
Ochii

„Ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.” Isaia 29:18.
La sfârșitul lunii octombrie 2014 m-am oferit voluntar pentru ajutarea persoanelor care 

urmau să participe la întâlnirea creștină a persoanelor cu dizabilități. Cu această ocazie am 
discutat cu mai mulți din cei ce au participat, dar cazul uneia dintre aceste persoane m-a 
impresionat în mod deosebit.
Andrei Ionica Felicia, sau Oana, sau „Prințesa” cum îi spun cei apropiați datorită 

trăsăturilor ei frumoase, are 39 de ani și locuiește în București. A fost născută cu atrofie 
optică la ambii ochi, motiv pentru care mamei i s-a spus încă de la maternitate că copila nu 
va vedea niciodată, dar ea nu a vrut să creadă. Timpul a trecut iar realitatea crudă a făcut-
o pe această femeie să accepte realitatea faptului că fetița ei era oarbă, zărind puțin numai 
lumina sau culorile până la vârsta de 10 ani când a fost propusă pentru operație cu 
promisiunea că în urma ei copila își va căpăta vederea. Intervenția a fost un eșec care a 
condus la pierderea și acelui licăr de lumină pe care-l putea distinge.
A mers la grădiniță și apoi la o școală specială până în clasa a 8-a, însă în timpul școlii 

primare a fost victima unui incident groaznic. Pentru că nu înțelesese cum să-și facă tema, 
învățătorul a bătut-o cu bestialitate, i-a spart capul, a târât-o prin clasă continuând s-o 
lovească în cap cu un umeraș din metal, lăsând-o în final într-o baltă de sânge. Astfel de 
incidente au marcat-o și, cu toate că toți copiii au susținut-o, învățătorul a revenit la catedră 
după o suspendare de numai 3 luni.
După încercări eșuate de a se integra într-un colectiv de muncă, Oana a decis în final să 

rămână în sânul familiei de care este foarte atașată. A început să compună cântece pe care 
le și interpretează și, de patru ani de când participă la întâlnirile Asociației „Ridică-te și 
umblă”, Oana și-a făcut mulți prieteni, frați și surori pentru că L-a descoperit și pe Domnul 
Isus și L-a primit în viața ei ca Mântuitor personal. Acum Îi mulțumește lui Dumnezeu 
pentru noua ei familie, pentru speranța dăruită de Domnul în sufletul ei, pentru puterea de 
a-i încuraja pe alții. Sufletul ei este fericit.
Observând toate aceste persoane defavorizate în jurul meu, Îi mulțumesc lui Dumnezeu 

pentru ochii buni pe care-i am și doresc să-i pun în slujba Lui pentru a fi ochi pentru cei 
care nu pot vedea, pentru ca prin mine să poată vedea dragostea extraordinară a lui 
Dumnezeu!
Mulțumim Doamne că ne-ai creat după Chipul Tău minunat; mulțumim pentru tot ce am 

primit de la Tine!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabou Firuța, octombrie 2014
Trimite-ne experiența ta, descoperirea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o în studiul personal, o speranță pe care o ai în inimă, versuri  

sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalți la adresa divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru 
a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.
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