Amintiri

Oana

Î

ntr-o dupã-amiazã încercam
sã mã odihnesc, când am
primit îndemnul de a merge la piaþã.
Am încercat sã mã opun, argumentând cã îmi fãcusem deja cumpãrãturile cu o zi în urmã. Dar îndemnul era puternic. Mi-am luat
sacoºa ºi am plecat spre piaþã.
Înainte de a mã angaja pe drumul
spre tatabe, mi-a atras privirea o
tânãrã care se vãita. Am simþit cã
are nevoie de mângâiere ºi m-am
dus cãtre ea. Mi-am dat seama cã
pentru ea mã aflam acolo. Am
mers împreunã vorbind pânã ce
am ajuns la blocul meu. Oana,
cãci aºa o chema, locuia ºi ea în
acelaºi bloc, dar la altã scarã. La
un moment dat, fãrã sã aibã legãturã cu conversaþia noastrã, ea
mi-a spus cã nu înþelege semnificaþia unor vise pe care le-a avut
la date diferite ºi care pãreau sã
aibã legãturã între ele.
Prima oarã a visat cã
Domnul Isus era rãstignit pe
cruce ºi o privea. Crucea se afla
într-o apã mâloasã.
Dupã câþiva ani, a visat din
nou pe Domnul Isus, care era
rãstignit pe cruce ºi o privea. Apa
mâloasã îi ajungea pânã la brâu.
În ultimul vis, Domnul Isus
agoniza pe cruce. Apa aceea Îi
ajungea pânã la gurã. Domnul
nu o mai privea.
I-am spus Oanei cã,dupã
pãrerea mea, cele trei vise sunt
chemãri pe care i le face Domnul
ca sã vinã la pocãinþã. ªi Oana a
înþeles imediat. Am chemat-o la
Casa Domnului ºi ea a venit. Apoi
a început sã citeascã Biblia ºi s-a
hotãrât pentru botez. Multã vreme, pânã la botez ºi dupã aceea,
ne-am vizitat. Îi vorbeam despre
trãirile mele pe Calea Domnului
ºi ne bucuram împreunã. Aºa am
aflat cã Oana purta în inimã multe
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dureri. Pãrinþii ei se despãrþiserã
cu ani în urmã ºi ea rãmãsese cu
mama ei. Mama însã era ocupatã
cu alte probleme ºi se detaºase de
ea. Oana a gãsit milã la bunica ei
care a crescut-o cu dragoste, dar
dragostea pãrinteascã nu putea fi
înlocuitã.
Privind peste umãr la anii copilãriei, Oana ºi-a dat seama, însã,
cã Domnul Isus a iubit-o ºi a fost
cu ea mereu. Îi reveneau în memorie diferite situaþii în care simþise bunãtatea ºi mila Lui. Numai
cã atunci nu ºtia sã discearnã de
unde îi vine ajutorul ºi credea cã
totul era o întâmplare. Astfel, într-o
zi se rugase lui Dumnezeu sã capete ºi ea un ceas, pentru cã mama ei nu vroia sã-i cumpere. ªi
în ziua aceea ea a gãsit pe drum
un ceas de aur.
Anii au trecut ºi ea s-a cãsãtorit, dar rana din suflet, provocatã de rãceala mamei faþã de ea,
a rãmas.
Cu o asemenea inimã s-a apropiat ea de Mântuitorul ºi L-a
primit cu bucurie. Iubirea Lui i-a
vindecat rana sufleteascã, ºi mai
mult, a ajutat-o sã aibã copii, aºa
cum îºi doreºte orice femeie.
Oana avusese un prunc nãscut
cu un sindrom malformant, care
a murit dupã naºtere, iar doctoriþa

a prevenit-o sã nu mai rãmânã
însãrcinatã. Aceasta era singura
supãrare a familiei ei. Îºi doreau
copii, dar nu aveau voie sã-i aibã.
Când a înþeles cã Domnul Isus
poate sã vindece ºi suferinþele trupeºti, Oana nu s-a mai ferit sã
rãmânã însãrcinatã. S-a încrezut
în ajutorul lui Dumnezeu ºi El a
binecuvântat-o. La naºtere, o
„ironie a soartei” (?!?) a fãcut ca
sã fie asistatã de aceeaºi doctorã
care o prevenise sã nu mai aibã
copii. Ea a recunoscut-o ºi a
certat-o pentru imprudenþa ei, dar
temerile ei ºtiinþifice au rãmas de
ruºine. Copilul Oanei s-a nãscut
sãnãtos, iar ea este azi mamã a
trei copii.
Soþul ei, care a vãzut lucrarea
lui Dumnezeu în viaþa lor, a venit
ºi el la adunare ºi s-a hotãrât sã-L
urmeze pe Domnul Isus. Dupã o
vreme, Cuvântul mântuirii a
cercetat-o ºi pe mama Oanei ºi ea
L-a primit pe Domnul Isus cu
bucurie. Acum ei sunt o familie
creºtinã care Îl onoreazã pe Dumnezeu prin trãirea lor ºi vestesc
celor din jur cãile Lui minunate.
Alãturi de dragii ei, Oana este o
mamã veselã ºi lauda nu este decât a Domnului, care a iubit-o ºi i
s-a descoperit.
CECILIA

ANUNÞ
Întrucât unii abonaþi din 2007 nu ºi-au fãcut cunoscute
intenþiile cu privire la comenzile pentru 2008, le-am trimis
ºi acestora cel puþin un exemplar din nr.1 al revistei
Cuvântul Adevãrului din noul an, urmând ca frãþietatea
sã trimitã comenzile (respectiv, sã achite contravaloarea)
pânã cel mai târziu la 10 februarie (data poºtei) – ºi sã
primeascã toate exemplarele abonate.
Ne cerem scuze pentru întârzierile în onorarea
comenzilor de calendare, lucru datorat zilelor nelucrãtoare din timpul sãrbãtorilor, cât ºi primirea mandatelor
de la bancã, uneori, chiar ºi dupã 15-20 zile de la trimiterea lor.
Cu mulþumiri pentru înþelegere,

Redacþia

