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Domnul a vorbit într-o zi unei sore: Mărturisește
lucrările Mele, fiindcă mult bine fac acestui popor, dar
nu mă mărturisește cu gura. Aceste cuvinte le‑am
primit foarte profund în inima mea și m-au dus cu
gândul la cât de mult bine ne-a făcut Domnul și
câte lucrări poate niciodată nu au fost mărturisite
spre slava Domnului și folosul altora.
Așa a prins viață o primă carte publicată în urmă
cu trei ani, iar acum cartea de față, ambele menite
să laude puterea și numai puterea Domnului.
Simona Ivan

Cât pentru mine, fericirea mea
este să mă apropii de Dumnezeu:
Pe Domnul Dumnezeu
Îl fac locul meu de adăpost,
ca să povestesc toate lucrările Tale.
Psalmul 73:28
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Cuvânt-înainte

Simona Ivan

L

A

m cules un buchet nou de mărturii și mă rog ca
mireasma sfântă a acestor experiențe să vă aducă
îmbărbătare și curaj pe calea credinței.
Nu este nimic mai minunat decât să spui la finalul unei
experiențe sau al unei încercări: A meritat să trec pe aici! Aceste
mărturii sunt scrise pentru slava Domnului nostru Isus Hristos.
El să fie înălțat și glorificat pentru toată purtarea de grijă și
iubirea Lui nemărginită.
Fiecare mărturie are menirea să informeze cititorul despre
modul de intervenție al Creatorului în diferite circumstanțe.
Așa cum spune autorul A.W. Tozer în cartea Oameni care s-au
întâlnit cu Dumnezeu, „dați-mi voie să o subliniez într-un alt
fel. Cristosul Bibliei nu este corect cunoscut până când nu
există o experiență a Lui în lăuntrul credinciosului, pentru că
Mântuitorul și Domnul nostru Se oferă pe Sine experienței
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omenești. Când Isus spune în Matei 11:28: ’Veniți la Mine, toți
cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă’, aceasta este o
invitație la o experiență spirituală.“
Mărturiile care vă sunt prezentate mai departe sunt culese
de la fiecare persoană cu grijă și redate în cuvintele lor, după
călăuzirea fiecăreia pe care a avut-o la momentul respectiv.
Așa că vă rog să primiți cu drag fiecare capitol scris, luând în
considerare autenticitatea fiecăruia.
Cu mult respect față de această lucrare, vă las să vă adânciți
în marea de cuvinte care vă este pusă în continuare la dispoziție,
menită să aducă o stare de bucurie și mulțumire la adresa
Mântuitorului nostru.
Menționez că nespecificarea numelui întreg al persoanelor,
pe parcursul cărții, este pentru siguranța acestora, aflându-se
într-o zonă de risc.
Fiți binecuvântați!
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pastor Sami Trif

L

P

entru prima dată în Scripturi, cuvântul „durere“
(suferință) apare în dreptul femeii în Geneza 3:16:
Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Iată
aici, sub ochii tăi, o carte despre încercările și suferințele unor
sfinte femei, care, în urma acestor experiențe, încercări prin care
le-a trecut Dumnezeu, și-au format niște caractere puternice,
deosebite, purtând o mireasmă aparte care a atins și inima mea.
Parcurgând la pas cu fiecare dintre ele, am fost de-a dreptul
hrănit, îmbogățit, mângâiat, dar mai ales îmbărbătat de felul în
care Dumnezeu a intervenit prin izbăviri miraculoase.
N-am auzit pe nimeni să se roage pentru botezul cu foc,
dar el vine fără stăruință. Omul lui Dumnezeu, David, spunea
în Psalmul 26:2: Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul
de foc rărunchii și inima! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor
mei. Încercările pe care le îngăduie Dumnezeu au un plan,
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un scop bine definit, o țintă măreață. Cel încercat este luat
de Dumnezeu de mână și pus în cuptorul ce arde pentru
prelucrare, ca astfel să-i dea un sens superior – crescându-l,
consolidându-l, formându-l, curățindu-l și devenind un vas
folositor: Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din
mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva
ciudat, care a dat peste voi (1 Pet. 4:12). Cine se întoarce la
Dumnezeu cu falsa impresie că, dacă are viața pe altar, scapă
de necazuri, se înșală amarnic. Ba din contră, va descoperi că
încercările se înmulțesc, adăugându-se la cele dintâi și altele.
Iar astfel, diavolul începe să ne atace cu tot felul de șoapte
otrăvite: „De ce eu?“, „Până când?“, „Unde este Dumnezeul
tău?“ și așa mai departe. De fapt, de abia atunci începem să ne
descoperim pe noi înșine, să realizăm cât suntem de mici, de
slabi și câte probleme avem cu acea autofalsificare pe care neam construit-o din idei și iluzii. În încercări suntem dezvăluiți,
stând față în față cu adevărata noastră identitate. Nimic și
nimeni nu ne destăinuie mai clar. Stai față în față cu tine însuți,
cu inima ta în care sunt orgoliile, iluziile, fumurile, laudele
gratuite. Încercarea este oglinda adevărată a lui Dumnezeu
pentru noi. Doar în încercări și prin credință Îl descoperim pe
Dumnezeu cât este El de măreț și glorios.
Aici, Dumnezeu îi oferă femeii cele două aripi ale vulturului
cel mare. În Scripturi, aripile sunt simbolul credinței: când
vin furtuni puternice care aruncă unele păsări la pământ și le
ucid, vulturul se înalță, știe să-și regleze unghiurile aripilor,
ridicându-se tot mai sus. Așa sunt aceste sfinte femei care și-au
deschis aripile credinței, urcând tot mai sus, tot mai aproape de
Dumnezeu.
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Împărtășindu-se din gloria și strălucirea Lui, aproape de ele
și lângă ele, în genunchi, au fost eroii din umbră care le-au
susținut cu rugăciunile, ajutorul și sprijinul lor. Doar pleava
luată de foc în brațele-i arzătoare produce un fum înecăcios;
aurul este curățit, devenind strălucitor.
Cuptorul a adus acel echilibru senin, acea împăcare
sufletească statornică, acea creștere spirituală. Puținul spiritual
s-a înmulțit în furtună, a devenit un soi de zestre sufletească,
un pom plin de roade din care, iată, gustând suntem îmbogățiți
și noi. Încercarea le-a mai adăugat ceva nobil și divin. Altfel
spus: DEVIN MAI BOGAT!
Să nu disprețuim încercările! Dumnezeu ne formează prin
ele și ne dă strălucirea sfințeniei de care avem atâta nevoie.
Învățăm că în viață trebuie să ne ținem puternic de Dumnezeul
care poate îndulci apele amare ale suferințelor, aducând dulceața
harului divin în noi.
Cu prilejul primei mele călătorii în Africa, am descoperit
că în grupul nostru se alătura sora Simona. A fost o experiență
deosebită, o călătorie marcată de multe încercări, obstacole,
piedici care ni s-au pus în față. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit
din toate și slujirea din Africa a lăsat în inima mea amintiri
plăcute și frumoase în diverse locuri. Am observat atunci la
sora Simona profunzimea și sinceritatea unui suflet care zboară
peste orice graniță de dragul Mântuitorului. Căldura vorbelor
și modestia atitudinii mi s-au impregnat în memorie ca o adiere
înmiresmată a harului divin care a atins și a schimbat inima ei.
Da, merită scrise aceste experiențe deosebite și puse la
dispoziția și spre folosul tuturor fraților și al surorilor din
Biserica lui Cristos.
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Domnul să-Și reverse îndurările Lui peste toți cei care poate
trec chiar acum prin cuptorul de foc, oferindu-le mângâiere,
îmbărbătare și o deplină încredere că Dumnezeu are ultimul
cuvânt în toate. Amin!
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Isuse, eu de la Tine cer viață!

