
Refugiu în furtună 

 

I. Pârâul Urșilor 

 

Era una dintre cele mai frumoase zile de toamnă pe care familia Ursului le văzuse 

vreodată la Pârâul Urșilor. Frunzele tuturor copacilor din împrejurimi își schimbaseră 

de curând culorile și, cât cuprindeai cu privirea, dealurile și văile împădurite erau 

zugrăvite în nuanțe de roșu, portocaliu și galben. O adiere blândă ce sufla dinspre 

miazănoapte răscolea frunzele căzute la pământ, făcându-le să se miște ca într-un dans. 

Aerul era răcoros, dar nu rece, și plin de toate miresmele toamnei. 

„Îți mulțumesc, Isuse, pentru această zi frumoasă,“ a șoptit Mama Urs, când s-a 

trezit în acea dimineață și a văzut toată frumusețea ce o înconjura. 

Pârâul Urșilor era un șuvoi de apă care curgea de-a lungul coastei de vest a Pădurii 

Vigilente. Vă amintiți de Pădurea Vigilentă? Acolo trăiesc Tata Bufniță, Mama Bufniță și 

copiii lor, David, Nădejde și Iuda. De fapt, Pârâul Urșilor se vede bine din vârful 

copacului familiei Bufniței! 

Pârâul Urșilor și-a căpătat numele de la urșii care trăiesc în apropierea lui. Și, după 

cum sunt sigur că știți, urșilor le place să mănânce pește, iar Pârâul Urșilor avea 

păstrăvii și somonii cei mai gustoși din toate pâraiele și râurile din Pădurea Vigilentă. 

Dar Pârâul Urșilor este cunoscut nu doar pentru abundența de pește, ci și pentru murele 

și mierea gustoase, alte mâncăruri care le plac urșilor nespus de mult. De-a lungul 

pârâului, se întind, pe kilometri întregi, rugi țepoși de mure mari și cărnoase și, din 

motive necunoscute animalelor din Pădurea Vigilentă, de generații întregi, albinelor le 

place să-și facă roiurile în copacii din jurul Pârâului Urșilor. Pe lângă rezervele bogate de 

pește, mure și miere de lângă Pârâul Urșilor, zona este înțesată de sute de peșteri, 

vizuini și scorburi confortabile. Pește... mure... miere... peșteri... nici nu-i de mirare că 

urșii aleg să se stabilească la Pârâul Urșilor! De fapt, dacă n-ar fi fost plin de urși acolo, 

tare mi-ar fi plăcut și mie să locuiesc pe-aproape! 

Mama Urs, Tata Urs și cei trei pui ai lor, Gosen, Mana și Țoar, se numărau printre 

sutele de familii de urși care locuiau în apropierea Pârâului Urșilor. Gosen era băiat, 

Mana era fată, iar Țoar era băiat. Toți cei trei pui erau de la aceeași fătare și aveau, 

așadar, aceeași vârstă. Această familie de urși și-a făcut casa într-o peșteră mică și 



simplă, situată cam la 800 metri de Pârâul Urșilor. Nu era, nici pe departe, cea mai 

mare sau cea mai fițoasă vizuină din regiune, dar Tata și Mama Urs nu-și făceau griji 

pentru asta. Prima lor grijă era să-și învețe puii în căile Domnului. Vedeți voi, Tata și 

Mama Urs erau ucenici ai lui Isus. Ei ajunseseră să-L cunoască pe Domnul prin 

predicarea a doi păianjeni care vizitaseră Pădurea Vigilentă în urmă cu câțiva ani. 

Păianjenii veniseră dintr-un loc straniu și îndepărtat din deșert, numit „Stânca 

Păianjenilor“. Ei le-au spus animalelor din Pădurea Vigilentă despre cum le schimbaseră 

Dumnezeu viețile atunci când niște cămile, pe nume Petru și Virtute, își riscaseră viața și 

veniseră să le împărtășească Evanghelia. Tata și Mama Urs fuseseră adânc mișcați de 

mărturia acestor doi păianjeni și își dăduseră și ei viețile lui Isus. 

Da, Tata Urs și Mama Urs își iubeau puii foarte, foarte mult. De fapt, ursoaicele sunt 

renumite mai cu seamă pentru felul în care își păzesc puii. Dacă cineva încearcă să le 

facă rău sau să îi ia de la mama lor, ursoaica se înfurie foarte tare și devine foarte, foarte 

periculoasă. Ea va face tot ce îi stă în putere ca să-și apere puii și să le vină în ajutor. 

Până și Biblia pomenește, în mai multe locuri, cât de periculoasă și furioasă poate 

deveni ursoaica atunci când i se fură puii. Într-adevăr, mugetul unei ursoaice este mai 

de temut decât strigătul unui războinic ieșit la luptă! 

Tata și Mama Urs erau, de asemenea, iubitori ai adevărului și una dintre dorințele 

lor cele mai adânci era să transmită copiilor lor această iubire. Nu știa pe atunci această 

familie de urși cât de importantă avea să fie, în zilele ce le stăteau înainte, această 

dragoste autentică pentru adevăr. Și aici începe povestea noastră. 

 

II. Vizitatori neașteptați 

Într-o dimineață, pe când mâncau micul-dejun, familia Ursului a auzit, deodată, 

deasupra capetelor lor, strigătul unui vultur. Toți și-au ridicat privirea și știți pe cine au 

văzut? Era Vulturul Ilie din Pădurile din Vest! Pe spinarea lui Ilie era Billy Broască-Bou, 

tot din Pădurile din Vest, și Daniel și Noe, două furnicuțe din Mușuroiul Furnicilor, de 

care poate ați mai auzit. Ilie a coborât în zbor până la urși. 

„Salutare, dragi urși!“ le-a zis el la aterizare. „Numele meu este Vulturul Ilie, iar 

aceștia sunt bunii mei prieteni, Billy, Daniel și Noe. Căutăm o familie de urși. Ni s-a spus 

că locuiește în apropiere de Pârâul Urșilor, aici, în Pădurea Vigilentă. Numele lor sunt 

Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar. 



„Hei, dar aștia suntem noi!“ a exclamat fericită Mana. 

Mama Urs nu știa precis de ce căutau acești străini tocmai familia ei. Devenind 

bănuitoare și protectoare față de puii ei, a început să mârâie și a întrebat: „De ce ne 

căutați?“ 

Billy a băgat de seamă că Mama Urs se simțea neliniștită și a asigurat-o: „Nu vă 

faceți griji, doamnă. Prietenii mei și cu mine nu am venit ca să vă rănim puii. Suntem 

slujitori ai lui Isus, Domnul și Mesia cel înviat. El ne-a trimis aici în căutarea voastră.“ 

„Eu și cu Billy venim din Pădurile din Vest,“ a zis Ilie, „iar aceste două furnicuțe sunt 

din Mușuroiul Furnicilor. Săptămâna trecută, pe când eu și cu Billy ne aflam în vizită la 

prietenii noștri, Daniel și Noe, la Mușuroiul Furnicilor, s-a întâmplat ceva oarecum 

neașteptat.“ 

„Tocmai când ne pregăteam să plonjăm într-un sandviș frumușel cu unt de arahide și 

gem,“ a început Daniel, „ni s-a înfățișat, deodată, un înger. Strălucea atât de intens încât 

atunci când l-am văzut, am fost nevoiți să ne acoperim ochii. Îngerul ne-a povestit că 

Isus are un mesaj pe care să-l transmitem unei familii de urși care locuiește lângă Pârâul 

Urșilor, în Pădurea Vigilentă. Ne-a dat numele voastre și ne-a spus să plecăm neîntârziat 

către Pârâul Urșilor.“ 

Când Mama Urs a auzit una ca asta, a încetat numaidecât cu mârâitul. Ea și Tata Urs 

s-au privit în tăcere, neștiind ce să zică. În cele din urmă, Tata Urs a zâmbit și a spus: 

„Bun venit, prieteni. Vă salutăm în numele Domnului nostru. Probabil sunteți osteniți 

de călătorie. Vă rog, intrați în vizuina noastră și luați ceva de mâncat.“ 

Urșii i-au condus pe Ilie, Billy, Noe și Daniel în peștera lor. Când au sosit, Mama Urs 

a pus la prăjit niște pește, în timp ce Tata Urs servea băuturi oaspeților. Până se 

pregătea masa, puii de urs au făcut, spre distracția musafirilor lor, giumbușlucuri. 

„Ia priviți!“ a strigat Gosen stând în mâini.  

„Hei, dar este chiar grozav!“ a orăcăit Billy, cu un zâmbet. 

În continuare, Mana s-a încovoiat până s-a făcut minge și a început să se 

rostogolească de colo-colo pe podea. Oaspeții au bătut din palme și au felicitat-o: 

„Bravo!“ 

Acum era rândul lui Țoar. „Ia priviți!“ a zis Țoar începând să facă roata țiganului de 

jur împrejurul peșterii. Ilie, Billy, Daniel și Noe l-au aclamat. Atunci, continuând cu 

roata țiganului, Țoar a nimerit din greșeală într-un raft pe care se afla un borcan cu 



miere! Borcanul a căzut de pe raft, s-a răsturnat și i-a aterizat lui Țoar drept în creștetul 

capului. Borcanul i-a acoperit ochii și nasul și mierea a început să i se prelingă pe față. 

Tata Urs a dat fuga la Țoar ca să se asigure că era teafăr. Țoar și-a scos limba și a început 

să-și lingă mierea de pe față. „Mneam, mneam!“ a strigat el tare. Țoar era, fără doar și 

poate, nevătămat. Toată lumea a izbucnit în râs. 

Câteva minute mai târziu, Mama Urs a scos cina afară, la oaspeți. „Este o onoare să 

vă primim în casa noastră,“ le-a zis ea vulturului, broscoiului-bou și furnicilor. 

„Mâncarea aceasta nu este cine știe ce specialitate, dar v-o servim cu dragoste și 

bucurie.“ 

„Pacea să fie peste casa aceasta,“ a răspuns Ilie. „Da, fie ca pacea lui Dumnezeu să se 

odihnească peste aceasta vizuină.“ De îndată ce el a rostit aceste cuvinte, toți cei din 

încăpere au simțit bucuria Duhului Sfânt umplându-le inimile. 

Tata Urs a rostit o rugăciune de mulțumire pentru hrană și toți s-au apucat de 

mâncat. În timpul mesei, atât familia Ursului, cât și oaspeții lor au depănat povești 

despre viețile lor și despre cum ajunseseră să-L cunoască pe Domnul. Gosen, Mana și 

Țoar ascultau plini de fascinație în timp ce Ilie și Billy vorbeau despre incendiul ce 

cuprinsese Pădurile din Vest și despre roadele neprihănirii pe care Isus le produsese, 

prin focul acela, în inimile animalelor Sale din acel loc. Ilie, Billy, Daniel și Noe au fost, 

la rândul lor, adânc mișcați de felul în care Mama Urs și Tata Urs ajunseseră să-L 

cunoască pe Domnul prin mărturia păianjenilor de la Stânca Păianjenilor. Tata și Mama 

Urs s-au entuziasmat să afle că Daniel și Noe erau, de fapt, prieteni buni cu Îndurare, 

sora celor două cămile care vestiseră Evanghelia pentru prima dată la Stânca 

Păianjenilor. „Uau, ce mică e lumea!“ a exclamat Mama Urs.  

