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Dziecko Zmienia Nasz Świat 
 

 Część 1  

 Stabilny w jaskini  

 
 "Pospiesz się do stajni, Matthias.  Potrzebujemy cię!"  

 Patrzę w górę i zobaczyć mama machając rękami w podnieceniu, kiedy dzwoni do mnie, 
więc od razu odpowiedział: "Mam wołu gospodzie i to idzie powoli po wypiciu w 
strumieniu."  

 I wyciągnąć mocniej wół liny uwięzi zachęcając go do poruszania się wzdłuż szybciej, a 
potem krzyczeć "Czas Kanał" Rozumie i podnosi jego tempo.  

 Ponieważ ja już przetoczyła się przez stajnię wewnątrz jaskini i umieścić na warstwie 
świeżego słomy, zastanawiam się, dlaczego mama dzwoni do mnie tak pilnie.  

 "Co się stało, mamo?"  

 "Tie wół do ogrodzenia zewnątrz jaskini.  Para właśnie przybył i są w środku.  Przyniosłem 
im mały dzbanek z wodą do picia i trochę chleba.  Kobieta stara się trochę odpocząć 
przed urodzeniu dziecka. "  

 "Co?  Dlaczego w stajni? "  

 "Gospodarz powiedział im, nie ma miejsca w gospodzie, ani miejsce na pobyt w mieście.  
Dzięki Bogu, usłyszałem je i zaproponował im używać stabilnego jaskinię w zajeździe w 
dolnej części wzgórza.  Gospodarz zgodził. "  

 "Och, OK".  

 Jak o tym myślę, nie powinno być zaskoczeniem, jak przepełnione naszym miasteczku 
Betlejem jest dzisiaj.  

 Kiedyś mój ojciec powiedział mi Betlejem to miejsce narodzin króla Dawida około tysiąca 
lat temu.  Bóg i lud wybrał go na króla Izraela.  Miał wiele żon i dzieci-setki potomków.  

 Mama powiedziała mi, że w ubiegłym miesiącu New Roman Census za podatki w Judei 
wymaga wszystkich do powrotu do rodzinnego miasta, aby się zarejestrować.  W naszym 
przypadku, potomkowie Dawida musiał wrócić do Betlejem, miasta Dawidowego.  Więc, 
Inn i domy mieszczan są zatłoczone z krewnych.  Betlejem nie ma miejsca dla tylu out-
of-town goście.  

 Karczmarz jest dobrym człowiekiem.  Mówi, że skoro jego jest jedynym zajazd w mieście, 
po prostu nazwy to "Inn". Posiada 12 pokoi - wystarczająco duże, aby służyć kilku 
karawany kupców tygodniowo którzy zatrzymują się tu za nocleg.  Dziś jest pełen gości 
oczekujących spisu ludności, że jutro w południe.  
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 Jak zawiązać wołu na zewnątrz ogrodzenia, widzę osioł związana blisko.  To wygląda 
zmęczony i wyczerpany.  Prawdopodobnie należy do kilku-one musiały przebyć długą 
drogę.  

 Ponieważ jestem stajennego karczmy, łapię naręcze paszy z zewnątrz kosza i wyrzucić 
go w żłobie ciosanego skalnego przed wół.  Prysznic deszczu po południu zwilża się 
Jęczmień paszowy i trawy, które teraz zapach tylko w prawo.  Wół zaczyna jeść od razu.  

 Osioł odwraca głowę w kierunku wołu, a potem do mnie.  Więc szybko złapać kolejny 
naręcze paszy i wyrzucić go do złamanego drewnianym żłóbku paszy, którą mam 
przenieść na osła.  Osioł wydaje wdzięczny i pochyla swoją głowę nisko, aby dostać się 
do paszy.  

 "Pospiesz Matthias!  Spójrz, oto przyszedł Sarah i Izaaka.  Dobre!  Sarah zajmie 
dzieckiem Izaaka podczas wprowadzić je i siebie do pary.  Muszę natychmiast wrócić do 
kuchni Inn.  Jestem bardzo zajęty gotowania kolację dla gości, ale przyniosę coś do 
jedzenia dla wszystkich tu później. "  

 Mama rzuca się tak jak moja siostra spacery nad naszym domu gospodarstwa naszego 
brata w ramionach.  Żyjemy w kolejnej jaskini, około 40 kroków z dala od stabilnej jaskini.  

 Sara wita mnie "Matthias.  Masz karmić i siano całym rękawy i koszulkę!  Czy złapany w 
deszcz? "  

 Jak szczotkować moje ubrania odpowiadam: "Dzięki.  Nie, schował się w jaskini w jednym 
ze wzgórz, ale wół mam dość mokre.  Deszcz zmył kurz z powietrza, a więc teraz 
wszystko odświeżone kwiaty pachnieć perfumami.  Dzięki Bogu, burza przeszła  
szybko. "  

 Kiedy wchodzimy część stajni, która jest wewnątrz jaskini, pozdrawiamy para jak uczono 
nas w szkole przy synagodze.  Mamy łuk i życzę im pokoju "Szalom!"  

 Mała Isaac tylko chichocze i robi śmieszne miny.  Jego śmiechem zaczyna nas 
wszystkich śmiechem.  

 Uśmiechnięta młoda kobieta wita nas.  Ona jest bardzo ładna, i bardzo ciąży.  Mężczyzna 
obok niej patrzy i uśmiecha się do nas trzech.  

 "Shalom, dzieci.  Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że cię widzę "panienka kiwa głową i mówi 
dalej, grzecznie zapytać:" Jakie są wasze imiona i ile masz lat? "  

 "Jestem Matthias, stabilny chłopiec w tym Inn.  Jestem dziewięć lat.  To jest moja siostra 
Sarah;  ona osiem lat, a zajmuje się nasz jeden-letniego brata, Izaaka, podczas gdy mama 
gotuje w gospodzie ".  

 Pani ma miłą, śliczną twarz i odpowiada: "Wszyscy są bardzo mili.  Co za wspaniała 
rodzina jesteście.  Jesteśmy wdzięczni swojej matki, który pomógł znaleźć to miejsce 
schronienia podczas burzy z nami.  Ona nawet zaproponował, aby pomóc mi dostarczyć 
moje pierwsze dziecko.  Zostaliśmy pobłogosławieni przez Boga przez was wszystkich. "  

 Człowiek wstaje przedstawić siebie i swoją żonę.  "Shalom, dzieci.  Nazywam się Józef i 
to jest Mary.  Jestem potomkiem króla Dawida Betlejem.  Wracamy do rejestracji z 
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naszego dziecka, które wkrótce będzie wśród nas, jeśli Bóg pozwoli.  Matthias, twoja 
mama powiedziała, że mogę zapytać, czy chcesz zadbać o nasze osła, a my tu jesteśmy.  
Zrobisz to dla nas? "  

 Łał!  Nikt nie wita mnie tak uprzejmie i faktycznie pyta, czy będę dbać o swoich 
zwierzęcych większość ludzi po prostu krótko zamówić mi, co mam robić.  W skromnym 
stajennego, jestem do tego przyzwyczajony.  Czuję się bardzo dobrze o tym uprzejmy 
para.  On nawet przypomina mi mojego ojca.  

 "Tak, oczywiście, że tak.  Lubię zwierzęta.  Są zabawy.  Ponadto, kocham opiekę nad 
nimi.  Cieszę się, że mnie poprosił.  Właśnie dał swojemu Donkey jakiś kanał, a później 
weźmie go do wody i myć go.  To wygląda bardzo zmęczony. "  

 "Dziękuję Ci.  Tak, to przeprowadza Mary i bagaże długą drogę przez wiele dni. "Józef 
pyta:" Czy mogę zapytać, gdzie jest twój ojciec? "  

 Waham się i spojrzeć na Sarę, która kiwa głową iść do przodu i powiedzieć im.  

 "Cóż, nasz ojciec zginął, zamordowany przez gang złodziei w ubiegłym roku.  Był 
pasterzem w tych wzgórz i posiadał małą trzodę.  Pewnej nocy, gdy był sam w Shepherds 
Pole one wbił go w plecy i ukradł jego owce. "  

 "Och, tak mi przykro, że" Maryja mówi ze smutkiem, jak wzdycha.  

 Józef pojawia się zły i pyta: "Czy te rabusie i mordercy złapany i doprowadzony do 
sprawiedliwości?"  

 "Nie.  Nikt nie wie, kim są.  Są uciec z owiec w okresie nocy.  Wszyscy myślą, że 
zapędzono trzodę przez skaliste południowych pustynnych drogach więc nikt nie mógł 
ich śledzić.  

 "Wszyscy zasmucony śmiercią taty, w tym mieszczan i okolicznych pasterzy.  

 "Nie mamy już u krewnych w okolicy, kto mógłby nam pomóc.  Tak, straciliśmy nasz dom 
i dobytek do lichwiarzy.  Mama powiedziała, musieliśmy zapłacić je z powrotem ojca 
pożyczki dostosowany do początkowo kupić owcę.  

 "Miesiąc później, mama urodziła Izaaka.  Później wzięła tylko zadania, które były 
dostępne do gotowania w Inn.  W zamian właściciel pozwala nam korzystać z jaskini obok 
tego jednego dla naszego domu.  Jego żona daje mama resztki jedzenia z posiłków w 
swoim rodzaju dla nas do jedzenia.  On wynajmuje mi się być stabilna chłopca za jego 
Inn, więc mama dostaje trochę pieniędzy dla naszych potrzeb. "  

 Józef wydaje się bardzo zaskoczony.  "Tak, jest wdową podnosząc trzy piękne dzieci.  
Co odwaga, siła, i ciężka praca!  Chwała Bogu za zachowanie cię po takiej tragedii 
łamanie serca ".  

