin a primi.
„Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: 

m-a izbăvit din toate temerile mele.Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de 
ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmul 34:3-6).
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabou Firuța, noiembrie 2013

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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