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Învierea fiicei
Vă  voi relata o întâmplare la care am fost martoră 
pe data de 18 ianuarie 2010 în localitatea 
Târgoviște, întâmplare prin care Dumnezeu Și-a 
manifestat puterea divină. Eram într-o casă 
obișnuită,  într-o familie formată numai din mamă și 
fiică sa de 19 ani, elevă  la liceu. Femeia luase decizia 
de a se dedica lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a 
sufletelor. Această familie era deseori lovită cu furie 
de cel rău.
Ziua aceea era una aglomerată,  motiv  pentru care și 
piedicile celui erau au fost pe măsură. Încă de 
dimineață  când femeia s-a apucat de treabă,  i s-a 
defectat mașina de spălat rufe,  fapt ce a creat un  
inconvenient destul de mare. După repetate 
încercări de a o repara, s-a liniștit  și s-a plecat în 
rugăciune chiar lângă  mașina de spălat rufe și L-a 

rugat pe Dumnezeu pentru ajutor care nu a întârziat să vină: mașina a început imediat să funcționeze.
Apoi a vrut să multiplice câteva DVD-uri cu conținut creștin pentru a le oferi oamenilor doritori să asculte 

Biblia, însă computerul nu a mai vrut să  urmeze comenzile fapt ce făcea copierea imposibilă. În acel moment ea 
s-a plecat din nou în rugăciune chiar acolo,  lângă computer,  iar Dumnezeu a răspuns din nou prompt iar 
copierea discurilor a fost imediat posibilă din nou.
Aceasta era de fapt experiența la ordinea zilei în familia aceasta: Satan încerca să împiedice la tot pasul numai 

ca Isus să rezolve totul spre slava Sa.
În după  amiaza acelei zile,  femeia a participat la o ședință  cu părinții organizată de diriginta fetei, ședință în 

cadrul căreia a aflat că  rezultatele la învățătură ale fiicei ei scăzuseră îngrijorător. Fata plecase de la școală la ora 
11 dimineața și de când ajunsese acasă nu s-a mai oprit  din plâns  până  seara,  totul datorită presiunii psihice 
creată de probleme prin care trecea. Femeii i s-a făcut teamă că această situație ar putea degenera,  și a început să 
se îngrijoreze. În același timp a început să se gândească la inima lui Dumnezeu și la clipele pe care a trebuit să le 
treacă atunci când nu Și-a putut ajuta Fiul care suferea pe cruce.
Starea aceea de încordare și plâns continuu s-a prelungit până târziu și se părea că nici rugăciunile mamei nu 

erau de niciun ajutor. Femeia a început se să îngrijoreze de-a binelea,  mai ales  că fata îi interzisese să intre în 
camera ei. La un moment dat însă a decis  să intre în cameră  și, când a încercat să-i ridice perna, a observat că 
fata era albă ca varul la față,  trupul îi era înțepenit,  nu-și putea întinde mâinile și nici gâtul nu i se mișca. 
Îngrozită,  femeia a început s-o strige pe nume, însă a văzut cum trupul i s-a albit și a simțit  cu s-a răcit complet,  a 
văzut cum a dat ochii peste cap și cum a murit. Disperată de durere,  femeia a început să plângă și să-L implore 
pe Dumnezeu să-i redea viața trupului neînsuflețit,  având încrederea deplină în faptul că Cel ce l-a înviat pe 
Lazăr și pe fiul văduvei din Nain, poate s-o facă și pentru fata ei. Era miezul nopții când Domnul, în bunătatea 
Lui,  a răspuns  rugăciunii credinței,  întorcând suflarea de viață în trupul fetei. După  ce s-a trezit, fata a 
conștientizat ceea ce i se întâmplase, moment în care au izbucnit amândouă în lacrimi de bucurie și s-au 
îmbrățișat fericite. Fata a spus apoi: „Mamă,  îți dai seama ce s-a întâmplat? Am înviat din morți!” afirmând în 
continuare că nu poate spune nimănui despre asta pentru că nimeni n-ar crede-o.
Mare putere a rugăciunea fierbinte a mamei pentru copilul său! Moartea a fost izgonită,  iar viața a biruit! 

Domnul vieții este Domnul meu, Cel pe care-L iubesc din toată inima și din tot sufletul meu. Eu, Sabou Firuța 
am fost martoră la acest eveniment.

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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