 Oczy Sary zaczynają drzeć jak ona słucha naszej rodziny jeszcze jeden raz powtarzane 
smutnej historii.  Anonse Mary i pyta ją, czy ona i Isaac chcą siedzieć blisko niej.  Sarah 
robi, a trzy z nich przytulić sobą ściśle na chwilę.  
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 Józef rozkłada naprężenia: "Matthias, jestem z zawodu cieśla.  Czy mogę coś naprawić 
dla Ciebie w domu lub w tej stajni? "  

 Jego oferta zaskakuje mnie: "Hmm, tak.  Mamy tylko ciosanego manger Rock for paszy 
i wody tutaj przy wejściu.  Chciałbym skorzystać z naszych menedżerów, a także 
drewniane do karmienia zwierząt.  Niestety, oni rozpadło.  Używamy tylko tę stajnię dla 
wołu gospodzie i dla zwierząt gości, gdy w stajni dziedzińcu jest zbyt tłoczno.  Tak, nasze 
najlepsze drewniane menedżerów są w stajni przez Inn dziedzińcu.  Czy mógłbyś 
naprawić te dwa menedżerów? "  

 "Tak, oczywiście.  Byłbym szczęśliwy, aby to zrobić. "On wychodzi otwór jaskini i znajdzie 
osioł żłób jest już pusta.  Potem podnosi drugą drewnianą jeden obok pojemnika 
paszowego.  

 Śmieje się.  "Wygląda jak jeden z tych drewnianych menedżerów również może mieć 
służyć jako mobilne kołyski do dzisiaj niemowlęcym.  Będę naprawić je od razu. "  

 Józef wyjmuje narzędzi stolarskich jakiegoś jednego ze swoich toreb.  Od razu zaczyna 
naprawiać menedżerów.  

 Maryja uśmiecha się do niego z dumą.  On wygląda tak szczęśliwy, podczas gdy on 
pracuje dłońmi.  

 

 -------- Koniec Część 1 Tekst.  
           Ciąg dalszy w części 2.  
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Dziecko Zmienia Nasz Świat 
  

 Część 2  

 Betlejem i jego owce  

 
 Maryja patrzy mi prosto w oczy.  "Jesteś wysoki i inteligentny dla młodego wieku i mówią 
bardzo dobrze, Matthias".  

 "Dziękuję Ci.  Kiedy byliśmy w Shepherds polu razem, mój ojciec nauczył mnie, jak być 
sheepherder i jak zapamiętać Pismo codziennie.  Nasza matka uczy nas czegoś nowego 
każdego wieczoru w domu.  Uwielbiam się uczyć.  Ponadto, nasz rabin uczy się w szkole 
przy synagodze.  Czasami moi przyjaciele sądzę mówić zbyt wiele, więc nie chcą się ze 
mną bawić. "  

 Józef słyszy nas, tak jak remonty drewnianych menedżerów i komentarze: "To coś więcej 
niż nauka.  Masz wiele darów od Boga - dobra pamięć, szybki umysłu i wrażliwości.  We 
wczesnym okresie życia, trzeba było nauczyć się pracować tak ciężko, jak człowiek robi.  
Stajecie się człowiekiem rodziny.  Nie spotkałem nikogo w tak młodym wieku, który jest 
tak jasna.  Nie martw się;  Twoi znajomi będą cię zrozumieć lepiej jak każdy dorasta ".  

 Mary pośredniczy "Matthias, nigdy nie zostały do Betlejem wcześniej, więc mam 
nadzieję, możesz mi powiedzieć o tym obszarze."  

 Podniecony, szybko odpowiedzi na jej prośbę: "Jestem zawsze zadowolony rozmawiać 
o naszym małym miasteczku.  Betlejem znajduje się na szczycie wzgórza w kilku Judei.  
Jego nazwa oznacza "dom chleba", chociaż niektórzy twierdzą, że to znaczy "Dom 
mięso" ze względu na nasze owce sprzedawane na rynku.  

 "Mój ojciec powiedział mi, że są obok szlaku handlowym, który łączy się z innymi 
drogami.  Handlowcy podróżować z Egiptu na południu, po Judei, i dalej aż do rzymskiej 
prowincji Syrii na północy.  Potem wracają tą samą drogą.  Wiele karawany kupców 
załadować swoje zwierzęta juczne z towarami lub nawet rudy metalu.  Dlatego zatrzymują 
się tu w drodze do lub z Jerozolimy.  Więc, Betlejem ma ten Inn, gdzie mogą zatrzymać 
się na noc, aby odpocząć i wody i karmić swoje zwierzęta do podróży. "  

 Maryja wstaje i podchodzi do wejścia do jaskini.  "Krajobraz jest piękny.  Jak duża jest 
Betlejem? "  

 Lubię odpowiadając na jej pytania, "Betlejem ma małą synagogę, a nasz nauczyciel, 
rabin Levi mówi, że nasze miasto i jego otoczenie społeczność liczyła około 240 osób, w 
tym dzieci;  około 10 chłopców rodzi się tu każdego roku-wie, bo circumcises je zgodnie 
z naszym prawem.  Mówi: "Betlejem jest naprawdę miasteczku około 6 mil na południe 
od Jerozolimy".  

 Wskazuję na wschód.  "W tej pięknej dolinie, które można zobaczyć w oddali, rolnicy 
powiedz mi rosną warzywa, drzewa oliwne, jęczmień i siano na sprzedaż dla nas i dla 
dużych bazarach w Jerozolimie.  
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 "W pobliżu Shepherds Pole graniczy bezpośrednio wschodnią stronę Betlejem.  Jej 
wiosenne kwiaty i trawa są spaść piękny widok również.  Moi przyjaciele i ja prowadzony 
przez kwiaty i ścigać się nawzajem tylko dla zabawy.  

 "Rabin Levi mówi Betlejem jest najlepiej znany ze swojej nieskazitelnej owiec.  Bóg 
nakazał codzienne poświęcenie dwóch nieuszkodzonym jagniąt.  

 "Ponadto, Świątyni Jerozolimskiej zadekretował człowiek ma do zaoferowania 
rewelacyjny baranka jako ofiarę za grzech osobistych ofiar, aby otrzymać przebaczenie.  
Więc rabin mówi nam wiele jagniąt potrzebne są codziennie, a zwłaszcza w czasie 
Paschy, gdy wielu wiernych odwiedza świątynię.  

 "W ubiegłym roku mój ojciec zabrał mnie zobaczyć Shepherds pole po stronie północno-
wschodnim wzdłuż drogi do Jerozolimy.  Obszar ten zawiera stada, które staną się 
nieposzlakowaną ofiary w świątyni.  Specjalne Pismo wyszkolony Pasterze patrzą na 
siebie z nowo narodzonych jagniąt.  Są one dokładnie sprawdzane, oddzielone i 
chronione przed skaz, więc mogą być oferowane do codziennych usług świątyni.  

 "Stały wysoki w tej dziedzinie jest Shepherds 'Wieża Flock.  Jest to kamienna wieża 
widokowa i część narodzin.  Tam, nowonarodzone jagnięta są owinięte w pieluszki 
szmatką, aby chronić je przed wszelkimi siniaki, dopóki nie są wystarczająco silne, aby 
wytrzymać.  

 "Mój ojciec powiedział mi, że Micah, nasz prorok przewidział, że w tym obszarze wokół  

 Wieża i Betlejem Mesjasz miał się narodzić. "Maryja i Józef, zarówno uśmiechać się 
szeroko, ale nie mówią nic. Zastanawiam się, co myślą.  

 Następnie wskażę na południowym wschodzie.  "The Shepherds pole w tym drugim 
kierunku zawiera stada owiec hodowane głównie dla ich wełny być obrócił się materiał na 
nasze ubrania.  Ponadto, są one sprzedawane dla mięsa i innymi produktami, takimi jak 
pergaminu.  

 "Ojciec pasły swoje stado w tej dziedzinie.  Zawsze byłem szczęśliwy, kiedy zabrał mnie 
wraz z nim zostać na noc i stada.  Tak, wiem, jego krajobraz bardzo dobrze.  To górzysty 
z wieloma kamieniami i stromych urwisty drop off nadaje się wyłącznie do wypasu 
zwierząt.  Nikt nie rodzi plony w tych dziedzinach.  Owce nie mogą wędrować do obszarów 
uprawnych rolników w odległej dolinie. "  

 Józef został słuchania podczas pracy i uśmiechy.  "Dałeś Maryi doskonały opis Betlejem 
i jego okolicach.  Dziękuję Ci.  Są one tak samo jak pamiętam, kiedy mieszkał tu jako 
młody chłopiec. "  

 Maryja zwraca się do mojej siostry: "Sarah, Matthias mówi twoja rodzina mieszka obok 
tej jaskini?"  

 Twarz Sary zapala się z podniecenia, jak ona odpowiada: "Tak.  Jaskinia obok jest 
naszym domem.  To o tej samej wielkości jak twoje.  Wydaje się, że wystarczy miejsca 
dla czterech z nas.  Przechowujemy nasze kilka rzeczy na wierzchu półki, które zostały 
wycięte z lat skalnych wcześniej.  
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 "Normalnie Mama przynosi nam gotowane jedzenie, które są resztki z Inn.  Gdy mamy 
coś specjalnego, aby gotować dla siebie, robimy to na otwartej przestrzeni w przedniej 
części jaskini.  Jest duża przestrzeń z przodu tych jaskiń, ale grunt składa się z wyboistej 
skał i kamieni.  