Pe durata mesei, în timp ce animalele continuau să depene povești, au simțit cu 

toatele o dragoste și afecțiune crescândă unele față de altele. Aveau sentimentul că se 

cunoșteau de ani de zile! Prin mărturiile despre îndurarea și credincioșia Lui, Dumnezeu 

îndepărta cu repeziciune zidurile de suspiciune și spirit defensiv. Acum, în loc să le 

mârâie în față vizitatorilor, Mama Urs nu-și dorea decât să le dea îmbrățișări mari de 

urs. Și de îndată ce vremea poveștilor a luat sfârșit, chiar asta a și făcut! A avut, însă, 

mare grijă cu Daniel și Noe. Ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit era să-și strivească noii 

prieteni, în fericirea și entuziasmul ei. 



După masă și povești, Tata Urs a spus: „Vă rog, prieteni, împărtășiți-ne mesajul pe 

care Domnul vi l-a dat pentru noi.“ Din clipa în care a rostit aceste cuvinte, atmosfera 

din încăpere a devenit foarte, foarte serioasă. 

„Dragi urși,“ a început Ilie cu o privire foarte intensă, dar plină de iubire, „în curând 

se va abate asupra Pădurii Vigilente o vreme foarte grea. Va fi cea mai grea vreme pe 

care Pădurea Vigilentă a cunoscut-o vreodată. Un conducător nemilos și rău, Regele 

Lup-de-Preerie, va veni cu armata lui de lupi, albine, gărgăuni și viespi și va încerca să 

dobândească controlul asupra Pădurii Vigilente.“ 

„Atunci când va face acest lucru,“ a început Daniel, „Regele Lup-de-Preerie va forța 

locuitorii Pădurii Vigilente să adopte o lege foarte rea și idolatră. El va spune că oricare 

animal care va vrea să cumpere sau să vândă miere, mure, pește sau orice alt fel de 

mâncare în Pădurea Vigilentă, trebuie să se închine lui și să dea voie albinelor lui să le 

înțepe lăbuța sau fruntea. Când albinele vor face acest lucru, otrava lor va pătrunde în 

animale și va lăsa un semn urât, negru și galben. Acesta se va numi „Semnul Albinei“. 

Fără acest semn, nimeni nu va avea voie să cumpere sau să vândă hrană. Multe animale, 

chiar și multe dintre cele care spun că Îl cunosc pe Domnul, vor accepta acest semn, din 

frică și îngrijorare. În loc să se încreadă în Domnul că le va purta de grijă în nevoile lor, 

vor căuta, în deznădejdea lor, ajutor la Regele Lup-de-Preerie și vor ceda cerinței lui 

rele.“ 

„Cu toate acestea,“ a început atunci Billy, „voi să nu acceptați niciodată, dar 

niciodată, semnul acela! Biblia spune limpede că cei ce vor accepta semnul acesta nu vor 

avea voie să intre în Împărăția lui Isus la întoarcerea Lui. De fapt, toți cei ce îl vor adora 

pe Regele Lup-de-Preerie și vor accepta Semnul Albinei vor fi aruncați într-un loc de 

pedeapsă veșnică, numit Iazul de Foc. Isus este singurul rege adevărat. Venerarea 

Regelui Lup-de-Preerie și acceptarea semnului lui va fi văzută de Domnul nostru drept 

actul suprem de trădare, idolatrie și necredincioșie. Cei ce vor accepta Semnul Albinei 

nu vor avea parte de milă. Fumul chinului lor se va înălța pentru totdeauna.“ 

„Vremurile acestea se apropie mai repede decât ne dăm noi seama!“ s-a băgat în 

vorbă și Noe, cu un puternic simț al urgenței în glas. „Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana 

și Țoar, voi, dintre toate animalele din Pădurea Vigilentă, trebuie să fiți pregătiți! 

Trebuie să vegheați și să vă rugați! Trebuie să continuați să-I cereți lui Dumnezeu să vă 

umple cu o dragoste pentru adevăr care întrece până și grija pentru pâinea de zi cu zi. 



Trebuie să învățați să vă încredeți în Domnul pentru nevoile voastre de acum, înainte să 

vină acea vreme grea a încercării! Trebuie să învățați să vă desprindeți de toate și să vă 

încredințați viețile în mâinile lui Dumnezeu, pe deplin și complet!“ 

„Oricum, cu siguranță nu veți fi singuri în aceste furtuni ce vin,“ a zis Ilie cu 

încredere. „Când vor sosi aceste zile și vor crește în intensitate, Dumnezeu va fi cu voi. El 

vă va trimite ajutoare și vă va da indicii care să vă călăuzească pe drum. Iată-l pe cel 

dintâi: 

 

Se apropie o grea furtună, sunați alarma! 

În inimă să vă ardă dragostea de adevăr! 

Căci oameni urâtori de Dumnezeu vor călca adevărul în picioare 

și se va găsi, oare, credință adevărată atunci? 

Așa că pierdeți-vă viața acum, cât încă mai e vreme,  

și supuneți-vă crucii prin moara de fiecare zi. 

Rugați-vă în orice vreme și căutați fața Domnului 

și în slăbiciune El vă va da harul Lui. 

Regele Lup-de-Preerie va urla trei ani și jumătate, 

Pregătiți-vă și vegheați, căci se apropie ceasul! 

Și dacă rămâneți credincioși Domnului până la sfârșit, 

El vă va încununa cu viață, dragi și scumpi prieteni ai Lui! 

 

Când Ilie a terminat de recitat acest prim indiciu, toți cei din peșteră au căzut cu 

fețele la pământ și au început să strige înaintea Domnului după putere, tărie și dragoste 

de adevăr. Știau că nu aveau cum să persevereze prin furtunile acelea prin propria lor 

putere. „Ajută-ne, o, Doamne!“ se rugau ei, „și pregătește-te pentru ce vine! Credem! Ne 

punem încrederea în Tine! Ajută-ne să nu negăm niciodată Numele Tău! Învață-ne să 

avem încredere în purtarea Ta de grijă! Îndepărtează frica și îngrijorarea din inimile 

noastre! Dă-ne dragoste de adevăr!“ Cum se rugau ei, frica de Domnul, precum și pacea 

Domnului, le-au umplut inimile. 

Atunci, Duhul Sfânt le-a șoptit ceva inimilor lor. „Eu sunt cu voi, copiii Mei!“ a spus 

El. „Puterea Mea este suficientă și, pe măsură ce continuați să Mă căutați, Eu vă voi 

pregăti, într-adevăr, pentru zilele grele ce vă stau în față.“ 



Când au terminat rugăciunea, Ilie, Billy, Daniel și Noe s-au pregătit de plecare. 

Mama Urs le-a dat niște bani și mure pentru călătoria lor, precum și o altă îmbrățișare 

de urs. 

„Vă mulțumesc atât de mult pentru că ați ascultat de Domnul și ați venit la noi cu 

acest avertisment, prieteni,“ le-a spus ea, cu o lacrimă în colțul ochiului. 

„Da, oare cum am putea să vă mulțumim îndeajuns?“ a întrebat Tata Urs. „Domnul 

să fie cu voi în drum spre casă. Vă rog, continuați să vă rugați pentru noi.“ 

„Ne vom ruga,“ a răspuns Ilie. „Și voi, vă rog purtați-ne în rugăciunile voastre. 

Suntem împreună în asta! Harul Domnului să fie cu voi, dragi urși!“ 

Cu aceste cuvinte, Billy, Noe și Daniel s-au cocoțat pe spinarea lui Ilie, iar vulturul s-

a înălțat în văzduh și și-a luat zborul înapoi către Mușuroiul Furnicilor. 

 

III. Mesageri adevărați și falși 

La două săptămâni după vizita lui Ilie și a prietenilor lui la Pârâul Urșilor, familia 

urșilor a primit vizita unui alt musafir neașteptat. Pe când serveau micul dejun, Mana a 

auzit, deodată, un glas blând vorbind de la intrarea în peștera lor. 

„Salutare, salutare,“ zicea glasul moale. „Este cineva acasă?“ 

„Cine este?“ au răspuns puii de urs. 

„Numele meu este Fluturele Discernământ,“ s-a auzit glasul, „și am fost trimis aici de 

Isus cu un mesaj urgent. Caut o familie de urși cunoscuți după numele de Tata Urs, 

Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar. Mi s-a spus că aceasta este peștera la care să merg.“ 

Atunci când familia de urși a auzit aceste cuvinte, Mana s-a uitat la părinții ei și le-a 

cerut permisiunea de a pofti vizitatorul înăuntru. Mama și Tata Urs au dat din cap 

afirmativ și fata a dat fuga la gura peșterii. Când s-a întors, pe vârful nasului ei călătorea 

un fluturaș. La început, când au văzut fluturașul, urșii au fost oarecum surprinși. Se 

așteptau să vadă un fluture maiestuos, cu o coloratură luminoasă, poate chiar o specie 

de Monarh portocaliu și negru. Discernământ, însă, era un fluture mic și obișnuit. Era în 

mare parte maronie și avea câte o pată pe fiecare aripă. Punctele acelea arătau ca niște 

ochi larg deschiși, holbați.  

„Vă salut în numele Domnului,“ a spus Discernământ. 

„Bun venit în casa noastră,“ a salutat Mama Urs. „Ai vrea ceva de băut?“ 



„Da, vă rog,“ a răspuns fluturașul. „O ceșcuță de apă ar fi nemaipomenită. Am zburat 

până aici într-un suflet. Dar nu pot rămâne multă vreme, pentru că trebuie să-i avertizez 

și pe alții.“ 

Mama Urs i-a adus lui Discernământ niște apă. 

„Mulțumesc,“ a răspuns fluturașul. 

„Cu plăcere,“ a zis Mama Urs. „Discernământ,“ a întrebat ea apoi, „ce se petrece?“ 

„Isus m-a trimis să vă spun să fiți cu ochii în patru la căprioare,“ a răspuns 

fluturașul. „După cum știți, căprioarele se numără printre cele mai iuți de picior animale 

din pădure. Se zvonește că sunt mulți cerbi care aleargă prin Pădurea Vigilentă cu 

mesajele lor. Unii aleargă purtând mesaje mincinoase și au falsitate în inimă, pe când 

alții poartă mesajele adevărului și adevărul în inimă. În aceste zile de pe urmă, trebuie 

să învățați cum să faceți diferența între mesagerii adevărați și cei falși, între apostolii 

adevărați și cei mincinoși. Trebuie să învățați cum să discerneți grâul de neghină. În 

cartea Apocalipsa, Isus felicită biserica din Efes pentru că a discernut între apostolii 

adevărați și cei falși. În ceasul acesta când sunt atât de multe mesaje false și atâția 

profeți mincinoși, trebuie să urmăm exemplul bisericii din Efes.“ 

„Dar cum să știm care este diferența dintre mesagerii adevărați și cei falși?“ a 

întrebat Tata Urs, alarmat. 

