
Îndemnul salvator
„... noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:4).

Era ora 03:30 când am simțit un îndemn puternic de a mă ruga pentru mama. Nu mi se mai 
întâmplase să simt așa ceva, cu toate că deseori mama este în rugăciunile mele. Sigur că la ora 
aceea din noapte am simțit în paralel un alt îndemn puternic: acela de a dormi. Însă cumva am 
știut că trebuie să mă rog pentru mama. Ceea ce am și făcut, iar experiența din noapte împreună 

cu Domnul a fost una dulce. După ce m-am asigurat că am 
așezat-o pe mama în mâinile Lui, m-am liniștit.
Ziua s-a scurs ca de obicei, fără ca ceva remarcabil să se 
întâmple. Chiar când mă pregăteam să merg la culcare, a 
sunat telefonul; era mama. Am simțit din glasul ei stins că 
ceva se întâmplase. În minutele care au urmat am ascultat cu 
groază evenimentele petrecute cu numai câteva ore în urmă:
Fiind în vizită la niște prieteni, a vrut să coboare împreună cu 
aceștia în beciul lor care tocmai ce fusese terminat. Scările de 
beton era însă foarte abrupte și, într-un moment de neatenție, 
s-a împiedicat și a căzut rostogolindu-se pe acele trepte de la o 
înălțime de circa 2 metri, după care s-a oprit pe pardoseala de 
beton lovindu-se la cap.
În primă fază au avut impresia că murise pentru că nu se mai 
mișca. Apoi a început să vorbească și toți, inclusiv mama, 
așteptau să vadă câte oase sunt rupte, fisurate și deplasate. 

Uluitor însă este faptul că totul s-a redus la ceea ce puteți 
vedea în imaginea alăturată.
Nu vă pot explica cu exactitate cum și în ce fel funcționează rugăciunea, care este logica din 

spatele intervențiilor lui Dumnezeu, dar un lucru știu sigur: Dumnezeu ne iubește mult mai mult 
decât ne putem noi imagina vreodată și, asemenea unui părinte, planifică tot felul de strategii 
pentru a preveni dezastrele din viețile noastre. Problema este însă că de cele mai multe ori urechile 
noastre sunt pline de multe alte voci care o eclipsează pe a Sa, sau că și chiar atunci când o auzim, 
fie nu o recunoaștem, fie alegem să o ignorăm, gândind că ceea ce ne șoptește este o nebunie.
Sper ca această întâmplare să-i motiveze pe toți cei ce o vor citi să-L caute pe Dumnezeu cu o și 

mai mare seriozitate, să-și ia timp să-I asculte Glasul, și să aibă curajul de a trăi după „îndemnurile 
Duhului.”
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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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