
Atingerea Lui
Era începutul anului 2007, tocmai mă despărțisem de 
prietenul meu după o relație de 6 ani și jumătate care s-a 
evaporat în două secunde. Acest eveniment mi-a produs multă 
durere și supărare , cu precădere pe Dumnezeu. Vara 
următoare evenimentului făceam plimbări lungi spre casă și îi 
spuneam tot felul de inepții lui Dumnezeu (Mulțumesc 
Doamne că m-ai ascultat dar că nu m-ai pedepsit așa cum aș fi 
meritat!).
Viata și-a urmat cursul, pentru a uita și pentru a nu mai simți 
golul lăsat am început sa consum droguri.
De vineri până duminică niciunul dintre prietenii mei și / sau 
familia nu știau nimic de mine. Simțeam că cineva trebuie 
pedepsit și parca în felul asta nu doar că amorțeam dar mă și 
pedepseam, et voila … doua scopuri atinse simultan.
Într-o zi , după unul din weekend-urile mele nebune, m-a lovit 
o durere de cap care m-a făcut să redefinesc cuvântul durere: 
m-am culcat seara sănătoasa și m-am trezit dimineața în „iad”. 

Am fost diagnosticată inițial cu cancer cerebral și ulterior cu scleroza în plăci. De asemenea, nu la 
mult timp după  prima internare, mi-au zis că urmează să mor . M-au trimis din spital în spital în 
speranța că poate următorii vor descoperi cauza care îmi provoca durerile respective. Această stare 
acompaniată de durerile de cap au durat circa trei luni .
Într-o zi în camera de spital în care fusesem internată, a apărut o fetiță de 9-10 ani pe nume Maria; 

îi fusese alocată aceeași rezervă ca și mie, astfel încât am devenit colege de cameră.
Starea mea de sănătate se degrada repede iar durerea de cap era de nesuportat. În acele câteva luni 

de stat în spital mama nu plecase nicio noapte de lângă mine . Într-una din seri ne-am speriat foarte 
tare căci partea dreaptă îmi amorțise și realizam că nu e un semn de bun augur; ce ar fi putut urma? 
Paralizia?!?
Atât mama cât și mama fetiței dar și fetița au început să se roage, căci toate trei erau creștine. Maria 

a început să plângă și printre lacrimi Îl ruga pe Dumnezeu să mă vindece, să aibă milă de mine. Nu-
mi amintesc exact ce se ruga, îmi aduc aminte decât că mi se năpusteau gânduri în cap și mi s-a pus 
un nod în gât când am văzut că un copil plânge pentru mine, iar eu știam foarte bine că poate nu 
direct dar drogurile consumate și stilul de viață au înclinat balanța în favoarea spitalizării mele. Îmi 
venea să țip că am fost o proastă și că îmi pare rău ca nu trebuie să plângă , dar nu am făcut-o.
În noaptea aceea am adormit cu un nod în gât; era prima noapte din tot acest timp petrecut în 

spital când mama s-a dus acasă . Îmi pare foarte rău când mă uit în urmă și văd câtă durere și 
oboseală am putut să îi provoc mamei mele.
În noaptea respectivă însă a avut loc un MIRACOL … Am primit o vizită ! Domnul Isus m-a 

vizitat! 
Deoarece a apărut cumva în lateral dreapta spate și datorită faptului că eram țintuită, nu i-am văzut 

fața, ci L-am văzut doar de la gât în jos ținând în mână un toiag. Singurul lucru pe care îl puteam 
mișca erau ochii. ȘI-A așezat mâna pe capul meu și am simțit cum s-a creat o absorbție, (cel mai 
asemănător sentiment este acela când pui mâna la scurgerea de chiuveta și se crează un vid).



Mă uitam absolut siderată la cât de împăcate dormeau Cecilia și Maria în patul alăturat, nefiind 
deranjate de lumina care efectiv inundase camera și care era de un alb incredibil.Totul a durat câteva 
secunde, dispărând mai apoi ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
După această experiență am rămas în spital, simțindu-mă puțin mai bine, dar nu vindecată. Câteva 

zile mai târziu la un control de „rutina” au descoperit ca prin miracol un chist format undeva în 
mijlocul  capului foarte aproape de creier. M-au condus în sala de operații de urgență, deoarece 
riscam să fac atac cerebral. Mă aflam pe masa de operație când medicul chirurg parcă atunci s-a 
trezit și m-a întrebat: „Pe cine cunoști tu atât de sus de te-am băgat așa de repede în sala de operații? 
Sunt cozi de luni de zile la mine pentru operații.”
Nu i-am spus nici până în ziua de azi că Numele Intermediarului meu este ISUS HRISTOS.
După cum vă puteți imagina, operația a decurs extraordinar și în scurt timp m-am refăcut .
Au trecut câțiva ani de atunci și de abia am început să-L caut pe Domnul Isus. Inima îmi fusese atât 

de împietrită, încât șansele de a întoarce spatele acestei întâmplări ar fi fost foarte mari. Dar Domnul 
m-a crescut cu răbdare câte puțin în fiecare zi și mi-a arătat dragostea LUI. Cu cât mă apropii mai 
mult de EL ,cu atât simt că datoria mea este incomensurabilă simt că sunt murdară și că mai am un 
drum lung de parcurs.
Așadar, ÎȚI MULȚUMESC ISUSE PENTRU CA M-AI SALVAT DE ATATEA ORI ȘI 

BINECUVÂNTATĂ SĂ FIE ZIUA ÎN CARE TATĂL A DECIS SĂ MĂ DEA PE MANA TA . 
Sper să ne întâlnim la sfârșitul zilelor și mai sper că voi îndrăzni să Te îmbrățișez … vreau să VĂ 
strâng în brațe! Îmi este dor de Voi și vreau să vin Acasă.
Cu drag,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anca

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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