Ultimele cuvinte ale mamei
Mama era pe patul de moarte. Alex, fiul ei cel mic, nu b nuia, c Domnul Isus o va lua curând
la El. Ca de obicei, intr în dormitor, ca s -i spun noapte bun , s se roage i s spun un verset
din Biblie împreun . Dar în seara aceasta infirmiera îi spune: „Mama ta este foarte bolnav , ea nu
poate ast zi s vorbeasc i s se roage cu tine.” Cu aceste cuvinte voia s -l scoat pe copil din
camer . Dar Alex a început s plâng i strig : „Nu pot s m culc pân nu s-a rugat mama cu
mine i am spus împreun un verset din Biblie.” Mama a auzit plânsul copilului ei. A fost câteva
ore incon tient , dar acum se trezise, i voia s tie ce dore te Alex. L-a chemat la patul ei. Ochii
lui erau înc plini de lacrimi. Cu dragoste nespus se uit la el i cu voce stins spuse: „Scumpul
meu b iat, spune dup mine urm toarele cuvinte i nu le uita niciodat : „Tat l meu i mama mea
m p r sesc, dar Domnul m prime te.” Consolat, copilul se duse la culcare. Diminea a, când s-a
sculat, a auzit, c mama drag nu mai era pe p mânt, Domnul Isus a luat-o în timpul nop ii la El.
Ultimele cuvinte de pe buzele ei, au fost o mo tenire pre ioas pentru el i i-au adus mult
binecuvântare. Tat l i mama l-au p r sit, acum era orfan, dar Domnul Isus, spre care s-a
îndreptat, l-a primit. Dumnezeu a devenit Tat l s u; Alex a devenit un credincios fericit în drumul
s u spre cer, unde urma s - i reg seasc p rin ii. E ti i tu pe drum într-acolo?

