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MĂRTURIE

Salvat de două ori

N

umele meu este Ionel
Florian. M-am născut în
1953 în localitatea Uivar,
judeţul Timiş. Sunt căsătorit cu Raveca
şi avem împreună 12 copii, şase băieţi
şi şase fete. Toţi au făcut legământ cu
Domnul.
Slujesc ca prezbiter în Biserica „Emanuel” din Vinga, judetul Arad, păstorită
de fratele Dănuţ Crişan.
În anul 2014, în luna iulie, am avut o
prorocie prin sora Mia Moş de la Pecica,
care mi-a spus că voi merge într-o călătorie foarte lungă şi în această călătorie va trebui să trec peste o punte foarte
îngustă, iar la capătul ei mă va aştepta
Domnul cu braţele deschise. Când am
avut lucrarea, nu eram programat să
merg în America.
La sfârşitul lunii august m-am hotărât împreună cu soţia să vizităm S.U.A.
timp de două luni. Am găsit bilete foarte
ieftine, dus-întors, pentru ultima săptămână din septembrie 2014 și am plecat în America, în statul Michigan. După
o săptămână de şedere în oraşul Grand
Rapids, pe 29 septembrie, la ora 12:00
trebuia să mă întâlnesc cu pastorul
Iosif Frânc din Detroit. Pe când mă pregăteam să merg la locul întâlnirii, mi
s-a făcut rău şi cumnatul meu a chemat
Salvarea. Nu mai ştiam de mine şi mă
sufocam, căci nu primeam aer suficient.
M-am întins pe duşumea, ca să nu cad.
În 7-10 minute a venit Salvarea şi mi s-a
făcut o cardiogramă. Paramedicul care
se ocupa de mine avea lipsă antebraţul
stâng, palma lui fiind ataşată direct de
cot, iar eu, chiar şi în situaţia în care mă
aflam, l-am judecat „Omul acesta a venit
să mă salveze pe mine?”
Când a văzut cât sunt de grav, a venit pe la spatele meu, m-a luat de subsuori şi m-a dus în Salvare. În câteva
minute am ajuns la spitalul particular
Metro Healt Hospital şi am fost dus la
urgenţă, unde am fost luat în primire de
doctori. Din momentul acela mi-am
pierdut cunoştinţa, aflând ulterior că
inima mea s-a oprit de trei ori. Doctorul
care s-a ocupat de mine, începuse să îşi
piardă speranţa şi încrederea că mă va
mai putea salva. Pe când lucra doctorul
la inima mea, a intrat pastorul Iosif
Frânc şi l-a întrebat: „Ce puteţi să-mi
spuneţi despre pacientul din faţa dvs.?”
Acesta a răspuns: „Este un pacient fără

speranţă.” Atunci pastorul
a pus mâinile pe capul meu
şi s-a rugat pentru mine.
A fost inspirat să se roage
şi pentru doctor punând o
mână pe umărul lui. S-a
rugat în limba engleză ca
Dumnezeu să-i dea înţelepciune şi putere să lucreze
la inima mea. După a treia
resuscitare, inima mea a început să bată, totuşi eu am
rămas cinci zile şi cinci nopţi
în comă. În ziua a cincea,
după-amiaza, când m-am
trezit, am văzut-o pe soţia
mea lângă mine, cu ochii
înlăcrimaţi. Eram intubat,
legat de mâini şi de picioare.
I-am şoptit soţiei mele, cu
eforturi mari: „Scuză-mă,
te rog, am dormit puţin”.
Ea mi-a răspuns: „Am să-ţi
spun eu ce s-a întâmplat,
cele mai grele zile din viaţa mea au fost
aici, în America”. Am fost mutat într-un
salon privat, unde mi s-au oferit toate
condiţiile. Cam la o oră după aceasta,
a intrat în salon un bărbat îmbrăcat în
alb, a cerut tableta prin care conversam
prin traducere din limba engleză în
limba română şi mi-a scris următoarele:
„Eu sunt doctorul Larry Diaz (în medalion), te-am preluat la urgenţă, tu ai fost
pentru mine un pacient fără speranţă.
A venit un domn care s-a rugat pentru
tine în limba voastră, apoi a pus mâna
pe umărul meu şi s-a rugat şi pentru
mine în limba engleză. După rugăciune
am simţit că am o altă dăruire să lucrez
la inima ta. Pe când te operam, am văzut că peste mâinile mele s-au aşezat
două mâini albe şi atunci am înţeles că
Dumnezeu îţi dă viaţă. Consideră că eu,
ca şi doctor am făcut tot ce s-a putut
pentru tine, dar viaţa ţi-a dat-o Dumnezeu.”
În următoarele trei zile de spitalizare am fost sfătuit să accept o implantare de defribrilator. Am acceptat şi în
ziua a zecea am fost dus ca să mă pregătească pentru operaţie. Pregătirea a durat
două ore. Fiecare doctor se prezenta cine
este şi ce va face pentru mine şi îmi cereau acordul pentru aceasta. A venit un
translator oficial al spitalului şi am avut
o convorbire înregistrată. M-a întrebat

