
http://divinavindecare.ro/Divina_Vindecare/Visteria.html

O mână nevăzută

În bunătatea Sa, Dumnezeu a lăsat ca îngerii să ne slujească, să fie alături de noi pe cărarea aspră a vieții. 
Eu mă simt atât de protejată, de parcă aș fi singura persoană de pe pământ.
Îmi amintesc de o întâmplare petrecută cu câțiva ani în urmă. Devenisem creștină de puțină vreme și 

luasem foarte în serios  această responsabilitate și calitate de copil al lui Dumnezeu. Prin aceasta am atras 
asupra mea neplăcerea celui rău care aducea multe necazuri familiei mele, încercând prin toate mijloacele 
să renunț la Dumnezeu.
În ziua aceea eram tare necăjită și ieșisem din casă pentru a plăti facturile lunare. Eram cuprinsă de 

întristare datorită situației pe care o traversam motiv pentru care am început să plâng. Mergeam 
îngândurată și plângeam, pășind parcă în mod automat,  fără să gândesc până  când am ajuns  la o intersecție 
cu mai multe treceri de pietoni. Am așteptat apariția culorii verzi,  am traversat intersecția și am ajuns 
imediat la o alta la care știam că nu există semafor. Din cauza aceasta m-am angajat în traversarea 
intersecției, știind că am prioritate datorită trecerii de pietoni,  dar ne observând culoarea roșie a 
semaforului de curând instalat acolo. Când am ajuns la mijlocul intersecției,  am fost surprinsă de mai multe 
mașini care se îndreptau spre mine din ambele direcții și care claxonau foarte tare și îndelung. Am 
încremenit când o mașină  roșie a trecut prin fața mea cu o mare viteză  și mi-am dat seama atunci că nu mă 
mai puteam mișca: din dreapta și din stânga mai multe mașini se îndreptau spre mine cu mare viteză.
În momentul acela o mână invizibilă mi-a venit în ajutor și într-o clipită m-am trezit pe trotuar. Un bărbat 

care a văzut tot ce s-a întâmplat a venit la mine și m-a întrebat uimit: „Cum ai ajuns  aici?”. A continuat să 
se uite mirat când la mine, când la mașinile care treceau pe stradă  și a plecat grăbit. A durat puțin până 
când m-am dezmeticit, până când am realizat ce se întâmplase de fapt: Dumnezeu mă salvase!
În fiecare zi îmi înnoiesc votul de consacrare lui Dumnezeu,  iar eu nu-mi mai aparțin mine, ci Celui ce m-

a salvat de atâtea ori pentru a trăi pentru slava Sa și pentru mântuirea semenilor mei. Viața creștină este 
una plină de pericole, dar și de o frumusețe aparte.
Îți mulțumesc Domnul meu că Te am și că ești viața mea!

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.
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