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Capitolul 1 
Pădurea Vestică 
 
Vulturului Ilie îi plăcea nespus să zboare, să cânte și să se roage. Așa că vă puteți 

imagina cât de fericit era oricând putea să le facă pe toate trei odată! Ori de câte ori Ilie își 
întindea aripile și începea să își ia zborul, un cântec de laudă pentru Dumnezeu izbucnea 
din gura lui. Apoi, avântându-se în văzduh, deasupra Pădurii Vestice, se ruga, printre 
cântece, pentru toate creaturile din pădure care formau diferite părți ale familiei lui Isus. 

După cum știți, vulturii pot să vadă foarte bine chiar de la o distanță mare. Într-o zi, 
în timp ce zbura pe deasupra Pădurii Vestice, Ilie și-a coborât privirea spre pădure și a 
observat câțiva dintre Șoarecii Metodiști și Castorii Baptiști aruncând pietre și azvârlind cu 
noroi unii spre alții. Văzând una ca asta, o lacrimă i s-a prelins din ochi și Duhul Sfânt l-a 
îndemnat să se roage. 

—Tată, a început el, în Numele lui Isus mă rog ca Tu să aduci întreaga Ta familie din 
Pădurea Vestică la maturitate deplină. Adu-ne la unitatea în credință. Umple-ne cu 
adevărata cunoștință a Fiului lui Dumnezeu. Învață-ne căile Tale, Stăpâne Sfânt. Fă-ne 
puternici în adevăr în așa fel încât să nu fim duși peste tot ca frunzele bătute de vânt atunci 
când vin vremuri grele. Tată, noi, familia Ta din Pădurea Vestică, suntem o mare bătaie de 
cap pentru Tine. Eu însumi am aruncat multe pietre spre frații și surorile mele și sunt cea 
mai mare belea dintre toți. Avem nevoie disperată de ajutorul Tău. Tată, Tu ești îndurător și 
Tu ești hotărât să ne faci ca Isus. Toate lucrurile sunt posibile cu Tine. Doamne, Tu singur 
cunoști inimile tuturor făpturilor din Pădurea Vestică. Îți cer să ne formezi, prin Duhul Tău, 
să ne faci o Mireasă pură și fără pată, pregătită pentru întoarcerea Regelui. În numele lui 
Isus, Amin.  

Când Ilie și-a terminat rugăciunea, s-a înălțat în văzduh și a început să fredoneze un 
cântec deasupra pădurii: 

 
„De la greierii din tufișuri până la broaștele din pâraie, 
o inimă unită cu a Ta este ceea ce căutăm; 
De la peștii din lac până la veverițele din copaci, 
sfințește-Ți familia în adevăr. 
De la albinele din stupi până la cerbul de pe câmp, 
Îți oferim inimile și mințile noastre; 
De la urșii din peșteri până la vulpile fugare, 
umple-ne cu adevărul Preaiubitului Tău Fiu; 
De la șoarecii din găuri până la gândacii dintre mușchi, 
unește-ne inimile în dragostea crucii; 
De la castorii din râu până la creaturile cațărătoare, 
modelează-ne să fim o Mireasă nepătată.” 
 
— Amin! a spus Ilie după ce a terminat cântecul.  
Apoi, pe fundalul apusului roșiatic, Ilie a coborât în zbor spre Marele Stejar unde își 

avea cuibul.  
În timp ce se apropia de Marele Stejar, a observat ceva neobișnuit în cuibul său. „Ce 

ar putea fi?” s-a întrebat el.  



Când a ajuns, în cele din urmă, acolo, a găsit un borcan mare, transparent, doldora 
de plicuri sigilate având pe spate scrise niște nume. Alături de borcan mai era un plic cu 
numele său. Ilie a deschis plicul și a găsit o scrisoare adresată lui. Era de la Isus! 

 
Dragă Ilie, 
 
Ți-am auzit rugăciunile din Pădurea Vestică. Și eu îmi doresc mult ca diferite părți ale 

Trupului Meu să fie sfințite în adevăr și să fie una, așa cum Eu și Tatăl Meu suntem una. 
Dragul meu prieten, te iubesc și îți scriu pentru a-ți spune că M-am pus în mișcare pentru a 
răspunde rugăciunilor tale. Am convocat la sfat șapte animale care să se adune pentru un 
consiliu aici, la Marele Stejar.  

Invitațiile la întrunire au ajuns în cutiile lor poștale în urmă cu o săptămână și toți cei 
șapte vor sosi aici, în seara aceasta, la ora 23:00. În acest borcan, vei găsi șapte plicuri 
sigilate. Este câte un plic pentru fiecare făptură prezentă la sfat. În plicuri, sunt șapte scrisori 
și pe spatele lor sunt scrise indicațiile pentru ce trebuie făcut cu fiecare scrisoare. Te rog, 
asigură-te că le spui celor șapte animale cât de important este să urmeze indicațiile cu 
exactitate. Aceste ființe vor fi mesagerii Mei pentru familiile Mele din Pădurea Vestică. Ilie, 
este al unsprezecelea ceas înainte de miezul nopții și întoarcerea Mea este aproape. Trebuie 
să îmi pregătesc familia, astfel încât să stea fermi în vremurile grele care vor preceda a Doua 
Mea Venire. Ilie, pe cei pe care îi iubesc, îi disciplinez. Am de gând să trimit foc peste Pădurea 
Vestică. Focul va fi fierbinte și încercarea puternică. Se prea poate ca mulți, chiar din familia 
Mea, să fie ispitiți să creadă minciunile diavolului și să se îndoiască de dragostea Mea pentru 
ei. Totuși, prin foc voi aduce familia Mea împreună și voi îndepărta amăgirea din mințile și 
inimile lor. O dată smeriți, le voi vindeca rănile. După aceea, ei vor fi gata să-Mi rămână 
credincioși, ca o Mireasă curată și nepătată, prin cele mai grele timpuri pe care le-a cunoscut 
lumea! Eu sunt Domnul și voi face această lucrare! 

 
Când a terminat de citit scrisoarea, Ilie s-a înfiorat și l-a cuprins frica de Domnul. 

Isus era serios în legătură cu Mireasa Lui și avea de gând să o purifice prin foc. Iată niște 
vești greu de auzit pentru animalele din Pădurea Vestică! Și, totuși, inima îi era plină și de 
bucurie. Chiar dacă focul disciplinei lui Isus avea să fie fierbinte, profund și necruțător, el 
avea să ducă și la curățire, adevăr și eliberare. Prin foc, familia lui Isus avea să intre în 
rândul celor care au suferit pentru El, iar Isus a promis că cei care vor lua parte la 
suferinţeleLui în acest veac, vor avea parte cu El și în gloria eternă, în veacul care va veni.  
  



  



Capitolul 2 
Consiliul 
 
Ora unsprezece se apropia și era aproape timpul ca cele șapte animale să sosească! 

Ilie și-a pus alarma ceasului să sune la ora 11:00 p.m. și număra minutele rămase. Chiar 
dacă se zgâise la alarma ceasului său timp de trei ceasuri încheiate, când, în sfârșit, aceasta 
a sunat, Ilie a tresărit, speriat. 

—Aaahhh! a țipat, sărind în cuibul său, cu penele ciufulite. Apoi, venindu-și iute în 
simțire, a oprit alarma ceasulului.  

În aceeași clipă, a auzit o bătaie dinspre poalele Marelui Stejar și un glas strigându-l: 
—Ăăă, îmi cer scuze, domnule Vultur, domnule, a început vocea de jos, nu-mi place 

să vă deranjez la o oră așa de târzie, dar ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă acesta este 
Marele Stejar? Eu – și s-ar părea că și alții câțiva de aici, de jos – am primit de curând un 
bilet în poștă, în care Isus ne spunea să ne prezentăm la Marele Stejar, la ora 11:00 p.m., la o 
întrunire. 

Ilie a aruncat o privire peste cuibul său și a văzut că cea care vorbise era o broască 
țestoasă. 

—Da, într-adevăr, ați ajuns la Marele Stejar, a răspuns Ilie din cuibul său. Isus mi-a 
spus să aștept șapte vizitatori în noaptea aceasta, la ora aceasta.  

Apoi, înșfăcând în cioc borcanul cu plicurile, Ilie a coborât în zbor din cuibul său. 
—Bun venit, dragi prieteni, a continuat ajungând pe pământ. Numele meu este 

Vulturul Ilie. Locuiesc aici, în vârful acestui Mare Stejar. Slujitori ai Dumnezeului Viu, care 
vă sunt numele și de unde veniți? 

Primul care a răspuns a fost un tânăr sconcs.  
—Numele meu este Sconcsul Sammy, a spus acesta voios. Vin dintr-un bârlog dintr-

un arbore găunos, la aproximativ 32 km spre est.  
O tânără broască țestoasă s-a prezentat următoarea.  
—Eu sunt Țestoasa Tanya, spuse broasca țestoasă foarte încet. Nu prea vin de 

undeva, și totuși, se pare că vin de peste tot. Vezi, eu trăiesc de felul meu într-o casă mobilă. 
Această carapace merge cu mine oriunde merg și eu. Înăuntru îmi țin ochelarii de soare, 
periuța de dinți și pantofii mei de tenis. 

—Încântat de cunoștință, Tanya, a vorbi atunci un porc spinos cu o înfățișare ca vai 
de el. Numele meu este Paul Porc-Spinos. Locuiesc într-un tunel sub pământ, cam la 24 km 
spre sud, nu foarte departe de Pârâul Pinilor.  

—Hei, am fost de mai multe ori la Pârâul Pinilor! a exclamat un broscoi cu voce 
joasă, răgușită. Am un unchi acolo pe nume Frederick Broasca-Pleosc al III-lea. Este numit 
Fredrick Broasca-Pleosc pentru că, după zece ani de orăcăit profesionist în Orchestra 
Nuferilor din Orașul Broaștelor, până la urmă și-a pierdut vocea. Așa că, în loc să orăcăie pe 
nufăr a început să țopăie. A ajuns repede faimos ca expert în țopăitul-broaștei și a devenit 
artist țopăitor pentru o trupă mică de broscoi dansatori de step. Încă de când eram mic 
mormoloc și înotam în iaz, unchiul Frederick a fost unchiul meu preferat. În fine, cât despre 
mine, numele meu este Broscoiul Billy, deși unii mă strigă după poreclă, Ieremia. 

—Hmm... Ieremia Broscoiul..., a început să gândească tare un gândac sub formă de 
băț, în timp ce își scărpina barba. Hei, dar oare nu am auzit undeva un cântec faimos despre 
tine?! 



—De fapt, a răspuns Ieremia, acel cântec era despre al treizeci și șaptelea verișor al 
meu, Ieremia Prietenosul. El le-a fost, într-adevăr, un bun prieten multora – inclusiv mie. 

—Ooo, înțeleg, spuse gândacul-băț. Ei bine, numele meu este Wilbert Gândacul-Băț-
Umblător. De obicei, mă cocoț într-un copac la 8 km de aici, spre vest. Pentru că arăt ca un 
băț, chiar dacă ați mai trecut pe acolo, probabil că nu m-ați observat. Nu prea ies în 
evidență. 

—Ei bine, eu cred că este foarte tare că semeni cu un băț, Wilbert, a vorbit repede, 
cu glas agitat, o veveriță zâmbitoare. Numele meu este Veverița Sally. Conduc operațiunea 
de strângere a nucilor, cam la 14 km de aici, spre sud-est. 

—Măi să fie, am auzit cât de multe nuci adunați voi, veverițele din acea zonă, în 
fiecare an, a răspuns, entuziasmat, un castor. Chiar foarte impresionant, aș putea spune! 
Oricum, numele meu este Barbara, doamna Castor. Îmi fac adăpostul jos, lângă râu. 

Când sconcsul, broasca țestoasă, porcul spinos, broscoiul, gândacul-băț, veverița, și 
castorul au terminat prezentările, Vulturul Ilie a rămas câteva momente cufundat în tăcere, 
privind lung această adunătură neobișnuită de animale. La drept vorbind, a fost puțin 
surprins să îi vadă pe cei aleși de Dumnezeu să participe la această întâlnire. „Doamne,” a 
început să se roage în mintea lui, „ești sigur că acestea sunt animalele potrivite pentru 
lucrare? Cine ar lua vreodată în serios un sconcs puturos? Cine ar crede vreodată că un 
porc spinos, amărât ca vai de el, ar avea ceva important de spus? Cine ar asculta vreodată o 
broască țestoasă înceată, fără adăpost? Cine și-ar da din timpul zilei unui broscoi orăcăitor 
sau unei veverițe agitate ori unui castor dințos? Cine ar observa vreodată un mic gândac-
băț care se camuflează cu atâta pricepere pe copaci? Nu ar fi fost mai bine să folosești 
pentru lucrarea Ta un cerb maiestuos? Sau poate niște elani sau reni cu coarne uriașe? Cu 
siguranță, coarnele frumoase ar atrage atenția unei audiențe, nu?” 

Pe când Îi adresa Ilie aceste întrebări Domnului, Duhul Sfânt i-a adus în minte două 
versete din Biblie. Primul verset care i-a venit în minte a fost din 1 Samuel 16:7: „Domnul 
nu se uită la lucrurile la care se uită omul. Omul se uită la înfățișare, dar Domnul se uită la 
inimă.” Al doilea verset a fost din 1 Corinteni 1:27: „Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale 
lumii pentru a le face de rușine pe cele înțelepte.” După ce s-a gândit la aceste două versete, 
Ilie a înțeles ce avea de gând Dumnezeu să facă. În înțelepciunea Lui, Dumnezeu a invitat la 
consiliu dinadins animale care păreau să fie slabe, nebune sau neînsemnate în ochii 
celorlalte animale din Pădurea Vestică. Alegând să dea glas adevărului Său prin mesageri pe 
care, în mod normal nimeni, nu i-ar lua în serios, Dumnezeu se pregătea să testeze dacă 
familia Sa din Pădurea Vestică iubea cu adevărat adevărul sau mai degrabă lauda 
oamenilor. 

—Prietenii mei, a vorbit apoi Ilie, vă urez bun venit la Marele Stejar. Isus v-a 
convocat aici pentru că are pentru fiecare o lucrare importantă de făcut.  

Apoi, Ilie le-a arătat celor șapte membri ai consiliului borcanul cu plicuri.  
— În acest borcan, a continuat vulturul, sunt șapte plicuri, câte unul pentru fiecare 

din voi. Pe spatele acestor plicuri sunt instrucțiunile lui Isus pentru voi.  
Apoi, cu ciocul, Ilie a dăruit fiecărui animal plicul care îi aparținea.  
—Isus mi-a spus, a continuat el, să nu uit să vă spun că trebuie să urmați indicațiile 

de pe plicurile voastre exact așa cum vi le-a dat El. Acum, dacă nu vă supărați, aș dori ca 
fiecare dintre voi să citească cu voce tare sarcinile încredințate. Sammy, ai vrea să începi 
tu? 

