
Un pahar cu apă

„Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.” (Luca 22:28).
Recitind cartea „Faptele Apostolilor” din Sfânta Scriptură și studiind despre creștinismul autentic, 

am căzut pe gânduri întrebându-mă: „Unde este astăzi acea credință și acea ospitalitate? Cum se 
face că o vizită chiar și la rudele cele mai apropiate trebuie programată, călăuzirea lui Dumnezeu 
fiind aproape inexistentă pentru a face vizite neanunțate?” Realizam că apostolii nu s-au folosit de 
niciunul din mijloacele moderne de comunicare care azi deseori înlocuiesc călăuzirea divină.
Pe stradă l-am întâlnit într-o zi pe domnul Burlacu care fusese cândva creștin, dar care renunțase 

la cale fiind dezamăgit de cei care-l înconjurau. Ulterior a regretat această decizie, dar nu a găsit 
puterea de a mai reveni. Eu l-am încurajat îndreptându-i privirea către dragostea lui Dumnezeu și 
dorința Lui de a avea o legătură personală cu fiecare om în parte. Parcă a fost reînvigorat de 
cuvintele mele, și ne-a invitat să-i vizităm familia în satul Ocnița de lângă Târgoviște, ceea ce am și 
făcut împreună cu alți patru creștini. Acolo ne-a povestit alături de mama lui istoria tristă a vieții 
lor: cum au fost abandonați de tată împreună cu alți doi copii și cât de greu le-a fost. I-am 
încurajat cu versete din Biblie și ne-am bucurat împreună de realitatea dragostei lui Dumnezeu.
Aflasem de mai mult timp de existența unei alte familii creștine în apropiere, așa că am decis să-i 

vizităm chiar și neanunțați. Am fost primiți de familia Căpraru cu o mare căldură în acea zi 
călduroasă de vară și, în ciuda faptului că doamna Căpraru se deplasa cu greu folosindu-se de 
două cârje, ne-a adus apă rece și a început imediat să gătească pentru noi. Am fost uimiți de 
ospitalitatea lor și bucuroși de istoria vieții lor pe care ne-au relatat-o în timp ce pregăteam totul. 
Când s-au căsătorit, domnul Căpraru avea deja copii, iar după căsătorie au avut împreună alți 
copii. Doamna Căpraru i-a crescut pe toți cu o dedicare totală, oferindu-le o educație aleasă. A 
încheiat spunându-ne că mereu și-a dorit să realizeze ceva măreț în viață, dar că nu a reușit. I-am 
povestit atunci despre rolul determinant pe care o mamă îl joacă pentru destinul omenirii: i-am 
amintit de Ana și Samuel, de Iochebed și Moise, de Maria și Domnul Isus. Domnul Căpraru care 
trecuse de acum de vârsta de 90 de ani, i s-a alăturat și ne-au împărtășit multe din experiențele pe 
care le-au avut pe calea vieții. Atmosfera era atât de plăcută și a fost îmbogățită ulterior de versete 
din Scriptură și de rugăciunile făcute împreună. La plecare le-am spus că voi spune tuturor despre 
apa rece pe care ne-au oferit-o și despre hrana delicioasă pe care au pus-o pe masă. Când ne-a 
condus până la poartă mergând cu greu, am observat că fața îi radia de bucurie.
Domnul Burlacu a început să participe la întâlnirile organizate de asociația persoanelor cu 

dizabilități unde s-a împrietenit cu oameni minunați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru grija pe 
care o are de fiecare persoană în parte!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabou Firuța, august 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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