„Iată un indiciu care vă va ajuta să știți,“ a replicat Discernământ. Apoi, a început să 

recite un poem: 

 

Vor veni apostoli falși care să vă ducă în rătăcire, 

Nu ascultați o vorbă de-a lor. 

Ei spun: „Pace, pace!“ când se apropie furtuna, 

și conduc turma cu viclenie și-nșelăciune. 

Sclavi ai banului, conduși de lăcomie, 

Mesajul și viețile lor sunt precum o sămânță otrăvită. 

Obsedați de imaginea lor, de platforma și faima lor, 

Își dau glas minciunilor în chiar Numele Domnului. 

Lupi în haine de oaie, ei devorează oile, 

Hrănindu-le cu neghină și nu cu grâne și grâu. 

Negând crucea și îmbătați de veacul acesta, 



Lucrul după care tânjesc este lauda oamenilor. 

Ei împing și-nghiontesc și în față lovesc, 

Încurajând păcatul în numele harului lui Dumnezeu. 

Fundamentele lor sunt paie și predică calea cea largă; 

Lucrarea lor va fi arsă în ziua mâniei lui Dumnezeu. 

Dacă, deci, vine vreunul la voi ca să vă gâdile urechile, 

Lăsați-l și luați-o la fugă, căci se apropie ziua Domnului! 

 

După ce a terminat de recitat acest indiciu, Discernământ le-a spus urșilor: 

„Înșelăciunea va fi tot mai mare în Pădurea Vigilentă până când Se întoarce Isus. Va 

atinge apogeul în timpul domniei Regelui Lup-de-Preerie. Când acesta va ajunge la 

putere, împreună cu el va fi un gărgăun numit Profetul Mincinos. El le va spune 

animalelor din Pădurea Vigilentă că nu au încotro decât să se închine Regelui Lup-de-

Preerie și mulți vor fi înșelați de semnele, minunile și miracolele mincinoase pe care 

acesta le va face. Însă nu toți profeții din acea vreme vor fi falși. Se vor ridica doi 

martori. Ca în zilele lui Moise și Aaron, Domnul va face minuni, semne și miracole 

adevărate prin ei. Ei vor chema la pocăință animalele din Pădurea Vigilentă și vor 

proclama adevărata Evanghelie. Învățând să discerneți între mesagerii adevărați și cei 

falși veți putea avea discernământ și în acele zile.“ 

Cu aceste cuvinte, Discernământ și-a luat rămas-bun de la urși și a zburat să-i 

avertizeze și pe alții despre cerbii mincinoși care alergau prin pădure ducând cu ei 

mesaje neadevărate. 

De îndată ce fluturașul a plecat, familia de urși a auzit zarvă jos, lângă Pârâul Urșilor. 

Au părăsit peștera și au ieșit să vadă ce se întâmpla la apă. Când au sosit, au văzut un 

cerb mare și impunător care stătea lângă pârâu, în mijocul unei mulțimi. Cerbul avea un 

aer încrezător și zâmbea cu aroganță. De spinare îi atârnau saci cu bani. Coarnele îi 

străluceau pentru că erau învelite în panglici de aur, argint și purpură. Iată un cerb care 

se vedea regele pădurii și care în mod clar se aștepta să fie tratat ca atare. 

„Pentru doar douăzeci de lei,“ proclama cerbul sus și tare, încrezător, „vă voi spune 

un mesaj care vă va schimba viața și vă va risipi toate problemele!“ 

Mulți dintre urși agreau mesajul acesta și i-au dat bani cerbului. Tata Urs, Mama Urs 

și puii lor, însă, se priveau unul pe altul, bănuitori. 



Când urșii au încetat să-i dea bani cerbului, acesta a strigat: „Laudați pe Domnul! Un 

timp de mare pace, da, pace, se apropie de Pârâul Urșilor și de Pădurea Vigilentă! 

Mâncați, beți și veseliți-vă! Bucurați-vă de minunata moștenire pe care v-a dat-o 

Dumnezeu! La o adică, sunteți fiii și fiicele Regelui. Gândiți pozitiv! Vedeți paharul pe 

jumătate plin. Hakuna Matata! Fără griji tot restul zilelor voastre!“ 

„Așa este, așa este! Amin!“ a strigat entuziasmat un urs din mulțime. 

„Unii vă vor spune,“ a vorbit mai departe ursul, „că Dumnezeu folosește dificultăți, 

încercări și greutăți ca să disciplineze pe poporul Lui și ca să le dezvolte și testeze 

caracterul. Alții, înnebuniți de zilele din urmă, spun chiar că Dumnezeu are de gând să 

încerce inimile și dragostea copiilor Săi, în zilele din urmă, prin persecuții din partea 

cuiva numit Regele Lup-de-Preerie. Ei spun că o teribilă furtună se arată la orizont. 

Vorbesc fără încetare despre lucruri precum pocăință, perseverență, supunere față de 

disciplina lui Dumnezeu și renunțarea la viața în acest veac, cu nădejdea de a fi 

considerat vrednic de o moștenire viitoare. Câtă negativitate! Cât spirit religios! Ce 

abuzuri asupra copiilor! Dar eu sunt aici să vă spun că Isus a suferit pentru ca voi să nu 

trebuiască să suferiți. Prin rănile Lui, sunteți vindecați! Durerea Lui este câștigul vostru 

și pocăința este un lucru pe care îl facem o dată în viață. Odată ce v-ați pocăit, sunteți 

pocăiți până la capăt, deci carpe diem, trăiți clipa! Pace, pace, vă spun!“ 

„Ura!“ ovaționa mulțimea de urși. Apoi, mai mulți urși au fugit până la cerb și au mai 

pus bani în sacii deja grei ai acestuia. 

Deodată, chiar când cerbul a dat să vorbească din nou, un alt cerb a venit în goană 

către pârâu. Acest cerb arăta foarte diferit de cel dintâi. În loc să-i atârne saci de bani de 

spinare, era acoperit de cicatrice, tăieturi și vânătăi. Alerga șchiopătând, iar coarnele îi 

erau acoperite de noroi. Alerga cu tărie, dar era un alt fel de tărie – o tărie lăuntrică care, 

în mod clar, nu venea de la el. Se purta cu dragoste și smerenie. 

Apropiindu-se, cu lacrimi în ochi și un simț al urgenței în glas, cerbul a început să 

strige: „Nu ascultați de cerbul acesta! Ziua Domnului este aproape! O mare furtună se 

abate asupra Pădurii Vigilente! Dumnezeu va testa, va disciplina și va purifica inimile 

copiilor Lui! Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la căile voastre rele cât încă mai este vreme! 

Căutați-L pe Domnul cât încă mai poate fi găsit! Chemați Numele Lui câtă vreme este 

aproape! Urmați exemplul lui Isus și al apostolilor Lui și purtați-vă crucea! Cei ce vor 

proceda astfel vor fi răsplătiți cu bogății la întoarcerea Lui! Cursa nu s-a sfârșit până 



când nu Se întoarce Regele! Zilele Regelui Lup-de-Preerie se apropie! Căutați-L pe 

Domnul pentru a căpăta putere și tărie ca să rămâneți fermi în zilele acelea!“ 

Celor mai mulți dintre urși nu le-a plăcut acest mesaj tot atât de mult pe cât le fusese 

pe plac mesajul cerbului dintâi. Unii au luat pietre și au început să le arunce către cel de-

al doilea cerb, adăugând la rănile lui. Alții s-au năpustit spre el cu ghearele lor. 

„Dați-i pace acestui cerb!“ a mârâit Tata Urs. „El este un adevărat mesager al 

Domnului!“ 

Când urșii l-au auzit pe Tata Urs, au dat drumul cerbului și l-au urmărit până la 

ieșirea din Pârâul Urșilor. La întoarcerea lor, celălalt cerb plecase și el. 

Tata Urs și Mama Urs și-au luat puii și s-au grăbit să se întoarcă la peștera lor. Au 

căzut pe genunchi și au început să se roage. S-au rugat pentru cerbul care fusese atacat, 

ca Dumnezeu să-i dea puterea să iubească, să binecuvânteze și să se roage pentru 

dușmanii lui. De asemenea, I-au cerut lui Dumnezeu să aibă milă de cerbul care venise 

ca profet mincinos. I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru avertismentul pe care îl 

primiseră prin Fluturele Discernământ și I-au cerut să le dea în inimă o dragoste de 

adevăr tot mai fierbinte, pe măsură ce zilele Regelui Lup-de-Preerie se apropiau. 

 

IV. Copacul în formă de inimă 

În următoarele câteva luni, familia de urși s-a devotat rugăciunii și cercetării 

diligente a ceea ce Scripturile aveau de spus despre zilele din urmă. Când a sosit iarna, 

cei mai mulți urși de la Pârâul Urșilor au intrat în hibernare. Hibernare înseamnă să 

dormi pe toată durata iernii fără să te trezești. Însă, în timp ce vecinii lor dormeau, Tata 

Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar au rămas treji, strigând către Dumnezeu să 

pregătească familia lor și animalele din Pădurea Vigilentă ca să rămână fermi în timpul 

domniei Regelui Lup-de-Preerie și a Semnului Albinei. 

Când a sosit primăvara, toți urșii de la Pârâul Urșilor au început să iasă din vizuinile, 

adăposturile și peșterile lor. După o iarnă lungă de somn și fără mâncare, urșii erau 

foarte flămânzi și erau pregătiți pentru pește și miere gustoasă. Însă, când au ieșit, au 

fost șocați să descopere că toate se uscaseră! În loc de frunze verzi și boboci de floare, 

copacii erau goi și îndoiți. În locul rezervelor sale obișnuite de apă și pește, Pârâul 

Urșilor era aproape secat și în el mai rămăsese doar o mână de pești. Roiurile de albine 

erau rare și încă nu era vremea fructelor de pădure. Părea că Pădurea Vigilentă sărise 



peste primăvară și trecuse direct la vară! Dar nu la o vară oarecare. Aceasta era una 

secetoasă, cu foamete. Soarele pârjolise totul în calea lui și nu se mai găsea hrană. 

În scurt timp, pretutindeni în Pârâul Urșilor s-a instalat o panică generală. „Ce ne 

vom face?“ au strigat urșii, cu teamă și îngrijorare întipărite pe chip. „Cum vom 

supraviețui? Unde vom găsi de-ale gurii?“ 

Atunci, unul dintre urși a dat fuga la pârâu și a încercat să prindă din puținii pești 

care mai erau încă în el. Văzând aceasta, un alt urs s-a înfuriat și a mârâit: „Hei, tu de 

colo, cară-te de lângă peștii aceia! Sunt ai mei!“ 

„Ba nu, sunt ai mei!“ a mormăit un alt urs. 