—Sigur, nicio problemă, a răspuns Sammy Sconcsul.  



 
Dragă Sammy, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să te duci să o citești curcanilor 

din Pădurea Vestică. Îi iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe 
care Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar curcanii au mare nevoie de disciplina Mea. Sammy, 
am de gând să trimit foc în Pădurea Vestică și vreau ca tu să îi avertizezi pe curcanii Mei. Unii 
ar putea să bolborosească cuvinte impresionante, iar alții ar putea spune că tu și mesajul tău 
mirosiți urât. Cu toate acestea, să nu îți fie frică de ei, pentru că Eu sunt cu tine. Te rog, 
așteaptă până ajungi la curcani, înainte să deschizi plicul și să citești scrisoarea din interior.  

 
A venit rândul Țestoasei Tanya. 
 
Dragă Tanya, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să mergi și să o citești vulpilor din 

Pădurea Vestică. Le iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe care 
Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar vulpile au mare nevoie de disciplina Mea. Tanya, am de 
gând să trimit foc în Pădurea Vestică și vreau ca tu să le avertizezi pe vulpile Mele. Unele ar 
putea să te critice pentru viața de hoinară fără adăpost, iar altele s-ar putea să spună că 
mesajul tău nu se potrivește cu ritmul lumii moderne. Altele ar putea să spună că metodele 
tale sunt prea slabe, ritmul tău prea lent și sistemele tale prea simple. Altele ar putea să te 
numească irelevantă, lipsită de importanță. Cu toate acestea, să nu îți fie frică de ele, pentru 
că Eu sunt cu tine. Te rog, așteaptă până ajungi acolo, înainte să deschizi plicul și să citești 
scrisoarea din interior.  

 
Următorul a fost Paul Porc-Spinos. 
 
Dragă Paul, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să mergi să o citești ratonilor din 

Pădurea Vestică. Îi iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe care Îi 
consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar ratonii au mare nevoie de disciplina Mea. Paul, am de 
gând să trimit foc în Pădurea Vestică și vreau ca tu să îi avertizezi pe ratonii Mei. Unii ar 
putea spune că mesajul tău este prea ca vai de el pentru ei și îi face să se simtă inconfortabil, 
iar alții ar putea mârâi la tine, amenințându-te cu ghearele lor. Cu toate acestea, să nu îți fie 
frică de ei, pentru că Eu sunt cu tine. Te rog, așteaptă până ajungi la ratoni, înainte să 
deschizi plicul și să citești scrisoarea din interior.  

 
A urmat Broscoiul Billy. 
 
Dragă Billy, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să mergi să le-o citești leneșilor 

din Pădurea Vestică. Îi iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe 
care Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar ratonii au mare nevoie de disciplina Mea. Billy, am 
de gând să trimit foc în Pădurea Vestică și vreau ca tu să îi avertizezi pe leneșii Mei. Unii s-ar 
putea să spună că tot orăcăitul tău nu este necesar, iar alții s-ar putea să adoarmă și să cadă 
peste tine. Cu toate acestea, să nu îți fie frică, Eu sunt cu tine. Te rog, așteaptă până ajungi la 
acolo, înainte să deschizi plicul și să citești scrisoarea din interior.  



 
Apoi, Wilbert Gândacul-Băț Umblător a început să citească indicațiile de pe plicul lui. 
 
Dragă Wilbert, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să mergi să o citești oposumilor 

din Pădurea Vestică. Îi iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe 
care Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar oposumii au mare nevoie de disciplina Mea. 
Wilbert, am de gând să trimit foc în Pădurea Vestică și vreau ca tu să îi avertizezi pe oposumii 
Mei. Unii s-ar putea să te acuze, spunând că mesajul tău e de la diavolul, iar alții s-ar putea să 
te numească încuiat. Cu toate acestea, să nu îți fie frică, Eu sunt cu tine. Te rog, așteaptă până 
ajungi la oposumi, înainte să deschizi plicul și să citești scrisoarea din interior.  

 
Veverița Sally a început să citească și ea indicațiile de pe spatele plicului ei.  
 
Dragă Sally, 
te iubesc. În acest plic este o scrisoare pe care vreau să mergi să le-o citești veverițelor 

din Pădurea Vestică. Le iubesc foarte mult și Îmi sunt dragi. Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe 
care Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar familia Mea are mare nevoie de această disciplină. 
Sally, am de gând să trimit foc în Pădurea Vestică și voi testa inimile tuturor creaturilor Mele. 
Totuși, chiar dacă voi face rană, tot Eu o voi vindeca. Misiunea pe care v-am dat-o vouă, 
veverițelor, va fi ca Balsamul din Galaad. Așa că lucrați pentru ea cu toată inima voastră.  

 
În cele din urmă, Barbara, doamna Castor, a citit și ea ce era scris pe spatele plicului 

său. 
 
Dragă Barbara, 
te iubesc. În acest plic sunt imagini care îți vor arăta cum să construiești ceva foarte 

important pentru Mine. Îmi iubesc foarte mult familia din Pădurea Vestică și Îmi este dragă. 
Pe cei pe care Îi iubesc, pe cei pe care Îi consider fii și fiice, Îi disciplinez, iar familia Mea are 
mare nevoie de această disciplină. Barbara, am de gând să trimit foc în Pădurea Vestică și voi 
testa inimile tuturor creaturilor Mele. O dată ce vor fi smerite, Mă voi întâlni cu ele aici , lângă 
Marele Stejar, și le voi da singura busolă care îi va conduce prin furtunile de la sfârșitul 
veacului. Barbara, vreau ca tu să rămâi aici la Marele Stejar. Când toate celelalte animale vor 
fi plecat, poți să îți deschizi plicul și să începi lucrarea pe care ți-am încredințat-o. Slujba pe 
care ți-am dat-o, prietena Mea – lucrează la ea cu toată inima ta.  

 
Când toate animalele au terminat de citit indicațiile scrise de Isus pe spatele 

plicurilor, Vulturul Ilie și-a ridicat privirea spre cuibul său și a observat timpul indicat pe 
ceasul său cu alarmă. Era 12:00 a.m. Mai repede decât s-ar fi așteptat, ora 11 trecuse și 
acum era miezul nopții. Sammy-Sconcsul, Țestoasa Tanya, Paul Porc-Spinos, Broscoiul Billy, 
Wilbert Gândacul-Băț-Umblător, Veverița Sally și Barbara, doamna Castor, știau că fiecăruia 
dintre ei i s-a încredințat o sarcină foarte importantă. Ei știau că ora era înaintată și că 
Mirele avea să revină mult mai curând decât își dădeau ei seama. De asemenea, ei știau că 
Isus lua foarte în serios curățirea Miresei Sale înainte de revenirea Sa. Știau că, după cum 
Isus a intrat în gloria Sa doar după ce Și-a purtat crucea, în acest veac, Mireasa Lui trebuia 
să treacă prin mari greutăți înainte de a primi gloria celei de-A Doua Veniri. După ce s-au 



rugat împreună cu Vulturul Ilie, cele șapte animale au pornit fără întârziere să-și 
îndeplinească misiunile primite. Nu era timp de pierdut. 

  
  



Capitolul 3 
 
Sammy Sconcsul a mers cât de repede a putut până în Valea Curcanilor. La câteva 

ore după ce a părăsit Marele Stejar a întâlnit o căprioară care bea apă dintr-un izvor, nu 
departe de drum. 

—Bună, domniță căprioară! a salutat-o el cu un zâmbet. Cum ți se pare viaţa în 
această seară plăcută? 

La început, căprioara a părut puțin speriată. „Oare acest sconcs urât are de gând să 
își arunce duhoarea spre mine?” se întreba ea. Dar, cum Sammy continua să îi zâmbească și 
își ținea coada în jos, și-a dat seama că sconcsul nu era acolo ca să o învăluie în mirosul lui, 
ci era doar politicos. Atunci, i-a întors zâmbetul, spunând: 

—Totul este minunat, domnule Sconcs. Această apă este foarte înviorătoare. Vrei să 
bei și tu? Numele meu este Căprioara Debora. Te rog să îmi ierți privirea speriată pe care 
am avut-o când te-am văzut. Acum doi ani, mama mea a fost împroșcată de un sconcs și a 
trebuit să facă zece spălări cu suc de roșii până i-a trecut mirosul! De atunci, drept să-ți 
spun, mi-a fost puțin frică de sconcși. 

—Înțeleg complet, a răspuns Sammy cu căldură. Numele meu este Sammy-Sconcsul. 
Nu-ți face griji, Debora, nu am de gând să te împroșc. Chiar dacă sunt cel mai mare păcătos 
și plin de lucruri urât mirositoare din tinerețea mea, Domnul Isus a avut mare milă de mine. 
De curând, m-a învățat multe despre cât de important este să nu-mi împrăștii duhoarea 
într-un loc doar din lipsă de autocontrol. Mi-a arătat că mai rău decât mirosul urât care iese 
de sub coada mea este fructul putred al atitudinii nemulțumitoare sau al cuvintelor ce 
rănesc. 

Când Căprioara Debora a auzit acestea, ochii i s-au umezit, fiindcă și-a amintit câteva 
cuvinte aspre pe care i le spusese mamei sale în cursul zilei. L-a privit pe Sammy și i-a spus: 

—Mulțumesc, Sammy, că ai trecut pe aici în drumul tău. Tu nu știi, dar Domnul te-a 
folosit chiar acum pentru a-mi aminti că trebuie să mă duc să îi cer iertare mamei mele. Azi 
dimineață, i-am trântit câteva cuvinte nu prea blânde și am nevoie să mă pocăiesc. Aoleu, 
când Domnul ne disciplinează, nu este ușor! Dar știu că, până la urmă, întotdeauna 
disciplina Lui duce la libertate și la dragoste. Mulțumesc, Sammy! 

Apoi, cu fața numai zâmbet, Debora i-a făcut semn cu botul spre izvor. Sammy s-a 
dus la apă și a luat o înghițitură prelungă. Când a terminat de băut, și-a luat rămas bun de la 
Căprioara Debora și și-a văzut de drum. 

Pe drum, Sammy și-a amintit de un incident care avusese loc în urmă cu patru ani, 
când Dumnezeu a avut un cuvânt puternic de disciplină pentru el. Pe atunci, tocmai 
terminase de citit o carte despre cum se înalță zmeie. Sora lui mai mică, Susie, nu știa încă 
să citească, așa că nu avea aceleași cunoștințe pe care le avea el. Apoi, într-o zi, Sammy și 
Susie s-au dus către lac, luându-și zmeiele cu ei. Pentru că Sammy citise cartea despre 
zmeie, a putut fără probleme să-și înalțe zmeul în preajma lacului. Susie, pe de altă parte, 
încă nu știa cum să înalțe unul, așa că l-a rugat pe fratele său să îi arate. Sammy, însă, avea 
mândrie și păcat în inima lui și a refuzat să o ajute. Îi plăcea să fie considerat special pentru 
ceea ce știa și dacă o învăța pe Susie cum să înalțe un zmeu, atunci cum ar mai fi fost el 
considerat un cunoscător special? Așa că, în loc să folosească ceea ce știa ca să-i arate 
surorii sale dragoste, Sammy și-a folosit cunoștințele pentru a o răni. În acea zi, la lac, Susie 
a plâns și a plâns în timp ce zmeul lui Sammy se avânta spre cer, iar al ei nu a părăsit 
niciodată pământul. Mai târziu, în acea zi, Duhul Sfânt a venit la Sammy cu un mesaj 



disciplinar despre răutatea cu care își tratase sora în cursul zilei. I-a spus să se pocăiască, 
pentru că dragostea va fi singurul lucru care va mai conta în Împărăția Lui viitoare. Când 
Duhul Sfânt i-a vorbit aceste lucruri, Sammy a vărsat lacrimi și s-a tânguit, apoi s-a dus și și-
a cerut iertare de la sora lui. Iar în următoarea zi, a dus-o înapoi la lac și i-a arătat cum să 
înalțe un zmeu. 

Amintindu-și cât de multă eliberare i-a adus Dumnezeu în viață prin focul 
disciplinei, a început să se roage pentru curcani ca Dumnezeu să le deschidă și lor inimile 
față de mesajul din plic. La fel ca Debora, Sammy știa cât de greu era uneori să primești 
cuvinte disciplinare. Dar mai știa că, în cele din urmă, disciplina lui Dumnezeu face doar 
bine și dă roade pe termen lung.  

După o noapte și o dimineață întreagă de mers, a doua zi, pe la ora prânzului, 
Sammy s-a apropiat, în sfârșit, de destinație. La intrarea în Valea Curcanilor, aceasta a 
început să răsune de ecourile cloncănitului lor. Pretutindeni se auzea „glu-glu-glu, glu-glu-
glu!” De fapt, cloncănitul era atât de puternic încât Sammy de-abia dacă își putea auzi 
propriile gânduri și nu înțelegea ce spuneau, de fapt, curcanii.  

Sammy a pășit în Valea Curcanilor și imediat a observat că acolo toți erau foarte 
ocupați. Chiar în fața lui erau sute de curcani încrâncenați în munca lor. Tot în acea direcție, 
a văzut două clădiri mari. Una se numea „Biblioteca Glu-glu-glu din Valea Curcanilor” și 
cealaltă clădire se numea „Societatea Curcanilor Buni-de-Gură.” Acestea erau cele mai 
influente școli din toată Pădurea Vestică. La intrarea și ieșirea din bibliotecă se găseau 
curcani care cărau vrafuri înalte de cărți cu titluri pompoase pe ele. 

Întorcându-și capul spre dreapta, Sammy a văzut câțiva profesori mai vârstnici 
stând în picioare lângă niște table mari, albe, și cloncănind spre tinerii studenţi care îi 
urmăreau cu laptopurile deschise. A mai băgat de seamă și că, în cloncăneala lor, profesorii 
foloseau cuvinte din ce în ce mai mari și mai fițoase, pe care el nu le înțelegea. Și deși nici ei 
nu pricepeau mare lucru din cloncănitul profesorilor lor, tinerii curcani se arătau 
impresionați de stilul lor pompos și le sorbeau de pe buze fiecare cuvințel. Profesorii aceia 
cloncănitori care rosteau cuvinte stufoase în auzul ascultătorilor lor alcătuiau o scenă 
foarte ilară, iar pe Sammy l-a pufnit râsul. Îi amintea de povestirea cu Turnul Babel. 

