
Provocări cotidiene
Luna trecută, octombrie 2013, am fost invitată să 
particip la o întâlnire a persoanelor cu dizabilități din 
județul Prahova, întâlnire ce a avut loc în localitatea 
Sinaia. Eu am fost, ca de obicei, însoțitoarea uneia 
dintre aceste persoane. Subiectele biblice prezentate 
acolo au constituit o bucurie și o mângâiere pentru toți 
cei prezenți. Eu am avut ocazia de a discuta cu mai 
multe persoane bolnave, descurajate, care aveau nevoie 
de mângâiere și încurajare în durerile și necazurile prin 
care trec.
Spre sfârșitul întâlnirii, uneia dintre participante i s-a 
făcut foarte rău, simțind o ușoară paralizie pe partea 
stângă. Din cauza acestui eveniment, toată atmosfera a 

devenit sumbră. Organizatorul întâlnirii era chiar fiul acestei doamne, el însuși paralizat de la gât în jos, 
dependent de ajutorul acordat de mama sa.
Am fost rugată să merg la ea în cameră, ceea ce am și făcut imediat. Acolo am discutat împreună, după 

care am început să ne rugăm Marelui Medic pentru intervenția Sa imediată. După ce privirea i-a fost 
îndreptată spre Cel ale Cărui îndurări nu ne părăsesc niciodată, i-am amintit de evenimentul vindecării 
soacrei lui Petru (Matei 8:14, 15). Dumnezeu a răspuns imediat rugăciunilor noastre, iar sora Maria și-a 
revenit chiar atunci, s-a ridicat și nu a mai avut nicio problemă. Mare a fost bucuria tuturor 
participanților la acea întâlnire!
După trei zile de la încheierea întâlnirii, am primit vestea tristă că se îmbolnăvise din nou, iar de data 

aceasta ajunsese la Spitalul Județean Ploiești. Am stabilit o zi de post și de rugăciune la care au participat 
toți cei apropiați. Eu am decis s-o vizitez, dar am ajuns în Ploiești înainte de ora stabilită pentru 
întâlnirea cu ceilalți membrii ai familiei ei, motiv pentru care am mers într-un parc în încercarea de a 
găsi pe cineva care ar avea nevoie de ajutor, de mângâiere. Am văzut imediat o tânără care avea puțin 
peste 20 de ani și a cărei privire pierdută trăda o tristețe și o durere adâncă. Am salutat-o și am întrebat-
o dacă mă pot așeza și eu pe banca din fața ei. Reacția ei m-a surprins: în primă fază și-a întors fața de 
la mine, apoi m-a amenințat că dacă nu plec imediat mă bate și cheamă Poliția. Mi-am dat seama că era 
sub influența celui rău. Atunci am plecat simțindu-mă neputincioasă, regretând această situație și 
rugându-mă pentru ea.
La spital am fost întâmpinată de un tablou cutremurător. Salonul era plin de suferinzi, printre care și 

sora Maria care zăcea în pat conectată la o perfuzie. În urma accidentului vascular cerebral, medicii i-au 
dat 20% șanse de supraviețuire, dar postul și rugăciunea avuseseră efect. Începuse să se simtă mai bine, a 
reușit chiar să mă recunoască. I-am făcut un masaj, i-am dat să bea apă cu lingurița și i-am vorbit despre 
dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-o cum îl ținea de mână pe fiul ei și cum plângeau 
amândoi, m-am cutremurat, înțelegând cât de încercată era această femeie.
După mai multe ore petrecute acolo, am revenit acasă obosită și copleșită de atâta durere, motiv pentru 

care m-am plecat în rugăciune pentru a-L ruga pe Domnul să intervină din nou. Rememorând toate 
evenimentele acelei zile, m-am întrebat: câtă durere este în inima lui Dumnezeu?
În Isaia 40:1 este scris: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.”
Am decis cu toții să continuăm rugăciunea și postul pentru cazul acestei femei pentru ca Dumnezeu să 

acționeze potrivit planului Său, amintindu-ne ce scrie în Romani 8:28 „De altă parte, ştim că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.”
Mulțumesc Marelui Vindecător pentru puterea Sa manifestată pentru a ne ajuta pe noi, oamenii!

Sabou 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.

mailto:divinavindecare@gmail.com
mailto:divinavindecare@gmail.com

