
Aminti! la "ital
Ultima zi a anului 2009 am petrecut-o în vizită la 
Spitalul din Florești, județul Prahova. Nu fără 
piedici însă. Chiar de dimineață,  mașina cu care 
trebuia să călătorim pentru a ajunge acolo, s-a 
defectat. După o scurtă investigație,  șoferul a 
spus că trebuie să renunțăm la călătorie pentru 
că nu mai există nicio speranță ca mașina să 
pornească. Eu însă m-am rugat și am insistat s-o 
împingem,  iar mașina a pornit. Șoferul a spus  că 
riscul de a se strica din nou era mare și puteam 
să rămânem în gerul de afară, eu însă am spus că 
nu va fi nicio problemă. Prin credință am ajuns 
cu bine la destinație. Acolo am împărțit 
bolnavilor mai multe pachete cu alimente și cărți, 
așa cum Îi place Domnului Isus să-Și bucure 

copiii pentru care Și-a dat viața. Le-am explicat bolnavilor că una din cauzele principale pentru multe 
boli este alimentația nesănătoasă și apoi am discutat îndelungat despre planul de mântuire al omenirii.
Fiind acolo, am fost răscolită de multe amintiri. Vizitasem acel spital în urmă cu 32 de ani,  tot într-o 

iarnă. Fusesem acolo împreună cu mama pentru a-l vizita pe tata care era tare bolnav de 13 ani și care 
făcea dese internări din această cauză. Copilăria mi-a fost brăzdată de multă durere din această cauză, 
căci clipele în care venea ambulanța să-l ia iar noi trebuia să ne despărțim de el erau însoțite de mare 
plânset și jale. Îmi amintesc că în acea zi de iarnă când l-am vizitat la acel spital,  L-am rugat pe 
Dumnezeu să-l vindece pe tatăl meu, căci el îmi era cel mai bun prieten, sprijinul meu spiritual și moral 
și prin el învățasem să iubesc oamenii,  să mă dăruiesc lor și să-i ajut mai presus de nevoile mele 
personale.
În urma rugăciunilor noastre Dumnezeu a făcut o minune. Fiind internat acolo, tatăl meu s-a întâlnit 

cu un domn din Sinaia care fusese internat în același salon în care era și el. Acest domn i-a povestit 
tatălui meu despre puterea lui Dumnezeu și despre dorința Lui de a-i vindeca pe oameni de bolile lor 
prin credința în Cuvântul Lui. Ceilalți bolnavi din salon erau absorbiți de spiritul sărbătorilor de iarnă, 
dar tatăl meu era concentrat la tot ceea ce-i explica acest domn despre făgăduințele lui Dumnezeu. 
Încurajat astfel,  tatăl meu s-a prins  de Dumnezeu și minunea vindecării lui a avut loc chiar în acel spital. 
Atât medicii,  cât și asistentele medicale și chiar și bolnavii de acolo au fost uimiți de vindecarea tatălui 
meu care era cunoscut de toți pentru desele sale internări și pentru vechimea bolii lui. Cu toții l-au 
întrebat cu a fost posibil așa ceva, iar el nu a răspuns decât atât: „Am crezut ce mi-a spus acest domn.”
S-a întors astfel acasă complet vindecat. Ulterior a mai avut întâlniri cu acel domn din Sinaia și 

credința lui în Dumnezeu a crescut. Eu am fost martora multor minuni în viața lui,  iar această credință 
mi-a fost inspirată și mie. Tatăl meu nu a citit niciodată Biblia pentru că nu știa să citească;  nu a mers la 
nicio biserică pentru că nu avea încredere în preoți,  cu toate că-i respecta;  nu a avut legătură cu nicio 
altă familie creștină, ci a trăit de atunci singur cu Dumnezeu. A fost însă umplut de spiritul lui 
Dumnezeu, ușa casei noastre fiind mereu deschisă pentru oricine, deseori primindu-i pe cei necăjiți și 
oropsiți. Atunci când a murit, a fost condus la mormânt de tot satul, ca nimeni altul.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul minunat pe care mi l-a dat în persoana tatălui meu iubitor și 

credincios  care,  prin dăruirea lui, m-a condus să-L găsesc pe Tatăl meu ceresc. Știu că tot ceea ce a 
reușit Bunul Dumnezeu să facă prin mine este atât meritul Său,  cât și al tatălui meu pământesc care mi-a 
transmis aceste valori spirituale. Mulțumesc Doamne pentru dragostea Ta cea mare!
„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el,  voi cina cu el, şi 

el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).

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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