Deodată, un număr mare de urși a alergat la pârâu și a început să se ia la bătaie și să 

se sfâșie cu ghearele, pentru pește. Alții și-au adunat familiile, și-au făcut bagajele și au 

pornit în căutarea hranei, către alte ținuturi ale Pădurii Vigilente. Așa a început ceea ce 

mai târziu a fost cunoscut sub denumirea de Marea Depresie a Urșilor Grizzly. Niciodată 

până atunci urșii nu experimentaseră asemenea piețe ale urșilor. Urșii care ascultaseră 

de cerbul ce adusese mesajul acela mincinos se simțeau confuzi. „Am crezut că 

Dumnezeu nu ne va lăsa să trecem prin vremuri atât de grele,“ își spuneau ei în sinea 

lor. Ba unii chiar s-au simțit jigniți și supărați pe Domnul pentru că îi lăsa să treacă 

printr-o vreme atât de grea. Alții, însă, s-au pocăit pentru că dăduseră crezare 

mesagerului aceluia mincinos și I-au cerut lui Dumnezeu să-i ierte pentru felul în care se 

purtaseră cu mesagerul adevărat. 

În timp ce iadul și groaza spulbera Pârâul Urșilor, era acolo o familie care rămânea 

calmă, netemătoare și neclătinată. Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar nu au fost 

luați prin surprindere de secetă. Vedeți voi, în timpul iernii, pe când ceilalți urși 

dormitau, Duhul Sfânt avertizase această familie de urși, în timpul uneia dintre 

rugăciunile lor în familie, că în primăvară aveau să fie vremuri grele. „Să nu vă fie frică,“ 

le spusese El. „Atunci când va veni seceta, închideți ochii și așteptați-Mă, iar Eu vă voi 

arăta ce să faceți. Eu voi folosi greutățile acestea ca să vă pregătesc pentru acelea cu mult 

mai grele pe care le veți întâmpina în timpul domniei Regelui Lup-de-Preerie.“ 

Așa că ei au făcut întocmai. 

„Tată,“ s-a rugat Tata Urs, „viețile noastre sunt în mâna Ta. Despărțiți de Tine, nu 

am avea suflare în plămâni. Mâncăm și trăim doar pentru că Tu ne hrănești și ai grijă de 

noi. Așteptăm de la Tine acum. Care sunt instrucțiunile Tale?“ 



După câteva minute de așteptare cu ochii închiși, Duhul Sfânt a început să le dea 

fiecăruia dintre urși o imagine pentru ochii lor lăuntrici și să le șoptească lucruri în 

urechile lor lăuntrice. Știți voi ce sunt ochii lăuntrici și glasul lăuntric? Ochii lăuntrici 

sunt imagini pe care le vezi în capul tău atunci când închizi ochii, iar glasul lăuntric 

înseamnă gândurile care îți trec prin minte și inimă. Deși aceste imagini și gânduri vin 

adesea de la noi înșine, uneori Duhul Sfânt le folosește ca să ne vorbească, mai cu seamă 

atunci când ne liniștim inimile și ascultăm glasul Lui. Dacă vezi sau auzi vreodată ceva 

ce nu este în acord cu ceea ce învață Biblia, atunci știi că acela ce vorbește nu este Duhul 

Sfânt. Însă, dacă ceea ce auzi se potrivește cu învățătura pe care o găsim în  Biblie și te 

face să vrei să Îl iubești și să-L asculți mai mult pe Isus, atunci poți avea încredere că Cel 

ce îți vorbește este Duhul Sfânt, prin ochii lăuntrici și prin glasul acela lăuntric. 

Uneori, Duhul Sfânt se folosește de ochii noștri lăuntrici și de glasul acela lăuntric ca 

să ne avertizeze asupra a ceea ce este corect și greșit. De exemplu, dacă în glasul tău 

lăuntric auzi cuvintele „Dumnezeu nu te iubește“ sau „Ar trebui să furi ciocolată“, știi 

imediat că nu Duhul Sfânt îți vorbește, pentru că Scripturile afirmă limpede că 

Dumnezeu te iubește și că nu vrea să furi. Dar dacă auzi un glas spunându-ți: „Nu 

renunța niciodată, continuă să ai încredere în Isus“ sau „Nu fi egoist“, atunci poți avea 

încredere că Duhul Sfânt se folosește de glasul tău lăuntric ca să îți vorbească, pentru că 

Biblia însăși spune că Dumnezeu vrea să ne încredem în Isus și să nu fim egoiști. Acesta 

este un exemplu de cum Duhul Sfânt se folosește de ochii tăi lăuntrici sau de glasul tău 

lăuntric ca să îți dea călăuzire despre cum să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. 

Pe lângă felul acesta de călăuzire, uneori Duhul Sfânt se va folosi de ochii tăi lăuntrici 

și de vocea ta lăuntrică pentru a-ți da și alt fel de ajutor. De exemplu, odată, o prietenă 

de-a mea a vrut să mă sune, dar pierduse bucata de hârtie pe care era scris numărul meu 

de telefon. Ea s-a rugat și I-a cerut Domnului să-i arate unde era hârtia, iar Duhul Sfânt 

i-a dat o imagine în ochii ei lăuntrici și i-a arătat cu precizie unde era. În acest exemplu, 

Duhul Sfânt a folosit ochii lăuntrici ai prietenei mele nu pentru a-i spune despre bine și 

rău, ci ca să o ajute într-o problemă a ei. 

Toată această discuție despre ochii lăuntrici și glasul lăuntric are sens? Eu trag 

nădejde că da. Este foarte important să învățăm să ascultăm glasul Duhului Sfânt. 

„A văzut careva ceva cu ochii lui lăuntrici sau a auzit ceva cu urechile lăuntrice?“ a 

întrebat Mama Urs. 



„Eu am văzut o imagine cu un copac gigantic, contorsionat în forma unei inimi 

uriașe,“ a zis Mana. 

„Hei, exact asta am văzut și eu!“ a strigat Țoar, plin de încântare. 

„Dar tu, Gosen?“ a întrebat Tata Urs. „Ai simțit că Domnul ți-a pus ceva pe inimă?“ 

„Am auzit cuvântul «sud» repetându-mi-se în minte la nesfârșit,“ a răspuns Gosen. 

„Am mai văzut o imagine cu un melcușor cu păr mov.“ 

„Un melc cu păr mov? Ce prostie!“ a exclamat Țoar. „Ești sigur că a fost de la 

Domnul?“ 

„Eu doar povestesc ce am văzut,“ a răspuns Gosen sfios, simțindu-se oarecum 

nesigur. 

„Dar voi, Mama și Tata?“ a întrebat Mana. 

Mama a zâmbit și a spus: „Credeți sau nu, și eu am văzut o imagine cu un copac mare 

în formă de inimă.“ 

„Uau!“ a exclamat Țoar. „Se vede treaba că Domnul vrea să ajungem la copacul 

acela!“ 

„Așa s-ar părea, cel puțin,“ a replicat Tata Urs. „Eu nu am văzut sau auzit nimic, dar 

am simțit o pace adâncă în inima mea cu privire la lucrurile pe care vi le-a vorbit vouă.“ 

De îndată ce Tata Urs a spus aceste cuvinte, ceva i-a venit, pe neașteptate, în minte. 

„Hei, ia stați puțin!“ a exclamat el. „Când eram pui, tata m-a dus odată într-o drumeție 

la un loc cam la 8 kilometri de-aici. Dacă nu mă înșel, cred că am văzut un copac bătrân 

acolo, care mi-a părut neobișnuit pentru că avea formă de inimă!“ 

„Acolo ar trebui să mergem!“ s-a entuziasmat Gosen și, din poziția șezând, a sărit în 

picioare. 

„Cred că ai dreptate, Gosen,“ a replicat Tata Urs. „Dacă pornim acum și urmăm 

cursul Pârâului Urșilor către sud, cred că putem ajunge în zona aceea până la căderea 

nopții. În picioare, copii! Avem cale lungă de mers!“ 

Familia Ursului a pornit la drum fără întârziere. A urmat cursul pârâului spre sud, 

cântând din mers cântări Domnului. Nimeni nu a rostit acest lucru cu glas tare, dar 

toată lumea se mai minuna încă despre melcul cu păr mov pe care îl văzuse Gosen cu 

ochii lui lăuntrici. Erau siguri că trebuia să caute un copac în formă de inimă și știau că 

drumul îi purta spre sud. Însă, imaginea unui melc era un mister. La o adică, cine văzuse 

vreodată un melc cu păr mov?! 



Soarele tocmai începea să apună când urșii au ajuns, în sfârșit, la locul pe care Tata 

Urs îl vizitase pe când era pui. Tata Urs s-a uitat în jur și a zis: „Uau, a trecut atâta vreme 

de când n-am mai fost aici. Încerc să-mi aduc aminte pe unde ar putea fi copacul acela.“ 

Când s-a întors spre stânga, ceva i-a atras privirea în depărtare. „Hei, acela să fie oare?“ 

a zis el. „Mă gândesc că da! Veniți, băieți, să mergem!“ Au mers prin pădure cam vreo 

zece minute când, ce să vezi, în față le stătea un copac uriaș, ale cărui ramuri erau 

contorsionate în forma unei inimi imense! 

„Ura!“ a strigat întreaga familie. „Laudat fie Domnul!“ Urșii s-au dus până la copac și 

s-au oprit în fața lui. S-au uitat îndelung, fără o vorbă, la el, neștiind precis ce să facă în 

continuare. Țoar a rupt tăcerea. 

„Hm, Tata, ce-ar trebui să facem acum?“ a întrebat el. „Ar trebui să avem o parolă 

secretă sau ceva de genul acesta?“ 

„Ei bine, fiule, ca să fiu onest,“ a răspuns Tata Urs cu o expresie nedumerită pe chip, 

„nu sunt sigur ce să facem în acest punct.“ 

„Ar trebui să mâncăm copacul?“ s-a întrebat Gosen cu voce tare. „Bănuiesc că scoarța 

de copac tot este mai bună decât nimic, nu-i așa?“ 

„Ei bine, nu știu să am vreo rețetă pentru tocăniță de scoarță de copac,“ a spus Mama 

Urs cu îngrijorare în glas. „Trebuie să admit că prefer mult mai degrabă să mă cațăr în 

copaci decât să-i gătesc.“ 

„Nu vă faceți griji, prieteni, nu trebuie să mâncați scoarță de copac!“ le-a zis un glas 

de deasupra lor, râzând călduros. 

Mama Urs și-a luat o poziție defensivă. „Cine-i acolo?“ a mârâit ea. 

„Numele meu este Shelly,“ a răspuns un melcușor cu o freză uriașă, de culoare mov, 

în timp ce cobora din spatele unei ramuri. „Bine ați venit la Copacul Inimii! Măi să fie, 

ați sosit la țanc! Isus mi-a spus că veți sosi chiar înainte de apusul soarelui, în această zi, 

și iată-vă, ați și venit!“ 

„Hei, este melcul pe care l-am văzut dimineață, cu ochii mei lăuntrici!“ a exclamat 

fericit Gosen, radiind de la o ureche la cealaltă. 

„Nu-mi vine să-mi cred ochilor,“ a zis Țoar încet, cu gura căscată de uimire. 