 "Używamy świeżą słomę karczmarz do pokrycia podłogi rocka naszego domu.  Mama 
nauczyła mnie, jak splot i zrobiliśmy jakieś koce z wełny owiec naszego którą ścinaniem 
tuż przed naszym stado zostało skradzione.  Nasza wełna ma ładna, fioletowy odcień, bo 
mama dodaje trochę barwnika do pierwszego prania.  W nocy, możemy wyciągnąć te 
przytulne koce pod i nad nami.  Mama się również niektóre ubrania dla nas z jej weavings 
i szycia. "  

 Dodam moje uczucia "Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem, bardzo blisko siebie 
w tej małej przestrzeni, którą nazywamy domem.  I kochamy się nawzajem. "  

 Józef śmieje.  "To robisz.  Twoja miłość i szacunek dla siebie i miłość naszego Boga jest 
oczywiste.  Matthias, powiedz mi.  Czy odwiedził grób pomnik zbudowany na cześć 
Rachel? "  

 "Tak" zgłosić "Kilka razy, kiedy mój tata zabrał nas na północ na drodze do Jerozolimy 
na festiwalach w świątyni."  

 Józef idzie, "Rachel była żona Jakuba, naszego patriarchalnego przodka, którego Bóg 
nazwie" Izrael ".  Jako dzieci biegałem tam i po odpoczynku, będziemy ścigać się z 
powrotem tutaj, aby zobaczyć, kto był najszybszy! "  

 Czuję się dobrze Józef dzieli swą historię o memoriał Racheli i pytam go: "Czy wiesz, 
mama Rachel został nazwany przez rodziców, gdy mieszkał w północnej Galilei?"  

 "Znamy nazwiska swojej matki od karczmarza, który wprowadził ją do nas, kiedy 
ofiarowała nam pomóc.  Rachel to piękne imię. "  

 Mary pośredniczy.  "Ty dzieci mówią bardzo dobrze.  Będziesz wyrosnąć na mądrych 
dorosłych. "  

 Wzdycha: "Ale na razie jestem bardzo spragniony.  Czy mogę prosić o szklankę wody?  

Nagle, jestem bardzo zmęczony. "  

 Sarah podskakuje wlać trochę wody do Maryi, a następnie przechodzi dzban do nas.  
Działalność ta budzi Izaaka z jego drzemki.  On po prostu siedzi i śmieje się.  

 Józef pomaga Mary z powrotem do jaskini, aby położyć się i odpocząć.  

 Skaczę zbyt "To przypomina mi, obiecałem zabrać osła do strumienia, aby napić się 
wody.  Zrobię to teraz! "  

 

 -------- Koniec Część 2 Tekst.  
           Ciąg dalszy w części 3.  
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Dziecko Zmienia Nasz Świat 
 

 Część 3  

 niespodzianki i  

 Nasz pierwszy posiłek razem  

 

 

 Wewnątrz jaskini stabilnej Mary nagle jęczy z bólu.  Sarah chwyta Izaaka, podskakuje i 
krzyczy do mnie: "Ona mając bóle porodowe!  Jej dziecko przygotowuje się do wyjść.  
Matthias, lepiej biegać i mówić mamo. "  

 Staję się szybko.  

 Mary spokojnie odpowiada: "O nie.  Nie martw się.  Nie stanie się to od razu, ale wkrótce, 
być może dziś wieczorem.  Chodziłam do moich kuzynów, podczas gdy przygotowuje się 
do narodzin swoich dzieci, a więc wiem, czego się spodziewać.  Tak długo, jak ja teraz 
odpocząć, będę w porządku.  Może to być dobry moment, aby podjąć Isaac domu, więc 
moje krzyki nie przestraszyć dziecko później. "  

 "OK", Sarah odpowiada jak ona posiada Izaaka.  Ona i Isaac dać uściski i całusy dla 
każdego z nas, a następnie udać się do domu.  My każemy jej "Shalom".  

 Józef podchodzi do Maryi, aby ją pocieszyć.  

 Zwracam się do wyjścia, "Józef, wezmę osła i iść do kuchni gospodzie, aby powiedzieć 
mamie, co się dzieje.  Potem pójdę ponad do studzienek po wodę dla nas i podlewać 
swoje osła.  Shalom ".  

 Osioł i spacer pod górę do drzwi kuchni gospodzie, gdzie powiem mamie o wołanie Maryi 
bólu i co powiedziała.  Mama odpowiada: "Tak, Maryja jest prawidłowe.  To dopiero 
początek bóle porodowe podczas narodzin dziecka.  

 "Proszę, weź te dwa dzbanki do wody, którą wypełnione rano przy studni i dać im do 
Józefa i Maryi.  Co nie pić, na pewno będziemy używać, gdy dziecko przychodzi.  Szybko 
iść.  Jestem bardzo zajęta.  Będę cię widzieć wszystko później. "  

 Ja tie szyjek dzbany wody i wyciągnąć je na grzbiecie osła.  Wracamy do stabilnej jaskini 
dać dwa dzbany wypełnione wodą do Józefa i Maryi.  

 Potem związać się osiem pustych dzbanków ze stajni i umieścić je na grzbiecie osła.  I 
doprowadzić go do miasta króla Dawida studni.  

 Mój Ojciec powiedział te studzienki nazwany na cześć króla Dawida, o którym legenda 
mówi nam właściwie wykopane studnie, kiedy był chłopcem pasterzem tutaj.  

 Osioł pije wodę ze studni spływu.  Tymczasem ja wypełnić dzbany wody i ponownie 
załadować i związać je na grzbiecie osła.  Nikt nie jest w studzienkach w połowie po 
południu, więc moje zadania jechać bardzo szybko.  Wkrótce wyjeżdżamy na dziedzińcu 
stabilny Inn.  
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 Raz tam, upewnij się, że wszystkie zwierzęta mają wody i paszy w swoich menedżerów.  
Ponadto muszą one wystarczająco dużo luzu w swoich lin tie dać im pokój do 
ustanawiania.  Następnie, zamiatać obszary i przynieść świeżą słomę na ziemię.  Jak 
odejść, związać bramę dziedzińca z liny, aby ją zabezpieczyć.  

 Osioł i idę szybko w dół w kierunku naszych jaskiń jeszcze z dwóch dzbanów 
wypełnionych wodą.  Co ciekawe, ich osioł był bardzo spółdzielni, nie uparty jak niektóre 
mogą być.  Lubię ten osioł.  

 Kiedy przyjrzeć się bliżej, widzę, że ma w sobie cechy syryjskiej hodowli osła, który jest 
popularny w Galilei.  Jest to silny i uległych osioł hodowane do ustawiania sprawne chód, 
co sprawia, że jazda bardziej komfortowa.  Mam nadzieję, że długa, ciężka podróż Maryi 
do Betlejem było trochę łatwiej jeżdżąc tej rasy osła.  

 Do czasu przybycia na niższe stabilnej jaskini, mama już wróciła do domu.  Po 
zakończeniu gotowania w gospodzie, ona teraz zbiera nasze kilka naczynia i kubki na 
kolację.  Idzie obok zestaw potraw na małym stole roboczym Józef umieszcza na ziemi 
blisko Maryi.  Tak!  Wkrótce będziemy jeść!  I pośpiesznie związać osła do stajni 
ogrodzenie i przynieść ponad dwa dodatkowe dzbanki wody.  

 Mama mówi: "Żona karczmarza wspaniałomyślnie dał mi dodatkowe jedzenie dla Józefa 
i Maryi, jak i dla nas.  Zawsze traktować gości żydowskich do naszych domów "jak 
rodzina" i ich kochać i oferują im jedzenie i odpoczynek. "  

 Mama z dumą ogłasza, "Dzisiejszy posiłek jest rarytas.  Ponieważ niektórzy z gości 
gospodzie są wpływowych ludzi, karczmarz zdecydował się na zakup młodych owiec na 
posiłek tego wieczoru.  Miał nasza Rabin nadzorować rzeźnik jak on przygotował baranka 
według zasad koszerności.  

 Rzeźnik prażone go przez cały dzień we własnym ognia dołu.  Następnie właściciel miał 
sobie dodać niektóre z pieczonego mięsa jagnięcego do mojego gulaszu warzywnego 
dla każdego w Inn i dla nas. "Wszyscy z radością błogosławię karczmarza i jego żonę.  

 Dla naszego posiłku, mama wlewa jej specjalne przyprawy i simmers wszystko w kotle, 
który wisi nad ognisko na zewnątrz naszego domu.  Mama się również świeży chleb, który 
jest jeszcze ciepły i bardzo ładnie pachnie.  Mama jest świetnym kucharzem!  

 Nasze zwyczaje na posiłek w dni powszednie nie są tak rygorystyczne jak dla naszego 
sabatu posiłku.  Więc zaczynamy nasz posiłek to późnym popołudniem, a nie na 
zachodzie słońca.  Po rytuału mycia rąk, możemy usiąść przy stole.  

 Nasz niestandardowy jest zacząć od modlitwy nad kielichem wina.  Jednak nie możemy 
sobie pozwolić na wina, więc zamiast tego możemy służyć jedynie wodę do naszych 
gości.  

 Józef prowadzi nas w naszych żydowskich modlitw błogosławieństwa przed naszym 
posiłku:  

 "Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu Wszechświata, kto przynosi chleb 
z ziemi, kto tworzy owoc ziemi i przez którego słowo wszystkie rzeczy stał się".  
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 Następnie mama serwuje chleb, warzywa i mięso dusić.  Mijamy go przy stole i jedzą z 
wielką radością.  Józef jest bardzo głodni po długiej podróży i jego naprawy, więc je 
serdecznie.  

 Mary pije tylko wodę i trochę bulionu z gulasz;  ona nie ma apetytu teraz.  Mama zachęca 
ją, aby nadążyć za jej siłę na dziecko urodzi się dzisiaj.  

 Chociaż pielęgniarki Mom Isaac, Sarah i jem obiad z naszą smaczną naszych 
młodzieńczych apetytów.  Bóg daje dużo dzisiaj spożywczym.  

 Jesteśmy podekscytowani faktem, że ci dwaj goście dołączyć do naszego posiłku.  

