
Pierdută și găsită

În luna decembrie 2013 am mers în vizită la Spitalul Județean din Târgoviște pentru a duce celor 
aflați în suferință pâinea vieții, „mireasma cunoștinței Sale”, Noul Testament și altă cărți de 
educație morală, spirituală și medicală. La secția de recuperare pe care obișnuiam s-o vizitez de 
mulți ani am găsit-o pe doamna Dobre Cristina Daniel, o femeie cu o dureroasă poveste de viață. 
A fost născută în anul 1969 cu tetrapareză spastică de gradul 1, boală pe care o moștenise pe linie 
ereditară. La vârsta de 5 ani a fost operată la ambele picioare, la încheieturi și tendoane, iar primii 
pași i-a făcut la vârsta de 8 ani cu ajutorul părinților. A reușit să meargă până la vârsta de 37 de 
ani fără a folosi cadrul ajutător, timp în care a absolvit 12 clase la școala cu profil de croitorie. 
Tatăl a decedat când avea 34 de ani și mama patru ani mai târziu. După ce a umblat din spital în 
spital și chiar și la căminul de bătrâni mai mulți ani, a revenind la casa părintească așteptându-se 
să fie bine primită de fratele ei și soția acestuia. Speranța ei a fost însă zadarnică, aceștia 
abandonând-o în mijlocul iernii, moment în care a primit un ajutor din partea unei profesoare de 
gimnastică care lucra la un spital de boli mintale unde a stat 3 săptămâni. Apoi a reluat traseul 
diferitelor spitale, sfârșind în cel din Târgoviște unde am găsit-o, extenuată, descurajată, plângând 
de disperare și singurătate, o stare vecină cu sinuciderea la care se gândea deja. Pentru ea, viața 
chinuită, plină de durere și singurătate nu mai avea niciun sens.
După ce am ascultat toată această experiență plină de tristețe și durere, am îmbrățișat-o, ne-am 

rugat împreună și am început să-i explic că nu este singură căci are un Tată iubitor și un Frate mai 
mare care Și-a dat viața pentru salvarea ei. Am asigurat-o că imediat după externare viața ei se va 
schimba, că mă voi ruga pentru ea și că o voi ajuta. I-am povestit despre Asociația pentru 
persoanele cu dizabilități „Ridică-te și umblă” unde ne întâlnim o dată pe lună, unde legăm 
prietenii uniți de suferință, speranță, credință și dragoste.
După externare am condus-o la aceste întâlniri unde viața ei s-a transformat vizibil, căci curând a 

descoperit sensul vieții, ochii i s-au luminat, toată ființa radiază de bucurie. A legat prietenii cu 
persoane care o caută mereu și cu care împărtășește aceleași suferinței, scopuri și idealuri.
Îl slăvesc pe Marele Dătător de viață care i-a schimbat cursul acestei femei care are acum un 

domiciliu stabil locuind singură într-o garsonieră, fiind îngrijită de o persoană care o și ajută cu 
toate cele necesare.
Rugăciunile din acel salon de spital au primit un răspuns pozitiv și sunt atât de fericită că am la 

Cine să conduc pe toți cei îndurerați pe care-i întâlnesc.
Fie ca Bunul Dumnezeu să-i folosească pe toți copiii Lui pentru a duce încurajare la inimile 

zdrobite și obosite!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabou Firuța, iunie 2014
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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