„Misterul s-a dezlegat!“ a exclamat Mana fericită. „Îți mulțumesc, Doamne!“ 

„Văd că Domnul v-a vorbit și vouă despre mine,“ a zis Melcul Shelly cu un zâmbet. 

„Credeți-mă pe cuvânt,“ a continuat ea, „nu vreți să puneți gura pe scoarța acestui copac. 



După cum știți, melcii de obicei nu au păr. Eu, însă, am mâncat cândva o bucată de 

scoarță de aici, gândind că era ciocolată. Trei zile mai târziu, a început să-mi crească păr 

mov! La început, n-am știut ce să fac cu el, văzând că melcii n-au avut niciodată păr și, 

ca atare, nu au avut nevoie de frizeri. Însă, înainte ca hienele din Groapa Hienelor din 

deșert să o arunce în închisoare pentru că le-a vestit Evanghelia, o bună prietenă de-a 

mea, Struțul Olivia, mi-a recomandat o cosmeticiană extraordinară care locuia pe aici, 

pe nume Buburuza Lucy. Pentru doar douăzeci și cinci de lei, Buburuza Lucy m-a 

rezolvat cu un permanent care să mă țină tot restul vieții mele.“ 

Toți au izbucnit în hohote de râs, iar Țoar aproape că a leșinat. 

„Bun, am niște lucruri foarte importante să vă împărtășesc,“ a început apoi Shelly. 

„Domnul vrea să vă faceți cămin aici, la Copacul Inimii, în următoarele șapte luni. În 

spatele acestui copac, veți vedea niște stânci. Între stâncile acelea se află un adăpost 

confortabil unde puteți locui. În el veți găsi pește, fructe și miere cât să vă ajungă pe tot 

acest timp. Peștele este pus la păstrare cu sare, iar fructele de pădure au fost uscate, așa 

că rezervele voastre de hrană nu ar trebui să se strice. La capătul celor șapte luni, 

Domnul va trimite ploaie, nivelurile apei la Pârâul Urșilor se vor ridica și peștii se vor 

întoarce acolo. Atunci, veți putea merge înapoi la casa voastră.“ 

„De unde provin aceste provizii?“ a întrebat Mama Urs, cu o expresie de adâncă 

mirare pe chip. 

„În timpul iernii,“ a replicat Shelly, „Domnul le-a vorbit castorilor Săi și le-a spus să 

aducă din proviziile lor și să le depoziteze aici, în vizuina de lângă Copacul Inimii. El le-a 

spus, cum mi-a spus și mie, că în primăvară avea să vină seceta la Pârâul Urșilor și că El 

avea de gând să folosească proviziile acestea ca să poarte de grijă unei familii de urși 

care Îi era foarte scumpă.“ 

Atunci când Tata și Mama Urs au auzit aceste cuvinte, nu și-au mai putut stăvili 

lacrimile. Și-au tras puii aproape de ei și toată familia a început să aducă rugăciuni de 

mulțumire la adresa credinciosului lor Creator. Cuvintele nu pot exprima dragostea pe 

care o simțeau în clipa aceea față de Dumnezeu. 

Shelly a vorbit din nou. „Mai este ceva ce Isus vrea să vă împărtășesc,“ a continuat 

ea. „Domnul vrea să știți cât de mult vă iubește pe toți și cât de prețioși sunteți pentru 

El. Când ați ales să rămâneți treji pe timpul iernii și când ați ales să ascultați glasul 

Duhului Sfânt, ați ales calea înțelepciunii și a adevărului. Dacă mergeți mai departe pe 



această cale până când va veni vremea Regelui Lup-de-Preerie, atunci veți putea să 

opuneți rezistență Semnului Albinei – nu prin puterea voastră, ci prin puterea lui 

Dumnezeu. Iată un alt indiciu care să vă ajute să vă pregătiți pentru vremea Regelui 

Lup-de-Preerie. Puneți-l la inimă și învățați-l bine: 

 

Asupra țării se abate necazul; 

Când vor veni presiunile, veți putea sta în picioare? 

Cine este Domnul vostru se va vedea deslușit 

Atunci când veți accepta sau nu Semnul Albinei. 

Când Regele Lup-de-Preerie își va emite pretenția drăcească,  

Veți continua să ascultați de porunca Domnului? 

Când vor veni acele zile, lăsați-vă toate avuțiile în urmă, 

Căci grija lui Dumnezeu este mereu îndestulătoare. 

Întoarceți-vă urechea spre glasul Lui, El vă va arăta calea; 

Încredeți-vă, zi și noapte, noapte și zi, în Numele Lui. 

Corbii vor veni și va ploua cu mană, 

Provizie de iubire zilnică pe pământ. 

Țineți-vă tari până la sfârșit, opuneți-vă Semnului Albinei, 

și când Isus Se va Întoarce, veți avea parte de adevăratele bogății! 

 

V. Locuri de refugiu 

Au trecut șapte luni, seceta de la Pârâul Urșilor a luat sfârșit, iar familia de urși a 

lăsat în urmă Copacul Inimii și a pornit spre casă. În loc să se ducă glonț acasă, însă, au 

decis să treacă mai întâi pe la sora mai tânără a Mamei Urs, Ursa (care în latină 

înseamnă „urs“). Ursa, soțul ei, Frank, și cei doi pui ai lor trăiau în Pădurea Vigilentă, 

lângă un loc numit Câmpul-cu-Stele. Câmpul-cu-Stele, un ogor în formă de stea, se afla 

la vreo 15 kilometri la nord-est de Copacul Inimii și la vreo 11 kilometri la est de Pârâul 

Urșilor. Câmpul-cu-Stele se afla, de fapt, foarte aproape de copacul familiei Bufniței și 

era unul dintre locurile cele mai bune din toată pădurea din care creaturile nezburătoare 

puteau vedea stelele pe timp de noapte. 

După o zi de mers, Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar au ajuns, în sfârșit, la 

peșterea lui Frank și Ursa, de lângă Câmpul-cu-Stele. Atunci când a văzut-o venind pe 



Mama Urs, Ursa a ieșit în fugă din peșteră și și-a prins sora într-o îmbrățișare mare de 

urs. 

„O, draga mea soră,“ i-a spus Ursa Mamei Urs, „a trecut mult prea multă vreme de 

când ne-am văzut ultima oară! Cât a trecut de-atunci? Un an, pe puțin, nu-i așa?“ 

„Cam așa,“ a răspuns Mama Urs. „Mult prea multă vreme! A fost de urs-portat.“1  

Zâmbind, Ursa și-a ridicat sprânceana către Mama Urs și a spus: „Văd că încă mai 

faci glume de-ale urșilor. Ce isteț joc de cuvinte! O, cât mi-ai lipsit!“ I-a mai dat Mamei 

Urs încă o îmbrățișare. 

Amândouă familiile au intrat în peștera lui Frank și a Ursei și au mâncat ceva. În 

timpul mesei, Gosen le-a povestit unchiului, mătușii și verișorilor săi despre vizita 

Vulturului Ilie și a prietenilor săi. Mana a relatat povestea celor doi cerbi care veniseră la 

Pârâul Urșilor, iar Țoar le-a povestit cum condusese Dumnezeu familia la Copacul 

Inimii. 

„Lăudat fie Domnul pentru marea Lui îndurare și credincioșie!“ a declarat Frank 

când poveștile ajunseseră la capăt. 

A venit noaptea și părinții au dus toți puii la culcare în paturile lor. Când aceștia au 

adormit, Mama Urs s-a aplecat spre Ursa și i-a șoptit: „Hei, surioară, ce-ar fi să dăm o 

fugă până la Câmpul-cu-Stele și să ne uităm la stele, așa cum făceam pe când eram pui?“ 

„Ce idee grozavă!“ a șoptit Ursa entuziasmată. „Voi aduce niște fructe uscate să 

ronțăim, ciocolată caldă ca să ne țină de cald și o pătură pe care să ne întindem.“ 

Când au ajuns la Câmpul-cu-Stele, Mama Urs și Ursa au dibuit locul pe care îl 

preferau pe când erau pui și au întins pătura acolo. Ursa a turnat două cești de ciocolată 

fierbinte și cele două ursoaice s-au întins pe spate ca să admire cerul. Era aproape 

miezul nopții. În dreapta lor, în partea de răsărit, au văzut constelația Orion. Înspre 

apus, au văzut Acvila, un vultur, coborând sub linia orizontului. Spre miazănoapte, au 

văzut Carul Mare, Carul Mic și, între ele, Dragonul. Coada Dragonului era înfășurată în 

jurul Carului Mic. 

„Dintotdeauna mi-a plăcut să privesc stelele,“ a zis Ursa. „Au ele ceva ce îmi 

captivează imaginația. Constelația mea preferată este Orionul. A ta care este, surioară?“ 

                                                             
1 unbearable, în en., conține cuvântul bear (urs), n.t. 



„Preferata mea este Carul Mare, colo sus, în partea de nord a cerului,“ a replicat 

Mama Urs. „Am citit odată o carte despre o țară numită Statele Unite ale Americii. 

Cândva, erau o grămadă de sclavi în țara aceea. În secolul al nouăsprezecelea, mulți 

sclavi din sud au încercat să-și găsească libertatea fugind în statele libere din nord sau în 

Canada, unde sclavia era în afara legii. Ca să facă acest lucru, s-au folosit de ceva numit 

„drumuri de fier subterane“, o rețea de case de siguranță, itinerarii secrete și oameni 

care erau dispuși să-i ajute pe scalvii fugitivi să evadeze spre nord. În timp ce călătoreau 

spre nord, pe timp de noapte, se foloseau adesea de Carul Mare, pe care îl numeau 

«lingura de lemn», ca să-i călăuzească pe cale. Întrucât Carul Mare era în partea de nord 

a cerului și indica Steaua Nordului, această constelație i-a ajutat pe sclavi să nu se 

rătăcească întorcându-se din greșeală spre est, vest sau înapoi spre sud. De când am 

auzit această poveste, Carul Mare a devenit constelația mea preferată.“ 

„Știai că și Biblia vorbește despre Carul Mare?“ s-a auzit un glas de bufniță ca niște 

clopoței. 

Mama Urs și Ursa nu știau de unde se auzise vocea. Speriate, s-au ridicat în grabă 

mârâind. „Cine-i acolo?“ au întrebat ele. 

„Ursa, eu sunt, buna ta prietenă, Mama Bufniță,“ a răspuns bufnița aterizând pe 

capul Ursei. 

Imediat, ursoaicele s-au oprit din mârâit. „O, Mama Bufniță, tu erai!“ a exclamat 

Ursa fericită. „Îmi pare rău că am mârâit la tine! Ne-ai luat prin surprindere!“ 

„Scuzele mele pentru asta, doamnelor!“ a replicat Mama Bufniță cu un zâmbet. 

