
Haina alb� 

 
   Medicul s-a dus în sala de opera�ie, unde avea de f�cut o opera�ie dificil�. Era vorba de o feti�� 
de aproximativ 6 ani, care a fost c�lcat� de un autoturism �i accidentat� grav. Chirurgul era plin de 
speran��, c� o va putea ajuta. Când s-a apropiat de masa de opera�ie, pe care era întins� micu�a, ea 
îl l-a privit f�r� fric� �i cu ochi str�lucitori. 
   „O, domnule doctor,” a spus ea, „ce camer� frumoas� este aceasta. Aici este ca în cer, totul este 
alb ca z�pada. �i, dumneavoastr�, domnule doctor, purta�i deja o hain� alb�!” 
   Fa�a medicului s-a ro�it, în timp ce repede a spus: „Acum, Laura, tu trebuie s� adormi.” 
   „Da”, a r�spuns Laura, „dar dac� vre�i s� dorm, trebuie s�-mi spun întâi rug�ciunea de sear�, 
deoarece eu nu m� duc niciodat� la culcare, f�r� a m� ruga.” 
   Dup� aceea, Laura a închis ochii, �i-a împreunat mâinile �i a spus serios �i cu voce clar�: 

 
Ochii-mi închid �i mâinile le încruci�ez 
�ie, cerescule Tat�, m� încredin�ez. 
Din cer, Tu, Tat� bun, prive�te  
�i în dragostea Ta m� ocrote�te. 

    
   În acea�i zi seara renumitul medic st�tea în biroul lui, cu capul sprijinit pe o mân� �i era 
cufundat în gânduri. Unul din prietenii lui �edea lâng� el în birou �i i-a întrerupt medita�ia cu 
urm�toarele cuvinte: „Treze�te-te odat�, de-o jum�tate de or� oftezi într-una. Ce s-a întâmplat cu 
tine? N-a reu�it opera�ia azi diminea��?” 
   „Ba da, sigur,” a r�spuns el, „opera�ia a reu�it splendit. Copilul va r�mânea în via�� �i în curând 
din nou va putea s�ri peste tot. Dar eu sunt foarte obosit, dac� nu te superi, a� vrea s� m� duc 
repede la culcare.” 
   Medicul a mers în camera lui, dar nu reu�ea s� adoarm�. Toat� noaptea a auzit vocea clar� a 
Laurei spunând cuvintele: „O, domnule doctor, dumneavoastr� purta�i deja haina alb�!” 
   Aceste cuvinte au trezit multe amintiri; amintiri la zile de mult trecute, când era înc� copil lipit 
de pieptul mamei, pe când ea îi povestea despre Domnul Isus �i marea Lui dragoste. Istoria fiului 
pierdut st�tea înaintea ochilor s�i. Pierdut! Dintr-odat� �i-a dat seama, c� în ochii lui Dumnezeu el 
era un pierdut... Când s-au ivit zorile, medicul a �tiut, c� el, un p�c�tos pierdut, a fost primit de 
Domnul Isus �i avea siguran�a, c� odat� într-adev�r va purta „haina alb�” în cer. 


