Amintiri

O misiune
delicatã
„Scãparea celor neprihãniþi vine de la
Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea
necazului. Domnul îi ajutã ºi-i izbãveºte; îi
izbãveºte de cei rãi ºi-i scapã, pentru cã se
încred în El.”
Psalmul 37.39-40

C

ând Domnul ªi-a întors faþa cãtre mine
ºi m-a cercetat, am început sã-L caut
peste tot. Citeam cãrþi de credinþã sau
mã adunam cu cei credincioºi doar ca sã aud ceva
despre El. La ºcoala unde lucram, într-un sat
îndepãrtat din Ilfov, aveam douã învãþãtoare tinere
care frecventau o bisericã neoprotestantã. Ele nu
vorbeau la nimeni de Dumnezeu, pentru cã prin
anii '80 era periculos sã faci aºa ceva. Dar viaþa lor
era o mãrturie pentru cei din jur. Pe atunci nu ºtiam
nimic despre pocãinþã, dar în perioada care a urmat
am fost martora unor evenimente legate de credinþa
acestor tinere, care m-au pus pe gânduri.
Una dintre învãþãtoare locuia lângã ºcoalã.
Mama ei venea la sãrbãtori ºi ne aducea prãjituri ºi
plãcinte. Toþi o preþuiam pentru gestul ei. Cealaltã,
pe care o chema Vasilica, locuia mai departe de
ºcoalã ºi iarna, când consiliile pedagogice se
terminau târziu, pãrinþii ei ne gãzduiau pe toþi care
eram navetiºti. Erau singurii care fãceau acest lucru
ºi cu adevãrat erau o binecuvântare pentru noi. Eu
nu aveam o relaþie strânsã cu nici una dintre ele,
pentru cã între noi era o micã diferenþã de vârstã.
Ne salutam, dar nu aveam ce sã ne spunem.
O vreme în ºcoalã totul a decurs normal. Nu ne
poticneam niciunul de credinþa lor ºi fiecare ne
fãceam datoria. S-a fãcut însã, cã tot pe atunci un
coleg de matematicã a început sã meargã cu
reclamaþii pe la forurile superioare, pentru cã vroia
sã o dea la o parte pe directoare ºi sã-i ia locul. Nu
a reuºit sã atragã pe nimeni de partea lui, cãci era o
persoanã respingãtoare - ne jignea pe toþi ºi ne ura
pe toþi. Câþiva colegi care locuiau în vecinãtatea
lui, povesteau cã acest bãrbat uneori avea manifestãri de somnambul. De multe ori, se scula în puterea nopþii ºi spãrgea lucrurile din casã, urla ºi îºi
chinuia nevasta ºi copilul. Pe atunci nu-mi dãdeam
seama cã boala aceea era o posedare demonicã.
ªi pentru cã acest om nu ºtia cum sã o înlãture
pe directoare, în cele din urmã, a mers la inspectorat
ºi a reclamat-o cã þine în ºcoalã o învãþãtoare
pocãitã, pe Vasilica. Nu ºtiu de ce s-a legat el numai
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de una din ele, dar cred cã Dumnezeu are un rãspuns ºi pentru aceasta, cãci totul e în controlul Lui.
Pe la mijlocul anului ºcolar, inspectoratul a delegat
câteva persoane care s-au deplasat la ºcoala noastrã,
au chemat-o pe Vasilica ºi au stat de vorbã cu ea.
Cineva a trecut pe lângã biroul directoarei ºi a auzit
anumite lucruri pe care ni le-a relatat ºi nouã. Astfel,
am aflat cã la sfârºit, inspectorii au cerut acestei
învãþãtoare sã se lepede de credinþã dacã vrea sã
rãmânã în învãþãmânt. Au întrebat-o de trei ori acest
lucru ºi de trei ori Vasilica a refuzat. Rãspunsul lor
a fost: Termini anul ºcolar ºi pleci din învãþãmânt.
Þi s-a luat dreptul de a mai profesa.
Când am aflat ce s-a întâmplat cu colega noastrã
ne-am întristat toþi. Ne-a pãrut rãu cã a rãmas fãrã
slujbã. Vasilica ºi-a continuat munca la catedrã pânã
la sfârºitul anului ºcolar. Nu s-a plâns de cele întâmplate, dar era tristã. Dupã o vreme, fãrã sã-ºi dea
seama, colegii nu au mai bãgat-o în seamã. Considerau cã „trecuse pe o linie moartã”. Eu am continuat sã vorbesc cu ea ºi pentru mine a rãmas aceeaºi
colegã. De fapt, eram singura care mai vorbeam cu
ea. Într-o zi, când am fost numai noi douã în
cancelarie, ea ºi-a deschis inima faþã de mine ºi
mi-a spus niºte cuvinte care la vremea aceea mi
s-au pãrut ciudate:
- Nu-i aºa cã tu nu eºti împietritã ca ceilalþi?

ANUNÞ
Numãrul urmãtor al revistei va
apãrea la mijlocul lunii iulie.
Rugãm abonaþii noºtri sã
ridice pachetele cu reviste la
timp de la poºtã, întrucât toate
returnãrile (mai frecvente în
lunile de varã) implicã costuri
noi considerabile, atât la
primire cât ºi la reexpediere.
De asemenea, în cazul
neprimirii revistelor pânã la
sfârºitul lunilor respective,
dorim sã fim informaþi
telefonic pentru eventuale
lãmuriri ºi mãsuri.
Amintim cã se pot face în
continuare abonamente la
Cuvântul Adevãrului pentru
trim. II-IV / 2008 la preþul de
24 RON (26 USD ºi 18 Euro),
plata putând fi fãcutã în
conturile menþionate la caseta
redacþionalã.
Cu mulþumiri,
REDACÞIA