„Mama Bufniță,“ a zis Ursa, „dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu scumpa mea soră, 

Mama Urs.“ 

„Este o încântare să te cunosc, Mama Urs,“ a zâmbit Bufnița. „Am auzit multe despre 

tine de la Ursa. Te iubește foarte, foarte mult! Umblarea ta credincioasă cu Domnul a 

fost o adevărată încurajare pentru ea de-a lungul anilor.“ 

„Asemenea,“ a zis Mama Urs fericită. „Ursa mi-a depănat multe povești despre 

scumpa ta familie și despre dragostea adâncă pe care I-o porți Domnului. Este o 

adevărată onoare să te cunosc, în sfârșit!“ 

Deodată, o altă bufniță mică a aterizat pe capul Mamei Urs. Era Iuda! Vă amintiți de 

micuțul Iuda? Este atât de haios, nu-i așa? 



„Mama Urs, dă-mi voie să ți-l prezint pe mezinul meu, Iuda,“ a zis Mama Bufniță 

râzând. „Eu și familia mea ne uitam la stele când, din senin, micuțul Iuda a început să 

țipe «ciocolată caldă, ciocolată caldă!». Eu nu făcusem încă nicio ciocolată caldă, așa că 

nu știam de ce spunea asta. Atunci, a dat fuga până la marginea cuibului și mi-a arătat 

cu ciocul în direcția Câmpului-cu-Stele. M-am dus după el și, în clipa aceea, v-am văzut 

pe voi două întinse aici uitându-vă la stele și m-am hotărât să trec să vă salut. Se pare că 

și micuțul Iuda a vrut să vă cunoască!“ 

„Este o plăcere să te cunosc, Iuda,“ a zis Mama Urs cu căldură și afecțiune, în timp ce 

și-a ridicat ceașca de ciocolată fierbinte până la ciocul lui Iuda dându-i să soarbă câteva 

înghițituri. 

„Ciocolată caldă!“ a exclamat Iuda fericit. 

„Acum, tu ce spui, Iuda?“ l-a întrebat cu trandrețe Mama Bufniță. 

„Mulțumesc, Mama Urs, mulțumesc!“ a răspuns Iuda. 

„Ești binevenit, micuțule,“ a replicat Mama Urs. 

„Mama Bufniță,“ a început Ursa cu o expresie nedumerită pe chip, „am citit Biblia de 

multe ori, dar n-am citit niciodată nimic despre Carul Mare.“ 

„Ei bine,“ a replicat Mama Urs, „în multe culturi antice, Carul Mare a fost văzut ca 

parte a unei constelații mai mari cunoscute drept ursul cel mare. Denumirea latină a 

acestei constelații este Ursa Major, care înseamnă «Urs Mare». Cartea Iov din Biblie 

face referire la această constelație cu numele de «Ursul». În cartea Isaia, Dumnezeu 

spune că El este Cel ce a dat nume tuturor constelațiilor. Ursa Major din partea de nord 

a cerului este probabil cea mai cunoscută dintre toate. S-ar părea că, ori de câte ori 

vedem Carul Mare, Dumnezeu vrea să ne gândim la urși!“ 

„Am știut eu că Dumnezeu iubește urșii!“ a exclamat fericită Ursa. 

Atunci Mama Urs a pus o întrebare. „Mama Bufniță, am auzit că multe culturi antice 

descriu mânerul Carului Mare ca pe o coadă lungă. Însă asta mi se pare ciudat pentru că 

noi, urșii, nu avem cozi lungi!“ 

„Ai dreptate,“ a răspuns Mama Bufniță. „Multe cuturi antice prezintă mânerul 

Carului Mare ca pe o coadă lungă. Biblia, însă, nu o face. Biblia vorbește despre 

constelația aceasta nu doar cu «Ursul», ci și prin «ursoaica și puii ei». Așadar, atunci 

când vedem cele trei stele ce formează mânerul Carului Mare, Dumnezeu nu vrea să ne 

gândim la o coadă lungă, ci mai degrabă la trei pui de urs care își urmează mama. Și, 



după cum bine știți amândouă, atunci când Domnul dă ursoaicei pui, de obicei îi dă câte 

doi sau trei odată. Dumnezeu nu iubește doar urșii, ci s-ar părea că și pe puii lor!“ 

La auzul acestor cuvinte, Mama Urs și Ursa s-au dus imediat cu gândul la cât de mult 

își iubeau propriii pui prețioși. 

Apoi, Mama Bufniță a continuat. „Față în față cu Ursa Major este o altă constelație, 

numită Ursa Minor. În latină, Ursa Minor înseamnă «Urs Mic». Ursa Major este cam de 

două ori mai mare decât ursul mai mic, Ursa Minor. Și Ursa Minor are trei stele în urma 

ei, care reprezintă, probabil, propriii ei pui.“ 

„Poate că sunt surori!“ au strigat Mama Urs și Ursa la unison. 

„Poate că da, poate că da,“ a zis râzând Mama Bufniță. Apoi, pe chipul ei s-a așternut 

o expresie gravă. „Însă,“ a continuat ea, „chiar între Ursa Major și Ursa Minor se află un 

inamic periculos – Dragonul. Dragonul este constelația în forma unui balaur uriaș. 

Capul balaurului se repede la călcâiul unui războinic puternic, iar coada lui este 

înfășurată în jurul ursoaicei mai mici. Noapte de noapte, pe măsură ce stelele se rotesc 

pe bolta cerului, în înălțimile îndepărtate ale cerului dinspre nord, se vede cum 

Dragonul le vânează pe Ursoaica Mare și pe Ursoaica Mică, repezindu-se în tot acest 

timp la călcâiul războinicului celui viteaz.“ 

„Ce crezi că vrea să spună Domnul prin toate acestea?“ a întrebat Ursa. 

„Eu cred că răspunsul la această întrebare se găsește în Apocalipsa 12,“ a replicat 

Mama Bufniță. „În acest capitol, apostolul Ioan observă două mari semne de pe cer. 

Primul pe care îl vede este «o femeie îmbrăcată în soare, cu luna la picioare și o coroană 

de învingător făcută din douăsprezece stele pe capul ei». Acesta se referă aproape sigur 

la constelația Fecioarei, care, după cum Tata Bufniță și cu mine i-am învățat de curând 

pe copiii noștri, reprezintă promisiunile legământului lui Dumnezeu cu Avraam.“ 

„Există cărți scrise despre așa ceva?“ a întrebat Mama Urs. 

„De fapt, chiar este o carte,“ a zis Mama Urs. „Tipul care scrie această carte chiar în 

timp ce noi vorbim - și care se întâmplă să aibă niște copii minunați – a mai scris și una 

despre mine și familia mea, intitulată «Cerurile declară». Ar trebui să o cauți.“ 

„Sună bine, așa voi face!“ a spus Mama Urs. 

„După ce Ioan a văzut primul semn,“ a continuat Mama Urs, „ a văzut un al doilea pe 

care l-a descris ca fiind «un balaur mare, de culoarea focului, care avea șapte capete și 

zece coarne, cu șapte diademe pe capetele lui». Ioan spune că coada acestui dragon 



«târăște jos de pe cer o treime din stele». Semnul acesta se referă, aproape sigur, la 

Dragon și la Ursa Minor. În Iov, cuvântul ebraic folosit pentru constelația Ursa Major 

este ‘ayish. Cuvântul acesta provine din radicalul ‘uwsh, care înseamnă «a aduna, a 

strânge» sau «a veni în ajutorul». Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îi va face pe copiii 

lui «tot atât de numeroși precum stelele». De aceea, stelele reprezintă copiii pe care 

Dumnezeu i-a promis lui Avraam în legământul pe care l-a încheiat cu el. Legământul 

include promisiuni atât despre copii evrei, cât și copii dintre neevrei. Așadar, Ursa 

Major reprezintă probabil urmașii neevrei ai lui Isus din toate națiunile, iar Ursa Minor 

numărul mai mic de credincioși evrei. Ursa Major este de două ori mai mare ca Ursa 

Minor, de aceea Ioan o descrie ca fiind «o treime din stele». Două treimi plus o treime 

este egal cu tot poporul lui Dumnezeu.“ 

„Cum rămâne cu Dragonul?“ a întrebat Ursa. „Ce spune Dumnezeu prin această 

constelație?“ 

„Apocalipsa 12 arată clar că Dragonul îl reprezintă pe Satan,“ a replicat Mama 

Bufniță, „șarpele acela mare, înșelătorul din vechime. Pentru că Dragonul, Ursa Major și 

Ursa Minor se află în partea de nord a cerului, ele sunt câteva dintre puținele constelații 

care nu dispar niciodată sub linia orizontului. Altfel spus, nu au odihnă zi și noapte. Tot 

așa cum Dragonul îi urmărește pe Ursa Major, Ursa Minor și Războinicul zi și noapte 

fără odihnă, încă din vremurile străvechi, Satan a vânat și a vrut, zi și noapte, fără 

odihnp, să distrugă poporul lui Dumnezeu, sămânța cea sfântă. Sămânța cea sfântă se 

referă la Isus, Sămânța-Cap, Războinicul viteaz al lui Dumnezeu, al cărui călcâi încearcă 

Dragonul să-l lovească, zi și noapte, în partea de nord a cerului. Sămânța se mai referă și 

la poporul lui Isus, deopotrivă evrei și neevrei, pe care Satan a încercat, încă de la 

început, să-l distrugă. Apocalipsa 12 spune că, la începutul ultimilor trei ani și jumătate, 

Satan va fi aruncat din ceruri și forțat să rămână pe pământ. În mânia lui, acesta se va 

folosi de Regele Lup-de-Preerie și de armatele acestuia ca să persecute poporul lui 

Dumnezeu, deopotrivă evrei și neevrei, timp de trei ani și jumătate. În acest timp, 

Dumnezeu va îngădui ca mulți dintre ai Săi să fie dați la moarte, ca o ultimă și cea mai 

importantă mărturie a îndurării și răbdării Sale, înainte ca Isus să Se întoarcă și să 

judece lumea. Pe alții, însă, El îi va conduce spre locuri de refugiu și protecție, întocmai 

cum a procedat cu copiii lui Israel în Gosen, în timpul Exodului, și întocmai cum a 

procedat cu Lot și fiicele lui atunci când i-a trimis la Țoar, înainte de a distruge Sodoma 



și Gomora. Atunci când Regele Lup-de-Preerie va accede la putere, în același fel cum o 

ursoaică fuge în ajutorul puilor ei ca să-i păzească în vremuri de primejdie, tot așa, în 

ultimele zile, Dumnezeu va veni în ajutorul adunării Sale, deopotrivă evrei și neevrei, cu 

promptitudine și ferocitate. El Își va conduce puii în ascunzători și locuri sigure, în 

sălbăticie. După cum a pus mana la dispoziția israeliților, tot așa Își va hrăni și puii, cu 

credincioșie, în sălbăticie, timp de trei ani și jumătate. În același fel în care s-a năpustit 

în ajutorul Israelului, ca un vultur rapid, și i-a purtat pe aripi de vultur scoțându-i din 

Egipt, tot așa și în zilele din urmă, va veni încă o dată în ajutorul poporului Său. Iată de 

ce Fecioara are pe spinare aripile unui vultur uriaș.“ 

De îndată ce Mama Bufniță a sfârșit explicațiile pe marginea mesajului transmis de 

constelațiile menționate în Apocalipsa 12, Tata Bufniță a coborât, pe neașteptate, până 

la ele. „Dragi ursoaice, dragi ursoaice,“ a spus el cu un simț al urgenței în glas, la 

aterizare. „Am un mesaj urgent pentru voi din partea lui Isus! Nu știu ce ați tot discutat 

voi aici, dar în urmă cu cinci minute mi s-a înfățișat un înger, care mi-a înmânat o 

scrisoare într-un plic și mi-a spus să o aduc numaidecât aici și să o citesc. Apoi, a 

dispărut tot atât de repede pe cât apăruse!“ 

Mama Bufniță, Mama Urs și Ursa s-au privit una pe alta cu ochii mari și cu un 

sentiment de cutremur și teamă în inimi. Tata Bufniță a deschis plicul cât de repede a 

putut și a început să citească. „Este un indiciu!“ a exclamat el. „Un poem care să vă 

călăuzească drumul atunci când va veni la putere Regele Lup-de-Preerie! Iată ce spune: 

 

Cerurile declară gloria Domnului 

Și avertizează asupra zilei când El va veni cu o sabie. 