Însă râsul înfundat i s-a preschimbat, brusc, într-o stare de șoc. Spre stânga, a dat cu 
ochii de un grup de șase curcani arătoși care săreau, în sus și în jos, ca pe o trambulină, pe o 
Biblie mare! Și cum săreau ei așa pe ea, au început să o ciugulească, să o lovească și să o 
scobească cu ciocul, rupând-o și sfâșiind-o apoi cu ghearele lor. De atâta sărit, ciugulit și 
sfâșiat din ea, Biblia s-a făcut ferfeniță. Paginile i s-au rupt și s-au împrăștiat peste tot, dar 
curcanilor nici că le păsa că tratau Sfintele Scripturi ca pe un gunoi! Văzând ce făceau, lui 
Sammy i-au dat lacrimile. Știa că, pentru Dumnezeu, Biblia avea mare preț și îl durea 
ticăloșia și mândria cu care se purtau acei curcani cu Cuvântul Lui. Încă din tinerețe, Biblia 
fusese felinarul care îi luminase calea. Era o comoară, o perlă de mare preț, un festin al 
adevărului, pe care Dumnezeu îl încredințase în dar familiei Lui. Iar acum, în loc să fie 
manevrate de curcani temători de Dumnezeu, credincioși, buni administratori, Scripturile 
se aflau la cheremul unora care se arătau nedemni de o asemenea încredere. „Or fi ei 
arătoși și deștepți,“ își zise Sammy în gând, „dar cu siguranță se poartă nebunește. Oare nu 
știu că Domnul îi va trage la socoteală pentru asta?“ După aceea, a început să se roage ca 
Dumnezeu să aibă milă de acești curcani îndărătnici, așa cum a avut milă și de el. 



În timp ce Sconcsul Sammy se ruga, dinspre Societatea Curcanilor Buni-de-Gură s-a 
auzit, deodată, un sunet puternic de clopot și, la scurt timp după aceea,  o voce nazală de 
curcan a cloncănit printr-un difuzor. 

— Glu-glu-glu, glu-glu-glu, atențiune, atențiune! Pentru toți membrii Societății 
Curcanilor Buni-de-Gură, a început vocea. În cinci minute, ne vom aduna în sala de lectură a 
Bibliotecii Glu-glu-glu, unde vom începe cloncănirea pe marginea hermeneuticii 
contemporane din perspectiva logico-curcană. Vă rog să fiți prompți și vă amintesc din nou 
că singurele băuturi permise în sediu sunt apa și cafeaua curcănească. 

„Herme-ce?“ se întrebă Sammy Sconcsul după ce a auzit anunțul. I se părea că 
spuseseră: „Pustnicul este nou pentru căpușe.” Dar asta nu avea niciun sens! 

Atunci Sammy și-a făcut un plan. „Hei!” s-a gândit el, „dar acea întâlnire ar fi un loc 
perfect pentru a le arăta curcanilor scrisoarea de la Isus!” Și astfel, s-a îndreptat glonț spre 
bibliotecă, alăturându-se paradei de aproape cinci sute de curcani care își făceau loc în 
clădire.  

Când s-au strâns cu toții în sala de lectură, un curcan foarte înalt, cu ochelari mici și 
îmbrăcat într-un costum negru, s-a ridicat în picioare și a început să vorbească.  

—Glu-glu-glu, glu-glu-glu, astăzi, tineri învățați, ne-am adunat să vorbim... 
—Scuzați-mă, scuzați-mă, domnule Curcan Învățat, l-a întrerupt o voce veselă. 

Numele meu este Sammy Sconcsul și Isus m-a trimis aici cu o scrisoare foarte importantă 
pe care trebuie să v-o citesc tuturor curcanilor. 

La aceste cuvinte, sala de lectură s-a umplut de un vacarm de cloncăneli. Apoi cineva 
din mulțime a început să strige: 

— Sconcs! Sconcs! Un sconcs puturos! Toată lumea, 
 acoperiți-vă nasurile!  
La aceasta, toți curcanii și-au acoperit ciocurile cu penele, în grabă. 
După aceea, unul dintre curcani i-a vorbit lui Sammy. 
—Scuză-mă, ăăă, domnule Sconcs. Nu știu cum ai reușit să intri în bibliotecă, văzând, 

ei bine, că nu ești curcan. Ești un sconcs învățat, care ne vizitează? 
—De fapt, domnule, să fiu sincer, nu știu prea multe cuvinte pompoase, dar iubesc 

Biblia. Cuvintele acelei Cărți sunt viață pentru mine. 
Atunci, unul dintre curcanii pe care i-a văzut Sammy sărind adineauri pe Biblie și-a 

ridicat capul și, dându-l pe spate, și-a îndreptat ciocul spre el. 
—Hmm, cloncăni curcanul. Pot să văd că ești unul dintre acei credincioși simpli, cu o 

credință simplă, care citesc Biblia într-un mod simplu. 
Aruncându-i apoi lui Sammy o privire plină de compătimire, a dat din cap spunând:  
— Sărmanul de el, bietul de el, un sconcs cu mintea simplă! 
Dintr-o dată, fața curcanului s-a luminat.  
—Cât despre mine, a continuat el, însuflețit de un zâmbet mândru, am părăsit aceste 

căi simple, acum mulți ani, după ce am auzit un celebru discurs susținut de doctorul Gilbert 
Glu-Glu despre cum să tragi de cuvinte atât de tare încât să nu mai însemne ceea ce 
însemnau odată. După trei doctorate în filosofie și două doctorate în teologie, mă bucur 
acum de admirația tuturor curcanilor de teapa mea. 

—Foarte... drăguț, a răspuns sfios Sammy, care nu pricepuse mai nimic din spusele 
curcanului. 

Un alt curcan cu o voce sofisticată cloncăni spre Sammy: 



—Glu-glu-glu, glu-glu-glu, dragă sconcsule, dă-mi voie să întreb: am auzit că Isus ți-a 
dat un mesaj pentru noi? Dragă prietene sconcs, nu ai citit cartea mea recentă? Nu ai citit  
articolele mele? Cu siguranță te înșeli, tinere sconcs, și cu siguranță ai un deficit de 
pricepere. De mulți ani, Dumnezeu a încetat să mai vorbeacă. Nu știi asta? Nu știi că 
vindecările, minunile și profețiile sunt de domeniul trecutului? Este scris chiar acolo, în 
greacă. 

Asta l-a supărat pe Sammy. 
—Domnule, eu nu vorbesc greaca, dar cunosc Biblia, iar ceea ce tocmai ai spus 

dumneata nu este adevărat, i-a răspuns Sammy cu îndrăzneală. Mai știu foarte bine și că, 
acum doi ani, Dumnezeu a vindecat-o pe bunica mea, Sarah, ridicând-o din scaunul cu 
rotile. A fost o mare minune și mulți sconcși din cartier s-au întors la Domnul.  

Replica lui l-a scos din pepeni pe curcanul cu pricina.  
— Glu-glu-glu, glu-glu-glu, cum îndrăznești să îmi ții mie predici, sconcs neînsemnat! 

spuse curcanul cu mândrie și iritare în voce. Tu nu ai studiat nici măcar o lecție de 
gramatică greacă, în toată viața ta. Nu știi, oare, că cercetarea mea este susținută și 
aprobată întru totul de Fundația Notelor de Subsol Extravagante? 

Sammy nu a apucat să dea un răspuns, fiindcă un alt curcan s-a vârât în vorbă. 
—Haideți acum, dragi curcani, a zis el, cu mai multă căldură și modestie în voce. Îl 

admir pe acest sconcs și dorința lui de a-și prezenta ideile. Dacă este predestinat să fie aici? 
Haideți să îi dăm o șansă să ne împărtășească scrisoarea și apoi putem să ne începem 
discuția.  

La cuvintele lui, toți curcanii au tăcut.  
Atunci, Sammy a scos scrisoarea și a deschis-o. În aceeași clipă, Duhul Sfânt a venit 

peste el și a început să citească cu îndrăzneală: 
 
Dragi curcani,  
în primul rând, aș vrea să vă spun că vă iubesc foarte mult. Acesta este motivul pentru 

care Eu, Isus, am câteva lucruri despre care trebuie să vă vorbesc. Eu sunt Cel care v-a creat 
pe toți. Eu sunt Cel care v-am dat minți cu care să gândiți și stilouri cu care să scrieți. Totuși, 
în loc să folosiți ceea ce v-am dăruit în dragoste unul față de celălalt, pentru a contribui la 
creșterea Trupului Meu, voi vă folosiți de cuvinte extravagante și de ceea ce știți pentru a 
primi slavă unul de la celălalt. Nici nu vă gândiți la ceea ce vă voi spune cînd veți sta în fața 
Mea, la întoarcerea Mea. Nu știți că știința dispare în vânt, dar dragostea crește? De 
asemenea, pentru că vă este frică să nu vă pierdeți prietenii, reputația voastră, poziția 
voastră, voi, curcanii, scrieți cărți care vă fac unul pe celălalt fericiți, dar care nu sunt în 
concordanță cu adevărul Meu. Cum puteți să așteptați laude din partea Mea, la întoarcerea 
Mea, când acum căutați laude unii din partea altora? Acum, pentru cei dintre voi care călcați  
în picioare Cuvântul Meu și îi faceți pe cei mai tineri ai Mei să șchiopăteze în credință, vă spun 
aceasta: pocăiți-vă până mai este timp! 

O, curcanilor, zilele se scurtează și în curând voi coborî din cer cu îngerii Tatălui Meu, 
cu mare putere. Îmi voi așeza Împărăția în Ierusalim și voi judeca orice inimă. Nu sunteți încă 
pregătiți pentru acea Zi. Totuși, nu renunț la voi, dragi curcani! Din cauza aceasta, trebuie să 
vă disciplinez pentru a vă aduce pe calea îngustă și pentru a vă pregăti ca să conduceți cu 
credincioșie de partea Mea, în Împărăția Mea, care vine. În doar câteva zile, am de gând să 
trimit foc peste Pădurea Vestică și, într-o secundă, mândria voastră va fi arsă în flăcări. Când 



se va întâmpla aceasta, fugiți la Marele Stejar. Acolo veți găsi vindecare și adevăr pentru 
zilele care vor urma.  

Cu dragoste, 
Isus 
 
Când Sammy a terminat de citit scrisoarea, în sala de lectură au izbucnit din toate 

părțile cloncăneli, iar mulți dintre curcani au început să se înfurie. Unul a strigat: 
—Acest mesaj pute, miroase urât! Scoateți afară de aici pe acel sconcs și mesajul lui 

puturos! 
Altul a spus: 
—Ziua Domnului? Acest sconcs nu este decât un neghiob! Nu știe că aceste texte 

aparţin genului literar apocaliptic? 
„Apoca-ce?“ a întrebat Sammy, neavând idee despre ce vorbea curcanul. 
—Și nu doar atât, a fost de acord un alt curcan furios, acest sconcs puturos nu știe că 

asemenea pedepse și disciplinări de la Dumnezeu aparțin altei dispense? Dumnezeul 
Noului Testament nu ar face ceva atât de rău încât să trimită foc în pădure! 

„Altor dispe-ce?“ se gândi Sammy, neizbutind să înțeleagă cloncănelile lor. Niciodată 
nu mai auzise până atunci cuvântul „dispensă”, chiar dacă i se părea că sună senzațional de 
extravagant.  

—Și vrei să îmi spui mie, domnule Sconcs, strigă un alt curcan, că Isus are de gând să 
Își așeze Împărăția pe pământ și să Se stabilească în actualul oraș al Ierusalimului, în 
actualul Israel? Sper că nu iei aceste profeții literalmente, nu? Prostii. Lasă-mă să îți mai 
spun o dată – Prostii! O asemenea gândire este, pur și simplu, prea evreiască și mult prea 
simplă. 

În cele din urmă, după ce toți curcanii au terminat să-și verse nervii și să clocăne 
aceste cuvinte mari spre Sammy, curcanul cu ochelari mici, îmbrăcat într-un costum negru, 
s-a ridicat din nou și a luat cuvântul: 

—Hmm, mulțumesc domnule Sconcs, pentru un asemenea... un asemenea... dă-mi 
voie să spun, interesant, chiar simplu, punct de vedere. Acum, dacă nu te deranjează, vezi-ți 
de drum, rogu-te. Noi, curcanii, avem câteva lucruri serioase de discutat azi. 

La aceste cuvinte, unul dintre curcani l-a condus pe Sammy Sconcsul spre ușa 
bibliotecii. În timp ce ieșea din clădire, Sammy s-a rugat: „Tată, așa cum ai avut mare milă 
de mine, cel mai puturos dintre sconcși, ai milă și de acești curcani pe care îi iubești. 
Pregătește-i să meargă cu Isus îmbrăcați în alb, în Împărăția Lui viitoare.” Apoi, 
scuturându-și praful de pe picioare, a pornit înapoi către Marele Stejar.  
  



Capitolul 4 
Scrisoarea către vulpi 
 
Cam pe vremea când Sammy Sconcsul citea scrisoarea curcanilor, Țestoasa Tanya își 

făcea drum, în ritmul ei neabătut, spre locuința vulpilor. Se știe că broaștele țestoase sunt 
destul de încete când vine vorba să ajungă într-un loc anume. Însă Tanya era atât de grăbită 
să le ducă vulpilor scrisoarea de la Isus, încât a decis să își scoată din carapace o pereche de 
șosete și pantofii de tenis și să străbată tot drumul în pas alergător. Între timp, a început să 
cânte o melodie cunoscută.  

—Peste râuri, prin pădure, cânta ea, mă-ndrept spre Vizuina Vulpii Sclipitoare, cu 
clopoței pe carapace, puțină culoare pe unghii și șosete cu puf între degetele de la picioare!  

Se pare că Țestoasei Tanya îi intrase între degetele de la picioare niște puf alb de la 
șosete! Vi s-a întâmplat și vouă așa ceva? Dacă vă intră puf între degetele de la picioare, 
este greu de ignorat, mai ales atunci când alergi prin pădure. 

În timp ce Țestoasa Tanya alerga ușor, Duhul Sfânt i-a adus aminte de un episod 
care se petrecuse în urmă cu cinci ani, când Dumnezeu i-a transmis un cuvânt de disciplină. 
Pe atunci, Tanya era foarte prinsă cu biserica. Era implicată în lucrarea cu copiii, în 
evanghelizări, în grupuri de casă și în multe strângeri de fonduri. Însă, fără să-și dea seama, 
cu cât era mai ocupată, cu atât devotamentul și dragostea ei curată față de Isus deveneau 
tot mai slabe. În loc să dea zece la sută sau mai mult din veniturile ei, cu inima bucuroasă, a 
început să dea în silă și doar cinci la sută. În loc să dea cu sacrificiu pentru misiuni sau 
săracilor, din proviziile ei îmbelșugate, a început să-și cumpere haine mai extravagante și 
lacuri de unghii la modă. În loc să proclame cu îndrăzneală Evanghelia celor pierduți, în 
ciuda oricărei opoziții s-ar fi iscat, ea a început să se simtă stânjenită să vorbească despre 
Isus în preajma prietenilor ei sau printre colegii necredincioși. În perioada aceea, într-o 
noapte, Duhul Sfânt i-a vorbit prin versetele din Apocalipsa 2:4-5. „Tanya,” i-a șoptit Duhul 
Sfânt, „ți-ai părăsit dragostea dintâi. Pocăiește-te și fă lucrurile pe care le făceai la început.” 
Când Duhul Sfânt i-a vorbit acestea, Tanya s-a pocăit cu lacrimi. Apoi, a doua zi, s-a dus la 
bancă, și-a scos toate economiile și le-a dat unei misiuni care lucra cu oamenii străzii. 
Eliberată fiind acum de frica de oameni, a ieșit din carapace și a devenit o evanghelistă 
călătoare, împărtășind vestea bună despre Isus oriunde o trimitea Duhul.  