Chcemy usłyszeć o swoich przygodach w podróży z zboczach Nazaretu wzgórzach 
Betlejem w Judei.  Dzielnie pytam Józefa opowiedzieć nam o swojej podróży.  

 Józef odpowiada: "Jechaliśmy przez 15 dni, w tym dwa dni szabatem odpoczynku.  Jest 
to około stu mil podróży przy trasie wzięliśmy.  Staraliśmy podróżować ośmiu do 
dziesięciu mil dziennie pieszo z Mary czasami jedzie na ośle.  Udaliśmy się powoli z 
powodu ciąży Mariackiej.  Co więcej, nie chcą nosić naszą osła, który również prowadzić 
nasz skromny bagaż.  

 "Przeprowadziliśmy koce, ubrania, kilka narzędzi i żywności.  Mój kuzyn pożyczył mi 
swojego osła do tej podróży.  

 "Wyszliśmy Nazaret w środę rano i wziął szlaków handlowych, które były łatwiejsze do 
podróży wzdłuż.  Celowo użył szlaku handlowym, który znajduje się kilka mil od brzegu 
rzeki Jordan.  W ten sposób byliśmy blisko wody i schronienia w razie potrzeby.  

Ostatecznie musieliśmy kupić jedzenie po drodze do naszej podróży.  

 "Mamy uniknął bardziej bezpośredniej trasy, które przekroczyły Samarię, która jest 
suszarka i ludzie są znane za mniej gościnna dla Żydów, kierując się w stronę Jerozolimy.  

 "Przy sprzyjającej pogodzie, zwykle rozpoczęła się o świcie każdego dnia, zatrzymał się 
w połowie dnia, a skończyła się, gdy słońca.  Musieliśmy trochę zatrzymuje resztę ze 
względu na strome wzgórza, zmęczenie, deszczu i upale połowie dnia w dolinie Jordanu.  

 "Mieliśmy szczęście spotykając miłe karawany kupieckie, które pozwolą nam pozostać z 
nimi w nocy.  Mieli strażników ochrony ich obozowiska przed złodziejami roamingu i 
dzikich zwierząt.  W ciągu dnia czasami spotkał turystów, którzy byli bardzo przyjazny i 
zachęcający, ale nasze tempo zwolnił ich, więc oni podróżować przed nami po pewnym 
czasie.  

 "My rozbiliśmy namiot tuż obok rzeki Jordan o zachodzie słońca w piątki i spędził dwa 
sabaty z innymi podróżnikami żydowskich.  Dzieliliśmy co mało jedzenie mieliśmy wśród 
naszej małej grupie i modlił się i świętowali razem.  Pierwsze kilka dni odpoczynku 
podczas długiej podróży było prawdziwym błogosławieństwem dla Maryi i mnie.  

 "W końcu doszliśmy do Jerycha w pobliżu rzeki Jordan i powoli ruszali się po stromych 
zboczach, by dotrzeć do Jerozolimy, 3400 stóp w górę iw odległości 15 mil.  

 Na naszym 13-go dnia pobytu, udało się do Jerozolimy.  Byliśmy z starsza matka Mary 
Anne, w tym samym domu narodzin Maryi.  
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 W tym dniu, kuzynka Mary Elizabeth i jej mąż Zachariasz  przybył z domu tylko na zachód 
od Jerozolimy.  Mają sześć miesięcy synka, ich pierworodnych, więc udało nam się uczcić 
tę radosną imprezę z nimi też.  

 "Maryja odwiedziła Elżbietę w czasie ciąży.  Nazywamy to swego nawiedzenia.  

 "Zachariasz  Jest kapłanem w świątyni.  Pewnego dnia powiemy ci o cudzie narodzin ich 
syna, Jana.  Jest to dość niezwykłe.  Duch Boży został na nich.  

 "W każdym razie, to było bardzo spokojne i przyjemne być z nimi ponownie.  Byłem nawet 
w stanie modlić się w świątyni tego dnia.  Zachariasz  oferowane pełnić obrzezanie Mary 
pierwsza urodziła się ósmego dnia po urodzeniu.  

 "Wyszliśmy w środę i podróżował po Jerozolimy do Betlejem.  Po drodze mamy złapany 
w strugach deszczu.  Ponieważ byliśmy tylko przejazdem grób Racheli kiedy to nastąpiło, 
zatrzymaliśmy się modlić w małym schronisku podłączonego do pomnika.  Padający 
deszcz odświeżane suchość powietrza i ziemi i spowodowały słodki zapach kwiatów.  

 "W końcu dotarliśmy około południa w Inn i spotkał karczmarza i matkę swoją.  

 "Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, który dał Maryi siłę do tej podróży.  Ona jest młoda i 
silna i będzie bardzo dobrą matką.  Będziemy dziękować Bogu zawsze za wspaniałych 
ludzi, których spotkaliśmy po drodze, jak również.  Szlaki handlowe wypełnione są 
wszelkiego rodzaju ludzi z wielu krajów. "  

 Siadamy przy stole zafascynowany opisem Józefa ich podróży.  Wszyscy podziękowali 
Józefowi dla jego opisem ich podróży.  Co za przygoda!  Bardzo chciałbym, aby 
podróżować.  

 Nasz zwyczaj żydowski przy posiłkach jest oddzielony trochę czasu, aby zachęcić dzieci 
w wierze.  Dziś Józef postanawia przełożyć dla nas znaczenia naszych imion.  

 "Sarah, masz wielkie nazwisko w historii żydowskiej.  Sara była żoną Abrahama;  to 
znaczy "księżniczka".  Jesteś jasny i piękny jak księżniczka. "  

 Sarah rumieni, ale ona też się uśmiecha, słysząc takie wspaniałe komplementy, jak ona 
mówi: "Dziękuję".  

 Jak Józef podnosi i obejmuje Izaaka komentuje: "Izaak oznacza" śmiać ".  Jesteś trafnie 
nazwany Ci dużo śmiechu i spowodować nam śmiać się z wami, jak również.  W Piśmie, 
Izaak, syn Sary, których Bóg zapisany.  Zatrzymał się Abrahama z poświęcania Izaaka 
jego imię.  W tym akcie Bóg pokazał On nie chce ludzi w ofierze. "  

 Isaac tylko chichocze i śmieje się.  Sarah i Przytakuję siebie w zdumieniu, jak nauczanie 
dobry Józefa jest.  

 Następnie Józef kładzie rękę na mojej głowie: "Matthias, nazwa oznacza" dar Boży ".  

Jesteś bardzo inteligentny dla młodego wieku.  Twoja pomoc jest darem Boga dla nas, 
jak i do karczmarza, jego gości i zwierząt.  Kochasz wszystkie zwierzęta Bóg stworzył.  
Kochają Cię.  Kochamy was i Bóg cię kocha ".  
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 Jestem tak przytłoczeni przez co właśnie powiedział nam ledwo mogę mówić.  "Dziękuję 
Ci.  I kocham was obu, "to wszystko, co mogę powiedzieć.  

 Zaskakująco, odwraca się od nas dzieci powyżej mamie ", Rachel, jak pan wie swoje 
imię oznacza" owca, aby być dobrym podróżnikiem.  Byliście kolejny dar Boga dla nas 
pod koniec naszej podróży do Betlejem.  Zdajesz sobie sprawę, jak trudne nasza podróż 
była, wiesz, co nasze potrzeby, a ty je spełnić.  Jesteś specjalnym błogosławieństwem 
dla nas i dla swojej rodziny. "  

 Mama jest dotknięty przez szczerych komentarzach Józefa.  Ona wyrywa się trochę.  Jej 
wargi część z uśmiechem, a ona z wdzięcznością mówi: "Dziękuję".  

 Mama się waha, "Czy mogę zapytać, jakie imiona wybrano dla dziecka, które urodzi się 
szybko?"  

 Józef patrzy na Maryję, która kiwa zatwierdzenia tak zapowiada: "Jego imię będzie 
Jezus, co znaczy" Jahwe jest zbawieniem ".  On będzie znany jako Immanuel, co znaczy 
"Bóg z nami".  

 Chcę zapytać go, co nazwa ich dziecko będzie jeśli jest to dziewczynka.  Jednak czuję 
się bardzo nieswojo, aby to zrobić.  Nie jestem pewien, dlaczego;  Może to dlatego, Józef 
mówi, że imię "Jezus" z taką ufnością.  Jednak mama nie prosi albo.  Tak, myślę, że 
najlepiej dla mnie, aby przejść na moje pytanie teraz.  

 Śpiewamy niektóre psalmy i mają taki dobry czas, że zapominamy, jak jest późno.  To 
zmierzchu poza teraz, a Mary wygląda na zmęczoną.  

 Józef zauważy i kończy posiłek szybko z naszą modlitwę dziękczynną.  Dodaje 
błogosławieństwo dla Marii i dostarczanie jej dziecka.  

 "Jesteśmy nakazane przez Pismo, że gdy jemy i są zadowoleni, musimy błogosławcie 
Pana, Boga naszego.  

 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, za udostępnienie tej 
żywności dla Exodus naszych przodków z Egiptu, do Jerozolimy, do dobroci swojej 
pracy, a dziś szczególnie dla Marii i jej dziecka. "  

 Potem wychodzę spojrzeć na górę okna karczmy.  Niektórzy goście są odcinając swe 
lampy naftowe na emeryturę na wieczór.  Powinna ona być chłodna i spokojna noc dla 
wszystkich, aby dobrze spać.  Nawet ich zwierzęta brzmią cicho i spokojnie  

 Isaac już śpi u boku mamy.  

 Mój żołądek czuje całości z pysznym posiłku i jestem wyczerpany ciężkim dniu.  