Cei din turma Lui care sunt credincioși adevărați 

Vor ști ce să facă în zilele acelea. 

Cu răgetul unei ursoaice și cu iuțimea unui vultur, 

Dumnezeu își va conduce puii într-o ascunzătoare. 

Când Regele Lup-de-Preerie urlă și zice: «Mie să vă-nchinați!» 

Fugiți spre est prin grosul copacilor. 

Când soarele se întunecă și luna se preface în sânge, 

Urmați sunetul cântecului păsării colibri. 

Cu gândul la soția lui Lot, nu vă uitați o clipă-napoi, 



Căci Regele Lup-de-Preerie va ataca cu iuțeala fulgerului. 

Când ajungeți la Fluviul Roșu, este vremea să mergeți spre nord, 

Ursoaica cea Mare cu puii ei vă va călăuzi drumul. 

Când ajungeți la Valea Pinilor, așteptați acolo un corb 

Care vă va duce la refugiul și adăpostul vostru. 

Stați acolo în rugăciune, trei ani și jumătate, 

Și ridicați-vă capetele spre cer, căci răscumpărarea voastră este aproape! 

 

VI. Vremea Regelui Lup-de-Preerie 

După vizita la Frank, Ursa și puii lor, Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar s-au 

întors la peștera lor de lângă Pârâul Urșilor. Mulți dintre ceilalți urși care fugiseră în 

timpul foametei s-au întors, la rândul lor. Îmboldiți de ceea ce Dumnezeu îi învățase de 

la prima vizită a lui Ilie și a prietenilor lui, familia de urși s-a rugat pentru salvarea 

prietenilor, a familiei și a vecinilor lor, cu un sentiment al urgenței mai acut ca 

niciodată. Cu inimi înflăcărate, L-au rugat pe Isus să-i pregătească pe ucenicii Lui ca să 

rămână fermi prin furtunile ce aveau să vină și să sporească în inimile lor o dragoste 

autentică față de adevăr. Ziua Domnului era aproape, iar timpul se scurtase. Ceasurile, 

zilele și lunile treceau; cutremurele de pământ, războaiele, bolile și foametea se întețeau; 

și, cu toate acestea, familia de urși nu a încetat să vegheze, nu a încetat să se roage și nu 

a încetat să asculte glasul lui Isus. Cu fiecare rugăciune, cu fiecare lacrimă, cu fiecare 

faptă de iubire și lepădare de sine, în inimile lor se înrădăcina tot mai adânc o loialitate 

neclintită față de Isus. 

Apoi, a sosit și ziua aceea. Pe când ieșeau din peșterile lor, dimineața, urșii de la 

Pârâul Urșilor au fost loviți de frică. După cum știți, dimineața, când răsare soarele, 

lumina lui este strălucitoare și se revarsă peste tot ținutul. În dimineața aceea, însă, 

soarele care răsărea era cu desăvârșire negru, precum pânza de sac făcută din păr de 

capră, luna de pe cer era roșie ca sângele, iar stelele nu-și mai dădeau lumina. Era, de 

departe, cel mai înfricoșător lucru pe care îl văzuseră vreodată cei din Pădurea Vigilentă. 

„Ce se petrece? Ce se petrece?!“ au început să strige, cuprinși de panică, mulți urși. 

Deodată, a avut loc un mare cutremur de pământ și toți copacii din Pădurea 

Vigilentă au început să se clatine înainte și înapoi. „Fugiți în peșteri și în stânci și 



ascundeți-vă!“ a strigat unul dintre urși. La auzul cuvintelor lui, mulți dintre urși au 

fugit înapoi în peșterile și ascunzătorile lor. 

Pe măsură ce pământul se zguduia, dinspre nord s-a auzit un urlet puternic al cărui 

ecou a răsunat prelung în Pădurea Vigilentă. Când au auzit urletul, urșii care mai erau 

încă pe afară s-au uitat înspre amonte, spre nordul pârâului, și ce să vezi? Pe culmea 

Stâncii Lupului-de-Preerie se afla chiar Regele Lup-de-Preerie! „Toate creaturile din 

Pădurea Vigilentă trebuie să mi se închine!“ a urlat el. Lângă Regele Lup-de-Preerie 

zbura un gărgăun uriaș - Profetul Mincinos. „Dacă vrea cineva să cumpere sau să vândă 

alimente în Pădurea Vigilentă,“ a continuat Regele Lup-de-Preerie, „trebuie să accepte 

Semnul Albinei!“ De îndată ce a spus aceste cuvinte, o armată numeroasă de lupi, 

gărgăuni, albine și viespi au ieșit, deodată, din spatele Regelui Lup-de-Preerie și au 

început să coboare, răspândindu-se pe lângă Pârâul Urșilor și în alte părți ale Pădurii 

Vigilente. Într-o clipită, ceea ce altădată părea subiect de basme și de filme devenea 

realitate. 

Pe măsură ce panica, frica și incertitudinea cu privire la ceea ce se întâmpla spulbera 

Pârâul Urșilor, era acolo o familie de urși care nu era în necunoștință. Tata Urs, Mama 

Urs, Gosen, Mana și Țoar știau exact ce se petrecea. Acesta era momentul pentru care îi 

pregătise Dumnezeu. 

În clipa în care au auzit urletul Regelui Lup-de-Preerie, Tata Urs s-a uitat la Mama 

Urs și la pui și a recitat o parte din indiciile pe care le primiseră prin Tata Bufniță. 

„Atunci când Regele Lup-de-Preerie urlă și spune: «Mie să vă-nchinați!»“, a spus el, 

„fugiți spre est prin grosul copacilor. Când soarele se întunecă și luna se preface în 

sânge, urmați sunetul cântecului păsării colibri.“ 

De îndată, familia de urși s-a întors cu fața spre est și a început să fugă prin pădure 

cât de repede o țineau picioarele. În timp ce fugeau, un roi de albine din armata Regelui 

Lup-de-Preerie i-a înconjurat, strigându-le: „Închinați-vă Regelui Lup-de-Preerie și 

acceptați Semnul Albinei!“ 

„Mai bine am muri decât să ne închinăm Regelui Lup-de-Preerie!“ a mârâit, cu 

îndrăzneală, Gosen. „Isus este singurul rege adevărat, iar atunci când Se va întoarce, îl 

va arunca pe regele vostru și pe profetul lui mincinos în Iazul de Foc.“ 

„Puteți să ne luați viețile, dar închinarea și dragostea noastră Îi aparțin doar lui 

Isus!“ au adăugat, fără frică, Mana și Țoar. 



Albinele au zburat mai aproape de urși și au început să bâzâie, furioase, pe lângă 

capetele lor. În timpul acesta, Tata Urs a căzut în genunchi și s-a rugat: „Tată, viețile 

noastre sunt în mâinile Tale!“ 

De îndată ce Tata Urs a rostit aceste cuvinte, deodată, parcă de nicăieri, s-a auzit cel 

mai puternic răget de urs pe care vi l-ați putea închipui! În istoria răgetelor de urs, nu a 

existat un răget mai puternic, mai feroce și mai protector decât acesta. De fapt, dacă ar fi 

să luăm toate răgetele taților și mamelor de urs care au trăit vreodată și să le punem 

laolaltă în același timp, tot nu ar fi la fel de feroce sau de puternice pe cât a fost răgetul 

de urs care spinteca văzduhul de jur împrejurul familiei de urși în acel moment! Niciun 

urs normal nu ar putea scoate un asemenea răget. Răgetul acesta venea de la Dumnezeu 

Însuși. Precum ursoaica căreia i s-au furat puii, Dumnezeu alerga în ajutorul scumpilor 

Săi pui, în cea mai grea nevoie a lor. 

„Ahhhhh!“ au țipat albinele când au auzit răgetul. Apoi, au luat-o la sănătoasa, 

îndepărtându-se cât de repede au putut de familia de urși. 

De îndată ce au plecat albinele, o frumoasă pasăre colibri de culoare galbenă a venit 

în zbor spre urși. Cu un simț al urgenței în glas, ea le-a spus: „Slujitori ai Dumnezeului 

celui viu, numele meu este Pasărea Colibri Refugiu. Repede, veniți după mine! Nu avem 

vreme de pierdut. Vă voi conduce până la Fluviul Roșu.“ 

La aceste cuvinte, familia de urși au luat-o iarăși la fugă spre est, urmând 

îndeaproape micuța pasăre colibri și adâncindu-se tot mai mult în pădure. Pădurea era 

cufundată în întuneric și era foarte greu de văzut. Însă, aripile de un galben viu ale 

micuței Refugiu scânteiau, luminând drumul urșilor precum o candelă în întuneric. 

După două ore de fugă, familia de urși era flămândă și ostenită. „Cât mai este până la 

Fluviul Roșu?“ a întrebat-o Tata Urs pe Refugiu, trăgându-și sufletul. 

„La pasul acesta, încă vreo două ore,“ a replicat Refugiu. „Am parcurs distanța într-

un timp bun până acum, așa că dispuneți de cincisprezece minute de odihnă. Pe urmă, 

trebuie să ne vedem de drum.“ 

În timp ce urșii s-au așezat, Țoar a spus: „Sunt rupt de foame. Are careva ceva de 

mâncare?“ 

„Nu avem mâncare,“ a spus Mama Urs, „însă avem indiciul pe care Dumnezeu ni l-a 

dat la Copacul Inimii.“ Mama Urs a citat o parte din poemul pe care Dumnezeu li-l 

dăduse prin Melcul Shelly. „Îndreaptă-ți urechea spre glasul Lui,“ a spus ea, „El îți va 



arăta calea; încrede-te zi și noapte, noapte și zi, în Numele Lui. Corbii vor veni și va 

ploua cu mană, provizie a iubirii, zi de zi, pe pământ.“ 

Când Mama Urs a încheiat aceste cuvinte, deodată, Mana a văzut o imagine cu ochii 

ei lăuntrici. A văzut o imagine cu un copac mare acoperit de iederă verde și deasă. „Măi 

să fie,“ și-a zis ea, „dar seamănă leit cu copacul acela din fața noastră. Este acoperit cu o 

grămadă de iederă.“ Mana s-a ridicat în picioare, s-a dus până la copac și a început să 

smulgă o parte din iederă. În timp ce făcea acest lucru, a dat cu lăbuța peste ceva tare. 