Reamintindu-și cât de multă libertate i-a adus Dumnezeu în propria viață prin focul 
disciplinei Lui, Țestoasa Tanya a început să se roage pentru vulpi, ca Dumnezeu să le 
deschidă și lor inimile să primească mesajul din plic. La drept vorbind, ea însăși știa cât de 
greu putea să fie uneori să primești un cuvânt de disciplină. Însă mai știa și că, până la 
urmă, disciplina lui Dumnezeu întotdeauna face doar bine și dă roade pe termen lung. 

După ceasuri întregi de alergare ușoară, în cele din urmă, Tanya a ajuns la Vizuina 
Vulpii Sclipitoare. Vizuina Vulpii Sclipitoare era situată într-o peșteră mare, unde în fiecare 
duminică dimineața și miercuri seara se strângeau vulpi de la kilometri întregi depărtare și 
din împrejurimi, ca să fie prezente la serviciul divin din locul acela. Era o seară de miercuri 
când Țestoasa Tanya a ajuns la Vizuina Vulpii Sclipitoare, și mii de vulpi se îndreptau spre 
peșteră. Vizuina Vulpii Sclipitoare era, de departe, cel mai sclipicios loc pe care îl văzuse la 
viața ei. De jur împrejurul peșterii, erau postate lumini strălucitoare, orbitoare, de diferite 
culori. Strălucirea lor avea menirea să îi facă pe cei din vizuină să se simtă relaxați și 
confortabil. Într-o parte a vizuinii, erau pregătite cafea și latte-uri fierbinți, pe gratis, pentru 
vizitatorii veniți pentru prima dată. Într-o altă parte a vizuinii, un număr mare de vulpi 



frunzărea exemplarele înșirate pe un raft cu cele mai bine vândute cărți. Multe dintre vulpi 
loveau ușor entuziasmate paginile unei cărți recent publicate de Freddy Sclipiciosul, liderul 
vizuinii. Cartea se intitula Cum să faci ca vizuina ta de vulpi să fie cea mai mare și mai 
sclipicioasă din oraș, în doar cinci zile. Pe spatele cărții era o imagine cu Freddy Sclipiciosul, 
care avea o freză șmecheră și un zâmbet rece și viclean pe față. Pretutindeni, se revărsa o 
muzică liniștitoare de fond, iar oriunde își îndrepta privirea, Tanya vedea vulpi îmbrăcate 
în haine scânteietoare și extravagante care se salutau unele pe altele dând din coadă.  

Cum serviciul divin stătea să înceapă, Tanya s-a strecurat încetișor în sanctuarul 
aflat către fundul vizuinii. După ce a intrat, s-a așezat lângă o mică familie de vulpi, care i-au 
zâmbit. 

—Bună seara, doamnă Țestoasă, a salutat-o Tata Vulpe. Eu sunt Vulpoiul Fabian. 
Este prima dată când vii la noi? 

—Vai, da, așa este, a răspuns Tanya zâmbind. Trebuie să recunosc, această vizuină 
este cel mai sclipitor loc în care am fost vreodată. 

—Ei bine, cu doar trei luni în urmă, a început Fabian, noi, cei din Vizuina Vulpii 
Sclipitoare, am adunat trei milioane de dolari și am făcut câteva renovări majore. Vezi 
reflectoarele acelea mari și roșii de colo? Săptămâna trecută le-am pus acolo.  

—Trei milioane de dolari? a zis Tanya, zgâindu-se la Fabian. Măi să fie, dar asta e o 
investiţie serioasă în niște reflectoare mari și roșii! Cât v-a mai rămas ca să trimiteți 
lucrători pe câmpul de misiune? 

—Ei bine, s-a codit Fabian, cu o ușoară stinghereală pe chip, după ce am pus 
reflectoarele roșii, am decis să construim un centru de zi pentru familiile de vulpi, cu un 
teren frumos de baschet pentru copii. După asta, am rămas cu aproape trei sute de dolari 
pentru lucrările de misiune, bani pe care îi împărțim celor trei vulpi misionare pe care le 
susținem noi. 

Tanya îl privea pe Fabian cu ochii mari, neîncrezătoare. „Nu știu ce se întâmplă în 
această vizuină,” se gândea ea, „dar ceva cu siguranță este greşit aici. Oare aceste vulpi nu 
citesc Biblia? Dacă și-au pus toate comorile în reflectoare roșii, unde le este inima? 

Brusc, luminile din sanctuar s-au diminuat și reflectoarele au început să 
strălucească. Apoi, pe scenă au urcat, chiar în fața sanctuarului, cele mai sclipitoare cinci 
vulpi pe care Tanya le-a văzut vreodată. Acestea și-au luat instrumentele și, pentru 
următoarele cinci minute, au condus congregația în închinare. Obișnuită fiind să intre 
treptat în prezența Domnului și să rămână acolo o perioadă lungă de timp, Tanya nici nu a 
apucat să închidă ochii că timpul de închinare s-a şi terminat. „Oare Domnul slavei, care Și-a 
dat viața pentru noi, nu este vrednic de o ofrandă de iubire mai onorabilă decât aceasta?” s-
a întrebat ea și un sentiment de pustietate a început să i se furișeze în stomac.  

Apoi, Tanya s-a aplecat spre Fabian și i-a șoptit o întrebare la ureche. 
—Scuză-mă, Fabian, nu vreau să mă amestec, a rostit sfioasă, dar ai putea să mă 

lămurești de ce timpul de închinare a fost atât de scurt? 
—Ei bine, avem un program încărcat aici, la Vizuina Vulpii Sclipitoare. Anul trecut, 

am decis să extindem această Vizuină. Pentru că au venit tot mai multe vulpi, nu am mai 
avut loc pentru toate și uite-așa am ajuns să ținem trei slujbe. Din cauza asta, nu avem prea 
mult timp pentru închinare zilele acestea. În orice caz, Freddy Sclipiciosul spune că 
important e să ținem serviciile divine la timpul lor și să le menținem lustruite. Nu vrem ca 
vulpile să se înfurie, spune el, că nu ajung la timp pentru masa de prânz sau cină. 



— A, înțeleg, a îngăimat Tanya încetișor, nevenindu-i să creadă. Ei bine, te 
deranjează dacă îți mai pun o întrebare? 

— Zi! a îndemnat-o Vulpoiul Fabian. 
— Aceasta este o vizuină creștină, nu-i așa? a întrebat Tanya. 
— Da, așa este, a venit răspunsul vulpoiului. 
— Bun, dacă aceasta este o vizuină creștină, a continuat ea, atunci de ce cântecele pe 

care le-am cântat adineauri nu au nicio legătură cu Isus sau cu Evanghelia? 
—Păi, a șoptit Vulpoiul Fabian, arătând din nou oarecum stânjenit, Freddy 

Sclipiciosul spune că scopul nostru aici, la Vizuina Vulpii Sclipitoare, este să fim cât se poate 
de relevanți pentru generația modernă. Nu vrem să cântăm sau să predicăm nimic ce i-ar 
putea ofensa sau incomoda pe participanți. Pierzând vulpi, pierdem bani, iar pierzând bani 
devenim nerelevanți. În lumea de azi, trebuie să fii isteț, ingenios și modern pentru a juca 
jocul. Sau așa ni s-a spus. 

Apoi, dintr-o dată, pe scenă a urcat Freddy Sclipiciosul. Îmbrăcat într-o geacă de 
piele sclipitoare, a început să defileze țanțoș pe scenă, foarte monden, facând cu mâna și 
zâmbind tuturor, în aplauzele și ovațiile vulpilor. Freddy Sclipiciosul avea cea mai dulce 
voce pe care Tanya a auzit-o vreodată. În următoarele zece minute, a rostit o predică bine 
pusă la punct, pe un ton prietenos, structurată în cinci idei de bază. Deși avea în mâini o 
Biblie, nici nu a deschis-o în tot timpul cât a vorbit.  

Chiar când Freddy Sclipiciosul era pe punctul de a vorbi despre faptul că 
economisind milioane de dolari demonstra o bună administrare a banilor, nu acumulare de 
avuții, Țestoasa Tanya a simțit, deodată, că Duhul Sfânt o îmboldea să împărtășească 
mesajul din plic. S-a ridicat din scaunul ei și s-a îndreptat spre scenă, iar toate vulpile, 
inclusiv Freddy Sclipiciosul, s-au cufundat în tăcere, cu ochii pironiți asupra ei. Când a ajuns 
la scenă, Tanya și-a ridicat privirea către Freddy Sclipiciosul și i-a șoptit politicos:  

—Scuzaţi-mă, domnule Freddy Sclipiciosul, mă întrebam dacă mi-ați putea acorda 
câteva minute în care să citesc o scrisoare din partea lui Isus pentru toate vulpile. Vă dau 
cuvântul meu că este un mesaj foarte important pentru această vizuină, într-o vreme ca 
aceasta. 

O clipă, Freddy Sclipiciosul s-a simțit stânjenit și nu a știut ce să facă. Dar, nedorind 
să ofenseze această broască țestoasă care îi vizita pentru prima dată, și-a recăpătat calmul 
și, privind mulțimea, a spus: 

—Familie, se pare că avem un vizitator care va vorbi azi. Doamna are un mesaj care 
este foarte relevant pentru noi. Te rog, doamnă Țestoasă, urcă aici sus și împărtășește-ne 
povestea ta. Nouă ne plac poveștile. Credem că Biblia este o meta-narațiune fascinantă. 

„O meta-ce?” și-a zis Țestoasa Tanya, pășind pe scenă cu mersul ei tărăgănat și lipsit 
de strălucire. Ajunsă acolo, mai întâi au orbit-o reflectoarele.  

—Domnule Freddy Sclipiciosul, a întrebat ea apoi, sunteți amabil să închideți 
reflectoarele luminoase doar pentru câteva minute, ca să pot citi această scrisoare? 

La un semnal al lui Freddy Sclipiciosul, luminile s-au aprins și reflectoarele s-au 
oprit. În timp ce sala se lumina, Tanya a putut să vadă fețele tuturor vulpilor din sanctuar. 
Stăteau pe marginile scaunelor, așteptând să audă ce avea ea de spus. „Vai de mine,” s-a 
gândit Tanya, alarmată în timp ce continua să le privească, „aceste biete vulpi arată par 
înfometate și că n-au mâncat nimic consistent, de ani de zile!” 



Apoi Tanya a deschis plicul și a scos scrisoarea pe care Isus o adresa vulpilor. În 
aceeași clipă, Duhul Sfânt a venit peste ea și Tanya a început să citească scrisoarea cu 
îndrăzneală: 

 
Dragi vulpi, 
mai înainte de toate, vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult și acesta este motivul 

pentru care Eu, Isus, am câteva lucruri pe care trebuie să vi le spun. De mulți ani de-acum, 
invit această vizuină să devină o lumină strălucitoare în Pădurea Vestică. Totuși, deși luminile 
voastre din Vizuină au devenit tot mai sclipitoare, lumina adevărului s-a redus tot mai mult în 
mijlocul vostru. Deși clădirile voastre au devenit tot mai mari și impunătoare, dragostea 
voastră pentru Mine a devenit tot mai mică. Voi spuneți că faceți ceea ce faceți de dragul 
„excelenței“. Cu toate acestea, în lucrurile de care Îmi pasă Mie cel mai mult nu excelaţi. 
Centrele voastre familiale de zi nu sunt centre pentru viață, ci vizuini de hoți. Atunci când 
slujitorii Mei, pe care Eu i-am chemat în câmpul de misiune, sunt nevoiți să vină la ușile 
voastre ca niște cerșetori, oare nu pe Mine Mă jefuiți? Oare nu pe cei pierduți îi înșelați? Oare 
nu slujiți voi idolului lăcomiei? Și când predicați, în numele relevanței și cu scopul de a vă 
clădi propriile voastre împărății, oare nu diluați Cuvântul meu Sfânt, care este tăietor, viu și 
lucrător? Când mesajele voastre nu se aliniază cu adevărul Meu, oare nu călcați voi în 
picioare mărgăritarul de mare preț al Evangheliei mele, ca niște porci? Oare nu Îmi hrăniți 
voi oile cu pleavă, și nu cu grâne? Oare nu vindeți voi Cuvântul Lui Dumnezeu pentru câștig? 
Nu vă purtați voi ca niște vulpi viclene, prinse încă în capcana înșelăciunii și a vicleșugului? 

O, vulpilor, timpul este urgent! Eu sunt Mirele și Judecătorul și vin în curând! Voi 
analiza toate secretele și motivele tuturor creaturilor Mele. Păstorii falși vor fi dați în vileag și 
programele lor false vor fi date pe față. Orice altceva în afară de a putea rămâne în picioare 
în fața Mea, în acea zi, este lipsit de relevanță. Dragele Mele vulpi, nu sunteți încă pregătite 
pentru venirea Mea. Totuși, nu renunț la voi! Și, tocmai de aceea, trebuie să vă disciplinez 
pentru a vă aduce pe calea îngustă și să vă pregătesc pentru a conduce cu credincioșie alături 
de Mine, în Împărăția Mea, care va veni. În doar câteva zile, am de gând să trimit foc peste 
Pădurea Vestică și, într-o secundă, toată falsitatea voastră lucitoare va fi cuprinsă de flăcări. 
Când se va întâmpla aceasta, fugiți la Marele Stejar. Acolo veți găsi vindecare și adevăr 
pentru zilele care vor urma.  

Cu dragoste, 
Isus. 
 
Când Tanya a terminat de citit scrisoarea, câteva vulpi din Vizuina Vulpii Sclipitoare 

au început să plângă cu lacrimi de pocăință. Altele, dimpotrivă, s-au simțit ofensate și 
furioase. De cealaltă parte, Freddy Sclipiciosul tremura. Pe scenă au venit repede doi ușieri, 
care au escortat-o pe Țestoasa Tanya afară din Vizuina Vulpii Sclipitoare. După aceasta, 
unul dintre ei a început să murmure: 

—Aoleu! Colecta va fi mică azi. Cum vom plăti factura la curent pe luna asta? 
Luminile astea orbitoare ne omoară financiar! 

Odată ajunși la intrarea în Vizuina Vulpii Sclipitoare, ușierii au îndreptat-o, politicos, 
pe Țesoasa Tanya spre uși. De îndată ce ea a pășit afară, au încuiat ușile în urma ei. Uitându-
se de afară la Vizuina Vulpii Sclipitoare, Tanya i-au dat lacrimile și s-a rugat: 



—Tată, așa cum ai avut milă de mine, cea mai „călduță” dintre țestoase, ai milă și de 
aceste vulpi pe care le iubești, a rostit ea. Pregătește-le pentru a deveni stâlpi în Templul lui 
Isus, în Împărăția ce vine.  

