
În vizită la înch"oare
De trei ani auzisem de o deținută care era închisă în 
penitenciarul pentru femei din Târgșor Nou, Prahova, 
dar, din cauza programului aglomerat, nu reușisem să o 
vizitez. În dimineața de 10 decembrie 2009, Dumnezeu 
nu numai că mi-a deschis  calea de a merge acolo, dar mi-
a și adresat un îndemn special de a o căuta pe această 
femeie. Știam că acolo erau 720 de femei închise și eram 
confuză: pe care s-o caut dintre ele? Dar cu ocazia aceea 
Dumnezeu mi-a spus  clar să o caut pe Camelia Țăpoi, 
motiv pentru care am pornit spre penitenciar cu o mașină 
de ocazie care m-a dus până acolo.
În timp ce așteptam să pot intra la vorbitor, am cunoscut 
o altă deținută, Minodora, care făcea curățenie și căreia i-
am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și despre 
minunatul caracter al Domnului Isus. I-am oferit un 

exemplar din „Noul Testament” și o altă carte pentru care 
s-a bucurat și mi-a mulțumit.

În ciuda frigului pătrunzător, am petrecut 2 ore la vorbitor împreună cu Camelia, împărtășindu-i din experiențele 
personale cu Dumnezeu și încurajând-o. Ea mi-a povestit despre viața ei ruinată și despre faptul că fusese 
condamnată la închisoare pe viață pentru participare la o crimă dublă. Ulterior pedeapsa i-a fost comutată la la 25 
de ani. În închisoare a devenit creștină după ce citise mai multe cărți care vorbeau despre dragostea lui Dumnezeu.

S-a bucurat mult pentru pachetul pe care i l-am adus, pentru alimente, haine, bani, dar cel mai mult s-a bucurat 
pentru un DVD care conținea Biblia și alte cărți creștine în format audio, muzică simfonică și altele, și de cărțile pe 
care i le-am oferit.

La plecare a trebuit să parcurg pe jos  cei trei kilometrii până la șoseaua principală dar, în ciuda gerului năprasnic 
de afară și a zăpezii mari, inima mea era plină de bucurie și de realitatea promisiunii lui Isus: „Şi învăţaţi-i să păzească 
tot ce v-am poruncit. Şi iată că  Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20). În timp ce mergeam pe 
jos, am întâlnit o altă femeie căreia i-am dat cărți și care s-a bucurat foarte mult de ele.

Următoarea mea vizită la penitenciar a fost pe data de 30 decembrie 2009, ocazie cu care am reușit să-i duc un alt 
pachet cu cărți, alimente și ceva bănuți. Camelia mi-a povestit că din seara zilei în care ne întâlnisem prima dată, în 
fiecare seară se retrăgea în celulă împreună cu toate celelalte femei de acolo și ascultau într-o liniște deplină Biblia. 
Multe dintre ele au fost sensibilizate și viața din acea celulă a început să se schimbe: au început să devină mai 
amabile între ele, mai prietenoase.

Eu am revenit acolo de mai multe ori și le-am dus  mai multe cărți care au început să circule din mână în mână și 
prin alte celule. Le-am dus  ceva și pentru lucru manual și mușcate în ghiveci pe care le-au pus  la ferestre și de care s-
au bucurat foarte mult. Dragostea lui Dumnezeu le-a cucerit inimile și au început să aibă o legătură personală cu El. 
Mă sunau săptămânal și-mi povesteau experiențele lor.

Atunci am început să mă rog și să postesc pentru ele, deoarece multe erau bolnave, într-o stare deplorabilă. L-am 
rugat fierbinte pe Dumnezeu să deschidă o cale prin care să le ajute.

La următoarea vizită pe care am făcut-o, mi-au povestit că se întâmplase o minune: datorită comportamentului lor 
și caracterului lor schimbat, o firmă de croitorie o alesese pe Camelia și pe alte 11 colege de-ale ei pentru a lucra în 
afara penitenciarului. Erau transportate zilnic nu un microbuz până la atelierele de croitorie și înapoi, iar această 
activitate a avut consecințe foarte pozitive atât asupra sănătății lor, cât și asupra stării lor psihice.

Îi mulțumesc din toată inima Tatălui ceresc prin Domnul Isus care răsplătește credința în El și în făgăduințele Sale.
„Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi  sete şi  Ţi-

am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav  sau în 
temniţă şi am venit pe la Tine?’ Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 
din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’” (Matei 27:37-40).

Îți mulțumesc Domnul meu că Te am și că ești viața mea!

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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