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Cre!nța vindecătoare
În dimineața aceea aflasem că  planul lui Dumnezeu cu 
mine pentru ziua respectivă era foarte aglomerat. Trebuia 
să merg împreună  cu două prietene la ora de rugăciune 
care avea loc în compania nevăzătorilor din oraș,  iar apoi 
urmau o deplasare până la București și alte activități cu 
caracter urgent.
Când am ieșit  din bloc,  fiind atentă la un apel telefonic, nu 
am observat un câine care s-a apropiat de mine pe la spate 
și m-a mușcat,  colții lui penetrând chiar și cizma și 
rănindu-mă serios. Am început să sângerez iar piciorul mi-
a amorțit,  şi în același timp o durere s-a răspândit de acolo 
în tot corpul. Nu mai puteam merge, şi cu greu am reușit 
să mă retrag printre blocuri pentru a găsi un loc în care să 
mă rog în liniște. Fiecare pas  era un chin cumplit, dar am 
reușit să ajung într-un loc retras foarte aproape de spitalul 
județean. În timp ce durerea creștea,  mi-am înălțat inima 
în rugăciune către Dumnezeu, amintindu-mi de versetul 5 
din Psalmul 91: „Nu trebuie să te temi nici de groaza din 
timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de 

ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, 
şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.” Inima mea se lupta cu instinctul de a merge la spital 
pentru a primi injecția antitetanos;  să mă încred pe deplin în mâna lui Dumnezeu sau că accept soluția 
alternativă? Însă credința deplină în puterea divină a biruit fără intervenția medicului,  deși în drumul meu am 
trecut chiar pe lângă spital. Atunci mi-am amintit că o cunoștință îmi povestise cu ceva timp în urmă cum unicul 
ei frate a murit la vârsta de 40 de ani din cauza unei mușcături de câine netratate și mă  sfătuise categoric ca dacă 
vreodată voi păți așa ceva, să nu cumva să nu mă tratez.
Decizia fusese însă luată: doar Marele Medic mă  va trata prin credință și nimic altceva. Mi-am amintit de 

Psalmul 91 care mi-a dat putere și curaj.
Am participat la întâlnirea cu nevăzătorii unde am petrecut clipe binecuvântate,  prietenele mele care m-au 

însoțit fiind profund impresionate de modul în care cei ce se găsesc într-o așa mare suferință,  Îl laudă pe 
Dumnezeu. Dar atunci când au văzut cât de rău arăta piciorul meu,  m-au sfătuit să merg imediat la spital,  dar 
eu am rămas hotărâtă în decizia mea. Când am ajuns acasă, am spălat locul acela cu apă rece; şi atât.
Un pastor bătrân mi-a spus că ceea ce făceam eu era încumetare și nu credință și că aş  putea suferi consecințe 

teribile ca urmare a acestei decizii. Eu am rămas însă statornică.
Am ajuns apoi la București unde m-am întâlnit cu fratele meu pe care nu-l mai văzusem de 12 ani, iar bucuria 

revederii a fost atât de mare încât a acționat ca un balsam pentru inima mea. Însă și el mi-a spus  să  merg la spital 
și că nu aceasta este calea prin care se manifestă credința pentru că îmi pun viața în pericol.
Am continuat să  mă rog iar durerea a trecut,  însă piciorul a rămas vânăt timp de 3 săptămâni. Nimic altceva nu 

s-a întâmplat pentru că Domnul Isus  mi-a răspuns încrederii în El. Știu că,  asemenea fiecărui om, sunt în atenția 
Sa specială și că  nevoia mea este ocazia Lui de a-mi dovedi aceasta. Pretutindeni pe unde merg,  mă laud cu 
Domnul meu a cărui dorință de a-i ajuta pe oameni este neschimbată de când a fost printre noi.
De atunci au trecut trei ani iar tratamentul credinței în Isus s-a dovedit a fi cel mai eficient.
Mulțumesc Domnul meu!

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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