Apoi, scuturându-și praful de pe picioare, Țestoasa Tanya a pornit la drum înapoi 
spre Marele Stejar.  
  



Capitolul 5 
Scrisoarea către ratoni 
 
La doar câteva ceasuri după ce Țestoasa Tanya ajunsese la Vizuina Vulpii 

Sclipicioase, Paul Porc-Spinos se afla el însuși la doar câteva ore depărtare de un șir lung de 
copaci găunoși, care se numea Șirul Ratonilor. Pe drum, i s-a făcut foame și s-a oprit câteva 
minute să guste dintr-o tufă de zmeură coaptă, roșie.  

„Mneam, mneam, ce bunătate!“ a exlamat el tare, zvârlind câteva bucăți de zmeură în 
aer și apoi prinzându-le în gură. Terminându-și gustarea, Paul a început să își lingă dinți și 
și-a dat seama că îi rămăseseră multe semințe de zmeură între ei. Însă asta nu era o 
problemă pentru el. După cum știți, porcii spinoși sunt acoperiți de multe ace lungi, 
ascuțite, înfoiate, care se numesc ghimpi. Văzându-și din nou de drum, Paul și-a scos un 
ghimpe de pe spinare și l-a transformat în scobitoare. Apoi, unul câte unul, și-a scos toate 
semințele de zmeură dintre dinți. „Ah, așa este muult mai bine!“ a exclamat fericit, când și-a 
trecut din nou limba peste dinți. 

În timp ce Paul Porc-Spinos își vedea de drum, Duhul Sfânt i-a adus aminte de un 
incident petrecut în urmă cu trei ani, când Dumnezeu îi vorbise și îl disciplinase cu putere. 
Într-o zi, pe când se plimba prin parc în Pădurea Vestică, Paul a băgat de seamă un măr 
putred pe care cineva îl aruncase pe jos. Acum, Paul știa că mărul putred era puturos și 
murdar și că Dumnezeu nu voia ca el să-l mănânce. În loc să cadă la pământ în clipa aceea și 
să Îi ceară lui Dumnezeu putere să reziste ispitei, Paul s-a uitat în jur ca să se asigure că nu 
se uită nimeni. Apoi, și-a scos un țep din spinare și l-a înfipt în mărul putred. A început să 
mănânce din măr ca dintr-un aperitiv. L-a luat în gură și l-a savurat încet, bucată cu bucată. 
În momentul acela, fructul interzis avea un gust delicios. Dar, mai târziu în acea noapte, 
Paul s-a îmbolnăvit de stomac din cauza acelui fruct stricat și a început să vomite. A doua zi, 
s-a dus la biserică, a zâmbit și s-a purtat ca și când nici nu mâncase acel măr stricat, cu o zi 
în urmă. În timpul închinării, însă, Duhul Sfânt i-a vorbit. „Paul,“ a zis Duhul Sfânt, „Eu văd 
toate lucrurile. De ce mănânci felul acela de fruct care este interzis în Împărăția Mea?“ Când 
Duhul Sfânt a rostit acele cuvinte, Paul a plâns mult, pocăindu-se. Apoi s-a dus acasă, a luat 
tot fructul acela putred care era împrăștiat pe lângă tunelul lui și, cu o hotărâre 
nestrămutată, l-a aruncat în toaletă. Apoi I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a intervenit 
în viața Lui cu Cuvântul Său de atenționare și disciplină înainte să fie prea târziu. 

Când și-a adus aminte câtă eliberare îi adusese Dumnezeu în propria viață prin focul 
disciplinei, Paul Porc-Spinos s-a rugat pentru ratoni ca Dumnezeu să le deschidă și lor 
inimile pentru mesajul din plic. La drept vorbind, Paul știa cât de greu putea fi uneori să 
primești un cuvânt de disciplină. Însă mai știa și că, până la urmă, disciplina lui Dumnezeu 
produce întotdeauna roade bune și de durată. 

Când cerul dădea în amurg, Paul Porc-Spinos a ajuns, în sfârșit, la cel dintâi copac 
găunos din Șirul Ratonilor. Copacii din Șirul Ratonilor erau așezați unul după altul, în linie 
dreaptă, pe o distanță de aproape trei kilometri. De ambele părți, zăceau împrăștiate cutii 
de gunoi și erau mese de picnic. Sub mesele de picnic se găseau fărâmituri ce căzuseră pe 
jos, iar cutiile de gunoi erau pline până la refuz de tot felul de resturi puturoase și 
lipicioase.  

—Ptiu, a zis Paul, strângându-și nasul cu degetele. Gunoiul ăsta pute, nu glumă! 
Tot ținându-se de nas și uitându-se de-a lungul copacilor din Șirul Ratonilor, Paul a 

văzut că soarele cobora la asfințit și nenumărați ratoni începeau să iasă din scorburile 



copacilor. După ce și-au întins oasele și s-au deșteptat de-a binelea pentru noapte, ratonii 
au dat iama la copaci și la mesele de picnic și cutiile de gunoi. Mulți dintre ei s-au dus glonț 
la mese și au început să înfulece firimiturile căzute pe jos. Între timp, nenumărați alții s-au 
urcat pe mese, sărind cu capul înainte în cutiile de gunoi. În timp ce ratonii care mâncau 
firimituri treceau neliniștiți de la o firimitură la alta, Paul a băgat de seamă că, în ciuda 
faptului că mâncau în continuu, nu se săturau. A mai văzut și că cei ce se hrăneau din gunoi, 
deşi se îndopau cu tot felul de resturi, nu se puteau opri și deveneau tot mai flămânzi şi mai 
dornici de gunoaie. 

Unul dintre ratoni l-a văzut pe Paul stând acolo. Gândindu-se că poate ar fi vrut și el 
ceva gunoaie, ratonul a înșfăcat un măr stricat și plin de viermi și i l-a dat.  

—Salutare, domnule Porc-Spinos, a început ratonul. Eu sunt Riley. Ai vrea să iei o 
mușcătură din mărul acesta? 

—Nu, dar mulțumesc, Riley, a răspuns Paul, încă ținându-se de nas. Fructul acesta 
este interzis. 

La cuvintele lui, Riley a simțit împunsătura condamnării.  
—Cine zice că e interzis?! a exclamat el cu iritare și mânie în glas. 
—Dumnezeu zice, a răspuns Paul. Și uite-așa ajung la motivul pentru care mă aflu 

aici. Riley, Isus m-a trimis aici cu o scrisoare pe care vrea să o citesc ratonilor. 
—Vai de mine, dar este un mesaj băgăcios? întrebă Riley bănuitor. Noi, ratonii, 

mergem duminică de duminică la biserică, dar nu ne place când alții își vâră nasul în 
treburile noastre. 

—Nu știu ce spune scrisoarea, a răspuns Paul onest. Isus mi-a spus să nu deschid 
plicul decât atunci când ajung la ratoni. Oricum, deși nu știu ce spune scrisoarea, știu că, 
orice ar avea Isus să vă spună, va fi spre binele vostru, chiar dacă va durea. Isus are ochi de 
foc și atunci când vorbește, Se ascunde după o mască. Cuvintele Lui sunt adevăr și viață, 
chiar dacă ustură. 

Vorbele acestea l-au străpuns pe Riley și a știut că Porcul-Spinos avea dreptate. 
Riley a sărit apoi pe o masă de picnic și le-a strigat ratonilor: 

—Lume-lume, vă rog să faceți liniște și să veniți aici, lângă masa aceasta de picnic! 
Porcul acesta spinos are ceva să ne zică! 

—Ei bine, ar face bine să nu fie ceva băgăcios! au mormăit și ceilalți ratoni, lăsându-
și gunoaiele și trăgându-se mai aproape de masa pe care stătea Riley. Când s-au adunat toți, 
Paul Porc-Spinos s-a cocoțat pe masa de picnic și a scos plicul. În aceeaşi clipă, Duhul Sfânt 
a coborât peste el și a început să citească scrisoarea cu îndrăzneală: 

 
Dragi ratoni, 
vreau, înainte de toate, să vă spun că vă iubesc foarte mult. Și tocmai de aceea am 

câteva lucruri să vă spun. Dorința inimii Mele este să vă folosesc cu putere în veacul acesta ca 
pe nişte vase de onoare în slujba Mea și apoi, în veacul viitor, să vă dau pământul și tronuri de 
slavă drept moștenire veșnică. Însă, voi, ratonilor, nu umblați într-un chip vrednic de o 
chemare atât de înaltă. Eu văd toate lucrurile. Nimic din toată creația nu este ascuns de ochii 
Mei. Noapte de noapte, vă hrăniți din gunoaie atunci când credeți că nimeni nu se uită. Vă 
dați seama că aceia care refuză să se pocăiască și care continuă să se dedea la asemenea 
gunoaie sunt idolatri și nu au nicio moștenire în Împărăția Mea viitoare? Cum vă puteți 
aștepta să vedeți Fața Mea atunci, când voi, acum, vă hrăniți fețele cu lucruri împuțite? Fără 
sfințenie, nimeni nu Mă va vedea! Toată săptămâna, vă ospătați din mere putrede și coji 



lipicioase de banană și, totuși, duminica veniți în prezența Mea purtând măști, ca și când nu 
ați făcut nimic rău. Eu, însă, văd dincolo de măști. O, ratonilor, nu vă înșelați! Încetați să trăiți 
ca în timpul nopţii și trăiți ca în lumina Zilei! Mulți dintre voi doriți să lăsați gunoiul în urmă, 
dar cum vă puteți aștepta să faceți acest lucru dacă mâncați doar firimiturile ce cad de la 
masa Mea? Nu știți voi, oare, că prin Duhul Meu este har suficient ca să vă împotriviți oricărui 
păcat și oricărei ispite? Lăsați în urmă fructul interzis, luați-vă crucea și lepădați-vă de voi 
înșivă, prin puterea Mea care lucrează în voi. Locuiți în Mine! Ospătați-vă la masa Cuvântului 
Meu! Chemați Numele Meu pentru a primi har și îndurare în momentul vostru de nevoie, iar 
Duhul Meu va veni la voi fără întârziere și vă va da puterea de a spune nu păcatului și 
diavolului. Căutați-Mă câtă vreme mai pot fi găsit! 

O, ratonilor, noaptea aproape s-a terminat, iar Ziua aproape a venit! Împărăția Mea 
are să vină pe pământ ca o piatră care va zdruncina toate celelalte împărății, făcându-le 
bucăți. Creșterea guvernării și păcii Mele nu va avea sfârșit. În Ziua aceea, voi răsplăti pe cei 
drepți și voi pedepsi pe cei răi, plătind fiecăruia după faptele lui. Dragii Mei ratoni, nu sunteți 
pregătiți să stați în prezența glorioasă a strălucitorului Luceafăr de dimineață. Dar Eu nu 
renunț la voi. Și, de aceea, trebuie să vă disciplinez ca să vă aduc pe calea îngustă și să vă 
pregătesc pentru a domni în credincioșie lângă Mine, în viitoarea Mea împărăție. În doar 
câteva zile, voi trimite un foc în Pădurea Vestică și, într-o clipă, dragostea voastră pentru 
gunoiul puturos pe care Eu îl urăsc, va fi mistuită de flăcări. Când se va întâmpla acest lucru, 
fugiți la Marele Stejar. Acolo veți găsi vindecare și adevăr pentru zilele ce vă stau în față. 

Cu dragoste, 
Isus. 
 
Când Paul a încheiat scrisoarea, fiecare raton din jurul mesei de picnic s-a simțit 

atins până în miezul ființei. Unii dintre ei au răspuns imboldului cu lacrimi și pocăință, alții, 
însă, s-au mâniat și au început să-și arate dinții și ghearele. Unul dintre acești ratoni furioși 
a venit la Paul și a încercat să-l zgârie, dar n-a făcut decât să se înțepe în țepii porcului 
spinos. 

—Au! a strigat ratonul. 
Celorlalți ratoni, care au văzut păţania lui, li s-a făcut frică să îl atace pe Paul direct 

cu ghearele sau dinții. Au început să ia gunoaie din tomberoane și să arunce cu ele după el. 
Paul a coborât în grabă de pe masa de picnic și a fugit în pădure. În timp ce fugea, unii 
dintre ratoni i-au strigat: 

—Ține pentru tine cuvintele critice și tăioase și nu care cumva să mai calci vreodată 
pe aici! Noi suntem sub har, așa că ne putem umple cu câte gunoaie vrem! 

Odată ajuns la o distanță sigură de ratoni, Paul Porc-Spinos s-a întors cu fața către 
Șirul Ratonilor și, cu lacrimi în ochi, a început să se roage: 

—Tată, după cum ai avut îndurare față de mine, care am iubit fructul interzis mai 
mult decât pe celelalte, ai milă și de acești ratoni pe care îi iubești. Învață-i, te rog, 
adevăratul înțeles al harului și pregătește-i să strălucească împreună cu Isus în Împărăția 
Lui viitoare. 

Apoi, scuturându-și praful de pe tălpi, Paul Porc-Spinos a pornit la drum înapoi spre 
Marele Stejar. 
  



Capitolul 6 
Pregătirile veveriţelor 
 
 Cam cu patru ceasuri înainte ca Paul Porc-Spinos să înceapă să citească scrisoarea 

lui Isus către ratoni, Veverița Sally ajunsese acasă la ea, în partea de sud-est a pădurii, și 
convocase toate veverițele din regiune. Era din cale-afară de încântată să deschidă, în 
sfârșit, plicul ce îi fusese dat și să afle ce voia Isus de la ea și de la celelalte veverițe. Acestea 
se așezară pe ramurile copacilor din împrejurimi, iar Sally, de pe creanga ei, s-a 
entuziasmat atât de tare încât se legăna, echilibrându-se cu ajutorul cozii, lăsându-se pe 
spate și plutind în aer până la o altă creangă mai joasă. În sfârșit, și-a venit în fire și a 
deschis gura: 

—Cât mă bucur să vă văd pe toate! a exclamat însuflețită, vânturând plicul cu 
mișcări frenetice, în timp ce vorbea. Da, este atât de bine, atât de bine! Lume, lume, am niște 
vești grozave să vă dau! Tocmai m-am întors de la o întrunire care a avut loc la Marele 
Stejar! Acolo, am primit un plic cu o scrisoare în el! Isus mi-a spus să o aduc aici și să o 
citesc în auzul tuturor! 