dacă sunt informat despre ce urmează
să se întâmple, şi că s-ar putea să îmi
pierd vederea sau să nu mai pot vorbi
sau chiar ca operaţia să nu reuşească.
Am spus da, am fost informat. M-a pus
să semnez o hârtie în care mi-am dat
acordul. După ce am semnat, m-a întrebat dacă am o dorinţă, căci ei sunt
gata să mi-o îndeplinescă. Am răspuns
că nu am nicio dorinţă şi m-au întrebat
dacă doresc să-mi sărut soţia care era
lângă mine. Ea a spus: „Nu-l sărut acum
deoarece ştiu că vine înapoi”.
Am fost dus la sala de operaţie, unde
doctorul Matthew Sevensma (în fotografie, alături de mine) m-a operat două
ore şi jumătate. M-am trezit în salonul
de unde m-au luat. Acolo am fost pansat,
am primit de mâncare şi m-am odihnit.
Mâna stângă era legată şi nu aveam
voie să o mişc. A doua zi mi-au desfăcut
pansamentul şi m-au trimis la baie ca
să-mi spăl rana de la operaţie. M-am
uitat în oglindă şi nu-mi venea să cred,
nu aveam nicio cusătură, iar rana era
închisă. M-am îmbrăcat şi m-au externat. După-amiază am ajuns la locuinţa
cumnatului meu. Mergeam greu, fiindcă
eram slăbit. Seara mi-a fost frică să
adorm, temându-mă că nu mă voi mai
trezi. Era ora 12 noaptea şi i-am spus
soţiei mele: „Spune trei versete, eu deschid Biblia şi dacă este un cuvânt de
încurajare, mă voi culca în pace”. S-a

deschis Biblia la pagina 629 şi am citit
versetele 7 la 9 din Psalmul 122 şi, pe
aceeaşi pagină, versetele 7 şi 8 din Psalmul 124. Aceste versete m-au încurajat
şi am dormit liniştit şi în noaptea aceea
şi tot timpul şederii mele în America,
asta însemnând încă şase săptămâni.
Am scris o scrisoare de mulţumire
către Metro Healt Hospital şi doctorii
care s-au ocupat de mine, în care mi-am
exprimat mulţumirea şi faţă de Dumnezeu și felul minunat în care a lucrat.
Cumnatul meu era îngrijorat cu
privire la plata spitalizării şi operaţiei.
Zicea că va trebui să vândă o casă ca să
plătească datoriile către spital.
A doua zi a sosit poştaşul cu un plic
care conţinea 12 pagini din partea spitalului, iar pe una dintre ele erau trecute
cheltuielile: Salvare, medicamente, operaţii, aparate, 11 zile de spitalizare –
total de plată: 276.000 de USD!
De asemenea, se menţiona că două
companii au achitat totul, respectiv una
dintre ele a achitat 166.000 USD şi cealaltă 110.000 USD. În dreptul turistului
Florian Ionel din România era trecut
rest de plată: 0,00 USD! Slăvit să fie
Domnul!
Numai Dumnezeu a lucrat la inima
acelor oameni ca să plătească acele sume
imense şi vreau să menţionez că nici
acum nu cunosc cine sunt oamenii din

