„ ... toate lucrurile s-au făcut noi“
Într-o zi geroasă de iarnă, Eduard veni acasă foarte emoţionat. Pe faţa lui se citea bucurie.
- Mami, mami, strigă el, ghiceşte ce mi s-a întâmplat azi!
- Ei, ce ţi s-a întâmplat? întrebă mama.
- Domnul Isus a venit în inima mea. Nu e minunat? Eduard fusese de mai multe ori la şcoala
duminicală şi Domnul Isus câştigase inima acestui băiat. Dar mama nu cunoştea harul lui
Dumnezeu. În inima ei nu era dragoste pentru Mântuitorul şi băiatul a trebuit să constate cu
durere acest lucru.
- Mami, dacă mor acum, ajung în cer unde este Domnul Isus! îi explică mai departe Eduard.
Mântuitorul mă iubeşte aşa de mult, că a murit pentru păcatele mele. O, mami, nu doreşti şi tu
ca Domnul Isus să vină în inima ta?
- Nu, răspunse mama pe un ton rece, dacă tu vrei să-L ai, bine, dar să nu-mi ţii nici o predică!
Micuţul Eduard se întristă. Mama nu bănuia deloc cât de mult l-a dezamăgit pe băiat prin
refuzul ei. Cu toate acestea, Eduard îi spunea mamei în felul lui copilăresc aproape în fiecare
zi cât de minunat este să aparţii Domnului Isus.
Au trecut multe săptămâni şi dragostea Mântuitorului a lucrat constant la inima mamei. Ea a
recunoscut că unele lucruri din viaţa ei nu erau cum ar fi trebuit să fie. Păcate uitate de mult
timp au apărut înaintea sufletului ei. Povara acestor păcate deveni tot mai apăsătoare. Atunci,
mama a vizitat-o pe învăţătoarea de la şcoala duminicală care l-a condus pe micuţul Eduard la
Domnul Isus. Ea şi-a deschis în faţa învăţătoarei toată inima. Ea a auzit că Domnul Isus îi
cheamă pe toţi cei trudiţi şi împovăraţi să vină la El, ca să le dea odihnă. Ora hotărâtoare
sosise. În căinţă şi pocăinţă şi în recunoaşterea vinei ei, mama a îngenuncheat la picioarele
Mântuitorului şi El i-a luat toată povara inimii. O pace adâncă i-a umplut inima şi ea a ştiut că
acum este mântuită. Totul s-a schimbat de atunci în viaţa ei.
Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus:
iată că toate lucrurile s-au făcut noi“ (2 Corinteni 5.17).