—Ura! Ura! au ovaționat celelalte veverițe, la auzul veștilor. 
Veverița Sally a deschis apoi plicul și a scos scrisoarea. În clipa aceea, Duhul Sfânt a 

coborât peste ea și a început să citească scrisoarea cu îndrăzneală: 
 
Dragi veverițe, 
înainte de toate, vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult. De asemenea, iubesc toată 

familia Mea din Pădurea Vestică. Și tocmai din acest motiv, Eu, Isus, vreau să vă încredințez o 
sarcină foarte importantă. O, scumpele mele, Ziua Domnului se apropie! În foarte scurt timp, 
Mă voi întoarce și voi elimina de pe pământ pe toți cei răi și orice lucru necurat. Îmi voi așeza 
împărăția din Sion și voi îndrepta tot ceea ce este greșit. La dreapta Mea, va domni, alături de 
Mine, o Mireasă strălucitoare, formată din toți ucenicii Mei din fiecare națiune, trib și limbă! 
Însă, dacă Mireasa Mea vrea să domnească împreună cu Mine în glorie, trebuie mai întâi în 
veacul acesta să devină asemenea Mie, prin suferință și foc. Suferința produce caracter, iar 
caracterul rodește speranță, pentru că toți cei ce își pierd viața în acest veac o vor primi 
înapoi la arătarea Mea, atunci când nădejdea lor se va împlini, în sfârșit. 

Dragele mele, familia Mea din Pădurea Vestică nu este încă pregătită să domnească 
peste pământ. Însă, Eu nu renunț la Mireasa Mea! Și, de aceea, am datoria să Îmi disciplinez 
fiii și fiicele ca să îi aduc pe calea cea îngustă și să îi pregătesc să domnească alături de Mine 
cu credincioșie, în Împărăția Mea viitoare. Dragi veverițe, în doar câteva zile, voi trimite foc 
peste Pădurea Vestică. Prin flăcări, voi arde imaginile false pe care le-au creat animalele 
Mele, ca să le pot rezidi apoi după Chipul și asemănarea Mea. Când vor fi lăsate goale, își vor 
vedea, în sfârșit, adevărata stare și vor recunoaște că au nevoie de Mine. Smeriți, vor fugi la 
Marele Stejar pentru refugiu. Și acolo, tot așa cum i-am sfâșiat în bucăți, tot așa îi voi și 
vindeca. Deși nu au nimic să-Mi ofere la schimb, Îmi voi întinde mâna și îi voi hrăni de 
bunăvoie. Eu sunt Capul Bisericii și Eu voi înfăptui această lucrare! 

De aceea, veverițelor mici, înainte să vină focul, vreau să adunați cât mai multe nuci și 
fructe de pădure și să duceți aceste provizii la Marele Stejar. Cât despre toată hrana pe care 
ați înmagazinat-o aici peste ani, luați-o și pe aceea, pentru că a sosit vremea să o folosesc 
pentru slava Mea. După ce veţi fi transferat toată hrana la Marele Stejar, vreau să pregătiți o 
sărbătoare. Slujba aceasta v-o încredințez vouă, dragi veverițe – îndeletniciți-vă cu ea zi și 



noapte, fără odihnă. Mai sunt doar câteva zile până va veni focul, iar această slujbă este 
foarte importantă pentru Mine. 

Cu dragoste, 
Isus. 
 
Când Veverița Sally termină de citit scrisoarea, toate celelalte s-au ridicat în picioare, 

cu fețele pătrunse de seriozitate. Într-o clipă, adunarea lor voioasă se prefăcuse într-o 
armată de muncitori dedicați cum nu se mai văzuse până atunci în Pădurea Vestică. Sally s-
a rugat și I-a cerut lui Dumnezeu să le dea har și putere pentru această sarcină. De îndată ce 
s-a auzit „Amin!“, veverițele s-au îndepărtat, cu miile, grăbite să-și ia în primire misiunea, 
precum caii de curse ce ies din grajduri la Kentucky Derby. Era multă treabă de făcut și nu 
era timp de pierdut. 
  



Capitolul 7 
Scrisoarea către leneși 
 
Cam pe când Veverița Sally le citea suratelor ei scrisoarea pe care Isus i-o 

încredințase pentru ele, Broscoiul Billy se apropia tot mai mult de Piața Leneșilor. Tot 
țopăind, a început să orăcăie o melodie pe care unchiul lui, Frederick, avea obiceiul să o 
fredoneze pe nuferi înainte să își schimbe cariera și să se apuce de ţopăit. Era același cântec 
ce se intonase la absolvirea clasei a cincea. „Broasca tot broască rămâne,“ orăcăia Billy 
potopit de amintiri, „chiar și când mănâncă muște, iar broasca niciodată nu spune când 
muștele îi intră în ochi...“ Și, în timp ce cânta el, l-a auzit o ciocănitoare din vârful unui 
copac. Aceasta crescuse fredonând un cântec pe o melodie asemănătoare, pe care o auzise 
într-o tabără a bisericii. Un val de emoții a inundat-o, deodată, și a început să adauge 
percuție, ciocănind ritmic într-un copac. Când Billy a auzit bătăile dulci răsunând în pădure, 
a dat din cap aprobator și, zâmbind, a continuat să cânte. În câteva momente, din copacii 
din jur se auzeau fornăituri ușoare. 

În timp ce Broscoiul Billy înainta țopăind, Duhul Sfânt i-a adus aminte de un incident 
petrecut în urmă cu doi ani, când Dumnezeu îi transmisese un mesaj puternic de 
disciplinare. La vremea aceea, Billy citise o carte în care autorul le spunea cititorilor săi că 
Isus nu ar lăsa niciodată pe poporul Său să treacă prin împrejurări dificile. Billy se 
entuziasmase din cale-afară de ideea de a nu experimenta vreo dificultate și, în loc să 
citească ce avea Biblia de zis despre vremuri grele, a ales să creadă cuvintele acelei cărți. 
Din acea zi înainte, Billy a petrecut din ce în ce mai puțin timp în rugăciune și din ce în  ce 
mai mult timp în activități sportive și urmărind emisiunile televizate. În loc să se 
mulțumească cu pâinea lui de zi cu zi, a început să muncească tot mai multe ore 
suplimentare ca să-și poată achiziționa o barcă nouă, scumpă, cu care să se dea mare în fața 
prietenilor săi de la Pârâul Pinilor. Cu cât muncea mai mult și petrecea mai mult timp 
departe de soția și copiii săi, cu atât mai puțin citea din Biblie, iar familia lui suferea. Apoi, 
într-o bună zi, compania pentru care lucra a ieșit din afaceri, iar broasca noastră s-a trezit 
rămasă, pe neașteptate, fără loc de muncă. Învins de griji și teamă, Billy a strigat către 
Dumnezeu după ajutor. Și atunci, Duhul Sfânt i-a vorbit. „Billy,“ a zis Duhul Sfânt, „ia-ți 
zilnic crucea și urmează-Mă. Dacă împărtășești cu Mine suferințele Mele, Eu voi fi cu tine 
până la sfârșitul veacului.“ Auzind acestea, Billy a plâns și s-a căit de îngrijorarea și teama 
lui. Apoi s-a dus și a citit Noul Testament de la un capăt la celălalt. Și, în timp ce citea, a 
înțeles numaidecât că, în veacul acesta, adevărata chemare a ucenicilor lui Cristos este să 
sufere pentru El, prin puterea lui Dumnezeu, cu nădejdea gloriei eterne de care vor avea 
parte la cea de-a doua Lui venire. 

Aducându-și aminte câtă eliberare adusese Dumnezeu în viața lui prin focul 
disciplinei, Broscoiul Billy s-a rugat pentru leneși ca Dumnezeu să le deschidă și lor inimile 
față de mesajul din plic. La drept vorbind, Billy știa cât de greu putea să fie uneori să 
primești un cuvânt de disciplină. Însă, mai știa și că, până la urmă, disciplina din partea lui 
Dumnezeu întotdeauna dă roade bune și de durată. 

În sfârșit, Billy a ajuns în Piața Leneșilor. Aceasta era formată dintr-un pâlc de copaci 
dispuși în formă de pătrat. Scuarul avea o zonă deschisă în mijloc. Când Billy a pășit țopăind 
în zona deschisă, primul lucru pe care l-a băgat de seamă a fost că acolo nu se petrecea mai 
nimic. „Sunt oare leneși pe-aici?“ s-a întrebat el. Billy și-a primit răspunsul când și-a ridicat 
ochii spre copaci și a zărit acolo mii de leneși. Unii dintre ei stăteau tolăniți pe spate în niște 



șezlonguri pe măsura lor, moţăind în fața televizoarelor, în timp ce alții erau absorbiți de 
jocuri video. Alții tastau de zor, cu ochii pierduți în ecranele telefoanelor mobile, în timp ce 
alții, cu antifoane în urechi, se încredințau că nimeni nu îi deranja din moțăiala lor.  

Privind scena, Billy a început să se tulbure. „Leneșii aceștia n-au habar cât de urgent 
este ceasul în care trăim?“ și-a zis, cuprins de panică. „De ce irosesc atâta timp cu lucruri 
fără rost? De ce nimeni nu se roagă? De ce nimeni nu citește Biblia? De ce nimeni nu se 
pocăiește de păcatele lui, mijlocind în rugăciune pentru Pădurea Vestică?“ 

În final, lui Billy i-a fost imposibil să mai suporte scena aceea. 
—Treziți-vă, leneșilor! a orăcăit el din toți plămânii. Regele Se apropie! Vin vremuri 

grele! Vegheați și rugați-vă! Postiți, plângeți, tânguiți-vă pentru Pădurea Vestică! Nu știți, 
oare, că trăim zilele din urmă? Judecătorul stă chiar la ușă! 

După vreo cincisprezece minute de orăcăit astfel de îndemnuri, câțiva leneși s-au 
urnit, până la urmă, ca să vadă ce era tărăboiul acela. 

—Ce tot orăcăi acolo, domnule Broscoi? a zis unul dintre ei, cu un căscat. Nu vezi, 
oare, că dormim? 

—Ba tocmai asta văd! a orăcăit Billy, pătruns de urgența momentului. Oare voi, 
leneșii, nu știți că se apropie vremuri foarte grele? Vine foamete! Vin cutremure de pământ 
și războaie! Vin persecuții! Și, până la urmă, chiar înainte de revenirea lui Isus, sfinții vor fi 
puși la încercare, timp de trei ani și jumătate, în mâinile Imperiului lui Anticrist! Cum vă 
puteți aștepta să rămâneți tari în acele zile, dacă nu faceți decât să stați tolăniți toată ziua?! 

—Domnule Broscoi, a replicat un broscoi, cu un căscat, detest să fiu cel care îți dă 
vestea, dar tot orăcăitul dumitale este absolut de prisos. Dumnezeu nu le-ar lăsa niciodată 
pe creaturile Sale să treacă prin asemenea vremuri grele. Înainte să vină necazul cel mare, 
Isus ne va răpi pe nori și vom scăpa teferi și nevătămați. O, dar tare îmi pare rău pentru 
sărmanii evrei. Ei vor fi nevoiți să treacă prin vremurile acelea. Ei bine, măcar curcanii din 
Valea Curcanilor scriu o nouă serie de romane care să-i pună în gardă. În ce mă privește, eu 
îmi voi savura floricelele de porumb, urmărind întregul spectacol din înălțimile cerești. 

Lui Billy nu-i venea să creadă ce îi auzeau urechile. 
—Dar ce zici de Avraam, de Iosif, de Iov, de regele David și de profeți?! a strigat Billy, 

cu inima deznădăjduită. Ce zici de Petru, de Pavel și de apostoli? Ce zici de Însuși Isus? Cum 
rămâne cu Corrie Ten Boom și Eric Liddell din Al Doilea Război Mondial? Ce zici de Biserica 
din China? Nu Dumnezeu le-a îngăduit să treacă prin vremuri de grea încercare și testare? 
De ce lucrurile ar sta altfel pentru noi? 

La aceste cuvinte, leneșii s-au mulțumit doar să-l privească, căscând și vârându-și 
înapoi în urechi dopurile. Billy își dădea seama că își pierdea audiența și s-a grăbit să le 
spună: 

—Așteptați, așteptați, toată lumea! Înainte să vă întoarceți la somnul vostru, dați-mi 
voie să vă împărtășesc motivul pentru care mă aflu aici. Isus m-a trimis ca să vă citesc o 
scrisoare. 

—Ei bine, dă-i drumul atunci, a venit replica unuia dintre leneși. Eram pe punctul de 
a trece la nivelul cinci al jocului meu video. 

Broscoiul Billy a deschis plicul și a scos din el scrisoarea. Atunci, Duhul Sfânt a venit 
peste el și a început să citească cu îndrăzneală: 

 
Dragi leneși, 



înainte de toate, vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult. Și din acest motiv Eu, Isus, 
am câteva lucruri să vă spun. Înainte să primesc cununa vieții, în a treia zi, când Tatăl M-a 
înviat dintre cei morți, cu putere, M-am dus mai întâi la cruce, în ascultare de Tatăl Meu. Dacă 
vrea cineva să vină după Mine, trebuie să calce pe urmele Mele! Cei ce vor să aibă parte de 
gloria Mea, la revenirea Mea, trebuie să aibă parte mai întâi de suferințele Mele, în veacul 
acesta. O, leneși, vremurile cele mai grele pe care le-a văzut vreodată lumea pândesc la colț! 
Care echipă de fotbal se pregătește pentru meciul cel mare de vineri seara dormind în 
vestiare? Care armată se pregătește de război negând faptul că războiul va veni? Care 
alergător câștigă Jocurile Olimpice fără să alerge mai întâi multe curse? De ce, atunci, voi, 
leneșilor, irosiți atâta timp pe lucruri care amorțesc mintea și micșorează inima? Nu mai 
apăsați butonul de amânare a alarmei de trezire, ci treziți-vă! Scoateți-vă dopurile din urechi, 
confruntați-vă cu adevărul Calvarului și veseliți-vă când vă socotesc vrednici de suferință 
pentru Numele Meu! 

O, leneșilor, veacul viitor este pe cale să se nască! La întoarcerea Mea, adevărații fii și 
adevăratele fiice ale Tatălui Meu vor fi descoperite, din măruntaiele pământului, în puterea și 
gloria învierii, alături de Mine. Însă, înainte de bucuria nașterii pruncului, vine întotdeauna 
suferința travaliului. Voi nu sunteți pregătiți nici pentru travaliu, nici pentru naștere. Dar Eu 
nu renunț la voi. Și, de aceea, trebuie să vă disciplinez și să vă aduc pe calea cea îngustă și să 
vă pregătesc ca să domniți în credincioșie alături de Mine, în Împărăția Mea viitoare. În doar 
câteva zile, voi trimite un foc în Pădurea Vestică și, într-o clipă, toate avuțiile voastre de leneși 
vor fi mistuite de flăcări. Când se va întâmpla acest lucru, fugiți la Marele Stejar. Acolo veți 
găsi vindecare și adevăr pentru zilele ce vă stau în față. 

Cu dragoste,  
Isus. 
 