 Mama widzi mnie ziewać i mówi: "Przyniosłem naszą lampę naftową tutaj, więc Sarah i 
mogę dbać o naczynia i oczyścić, Matthias.  Dlaczego nie można się przespać?  Przyjdę 
do domu później.  Nie zapomnij powiedzieć swoje nocne modlitwy. "  

 "Tak mamo."  
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 Nie muszę już więcej zachęta do wyjścia.  Jutro będzie ciężki dzień, bo goście gospodzie 
będzie zostawić na powrót do domu po ich rejestracji do spisu.  Będą oni musieli mnie 
przygotować wszystkie zwierzęta w ich podróży.  

 I przytulać i całować każdy dobranoc, życzę im "Shalom" i wyjść.  

 Po drodze, zauważyłem dwie drewniane menedżerów że Józef naprawione.  Wyglądają 
jak nowe i wydają się być bardzo wytrzymały.  On nawet czyszczone i myte kamiennym 
żłobie i przeniósł wół do drugiej strony poza stajni.  Wszystko wydaje się gotowy na 
przybycie dziecka.  

 Jak patrzę, widzę pierwsze gwiazdy nocy nad zachodnim horyzontem.  Hmm ... 
Zauważyłem w półmroku dziś rano, że jeden z ruchomymi gwiazdek-planecie Rzymianie 
nazywają Jowisza została ukryta za księżyc.  Teraz, inna gwiazda-planeta wydaje się 
zbliżyły się razem.  Są jeszcze jasne na niebie wieczorem.  Dziwne, ale piękne.  

 Idę na krótki dystans do naszego domu obok i czołgać pod mój koc na dobry sen.  Ledwo 
mieć siłę, by powiedzieć, że moje nocne modlitwy, który nauczył mnie ojciec.  Czuję się 
tak dobrze - i tak bardzo senny.  

 Czuje się tak, jakby Duch Boży jest nad Betlejem, jest cichy, spokojny i cichy.  

 

 -------- Koniec Część 3 Tekst.  
           Ciąg dalszy w części 4.  
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Dziecko Zmienia Nasz Świat 
 

 Część 4  

 Dziecko rodzi  

 a niebo świeci się  

 

 Jak spać, sen wydaje gdzie jestem podróży dookoła Izraela!   Mogę iść wszędzie.  Ale 
teraz, coś wydaje się mnie zatrzymać.  Ktoś wydaje się ciągnąć na moim ramieniu.  

 Zaskoczona, budzę się i skakać. Ponieważ tata został zabity, byłem lekki sen - może 
boją się niespodziewanym nocnym ataku, jak ten, który odebrał sobie życie.  

Otwieram oczy, aby zobaczyć Sara śmieje się i ściskając moją rękę.  

"Matthias Matthias! Obudź się. Ciii ... Słuchaj! Nowe dziecko przyjechał i płacze! Czy to 
nie wspaniałe? Mama nadal nie pomaga Mary dostarczać jej dziecko! "  

Tak, słyszę dźwięki pierwszych krzyków dziecka! Dodatkowo, słyszę głosy Józefa i mama 
podnieceniu mówią tak dobrze, ale nie mogę zrozumieć, co mówią. Nie widzimy w ich 
jaskini obok, ale widzimy, migotliwym świetle lampy naftowej swojej lśniącej w stajni na 
wejściu i na ziemi.  

Cieszę się z nimi, ale chcę wrócić do snu.  

Sarah kroki na zewnątrz naszej jaskini. Ona zwraca się nad nią z entuzjazmem: "Spójrz 
na niebo! Wszystkie te gwiazdy, isnt, że piękne? Zobacz, jedna gwiazda jaśniejsza niż 
inni. Jej światło jaśnieje na górze jaskini Józefa i Maryi. "  

"Hę?" Jestem zdumiony. Jako pastuszek natomiast w dziedzinach, widziałem wiele 
rodzajów gwiazd spadających gwiazd, poruszających się gwiazd i księżyca. Podczas tych 
długich nocy, tato nauczył mnie czego szukać na gwiaździste noce - jak powiedzieć 
gromady gwiazd od siebie. Było fajnie rysować wyimaginowane linie między niektórymi 
gwiazdami i wyobrazić sobie Hunter, czerpaka, rybę, albo jakąś znajomą postać.  

Wstaję i dołączyć do niej na zewnątrz, by spojrzeć w górę i odpowiedź: "Nie widziałem, 
że Star wcześniej. To jest bardzo jasne. "  

Wreszcie, dziecko przestaje płakać i dostaje swoją pierwszą drzemkę. Staje się cicha 
noc, znowu.  

W ciszy nocy teraz Sarah słyszy coś. Ona wskazuje na Polu Pasterza, "Tam, Matthias. 
Słyszysz to? Posłuchaj! Jest dźwięk śpiewu. "  

I perk głowę w górę i tak, robię coś usłyszeć, ale nie śpiewają. "Nie Sarah. To 
prawdopodobnie tylko grzmoty i błyskawice z odległej burzy. Skok dźwięku jest zbyt 
niska, aby śpiewać ".  
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"Nie wiem o tym, nie widzę żadnych chmur wokół nas, tylko gwiazdy i księżyc", ona 
twierdzi.  

Może ona ma rację.  

Sara idzie na "Nocne niebo zawsze wydaje się tak fascynujące z jego niezliczonymi 
punkcików światła. Na bezksiężycowe noce można zobaczyć setki na bezchmurnym 
niebie. Czuję się tak przytłoczony tym wszystkim, jak się wydaje, aby poruszać się tak 
wolno, ze wschodu na zachód. Każda pora roku widzimy różne gwiazdy. "  

"Tak", odpowiedział. "Tato powiedział mi kiedyś poznał niektóre podmioty karawany z 
Babilonu. Podczas ich rozmów, zdecydowali się kupić jeden z naszych owiec. Oni 
zwierzył mu się, że w ich kraju mają książkę opisującą położenie gwiazd i planet 
obserwowane przez setki lat. Sarah, twierdzą oni, że za pomocą tych uwag i tajne 
matematyki mogą poruszać się na lądzie jak i na morzu! "  

Sarah kiwa głową w porozumieniu i dodaje: "Tato powiedział mi, że Babilończycy myślę 
gwiazdy i poruszające się gwiazdy, które nazywają wędrówki planet, można przewidzieć 
najważniejsze wydarzenia w naszym świecie. Ruchy planet i niektórych grup gwiazd są 
identyfikowane z Żydami Izraela. Kazali mu ruchy niektórych planetach są związane z 
naszą historią. Znak Aries reprezentuje Izrael, a rysunek jego gromady gwiazd wygląda 
owcy lub barana na niebie. Ale nie wiem, co to wszystko znaczy. "  

"Niestety, Sarah. Nie rozumiem, albo. Hmm, wczoraj rano obudziłem się przed świtem i 
zauważyłem Star-planet wydawała się zbliżyły, tak jak oni robili przez kilka dni. rozjaśnić 
je nieba i jasność na naszym terenie. Tata pokazał mi kiedyś schemat tle gwiazd, które 
przypominało RAM-dużo jak nasze owce. Widziałem, że klaster gwiazda znowu dzisiaj 
wieczorem po zachodzie słońca. Znak barana obok gwiazd, które można wyciągnąć jako 
znak ryby. Zastanawiam się, czy jest to proroctwo, że coś się stanie. "  

Myślę o nim więcej i przypomnieć niektóre "Rabbi Lewi powiedział nam w szkole:" 
Wierzyć gwiazdy mają moc kontrolowania nas byłoby źle, bo to może, że ich uprawnienia 
są większe niż moc Boga. "  

"Nauczył nas, że nasz Bóg stworzył wszystkie gwiazdy i wszechświat podkreślić ważne 
wydarzenia. Niemniej jednak, dał nam wolną wolę. Żadna gwiazda kontroluje nasze 
przeznaczenie. Pisma zacząć z historią powstania naszego świata, na początku Bóg 
stworzył niebo i ziemię, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. On stworzył 
wszystko. "  

twarz Sary rozjaśnia i dzieli się kolejną ciekawą historię: "Raz, gdy byłeś na zewnątrz z 
tata wypasu stada, gospodarz pokazał wszyscy w mieście dwóch błyszczących monet 
rzymskich. Otrzymał je z głowy dużą karawaną handlową jako część zapłaty za pobyt w 
jego Inn.  

"Jeden monety przedstawia wizerunek Roman Dictator Juliusza Cezara. Na odwrocie 
monety, znajduje się duży obraz komety ze słowami 'boskiego Juliusza ", jakby był 
bogiem.  
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"Gospodarz powiedział nam Rzymianie wierzą, że bardzo jasna kometa, która pojawiła 
lat po tym jak został zamordowany był naprawdę formą Julius jako boga. Mówią, że teraz 
jego dusza wędruje wszechświat w komety, jak pokazano na ich monety. "  

Sarah wydaje się podekscytowany, jak ona opisuje monety. "Drugi monety przedstawia 
wizerunek obecnego cesarza rzymskiego Augusta Cezara, który jest adoptowany syn 
Juliusza. Słowa oznaczające "Syn Boży" pojawi się obok niego. Na odwrocie monety 
"Boskiego Juliusza" jest wytłoczony pokazano jego niebiański kometę.  

"Gospodarz pozwól mi właściwie trzymać monety w ręku. To było naprawdę ekscytujące! 
Były piękne i błyszczące. "  

Ona staje się bardzo poważna teraz ", jednak mieszkańcy rozgniewał, bo Rzymianie 
twierdzą, że ich Cesarz jest bogiem i umieścić jego obraz ryty na monetach nasi ludzie 
muszą stosować się do kupna lub sprzedaży żywności. To obraza dla naszych 
żydowskich przekonań! Dlatego właściciel obiecał on wykorzystać tylko te dwie monety 
płacić swoje podatki do Rzymian i do Heroda którego wyznaczył na króla w Jerozolimie. 
Wszyscy nie obiecał mówić o tym znowu tak, że Rzymianie nie chciał słyszeć o naszym 
niezadowoleniu i oskarżają nas o zdradę. "  

 Łał! I wskoczył ze zdziwieniem Słysząc to opowieść o tych monet. "Rabbi Levi uczy nas, 
że Pismo żydowskie przewiduje, że gwiazda ogłosi wygląd naszego Mesjasza być 
wysłany przez Boga.  