Era un borcan de miere! „Toată lumea să vină repede aici!“ a strigat ea entuziasmată. 

„Domnul ne-a pus la dispoziție un borcan cu miere!“ 

La aceasta, ceilalți urși s-au ridicat grăbiți în picioare și au dat fuga la Mana. Lucru 

sigur, chiar acolo, în tufa de iederă, era un borcan cu miere destul de mare încât să-i 

hrănească pe toți. „Laudat fie Domnul!“ au spus cu toții. „Îți mulțumim, Isuse, pentru 

credincioșia cu care ne porți de grijă!“ 

Când urșii și-au terminat gustarea, micuța Refugiu a spus: „Bine, prieteni! Să ne 

punem în mișcare! Nu va trece mult până albinele și lupii își vor croi drum până în 

partea aceasta de pădure.“ Întăriți de miere, urșii și-au continuat călătoria până la 

Fluviul Roșu. 

Două ceasuri mai târziu, Refugiu și urșii au ajuns, în sfârșit, la Fluviul Roșu. Când au 

trecut râul, Refugiu le-a spus: „Aici trebuie să vă părăsesc, prieteni. Am alte câteva 

creaturi la care trebuie să le vin în ajutor. Urmați cursul râului spre nord, timp de patru 

ore, până veți da de Valea Pinilor. Acolo veți fi aproape de destinația finală. Dumnezeu 

să vă binecuvânteze, dragi urși! Domnul să vă dea putere pentru restul călătoriei!“ Apoi, 

micuța pasăre colibri și-a luat repede zborul spre sud, iar familia de urși s-a întors și a 

pornit spre nord. 

După ce au mers vreo două ore, urșii au dat de o vulpe care se adăpa din râu. Gosen 

s-a uitat cu atenție la ea și a băgat de seamă că pe labă aceasta avea Semnul Albinei. 

Când a văzut acest lucru, s-a întors spre restul familiei și a recitat în șoaptă partea din 

indiciul pe care Dumnezeu li-l dăduse prin Fluturele Discernământ. „Apostoli mincinoși 

vor veni ca să vă ducă în rătăcire, nu ascultați o vorbă de-a lor,“ a șoptit Gosen. „Ei spun: 

«Pace, pace!» când se apropie furtuna și conduc turma prin înșelăciune și viclenie. Deci, 

dacă vine vreunul spre voi ca să vă gâdile urechile, lăsați-l în urmă și fugiți, căci Ziua 

Domnului este aproape!“ 



Când vulpea a văzut urșii, le-a zis: „Ați auzit de noul rege din Pădurea Vigilentă? 

Numele lui este Regele Lup-de-Preerie, iar eu sunt unul din mesagerii săi. Am un mesaj, 

o veste bună, pe care am fost însărcinat să o răspândesc prin pădure. Regele Lup-de-

Preerie a promis să readucă pacea și stabilitatea economică în pădure, după toate aceste 

vremuri de secetă, război și foamete. El spune că dacă vreți să aveți belșug de mâncare și 

să vi se poarte de grijă tot restul zilelor voastre, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă 

închinați înaintea lui și să acceptați Semnul Albinei.“ 

„Tu ești un mesager mincinos!“ i-a zis Țoar vulpii, cu îndrăzneală, „iar Regele Lup-

de-Preerie este un rege mincinos, a cărei domnie va dura doar trei ani și jumătate. Isus 

este singurul Rege adevărat. Pacea instaurată de El este singura pace adevărată, iar 

Împărăția Lui este singura împărăție care va dăinui pentru totdeauna. Așa cum a făcut 

cu Sodoma și Gomora, Dumnezeu va trimite foc și va distruge imperiul Regelui Lup-de-

Preerie și pe toți cei ce acceptă semnul lui blestemat!“ Apoi, Țoar s-a întors spre familia 

lui și le-a spus: „Fugiți! Trebuie să plecăm de lângă această vulpe vicleană și înșelătoare! 

Dumnezeul lui Israel este singurul nostru refugiu!“ 

Înainte ca vulpea să apuce să răspundă ceva, familia de urși a început să fugă de 

vulpe cât o țineau picioarele. În curând, vulpea nu se mai vedea. „Când se va întoarce 

Isus,“ a spus Țoar, trăgându-și sufletul, „adevărul va învinge.“ 

Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar au continuat să se îndrepte spre nord, de-

a lungul Fluviului Roșu, și, două ceasuri mai târziu, au ajuns, în sfârșit, la Valea Pinilor. 

„Ce ne facem acum?“ a întrebat Mana. 

Mama Urs a răspuns în cuvintele unuia dintre indicii. „Când veți ajunge la Valea 

Pinilor, acolo să așteptați un corb,“ a spus ea, „care vă va conduce la refugiul și locul 

vostru de adăpost.“ 

„Presupun că n-avem decât să stăm aici și să așteptăm, atunci,“ a conchis Gosen. 

Urșii s-au așezat între niște pini. Din locul în care ședeau, vedeau, printre copaci, 

cerul. Un întuneric gros continua să se aștearnă peste Pădurea Vigilentă. Însă, când 

familia de urși și-a ridicat ochii spre cer, preț de o clipă, acesta s-a deschis și urșii au 

putut zări Ursoaica și pe puii ei zugrăviți pe cer. Când au văzut constelația, nădejdea, 

tăria și curajul le-au inundat inimile, aducându-și aminte ceea ce îi învățase Mama 

Bufniță. Apoi, cerul s-a întunecat iute la loc și un glas de deasupra lor le-a zis: „Bine ați 



venit, prieteni. Am așteptat cu nerăbdare sosirea voastră. Numele meu este Corbul 

Refugiu.“ 

Urșii s-au uitat în sus, dar nu au văzut nimic altceva decât doi ochi care îi priveau, 

deoarece culoarea corbului era atât de întunecată încât se confunda cu întunericul din 

jur. Refugiu a zburat până la urși și a aterizat pe capul lui Tata Urs. Atunci, niște insecte 

luminoase au zburat odată cu el și au început să lumineze fața Corbului Refugiu pentru 

ca urșii să-l poată vedea. Apoi, corbul le-a vorbit insectelor luminoase: „Licuricilor, 

haideți să conducem această familie prețioasă la locul care le va fi cămin în următorii 

trei ani și jumătate.“ 

Licuricii s-au strâns repede laolaltă, aprinzându-se toți odată, și au început să zboare 

către niște stânci mari de pe coasta de est a Văii Pinilor. Urșii au mers în urma lor, iar 

Corbul Refugiu a rămas cocoțat pe creștetul capului lui Tata Urs. Când au ajuns la 

stânci, Refugiu a spus: „Bun, iată că am ajuns. Ne putem opri acum.“ Urșii s-au oprit și 

corbul a zburat până la una dintre stânci. Apoi, a vorbit din nou. „Domnul este stânca 

mea, fortăreața mea și izbăvitorul meu,“ a început el. „Dumnezeul meu este Stânca mea, 

în care îmi găsesc refugiul. El este scutul meu și cornul salvării mele, adăpostul meu. Eu 

strig către Domnul, care este vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.“ 

Când a rostit aceste cuvinte, stâncile au început, deodată, să se clatine, dând la iveală 

un pasaj secret. Înăuntru erau scări care duceau în jos, către niște peșteri ascunse în 

adâncul pământului. Atunci când gura tunelului a încetat să se deschidă, licuricii au 

zburat înăuntru și s-au postat de-a lungul scărilor ca niște mici torțe. Când licuricii s-au 

aprins, scările s-au luminat instantaneu, iar urșii au putut vedea treptele. Pe treapta de 

sus se afla un greieraș, care avea întipărit pe chip un zâmbet foarte călduros. 

„Tata Urs, Mama Urs, Gosen, Mana și Țoar, sunteți foarte iubiți de Domnul nostru,“ 

a spus greierașul sărind pe nasul lui Gosen. „Bine ați venit la Refugiu-în-Furtună. 

Numele meu este Greierașul Cornelia, deși unii îmi spun, mai scurt, Neely. Furtuna 

Regelui Lup-de-Preerie va ține trei ani și jumătate. Va fi una feroce, fărădelegea și 

idolatria vor fi din abundență în mijlocul creaturilor pădurii, iar pământul va fi curățat 

cu foc. Însă, în josul acestor scări, este un adăpost care a fost pregătit pentru voi de 

Dumnezeu. Acolo veți găsi toate proviziile de care aveți nevoie ca să faceți față furtunii. 

Să știți, însă, că refugiul acesta nu este un loc de hibernare, somn și toropeală, ci un 

sanctuar al rugăciunii. Dragi urși, zi și noapte, noapte și zi, fie ca rugăciunile voastre să 



răsune în aceste peșteri! Fie ca laudele voastre să se înalțe înaintea tronului Domnului 

precum mireasma tămâii! În curând, Regele vostru va veni, cu iuțeala fulgerului, 

aducând dreptatea pe aripile Lui, și toate lucrurile greșite vor fi îndreptate. Isus va veni 

din cer, cu putere și mare slavă, și, într-o clipită, veți fi transformați cu trupuri înviate 

care strălucesc mai puternic decât soarele! Așadar, vegheați, rugați-vă și ridicați-vă 

capetele, căci răscumpărarea voastră este aproape! Acum veniți, vă voi conduce la 

vizuina voastră.“ 

La aceste cuvinte, greierașul și familia de urși au intrat în pasajul secret și au început 

să-și croiască drum în jos pe scări. În timp ce stâncile de la intrarea în Refugiul-în-

Furtună se închideau în urma lor, Greierașul Cornelia a început să scoată muzică cu 

picioarele ei și să cânte ultimul indiciu din această poveste. Acest indiciu nu era, însă, 

pentru familia de urși, ci pentru voi. 

 

Copii, copii, cărora le aparține Împărăția, 

Ascultați cu mare atenție cântecul greierașului. 

Foarte curând vor veni vremuri de mare testare, 

Dar, ca o ursoaică, Isus va fi cu voi. 

Ascultați glasul Lui, țineți-vă strâns de adevăr, 

Nu dați drumul mâinii Lui, El vă va arăta ce să faceți. 

Cu cât zilele acelea se apropie, purtați-vă crucea, 

Dați-vă viețile voastre, socotiți totul ca o pierdere. 

Nu renunțați niciodată, rămâneți alerți și rugați-vă, 

Când vine noaptea, fixați-vă inimile pe Ziua aceea. 

Și când Isus Se va întoarce ca să-și scape fiicele și fiii, 

Veți găsi odihnă după chinurile voastre și victoria va fi fost câștigată. 

 

Sfârșit 

 

 