Când Billy a terminat de citit scrisoarea, și-a ridicat privirea spre copaci și a văzut că 

majoritatea leneșilor adomiseră în timp ce el citea. Unii își puseseră antifoanele înapoi în 
urechi, pe la mijlocul mesajului. Cu toate acestea, Billy a mai băgat de seamă și că, printre 
sforăiturile ce se auzeau dinspre copaci, erau și câțiva leneși care păreau mai însuflețiți. I se 
părea chiar că unii șopteau rugăciuni. Întorcându-se să plece din Piața Leneșilor, a șoptit și 
el o rugăciune:  

—Tată, după cum ai avut milă față de mine, cea mai tâmpă dintre creaturi, ai milă și 
de acești leneși pe care îi iubești, a zis el. Pregătește-i pentru viitoarele furtuni. Și 
pregătește-i ca să stea la masă la sărbătoarea de nuntă a lui Isus, în Împărăția Lui viitoare. 

Apoi, scuturându-și praful de pe tălpi, Broscoiul Billy a pornit înapoi către Marele 
Stejar. 
  



Capitolul 8 
Scrisoarea către oposumi 
 
Cam pe când Broscoiul Billy pleca din Piața Leneșilor, Wilbert Gândacul-Băț-

Umblător era cam la un ceas depărtare de Palatul Oposumilor. Pe drum, s-a oprit să se 
odinească puțin la un copac. Acum, pentru că Wilbert era un gândac-băț, s-a camuflat ușor 
pe copac, arătând ca o rămurică de-a lui. În timp ce Wilbert se odihnea, viezurele Bubba și 
soția lui, Brenda, au trecut pe acolo. Vrând să fie politicos, Wilbert i-a salutat din copac: 

—Salutare, viezuri de treabă! Cum v-a fost ziua? 
Auzind glasul, viezurii s-au uitat în sus la copac, dar nu au văzut pe nimeni acolo. 

Apoi, cu o expresie de confuzie pe chip, Brenda s-a aplecat spre Bubba și i-a șoptit ceva la 
ureche. 

—Bubba, a zis ea încetișor, nu cumva copacul acela ne-a întrebat cum ne-a fost ziua? 
—Așa cred, draga mea, așa cred, i-a răspuns, tot în șoaptă, Bubba. Îți spun, scumpo, 

lucruri mărețe și nemaipomenite s-au întâmplat prin părțile acestea în ultima vreme. 
Mărețe și nemaipomenite! Iar acum copacii vorbesc! 

—Ei bine, Bubba, ar trebui să le răspundem? a întrebat Brenda. 
—Sincer, nu știu, a replicat Bubba.  
Apoi, după o pauză, a adăugat: 
—Bănuiesc că n-ar strica să fim politicoși cu un copac. Dar probabil că n-ar trebui să 

le spunem nimic prietenilor noștri. S-ar putea să creadă că ne-au picat cam multe nuci de-
ale veverițelor în cap! 

Apoi, Bubba și Brenda s-au uitat la copac și au zis: 
— Ăăă, da, domnule Copac, am avut o zi bună. 
Chiar când Wilbert se pregătea să răspundă, cei doi viezuri au fugit în pădure. 
„Ei, asta chiar că a fost ciudat,“ și-a zis, sărind din copac și pornind din nou la drum. 

„De ce, oare, s-ar apuca viezurii să stea de vorbă cu copacii? Copacii nu vorbesc! Lucruri 
mărețe și neobișnuite, trebuie să recunosc.“ 

Wilbert a sărit din copac și și-a văzut de drum până la Palatul Oposumilor. Pe drum, 
Duhul Sfânt i-a adus aminte de un episod petrecut în urmă cu trei ani, când Dumnezeu i-a 
transmis un mesaj puternic de disciplină. La vremea aceea, Wilbert urmărise un program 
televizat în care un slujitor se ruga pentru oameni să fie vindecați. În timpul rugăciunii, unii 
au fost vindecați. Însă în loc să spună că semnele de vindecare erau menite să arate spre 
nădejdea celei de-a doua veniri a lui Isus, slujitorul a început să vorbească, plin de mândrie, 
despre ungerea măreață a vieții sale. De asemenea, a mințit, spunându-le oamenilor că era 
nevoie să îi dea bani dacă voiau să fie binecuvântați. Uimiți de vindecări, mulți dintre cei ce 
participau la program au început să arunce cu bani spre scena pe care stătea slujitorul. 
Când Wilbert a văzut una ca asta, inima i s-a umplut de lăcomie și a decis să urmeze 
exemplul acestui om pe care îl văzuse la televizor. În duminica următoare, a strâns o 
mulțime de gândaci-băț undeva în apropiere de casa lui. Planul lui era să le predice același 
mesaj pe care îl auzise de la slujitorul de la televizor, în speranța că așa avea să primească 
ceva bani de la ei. Însă, în chiar clipa când Wilbert voia să se roage pentru bolnavi, Duhul 
Sfânt i-a vorbit. „Wilbert,“ i-a zis El, „slujitorii Mei nu trebuie niciodată să facă negustorie cu 
Cuvântul Meu, pentru câștig. Ia-ți crucea și trăiește pentru veacul viitor.“ Când a auzit 
aceste cuvinte, Wilbert s-a pocăit cu lacrimi de lăcomia lui și de nebunia lui păcătoasă. Apoi, 
cu ochii plini de lacrimi, le-a cerut gândacilor-băț pe care îi strânsese să îl ierte. 



Aducându-și aminte câtă eliberare primise de la Dumnezeu prin focul disciplinei, 
Wilbert Gândacul-Băț Umblător s-a rugat pentru oposumi ca Dumnezeu să le deschidă și lor 
inimile față de mesajul din plic. La o adică, Wilbert știa pe propria piele cât de greu putea fi 
uneori să primești un cuvânt de disciplină. Dar mai știa și că, în cele din urmă, disciplina lui 
Dumnezeu întotdeauna produce roade bune și de durată. 

Până la urmă, Wilbert a ajuns după un deal și a văzut un pâlc de copaci dispuși în 
forma unei coroane mari și impunătoare. Era Palatul Oposumilor. Cerul se întuneca de-
acum și, cu cât s-a apropiat de Palatul Oposumilor, Wilbert a băgat de seamă, în copaci, sute 
și sute de oposumi care atârnau cu capul în jos, agățați cu cozile de crengi. Unii dintre ei 
strânseseră în jurul lor o mulțime și își foloseau cozile ca să se învârtă în jurul crengilor cât 
de repede puteau. Curios să afle mai multe despre cele ce se petreceau, Wilbert s-a cocoțat, 
fără o vorbă, pe un copac și a început să tragă cu urechea la conversații. Fiind gândac-băț și 
confundându-se atât de lesne cu scoarța copacului, nimeni nu a băgat de seamă că era 
acolo. 

—Lăsați totul în urmă și veniți să vă căpătați binecuvântarea de la cei mai buni! 
striga unul dintre oposumi către mulțime. Ia priviți aici!  

Oposumul a început, apoi, să se învârtă în jurul crengii cu o viteză atât de mare încât 
tot copacul a început să vibreze și să se zgâlțâie. Apoi, a dat drumul crengii, a făcut un salt în 
aer și a aterizat înapoi pe creanga lui în picioare. Când a văzut acest giumbușliuc, mulțimea 
a început să aplaude și să ovaționeze. Unii chiar au căzut pe pământ și s-au prefăcut morți. 
Când a încetat cu învârtitul, oposumul s-a adresat mulțimii: 

—Iată ziua voastră, doamnelor și domnilor! De ce să așteptăm să revină Isus? 
Împărăția lui Dumnezeu a venit deja, dacă puneți mâna pe ea și v-o însușiți! Tot ce ați putea 
dori vreodată este la îndemâna voastră, aici și acum. Sănătate, bogăție, faimă și aclamare – 
toate sunt ale voastre acum, în Numele lui Isus! Acum, doamnelor și domnilor, repetați, vă 
rog, după mine: „Greutăți, greutăți, luați-vă zborul, căci împărățim deja în veacul acesta!“ 

—Greutăți, greutăți, luați-vă zborul, incanta mulțimea neîmblânzită, căci împărățim 
deja în veacul acesta! 

În incantaţiile mulţimii, Wilbert s-a uitat în partea stângă, unde a văzut că ceilalți 
oposumi ce se învârteau pe ramuri din apropiere erau geloși. Aceștia au început să se 
învârtă tot mai iute și mai iute, în încercarea de a atrage mai mulți oposumi către crengile 
pe care se aflau ei. 

Tot ascultând incantațiile mulțimii, Wilbert s-a dus cu gândul la 1 Corinteni 4, unde 
Pavel îi mustra pe corinteni pentru că se lepădaseră de viața crucii și se și vedeau regi 
acum, în veacul acesta. Considerând că deveniseră regi înainte de revenirea lui Cristos, 
corintenii se purtau așa cum se poartă regii plini de răutate ai acestui veac. Wilbert 
cunoștea, din proprie experiență, pericolele care îi pasc pe ucenicii lui Cristos care se cred 
regi acum, înainte de revenirea Regelui regilor. 

Cu inima răscolită de iubire și compasiune, Wilbert Gândacul-Băț-Umblător și-a 
ridicat glasul și a strigat cu putere: 

—O, oposumi de la Palatul Oposumilor! Părăsiți aceste căi nechizbuite înainte să 
vină furtuna și începeți să trăiți pentru veacul viitor! 

La auzul acestor cuvinte, oposumii s-au speriat și au început să se uite în jur. Nu 
puteau vedea cine le vorbea pentru că Wilbert se camuflase între copaci și nu ieșea cu 
nimic în evidență.  

—Cine ești? De unde vii? au început să strige unii și alţii din mulțime. 



Aceștia erau atât de obișnuiți să fie fermecați cu pizza, zarvă și exagerări încât nu 
prea știau cum să răspundă unui mesager fără nume și fără chip. 

—Numele meu este Wilbert Gândacul-Băț-Umblător și Isus m-a trimis aici cu un 
mesaj pentru voi, a zis Wilbert. 

Apoi a deschis plicul și a scos scrisoarea scrisă de Isus pentru oposumi. În aceeași 
clipă, Duhul Sfânt a venit peste el și a început să o citească cu îndrăzneală: 

 
Dragi oposumi, 
mai întâi, vreau să spun că vă iubesc foarte mult. Și din acest motiv, Eu, Isus, am câteva 

lucruri pe care trebuie să vi le spun. Dragi oposumi, ați uitat că, înainte să am parte de glorie, 
în a treia zi, am avut parte de reproșuri și defăimări din partea oamenilor, în afara taberei? 
Ați uitat, oare, pilda sfinţilor Mei apostoli, a căror carne am umplut-o cu răni, pentru că erau 
reprezentanții Mei? Ei s-au veselit când au fost considerați vrednici să sufere dizgrația pentru 
Numele Meu, pentru că nădejdea lor era în moștenirea pe care aveau să o primească la 
revenirea Mea. Voi, însă, oposumilor, vedeți lucrurile pe dos. Voi vă socotiți regi acum și, astfel, 
vă tratați unul pe altul ca niște dictatori geloși. Dragi oposumi, la ce bun să câștigați toată 
lumea în acest veac și totuși să vă riscați viața în veacul viitor? Vă îndemn să vă pocăiți și să 
vă lepădați de micile voastre împărății, pentru a putea moșteni o împărăție care nu va fi 
adusă de puterea omenească, ci la întoarcerea Mea. Luați-vă crucea și trăiți ca pelerini și 
călători în acest veac al întunericului. Până când Mă voi întoarce să aduc dreptatea Mea pe 
pământ, iertați și rugați-vă pentru dușmanii voștri, tot așa cum și Eu v-am iertat pe voi la 
cruce. Mijlociți pentru salvarea celor răi, amintindu-vă cum, în îndurarea Mea, v-am smuls și 
pe voi din foc. Dați-vă viețile unul pentru altul în veacul acesta, ca să puteți moșteni 
adevărata viața, în cel viitor. 

Oposumi, nu vă dați voi seama, oare, că o camionetă se îndreaptă cu viteză maximă 
spre voi, care sunteți în mijlocul drumului? Vă sfătuiesc: Întoarceți-vă de la căile voastre 
nebunești înainte să fiți călcați în picioare! Lepădați-vă de coroana voastră trecătoare și 
acceptați înțelepciunea crucii, având nădejdea unei coroane care va rămâne veșnic! Pentru 
că, da, Eu voi testa inimile tuturor creaturilor cu foc. În zilele acelea, nu veți mai putea să vă 
legați grijile și să vorbiți până trec. Mă veți iubi voi și veți rămâne ai Mei chiar și în mijlocul 
presiunilor acelor vremuri? Mă veți mai considera vrednic de închinare și adorare în timp ce 
tai din voi până la limită? Dacă vă veți ține strâns de Mine și vă veți duce crucea în veacul 
acesta, atunci, pe viața Mea, vă promit că, la întoarcerea Mea, vă voi instala în poziții de 
autoritate peste pământ, ca adevărați regi și adevărate regine. Dragii mei oposumi, voi nu 
sunteți încă gata să primiți un sceptru în mâini. Dar Eu nu renunț la voi. Și, pentru că nu 
renunț, trebuie să vă disciplinez ca să vă aduc pe calea cea îngustă și să vă pregătesc să 
domniți în credincioșie alături de Mine, în Împărăția Mea viitoare. În doar câteva zile, voi 
trimite foc în Pădurea Vestică și, într-o clipă, toate împărățiile voastre vor fi mistuite de 
flăcări. Când se va întâmpla acest lucru, fugiți la Marele Stejar. Acolo veți găsi vindecare și 
adevăr pentru zilele ce vă stau în față. 

Cu dragoste, 
Isus. 
 
Când Wilbert a terminat de citit scrisoarea, mulți oposumi, mai ales dintre cei ce se 

învârteau, s-au înfuriat.  
—Oricine ai fi, de ce ești atât de „lasă-mă să te las“?! a strigat un oposum. 



—Ai un duh de sărăcie! a strigat altul. În mod sigur, mesajul tău este de la diavolul! 
Dumnezeu vrea să avem mălaiul în veacul acesta și vrea să-l și mâncăm! 

Apoi, alt oposum a strigat: 
—Pământul este al nostru acum, noi avem stăpânirea acum și, cu destui bani în 

buzunare, nu este munte pe care să nu-l urcăm! Mă rup de cuvintele tale și de influența ta 
negativă! 

În timp ce oposumii vociferau spre Gândacul-Băț pe care nu-l puteau vedea, Wilbert 
s-a uitat spre dreapta și a zărit un tânăr oposum care se pocăia, aplecat la pământ, cu ochii 
în lacrimi. 

—Doamne, iartă-mă pentru mândria mea! s-a rugat el. Iartă-mă pentru 
îndreptățirea de sine! Sunt cel mai mare dintre păcătoși! Ai milă de cei răi ai pământului, 
după cum ai avut milă și de mine. Dreptatea și judecata sunt doar ale Tale! 

Atunci, unul dintre oposumii înfuriați și-a ridicat privirea. Mijindu-și ochii, a văzut, 
deodată, că unul dintre bețele copacului avea ochi. 