"Powiedział, gdy Balaam, jasnowidz, został przeniesiony przez Ducha Bożego 
Przepowiedział:  

"Gwiazda musi przejść od Jakuba, a berło powstanie z Izraela".  

Inspiruje mnie i powiedzieć Sarze kolejną historię o naszym Ojcu, "nie jestem pewien 
mówiłem wcześniej, ale tata kazał mi zapamiętać kilka słów od naszych pism około 
obiecanego Mesjasza.  

"Jego ulubionym był z proroka Izajasza:  

"Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna.  

"Ale jak to mogło się stać? Dziewica urodzeniu syna? To nie jest sposób, w jaki natura 
działa - nie dla zwierząt, ani nas ludzi.  

"Tato podkreślał również, że pamiętam jedno proroctwo słowo w słowo, bo chodziło o 
nasze miasto. To z Miki, proroka:  
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"Ale ty, Betlejem-Efrata  
przynajmniej wśród plemion judzkich!  
Z ciebie mi wyjdzie  
kto ma być władcą w Izraelu;  
Którego pochodzenie jest od dawna,  
od czasów starożytnych.  
Dlatego Pan da je,  
aż do momentu, kiedy  
kto jest rodzić poniósł,  
Wtedy reszta jego Rodzinie powinien  
powróci do synów Izraela ".  
 

Sarah wydaje wrażeniem "Mówisz inspirowane i naprawdę pamiętam Pismo bardzo 
dobrze. Trzeba być nauczycielem, Matthias ".  

I ziewać znowu i wygadać się "Być może, ale szczerze mówiąc nie rozumiem, co te 
wypowiedzi na myśli. Rozumiem stabilne zwierząt lepiej.  

"Cóż, nie ma nic, co możemy zrobić, o czymkolwiek teraz. Załóżmy, dyskretnie 
podziękować Bogu za nowego życia dziecka - i wrócić do snu ".  

Sara śmieje się, "Czy nie jesteś nawet ciekaw, czy to chłopiec czy dziewczynka?"  

"Tak, ale dziecko będzie tej samej płci w godzinach porannych. Pamiętaj, że Józef i Maria 
podkreślał, że będzie to chłopiec. W każdym razie, jestem naprawdę zmęczony teraz. "  

"Dobrze, Shalom, Matthias. Kocham Cię. Dobrze spać nie będę przeszkadzać ponownie 
dziś wieczorem. "  

"Shalom, Sarah. Jest OK, że obudził mnie tak dużo się dzieje. Też cię kocham."  

Sarah osiada w jej wełniane koce obok mojego brata Izaaka. On wydaje się nienaruszone 
przez tych wszystkich emocji i nadal śpi przez wszystko.  

Jestem pełen podziwu we wszystkich rzeczach, które wydarzyły się dziś z powodu tego 
noworodka. Teraz wszystko jest zarówno ciche i spokojne ponownie, więc sen przychodzi 
łatwo. 

  

-------- Koniec części 4 tekstu.  
           Ciąg dalszy w części 5.  
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Dziecko Zmienia Nasz Świat 

 

część 5  

Przyjazd przyjazd  

 

Nagle dźwięk jagnięta beczenie obudzić mnie. Zaskoczona, patrzę w górę, aby zobaczyć 
grupę pasterzy. Dwóch chłopców pasterskich prowadzą małe baranki nad ich barkach. 
Idą z Shepherds pola powoli zbliża się do stabilnego jaskini obok nas.  

Widzę Maryję i Józefa przy wejściu z ich dziecko leży na stabilnej w żłobie. Maryja jest 
zwinięta spanie na słomie i koce obok niej. Patrzy wyczerpany porodem kilka godzin 
temu. Józef siedzi obok niej, ale śpi i czujne. Wstaje z jego pracowników w ręku, gdy 
widzi wszystkich pasterzy na zaawansowanym etapie.  

Jest środek nocy, ale gwiazdy i światło-up częściowe księżyca te wzgórza. Co dziwne, 
blask otacza wszystkich pasterzy, dziecko, Józefa i stabilną jaskini.  

Uznaję jeden pasterz chłopców-to Joab! Poznałem go i jego rodzinę w Shepherds Pole 
ubiegłym roku, gdy tata zabrał mnie ze sobą paść nasze stado owiec. Jest przyjazny i 
około dziewięciu lat, w moim wieku.  

Rozglądam się wokół mnie i okaże się, że mama wróciła po pomoc Mary dostarczyć jej 
dziecko. Ona śpi spokojnie. Po cichu obudzić ją i wskaż stajni. Ona wstrzymuje oddech i 
jest zaskoczony tym, co jesteśmy świadkami. "Matthias, to JEST bardzo szczególny 
dziecko" Mama mówi ściszonym głosem.  

Zwracam się do niej i delikatnie zapytać, dlaczego powiedziała, ale ona po prostu kładzie 
jej rękę na ustach i odpowiada: "To tajemnica teraz, będę wam dlaczego później."  

Sekret? Zastanawiam się, co to w tym wszystkim chodzi! Co ona oznacza?  

Wszystkie pasterze kłaniać się przed Józefem, Maryją i ich dziecka. Dziecko leży w 
żłobie, który został wykuty ze skały i stoi przy wejściu do jaskini. Maryja budzi się i wydaje 
się zaskoczony, ale nie zaskoczył. Ona wstaje i kładzie dłoń na jej dziecko.  

Dziecko jest owinięty w pieluszki szmatką, aby chronić go, jak to mamy w zwyczaju. 
Słoma amortyzuje go także i trzyma go przed chłodem kamienia stabilnej odkrytym żłobie. 
Świeże powietrze na zewnątrz jest lepsze dla noworodka niż wewnątrz stajni jaskini.  

Słyszymy pasterzy mówiących jak stoją blisko żłobie.  

Pasterz prowadzi grupę wyjaśnia: "Shalom. Byliśmy tendencję naszym stad, w dziedzinie 
tej nocy i nagle zobaczył aniołów w niebie otoczony jasnym świetle. Jeden anioł podszedł 
do nas i powiedział:  
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'Nie bój się. Oto zwiastuję wam radość wielką, dla wszystkich ludzi! Dziś w mieście 

Dawida, Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Chrystus, narodził się wam. To będzie dla 

was znakiem. Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie ".  

Od razu przyszedł do Betlejem, aby zobaczyć, co się stało, jak Pan powiedział nam. Teraz 
odkryliśmy go tak jak Anioł powiedział. "  

Józef i Maryja nie wydaje się zaskoczony Anioły są blisko. Zapraszają kilku pasterzy w 
czasie do bliższej uwagi na dziecko w łóżeczku żłobie. Józef zapala lampę naftową.  

Pasterze czcią klękam i są w ekstazie, co widzą. Następnie dwóch chłopców pasterskie 
przedstawić Józefa z małych białych baranków one przeniesione ramionach. Trzeci 
Pasterz prowadzi swoje owce matki do niego jako dar.  

Mama i ja jesteśmy ciekawi i powstają spokojnie zbliżyć i szukać dla siebie.  

 Łał! Uznaję kolor fioletowy odcień materiału owinięty wokół dziecka. To z wełny, że mama 
nie tkanej i barwionej dla nas. Śmieję się, że musi dać go do Maryi i Józefa do zawijania 
noworodka. Dziecko jest ubrany z wełny, który został strzyżonej z owiec naszej rodziny, 
zanim zostały one skradzione. Jak cudownie!  

Dziecko budzi się teraz. Miękka poświata światła oświetla jego twarz. On jest piękny. Po 
prostu patrząc na niego przynosi nam poczucie szczęścia i wznosi nas na duchu. On 
uśmiecha się do nas z jego pulchne policzki i sprawia, że niektóre dźwięki dziecka przez 
jego usta. On jest tak słodkie jak nowe dziecko może być.  

Pasterze również pojawić się szczęśliwy i radosny na widok tego dziecka. Nadal 
powiedzieć, że Józef i Maria setki aniołów pojawiło tej nocy: "Te posłańcami Boga 
wykrzyknął  

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, dobrej woli wobec wszystkich!"  

Moja matka i ja podejść bliżej do żłobu. Kiedy Józef widzi nas, on błaga: "Proszę, Rachel, 
by pozwolić Matthias dbać o tych dwóch małych jagniąt i owcę matkę? Ten hojny rodziny 
pasterzy dał je jako prezenty z własnego stada. "  

Mama kiwa zgodę na mnie, więc odebrać dwa małe jagnięta i przytulić je. Oni lizać moją 
twarz. Oni są tak słodkie, miękkie, i zabawny. Pojawiają się one bez skazy. Jak 
szczęśliwie przeprowadzić je, ich matka ewe następująco. Biorę je w pobliżu małej jaskini 
na tym wzgórzu i powiązać jakąś linę na szyi i przez krzaki przy wejściu do jaskini, aby 
służyć jako tymczasowe ogrodzenia. Wydają się senny. Owca matka będzie karmić swoje 
owieczki. Przyniosę wodę i karmić ją o świcie.  

Jakie wspaniałe prezenty dla pasterzy, aby dać dziecku i jego rodzinie-IT jest z ich serc i 
życia. Jak o tym myślę, wszyscy tutaj jest nadanie dziecku specjalny prezent, jak również 
ich miłość, opiekuńczy, i czas.  

