
Durerea

„Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi 
şchiopi.” (Luca 14:21).
Într-o zi am fost invitată să particip la o întâlnire a persoanelor cu nevoi speciale pentru a-i 

asista pe parcursul acesteia. Deși eram foarte ocupată, am decis să merg deoarece nu 
existau voluntari iar nevoia era foarte mare.
Toate persoanele au fost cazate într-un spațiu strâmt motiv pentru care totul era 

aglomerat. Camera în care am stat eu avea opt paturi și saltele pe jos, în unele paturi 
dormind chiar și două persoane.
Seara când mă retrăgeam în cameră deveneam peste măsură de întristată înaintea 

tabloului pe care-l vedeam. Eu dormeam într-unul din paturile supra-etajate. În patul de 
sub cel pe care l-am ocupat eu stătea o doamnă din București care era bolnavă de cancer, 
împreună cu băiatul ei în vârstă de 12 ani care era retardat. În ciuda acestei situații extrem 
de dificile, doamna aceasta era și însoțitoarea unei alte fete care nu se putea deplasa decât 
cu ajutorul căruciorului.
Într-un alt pat era o fată cu vârsta trecută de 30 de ani nevăzătoare din naștere, împreună 

cu mama ei. Eram uimită că observ că această fată, cu toate că nu văzuse niciodată lumina, 
culorile, apa, cerul și toate celelalte binecuvântări de care noi ne bucurăm, avea o voce 
minunată cu care îi făcea mare plăcere să-L preamărească pe Dumnezeu prin cântece 
frumoase. Deseori am stat de vorbă cu mama ei și-mi imaginam tristețea pentru copilul 
care nu văzuse niciodată.
Într-un alt pat era o credincioasă adventistă din Bârlad care nu avea soț, ci numai un băiat 

în vârstă de 27 de ani bolnav de sindromul Down. El nu se putea descurca fără ajutorul 
mamei, iar această scenă m-a întristat din nou. Deseori am discutat împreună și am legat o 
prietenie strânsă.
Într-un alt pat stătea o credincioasă din București trecută de 40 de ani care era singură, 

părinții fiindu-i decedați și neavând frați sau surori. Datorită bolii, se deplasa foarte greu și 
trebuia să poarte scutece. Din acest motiv se trezea cu o oră mai devreme pentru a putea fi 
pregătită dimineața împreună cu noi toți.
Pe o saltea stătea o doamnă al cărei soț decedase în urmă cu un an și căreia îi lipsea un 

picior de la genunchi în jos, motiv pentru care purta proteză. Pe celălalt picior purta 12 
rânduri de șosete pentru că era infectat. Datorită afecțiunilor vorbea foarte greoi și abia 
puteam să înțeleg ceea ce spunea. Avea un băiat de 15 ani de care se îngrijea, boala și 
singurătatea făcându-i misiunea foarte dificilă.
Durerea pe care o vedeam seară de seară în această cameră mă copleșea. Mă rugam 

pentru toate aceste persoane, având simțământul că mă găsesc la scăldătoarea Betezda 
unde orbii, ciungii și ologii așteptau însănătoșirea. Doborâtă parcă în inima mea de mila 



pentru aceste persoane, îmi aminteam de lucrarea Domnului Isus, de modul în care El se 
îngrijea de toți bolnavii, de faptul că pe unde trecea El, rămâneau localități întregi unde nu 
mai era boală și nici durere. Mi-am amintit și de ucenicii care mai târziu au devenit 
apostoli, de lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, de modul minunat în care 
Dumnezeu vindecare bolnavii chiar și numai când umbra lui Petru trecea peste ei, toate 
acestea determinându-mă să-mi doresc revenirea Domnului Isus cu o și mai mare ardoare.
Dincolo de asta am învățat că nu am niciun motiv real să fiu nemulțumită. O recunoștință 

mare mi-a cuprins de atunci inima și-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot vedea, 
pentru că pot merge, pentru că pot vorbi în timp ce mulți alții nu se pot bucura de aceste 
privilegii.
Vă încurajez la aceleași simțăminte și atitudine, și de asemenea să vă amintiți de toate 

aceste persoane în rugăciunile dumneavoastră.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabou Firuța, octombrie 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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