Lia Rusu

L

N

umele meu este Lia Rusu. Mai întâi de toate, doresc
să Îi mulțumesc Domnului Isus pentru modul
minunat și miraculos prin care mi-a dăruit primul
copil. Dacă El nu-mi făcea semn din cap ca eu să înaintez în
timp ce diavolul îmi bara calea, eu azi nu puteam să mărturisesc
despre această minune din viața mea.
Trecusem de 35 de ani și îmi doream mult atât eu, cât
și soțul meu să avem copii. Pentru că nu puteam rămâne
însărcinată, soțul îmi propusese să mergem să consultăm un
medic ginecolog la Cluj, care era, de fapt, unchiul său. Însă
am refuzat, spunându-i că vreau mai întâi să apelez la cel mai
mare medic pe care îl cunosc. Așa că i-am propus să venim
înaintea Domnului Isus cu trei zile de post și să-L rugăm
frumos, dacă e și voia Lui, să ne dea un copil. I-am spus soțului
că Domnul cunoaște corpul meu și starea sănătății mele și
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că voi lăsa ca El să decidă dacă va vrea sau nu să avem copii.
A acceptat numaidecât să ne rugăm și să postim. Cererea pe
care o aveam am îndreptat-o spre Tatăl, așteptând răspunsul
Lui. De asemenea, doream să ne arate deslușit care este voia
Sa cu privire la noi. Mă rugam și vorbeam cu Domnul Isus,
spunându-I că eu cunosc multe surori care au mulți copii și
le este tare greu. Mergeam des să ajut o soră cu opt copii și o
vedeam cât de obosită era și cât ar fi dorit o pauză. Îi spuneam
Domnului să-mi dea mie un copil ca ea să se mai odihnească,
crezând că în felul acesta Îl voi îndupleca pe scumpul meu
Isus să ne dea și nouă un copilaș. Dar El tăcea. Nu-mi vorbea
nici prin proroci, nici prin vis. Atunci m-am gândit sigur că
Domnul nu are acest plan cu familia noastră. Parcă nici nu mai
așteptam.
Trecuse mai mult de un an. Într-o sâmbătă dimineața, după
ce soțul a plecat în gardă, am făcut curățenie în cameră, având
obiceiul să ne adunăm la rugăciune cu mama și surorile mele la
ora 9 dimineața, mai ales în zilele libere. După ce am terminat
de aranjat camera, care era și dormitor, și cameră de zi, m-am
așezat pe dormeză și, închizând ochii, am început să mă rog. La
scurt timp am auzit o bătaie în ușa de la cameră, iar eu, știind
că vine la rugăciune cineva din familie, am zis tare: „Intrați, ușa
e deschisă!“
Ușa s-a deschis și, spre marea mea mirare, au intrat doi
bărbați necunoscuți care m-au întrebat:
- Dumneavoastră sunteți doamna Rusu?
- Da, am zis eu.
- Dumneavoastră ați depus o cerere la Direcția Sanitară și
noi am fost trimiși s-o rezolvăm!
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