Jeden z pasterzy wyciąga drewniany flet z jego płaszcz i pyta Józef i Maria, jeśli może on 
odgrywać miękkiej melodii. Zgadzają się łatwo. Wkrótce, piękne dźwięki muzyki otaczają 
nas, a to przyczynia się do radości tego wydarzenia.  
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Sara budzi się i podchodzi do nas dołączyć trzymając śpiącego Izaaka. Mama przytula 
trójka-co za wspaniałe uczucie miłości i pokoju nas otacza!   

Pasterze powtórzyć nam swoją historię o wygląd Aniołów. Sara odwraca się do mnie i 
pewnie chwali się, że miała rację, kiedy powiedział mi, że słyszał jakieś głosy w 
Shepherds Pole wcześniej tego wieczoru. W rzeczywistości, to się wkrótce po urodzeniu 
dziecka.  

Joab podchodzi do mnie i mówi: "Shalom, Matthias".  

Pamiętam Joaba dobrze. Nauczył mnie jak używać Sling Shot odstraszyć dzikie psy, 
kiedy próbowali atakować nasze owce na jedzenie. Nie miałem dobry cel, ale był bardzo 
dokładne. On śmiał, kiedy nazwał go "Król Dawid". David rozwinął swoje umiejętności z 
procy jako pastuszek, a później powalił Goliata, który obraził naszego Boga i naszego 
kraju.  

"Shalom, Joab.  Tak. To wspaniale cię znów widzieć! Byłem bardzo zajęty w mieście 
pracuje jako stajennego tutaj, więc nie dostać się do Shepherds Polu już. Jak twoja Sling 
Shot, "Król Dawid?"  

Oboje chichotać na naszej małej poufnych żart. Potem odpowiada ponuro "Matthias, 
nadal czuję tak smutno o tym, co się stało z twoim ojcem. Chcę, żebyś wiedział, nasze 
troski rodzinne i wciąż modli się za rodziny. Wyglądasz wyższy i silniejszy niż przed 
rokiem. Cieszę się, że twoja rodzina przetrwała tę tragedię. "  

"Dziękuję, Joaba. A jak jest twoja rodzina? "  

"Oni są zdrowe i zostały prosperującym w tym roku. The Shepherds Pole posiada bogate 
trawy. Jest cicho, jak zwykle tam. Oznacza to, że aż do dzisiaj. To był szok zobaczyć tak 
jasnego światła na nocnym niebie, a potem Anioły-nawet przemówił do nas. Byłem 
przerażony.  

"Ich pierwsze słowa brzmiały:  

"Nie bój się, nie bój się.  

Te słowa mnie od uciekać lub używając mojego Sling Shot, w każdym razie, nie sądzę, 
Anioł może zostać zraniony przez kamień. "  

Joab kontynuuje: "Mój tata zajął się sytuacją bardzo dzielnie i ukląkł przed aniołami. 
Potem wszyscy zrobili to samo i słuchał uważnie. Potem było o wiele więcej z nich 
pojawiają się i usłyszałem je powtarzać,  

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój do tych, na których spoczywa łaska 
jego!"  

Tak, spokój ogarnął nas wszystkich. Kilka aniołów pojawiło się tak młodo jak jesteśmy - 
niektóre pojawiły się starzeją. Wszystkie z nich wyglądała bardzo szczęśliwy. To był 
wspaniały widok. Szkoda, że nie widziałem go."  
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I podnieceniem odpowiedział: "Tak, ja nie żałuję, że nie było tam! Może wrócą innym 
razem. Dowiedzieliśmy się o Anioły w naszej szkole synagogi i jak pojawiają się one w 
niektórych ważnych wydarzeń opisanych w Biblii. "  

Joab śmieje się: "Nie pójdziesz znowu przedstawieniu Pismo. Powinieneś być rabinem 
Matthias. Ale tym razem odpowiedź może wyjaśnić tajemnicę otaczającą to dziecko, więc 
dzięki. "  

Podczas gdy wszyscy mówią o aniołów, są one wciąż patrząc na dziecko i słuchając 
melodyjnych nut odtwarzacza flet.  

Joab pyta mnie: "Czy zauważyliście gwiazdy tuż przed świtem i po zachodzie słońca? Są 
bardzo nietypowe. Zostaliśmy oglądać je na niebie od Shepherds dziedzinie od tygodni i 
zauważył, jak dwie gwiazdy poruszają się bliżej siebie. Dziś wydają się być jak jedna 
gwiazda-i wykazują bardzo jasne światło. "  

'Tak. Widziałem ich! Zastanawiam się, czy są one oznaką jak gwiazdy wymienionych w 
naszych pismach. Istnieją przepowiednie o gwiazdach występujących w takiej sytuacji. "  

I dalej i zapytać Joaba: "Czy te anioły naprawdę powiedzieć" Zbawiciela, Mesjasza, 
"urodził się dzisiaj?"  

"True". Joab odpowiedzi. "Oni naprawdę mówią. Oni jasno oznaczało, że było to dziecko 
i powiedział nam, jak go znaleźć. Niemniej jednak, jak on może być Mesjaszem? Trochę 
dziecko nie jest Mesjaszem wojownikiem króla. "  

Przypominam mu: "Ale król Dawid urodził się jako dziecko w tych samych wzgórzach 
Betlejem i stał się wielkim wojownikiem Izraela. Tak więc, możliwe jest, że zdarzyło. "  

"OK, masz rację, Matthias. Zastanawiam się ... ". Pojawi Joab być zamyślony.  

Żaden z nas nie rozumieją, co pełny sens tych wydarzeń są. Może jesteśmy zbyt młodzi.  

Ruszamy dalej wstecz, gdyż coraz pasterze przybywają wziąć na swoją kolej, aby 
zobaczyć dziecko. Oni łuk do dziecka i do Maryi, a następnie porozmawiać z Józefem. 
Mary teraz trzyma dziecko w ramionach. Co za piękny i na duchu widok!   

Pasterze chwalić Boga za to wspaniałe wydarzenie, i dziękuję mu za aniołów, który 
powiedział im, gdzie szukać.  

Mimo, że wszyscy zdają się mówić, wszyscy mówią półgłosem.  

Kilka pasterze rozpoznaje mamę i rozmawiać z nią z boku.  

Jaki spokój, miłość i radość przybycie tego dziecka przyniósł wszystkim tutaj.  

Teraz podejścia Dawn i pasterze zaczynają się wycofać i wrócić do swoich stad. Są 
bardzo taktowny i ciche.  

Wiedzą, że muszą opuścić, bo mieszkańcy nie lubią pasterzy. Wiele w mieście myślę 
pasterze są brudne, leniwi, nieuczciwi i niewykształconych. Ale nie są!  
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Tak jak mój ojciec, zawsze prowadzi swoje owce na pastwiska w każdą pogodę - ciepło, 
zimno, deszcz, błoto - i chronić je przed krzywdą, złodziei i zwierząt. Oczywiście, to jest 
brudna praca, ciężka praca! Wiele pasterze są słabe.  

Jednak kilka studiował Pismo i wiedzą, jak również niektórzy mieszkańcy.  

To wydaje się niesprawiedliwe, że pasterze nie mogą wejść do świątyni w Jerozolimie. 
Władze uważają je Temple "rytualnie nieczyste" z powodu ich pracy w polu. To mnie 
wkurza! Niektóre z tych pasterzy w okolicy Betlejem są odpowiedzialne, aby chronić samą 
owce, które staną się święte ofiary w świątyni.  

Zauważyłem, że kilka mieszkańcy pojawiają się w czasie, aby zobaczyć ten bardzo 
dziwny widok pasterzy zgromadzonych wokół stabilnego jaskini. Oni patrzą na nas, ale 
oni nie są zbyt pozostają one odległe.  

Jako pasterze odejść, idą przez te mieszczan i podziel wiadomość od Aniołów dotyczące 
tego dziecka. Chwalą i dziękuję Bogu, jak odnoszą się one co tu się stało!   

Niektórzy mieszkańcy szydzą i śmiać się z nich i powiedzieć: "Jesteśmy zdumieni i 
ciekawy. Po prostu nie wiem, co myśleć i mówić o swoim Anioł historii. Być może zbyt 
dużo pili wino? "  

Co obrazą! Czuję, że chcą ignorować to, co powiedział do nich ze względu na ich 
uprzedzeń wobec pasterzy.  

Pasterze powoli wracają do swoich stad, które ich rodziny są wypasu i zabezpieczających 
w Shepherds Field.  

Zwracam się do Joaba i powiedzieć: "Shalom".  

On odpowiada: "Shalom, dopóki nie spotkają się ponownie, co mam nadzieję, że to 
wkrótce. Proszę przyjść do odwiedzenia nas, kiedy tylko możesz. Wiesz, gdzie pasą się 
nasze stado, Matthias, przyjacielu. "My zapięcie nawzajem swoje ręce i przytulić zanim 
opuści.  

Brakuje mi jego i jego rodzinę kochającą. Brakuje mi jeszcze bardziej razy spędziłam z 
moim tatą i jego stada w Shepherds Field.  

Wkrótce mama będzie musiała upiec chleb rano na gości w gospodzie. Zanim odejdzie, 
ona prowadzi Sarah i niesie Izaaka do naszego domu obok schować je w ich kocami.  

Jestem trzeźwy, ponieważ wszystkich ciekawych rzeczy, które miały miejsce. Tak, mówię 
mamie, że będę po prostu zacząć moje prace teraz, jak zwykle zrobić przed świtem.  

Zaczynam myśleć o tym, co aniołowie powiedzieli The Shepherds-to dziecko jest naszym 
"Zbawiciel, Mesjasz Izraela." Hmm ... to, co tata powiedział mi o obietnicy Boga do króla 
Dawida jest spełniony już dziś!  