spatele acestei binefaceri. Toată slava
şi gloria este a lui Dumnezeu!
După o săptămână de la externare,
pastorul Iosif Frânc m-a dus la rugăciune
la Biserica „Aleluia” din Detroit, păstorită
de fratele Gabriel Fazecaş. Acolo erau
adunate la rugăciune aproximativ 100
de persoane. La câteva rânduri din faţa
mea a ieşit un bărbat, care, având o lucrare profetică, a venit la mine şi mi-a
spus: „De ce te îngrijorezi de viaţa ta?
Te gândeşti cum vei ajunge acasă? Vei
călători în pace, te vei bucura de familie
şi de biserica unde slujeşti pentru că Eu,
Domnul, ţi-am făcut promisiuni pe care
vreau să le împlinesc, pentru că mai am
de lucru cu tine. Bucură-te de viaţă!”
În biserica aceea nu mă cunoştea
nimeni şi nu ştiau de situaţia mea!
Vreau să menţionez că în prima
noapte când am fost în comă, la spital,
fratele Nuţaş Paul de la Timişoara, la
ora 03:00 noaptea a avut un vis. În acel
vis cineva i-a spus: „Florian moare, trebuie să se roage pentru el fraţii, dar şi
un frate pe nume Dănuţ Crişan”. Necunoscând nici un frate cu numele acesta,
dimineaţa a relatat visul tatălui său,
Sandu Nuţaş, care a sunat la Comunitatea Regională Penticostală Arad şi a
vorbit cu pastorul Nelu Filip, preşedintele Comunităţii, pe care l-a întrebat
dacă cunoaşte pe cineva cu numele

Botez noutestamental în Biserica Penticostală din Dobric,
județul Bistrița-Năsăud, oficiat în data de 3 iulie a.c. de
pastorul Cornel Hiticaș și de prezbiterul Beniamin Magda.
Mesajul Evangheliei a fost proclamat de pastorul Virgil Neagu
din Dumbrăveni, Suceava (foto sus).
În data de 23 octombrie a.c., în Biserica Penticostală
„Betel” din Buda-Zvoriștea, județul Suceava, 5 candidați
au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului oficiat
de pastorul Constantin Grig și de diaconul Ionel Cristea.
Au vorbit din Cuvântul Domnului frații Ilie Țăpârdău și
Ursaciuc Gheorghe, conducătorul bisericii (foto dreapta).

Dănuț Crişan. Ca printr-o minune, fratele Crişan Dănuţ – nimeni altul decât
pastorul Bisericii „Emanuel” din Vinga,
unde slujesc şi eu – se afla tocmai în
biroul fratelui Nelu şi fratele Sandu i-a
relatat la telefon visul.
Vreau să mulţumesc în primul rând
lui Dumnezeu, care a făcut aceste două
mari minuni în viaţa mea (salvarea de la
moarte şi plata miraculoasă a facturilor!).
De asemenea, vreau să mulţumesc slujitorilor din comunitatea Arad, celor din
comunitatea românilor din America şi
credincioşilor din bisericile unde cazul
meu a fost anunţat şi care s-au rugat
pentru mine.
Am mărturisit aceste minuni cu
bucurie şi smerenie, ca dovadă că Dumnezeu lucrează şi astăzi şi că ceea ce
scrie David în Psalmul 65 este adevărat:
„Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi
oamenii vor veni la Tine. […] În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea
tuturor marginilor îndepărtate ale
pământului şi mării!” (Psalmul 65.2, 5).
Să fie onorat şi glorificat numele
lui Dumnezeu!

Brățara purtată pe perioada internării în Metro Healt Hospital.
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