—Ia te uită, acolo e! a strigat el. 
Când a înțeles că fusese descoperit, Wilbert a început să sară din creangă în creangă 

pe diferiți copaci, până când oposumul i-a pierdut urma. Apoi a vrut să plece din Palatul 
Oposumilor. Și, îndepărtându-se, a rostit o rugăciune:  

—Tată, după cum ai avut milă de mine, cel mai mult vinovat de o neprihănire 
proprie dintre toate făpturile, ai milă și de acești oposumi pe care îi iubești, s-a rugat el. 
Pregătește-i pentru zilele din urmă și pregătește-i să primească o coroană care va rămâne 
veșnic în Împărăția Ta viitoare. 

Apoi, scuturându-și praful de pe picioare, Wilbert Gândacul-Băț- Umblător a pornit 
la drum înapoi spre Marele Stejar. 
  



Capitolul 9 
Focul 
 
Nimeni nu știa cum începuse. Trecuse o săptămână de la întrunirea ce avusese loc la 

Marele Stejar și un foc neînduplecat mătura întreaga Pădure Vestică. Incendiul cuprinsese 
Valea Curcanilor și, în câteva clipe, Biblioteca Glu-Glu-Glu și Societatea Curcanilor Buni-de-
Gură au fost făcute scrum. Focul a trecut apoi la regiunea în care locuiau vulpile și, în câteva 
clipe, luminile scânteietoare ale Vizuinii Vulpilor Scânteietoare s-au prăbușit cu zgomot. 
Focul s-a întins apoi spre Șirul Ratonilor și, în câteva clipe, flăcările au mistuit fiecare rest 
de gunoi și toate fructele putrezite cu care se îmbuibaseră ratonii. Incendiul a ars și Piața 
Leneșilor și, în doar câteva momente, din jocurile video și șezlongurile lor nu mai 
rămăseseră decât cărbuni înăbușiți. Focul a mistuit cu repeziciune și Palatul Oposumilor și, 
în doar câteva clipe, nu a mai rămas creangă pe care oposumii maeștri la învârtit să își 
poată executa giumbușlucurile. Focul nu a lăsat nimic neatins: conturi de economii... piața 
locurilor de muncă... bănci... guverne... instituții de educație... piața imobiliară... politici de 
asigurări... bătrâni, tineri, bogați și săraci... toți și toate au simțit dogoarea lui. Pe măsură ce 
focul s-a răspândit, curcanii, vulpile, ratonii, leneșii, oposumii, precum și orice altă făptură 
din Pădurea Vestică, se îndreptau în fugă, cu miile, către Marele Stejar. 

Acum, în timp ce animalele livraseră scrisorile în diferitele părți în care locuia 
familia lui Isus din Pădurea Vestică, Barbara, femela de castor, rămăsese la Marele Stejar, 
întocmai cum o instruise Isus. Când deschisese plicul, găsise în el imagini cu o cruce veche 
și zgrunțuroasă. Mai găsise și un bilețel din partea lui Isus, pe care scria: „Barbara, ți-am dat 
dinți puternici ca să tai, să sculptezi și să clădești. În următoarea săptămână, înainte să vină 
focul, vreau să îți pui dinții la treabă și să cioplești Marele Stejar în forma pe care o vezi în 
aceste imagini. Am desemnat acest copac să fie un stejar al neprihănirii.“ Până să înceapă 
focul, Barbara își îndeplinise slujba cu mare râvnă. Cu deosebită grijă și atenție, Marele 
Stejar fusese cioplit și căpătase forma unei cruci uriașe. Crucea era înaltă, avea rădăcinile 
adânci, iar umbra ei se întindea în lung și-n lat, până departe. 

Cât timp Barbara se îndeletnicise cu sculptarea Marelui Stejar în formă de cruce, 
Veverița Sally și toate prietenele ei munciseră din greu adunând hrană la Marele Stejar și 
pregătind masa festivă poruncită de Isus. Când a izbucnit focul, pe pământ de jur-
împrejurul copacului erau castroane de nuci și fructe proaspete, ulcioare cu apa cea mai 
proaspătă pe care v-ați putea-o închipui și tot soiul de plăcinte dulci. 

 
Diferite grupuri de animale soseau la Marele Stejar, dar era ceva foarte diferit la ele. 

Când au sosit curcanii, Sconcsul Sammy a recunoscut câțiva dintre cei pe care îi întâlnise în 
ziua aceea, în sala de conferințe a Bibliotecii Glu-Glu. A observat că privirile lor mândre 
fuseseră înlocuite de o blândeţe și smerenie a zdrobirii. A mai băgat de seamă și că, în loc să 
folosească cuvinte pompoase ca să se impresioneze unii pe alții, curcanii se zideau unii pe 
alții cu discursuri obișnuite, pe înțelesul tuturor. Când au sosit vulpile, Țestoasa Tanya l-a 
văzut pe Freddy Sclipiciosul, precum și pe Vulpoiul Fabian și familia acestuia. A băgat de 
seamă că Freddy Sclipiciosul nu mai era obsedat de imaginea lui exterioară în ochii 
celorlalte vulpi. Dimpotrivă, acum și el, și celelalte vulpi aveau ochii în lacrimi și citeau cu 
atenție din cartea 1 Petru, împreună. Cu ajutorul focului, își dăduseră seama că vechea cale 
a Evangheliei era, de fapt, singura cu adevărat relevantă pentru oricare generație. Când au 
sosit ratonii, Paul Porc-Spinos l-a recunoscut pe Riley și pe ratonii care aruncaseră cu 



resturi de mâncare în el. A observat că, în loc să-și hrănească fețele cu gunoaie mizere, 
ratonii ieșiseră la lumină, se țineau de mâini și se rugau unii pentru alții. I-a ajuns la urechi 
rugăciunea lor, în care Îi cereau lui Dumnezeu putere să reziste ispitei, să se tragă unii pe 
alții la socoteală și să se lepede de poftele firii lor. Când au sosit leneșii, Broscoiul Billy a 
recunoscut câțiva dintre leneșii care adormiseră în timp ce el le împărtășise mesajul pe 
care i-l încredinţase Isus pentru ei. A observat că, departe de a avea feţele boţite de somn și 
glasurile apatice, leneșii se rugau acum fierbinte lui Dumnezeu să îi trezească din somn pe 
prietenii lor și pe cei din familiile lor. Când au sosit oposumii, Wilbert Gândacul-Băț-
Umblător i-a văzut pe câțiva dintre cei ce dădeau reprezentații de învârtit. A băgat de 
seamă că, în loc să facă giumbușlucuri și să concureze unii cu alții, din spirit de gelozie și 
invidie, acum ei se susțineau unii pe alții, cu lacrimi în ochi și dragoste în inimi. Într-adevăr, 
după cum argintul este curăţit prin foc, tot așa și focul trimis de Isus în Pădurea Vestică 
realiza o lucrare profundă de curățire în inimile tuturor celor din familia Lui. 

După ce toate grupurile de animale sosiseră, în sfârșit, fiecare și-a ocupat locul la 
piciorul crucii. Când pășeau în umbra crucii, aceasta îi adăpostea de căldură. După cum vă 
închipuiți, animalele erau foarte flămânde și din cale-afară de însetate. Când au văzut 
mâncarea aceea delicioasă și apa curată ce se găseau pretutindeni în jurul lor, toate au vrut 
să mănânce și să bea. Dar pierduseră totul în foc și nu aveau bani cu care să plătească 
pentru nuci, apă sau plăcinte. Așa că, cu foamea în ochi și în burtă, s-au așezat și se zgâiau la 
festinul întins de jur împrejurul lor. 

Apoi, deodată, s-a petrecut ceva extraordinar. O lumină de o frumusețe deosebită, în 
nenumărate culori, a început să strălucească din spatele crucii. De fapt, lumina era atât de 
puternică, încât prin comparație, focul din Pădurea Vestică părea o mică flăcăruie. 

—Ce este aceea? a strigat o vulpe. Lumina aceea este mai puternică decât toate 
luminile pe care le-am avut noi, la Vizuina Vulpii Sclipitoare, laolaltă! 

Pentru că lumina a devenit tot mai strălucitoare, deodată, Vulturul Ilie a strigat:  
—Priviți, este Isus, Mesia, Judecătorul și Domnul pământului, Marele 

Răscumpărător, Leul și Mielul! 
După aceste cuvinte ale lui Ilie, Isus a pășit la vedere din spatele crucii. Pe chipul Lui 

se întindea cel mai larg zâmbet pe care l-ați văzut vreodată, iar fața Lui scânteia mai 
puternic decât soarele. Când S-a uitat la toate animalele ce se strânseseră înaintea Lui, la 
cruce, un râu de iubire și bucurie a început să curgă din El, revărsându-se peste toate 
făpturile. Atunci, animalele, toate smerite prin foc, au început să plângă de bucurie și 
recunoștință. Deși toate pierduseră, în flăcările disciplinei lui Dumnezeu, clădiri, reputație, 
bani, slujbe și statut, acum își dădeau seama, deodată, că nimic din toate acestea nu se 
putea compara cu măreția nemaivăzută a cunoașterii lui Cristos cel răstignit. 

Cu glasul pătruns de maiestate și compasiune, Isus a început să vorbească: 
— Scumpa Mea familie, vă primesc pe toți în locul eliberării, vindecării și adevărului, 

a început El. Eu sunt Leul din tribul lui Iuda. Nimic necurat și impur nu poate sta în 
prezența Mea! Niciun lucru urâcios nu va avea voie să intre în Împărăția Mea viitoare! De 
aceea, din marea Mea bunătate, credincioșie, îndurare și dragoste față de voi, Mi-am scos 
ghearele și, prin foc, v-am sfâșiat înșelătoriile, mândria, falsitatea și închipuirile voastre 
deșarte. Însă, când Îmi întind toiagul disciplinei, Eu nu doar rup în bucăți, ci și repar; nu 
doar rănesc, ci și vindec. 



La cuvintele lui Isus, un val de putere și lumină a ieșit, deodată, din El și a atins toate 
animalele. Atinse de această putere, toate s-au simțit curate pe dinăuntru și s-au umplut de 
bucurie. Apoi, cu glasurile înecate de pasiune, toate animalele au început să strige: 

—Îți mulțumim, Isuse, pentru disciplina Ta plină de îndurare! Îți mulțumim pentru 
că ne tratezi ca pe niște fii și fiice! Îți mulțumim pentru că ne ții pe calea îngustă! Ne 
încredem în conducerea Ta, orice ar fi! 

După ce au rostit aceste cuvinte, animalele au început, grupuri-grupuri, să se 
pocăiască unele faţă de altele pentru toate pietrele și pentru tot noroiul cu care se 
împroșcaseră. 

Apoi, Isus a vorbit din nou. 
—Dragii Mei, a zis el, adevărat vă spun că aceste focuri prin care tocmai ați trecut nu 

sunt decât începutul durerilor nașterii. Vă avertizez acum că, în zilele ce vă stau în față, vă 
așteaptă vremuri mult mai dificile. Zilele acelea vor fi zile de mare cernere și testare pentru 
poporul Meu. Un om al nelegiuirii, controlat de Satana, va veni la putere peste pământ și, 
timp de trei ani și jumătate, Eu voi îngădui ca dragostea și loialitatea poporului Meu să fie 
testate prin mâna lui. Să știți un lucru, însă, și să îl știți bine: când va veni acest om, 
înseamnă că a început greul travaliului. Locuitorii pământului vor trece prin vremurile cele 
mai grele pe care lumea le-a cunoscut vreodată. Vegheați, deci, și rugați-vă, pentru că 
întoarcerea Mea se apropie! Ca să fiți pregătiți pentru focurile din greul travaliului, trebuie 
mai întâi să treceți prin aceste focuri de început ale disciplinei. În zilele ce vin, nu există 
decât o busolă care vă poate conduce prin furtunile care vor mugi peste tot în jurul vostru: 
calea crucii Mele. Cei ce își clădesc viețile, bisericile și familiile pe această stâncă, prin 
puterea Duhului Meu, vor rămâne fermi, credincioși Mie, în furtuna acelor zile. Însă, la 
întoarcerea Mea, voi găsi Eu, oare, credință adevărată pe pământ? Voi găsi Eu o dragoste 
statornică, nepieritoare? Voi găsi Eu o loialitate fermă și neabătută? Voi găsi Eu un 
angajament sigur și neșovăitor? Într-adevăr, prin multe necazuri trebuie să intrați în 
Împărăția Mea și prin foc îi voi modela pe slujitorii Mei, ca să fie o Mirească pregătită 
pentru venirea Mea! 

De aceea, prieteni, vă îndemn să vă plecați la piciorul crucii, acum, cât încă mai este 
timp, și să vă hrăniți cu adevărul și puterea ei. Clădiți o arcă a lui Cristos cel răstignit! 
Clădiți o cultură a crucii în toate relațiile voastre și în tot ceea ce faceți. Dragi curcani, 
folosiți cunoașterea pe care v-am încredințat-o nu ca să vă smulgeți laude unii altora, ci ca 
să slujiți turma Mea și să clădiți o credință vibrantă în poporul Meu! Dragi vulpi, fugiți de 
iubirea de bani, lepădați-vă de falsele conforturi și de evangheliile false ale acestui veac și 
puneți-vă în ordine prioritățile. Dragi ratoni, este timpul să vă curățiți inimile și mințile! 
Lăsați gunoaiele și fructele interzise, cât încă mai este timp! Dragi leneși, treziți-vă, nu mai 
irosiți vremea pe căutări fără sens și lăsați-Mă să vă pregătesc pentru furtunile ce se 
apropie! Dragi oposumi, nu mai folosiți Numele Meu ca să vă zidiți propriile împărății, 
încetați cu numerele de circ prin care vreți să vă câștigați faimă și supuneți-vă disciplinei pe 
care Eu – nu diavolul – trebuie să o exercit, dacă vreți să aveți parte de Împărăția Mea 
viitoare – da, Împărăție pe care Eu o voi întemeia prin propria Mea putere, pentru ca 
nimeni să nu se poată lăuda în prezența Mea. 

Vă spun tuturor, timpul s-a scurtat. Vegheați. Rugați-vă. Pocăiți-vă. Postiți. Hrăniți-
vă fără oprire din adevărul crucii, pentru că aici și doar aici veți găsi curăție, putere și 
eliberare pentru zilele ce vă stau înainte. Hrăniți-vă din îndurarea pe care ea v-o descoperă. 
Hrăniți-vă din exemplul de sacrificiu de sine dat în ea. Și, pe viața Mea, vă spun că cei ce au 



parte de suferințele Mele în acest veac, învățând să se laude numai și numai cu crucea Mea, 
în mod sigur vor avea parte și de gloria Mea, în veacul ce vine! 

După aceste cuvinte, Isus Și-a întins mâna spre mâncarea așezată de jur împrejurul 
crucii, îndemnând animalele să se apropie și să mănânce. Unul câte unul, animalele s-au 
apropiat de festin și au început să mănânce și să bea pe săturate, fără bani și fără niciun 
cost. 

 
Sfârșit. 
 
 
 
 
  
 
 
 