Tata kazał mi zapamiętać co wierzył o Mesjaszu: ". Od potomków Dawida Mesjasz ma 
przyjść do ratowania Izraela, by zjednoczyć plemiona, aby wprowadzić w pokoju 
powszechnego i do spełnienia wielu potrzeb naszych ludzi"  

Zastanawiam się, czy to jest przyszłość tego dziecka?  
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Zwracam się patrzeć na dziecko ponownie, ale Maryja karmi go. Józef odwrócił się 
jednym z drewnianych menedżerów, aby ustawić go w środku wejścia do jaskini 
prywatności Mariackiej.  

To przytłaczające, że nasz Mesjasz urodził się właśnie tutaj. Mam nadzieję, że jego 
rodzina będzie znajdować się w Betlejem. To będzie zabawa dorosnąć jak dorośnie. To 
będzie zabawa, aby zobaczyć, pomagać i bawić się z tym dzieckiem i mojego brata 
Izaaka.  

będę ich wszystkich znam o zwierzętach uczyć, szczególnie o owcach. Jest wiele rzeczy, 
o owce, które dotyczą naszego codziennego życia.  

Mogę uczyć ich o gwiazdach na niebie, o tych dziedzinach, a także o farmach wokół nas. 
Nasze przyjaźnie będą zbliżone.  

No cóż, zmierzch przynosi do zbliżającego się świtu. Nadszedł czas, aby nakarmić owce 
i doprowadzenie wody do jagniąt i nią. Dlatego łapię naręcze paszy i trawy i podnieś 
dzbanek z wodą, aby przeprowadzić się do nich.  

Jak dojść do ich jaskini, patrzę w niebo, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek anioły, 
ale nie pojawia się. Podobnie jak nasz wszechobecnego Boga, anioły są zwykle 
niewidoczne, ale teraz czuję ich obecność.  

Niebo jest wciąż pełen tysięcy gwiazd. Są one lśniące i migotały jak zawsze w takim 
pięknym, bezchmurnym nocnym niebie.  

W kierunku wschodnim horyzontem, wygląda jak niektóre z tych gwiazd, poruszających 
tych planetach, które zbliżyły się razem od Spojrzałem wczoraj. Co za piersiach widok!   

Mam świetny pomysł! Powiem moich przyjaciół grać w mieście wszystko, co się stało, 
kiedy razem w sobotę wieczorem po szabacie. Czy mam wiele do powiedzenia! Wow, to 
będzie ekscytujące! Chwała Bogu za Mesjasza.  

Och, och! Co zrobić, jeśli nie będą mi wierzyć? Może oni śmieją się z moją historią i 
drażnij mnie. Potem nie pozwala mi połączyć je grać w nasze gry. Teraz nie jestem 
pewna, czy chcę im powiedzieć. Ja po prostu czekać, aż proszą mnie.  

Niemniej jednak, widziałem, co widziałem i słyszałem, co usłyszałem.  

Jak zadziwiające, że te pokorne pasterze i ja, pokorny stajennego, plus moja siostra, 
młodszy brat i matka-kucharz-są pierwszymi świadkami jego Narodzenia.  

Świętujemy narodziny ten specjalny baby którego Józef powiedział, że będzie on imię 
Jezusa! Dziękuję Bogu za wszystko, co widzieli i słyszeli.  

Być może nie ma miejsca w gospodzie, ani w domach miasta. Jednak Bóg stworzył 
pewien, że jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, aby się spotkać to dziecko, 
że urodził się w stabilnym jaskini przed dużym otwartym polu, gdzie każdy może przyjść 
odwiedzić i zobaczyć dla siebie.  

Widocznie Bóg zaprosił wszystkich do odwiedzenia i zobaczyć tę epicką imprezę, 
narodziny dziecka, który zmienia nasz świat!  
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Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą zobaczyć dla siebie i słuchać naszych opowiadań.  

 

 -------- Koniec części 5 Tekst. 
           Ciąg dalszy w części A - Epilogue.  
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Dziecko Zmienia Nasz Świat 

 

Część A - Epilog:  

Kim jestem?  

Matthias, wymiana Apostoł 

  

Istnieje 120 z nas stłoczeni w tej gorącej Wieczerniku w Jerozolimie. Niemniej jednak, 
nadal pogodny.  

Po pierwsze, musimy zakończyć naszą wymianę i modlitwę. Każdy z nas zjeść kęs 
chleba i łyk wina i przekazać bochenek chleba i kubek do następnego ucznia. Jezus kazał 
nam zrobić w Jego ostatniej wieczerzy z apostołami 43 dni temu. Robimy to na cześć 
jego ciała i krwi na pamiątkę Jego ukrzyżowania i śmierci.  

Nasza modlitwa jest radosna, dziękując Bogu za faktycznie widząc Jezusa po Jego 
zmartwychwstaniu. Do nas, że cud jest przytłaczający dowód, że Jezus jest Synem 
Bożym i dlatego nadal jesteśmy razem.  

Nagle cisza podchodzi naszych rozmów, jak każdy spodziewa się głosowanie. Teraz, to 
trudna decyzja musi zostać wykonana, którzy staną się Apostoł zastąpienie Judasza 
Iskarioty? Będzie Justus albo ja, Matthias?  

Byłem wyznawcą Jezusa, naszego Mesjasza. Zgłosiłem się na ochotnika jako opiekun 
osły, które przewożą żywność i zaopatrzenie dla swojej grupy. Przez trzy lata, mamy z 
Nim wyruszyli z miasta do miasta, podczas gdy głosił i utwardza osób w każdej z nich.  

Urodziłem się Żydem i kształcił się w naszych synagogach. Jezus urodził się w moim 
rodzinnym mieście Bethlehem, ponad 33 lat temu. Miałem 9 lat potem.  

Pozostali uczniowie są jak bracia do mnie. Jednakże, nie jestem optymistą wybiera 
dołączyć oryginalne 12 apostołów, którzy zostali wybrani przez samego Jezusa.  

Ten proces głosowania czyni mnie denerwuje.  

Justus jest doskonałym uczniem. On i ja byliśmy naśladowców Jana Chrzciciela, kiedy 
widzieliśmy Jezusa chrzest w rzece Jordan. Słuchał uważnie Jezusa i był dobrym 
nauczycielem naszych żydowskich pismach. On jest bardzo przyjazny i ma ścisły krąg 
przyjaciół wśród uczniów.  

Jego pełna nazwa to Józef Barsabbas, ale nazywają go Justus-które jest interpretowane 
jako oznaczające "wyprostowanej osoby." On prawdopodobnie zostanie wybrana 
zamiast mnie.  

Jako skromny robotnik ręcznego i pasterz dla naszej grupy moja praca jest zazwyczaj 
wykonywane były za kulisami. I zbierać i transportować żywność za posiłki. Moja matka 
też podróżował z nami jako kucharz wolontariuszy.  
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Chociaż przyjazne dla wszystkich, ja naprawdę nie mają silnych zwolenników wokalne. I 
został nominowany wraz z Justus, ponieważ byliśmy naocznymi świadkami Jezusa z 
czasów Jego chrzest od Jana Chrzciciela, aż On wstąpił do Nieba.  

Oboje świadkiem Jezusa nauczania i wykonywania potężnych cudów. Słyszałem i 
widziałem wszystko z boku robiąc swoje zadania. Jechaliśmy w całym kraju-stronach 
Galilei, Samarii i Judei, wiele dużych miast, takich jak Jerozolima, Nazaret, Cezarei 
Filipowej, a nawet miasta wzdłuż brzegu Jeziora Galilejskiego, takich jak Kafarnaum i 
Betsaidy.  

Pewnego razu Jezus wybrał Justus i mnie stać dwa spośród 72 uczniów, któremu dał 
władzę i moc, aby leczyć ludzi, którzy byli chorzy i wypędzić demony z nich w razie 
potrzeby. Wysłał nas pracy w zespole - jako jeden z 36 par, począwszy od miasta do 
miasta w Judei nauczania i uzdrawiania ludzi i wprowadzenie ich do Królestwa Bożego 
sam Jezus robił.  

Jak Dowodził, że nie brał jedzenie lub pieniądze z nami. Mamy zależała wyłącznie od 
Boga, aby zapewnić wszystko, co potrzebne, a także cuda przeprowadziliśmy w Jego 
imieniu.  

Nagle Piotr, nasz lider, wstaje.  

Piotr ogłasza:  

"Nie będę głosować. Jezus osobiście zaprosił i wybrał każdego z nas, oryginalne 12 
apostołów, być świadkami Jego cudów i uczyć się od Niego. Dlatego wskazane jest, aby 
Bóg sam powinien wybrać następcę Judasza Iskarioty.  

Judasz udał się z nami przez trzy lata po tym jak Jezus wybrał go na apostoła. Teraz on 
się zabił, zamiast prosić o miłosierdzie, by nawrócić i żyć w hańbie zdrady Jezusa. 
Niestety, to był Judasz, który go pocałowała, że ciemna, zła noc w celu zidentyfikowania 
go dla niektórych rzymskich i żydowskich władz, którzy nienawidzili i zabili Jezusa tak 
okrutnie.  

Robił wszystko, za trzydzieści srebrników, które otrzymał od władz Świątyni.  

Nasze żydowskie Pismo Święte mówi, ktoś musi zająć miejsce Judasza, tak że nie 
będzie ponownie 12 w naszym kręgu wybranych przywódców.  

Wymiana powinna być przestrzegana uczeń, który jest świadkiem Jezusa od czasu 
swego chrztu, zarówno jako Justus i Matthias są. "  

Jak słuchać Piotra, jestem przytłoczony wspomnieniami wszystkiego, które nastąpiły w 
ostatnim czasie. Oczywiście, Piotr i każdy z nas stał się lękliwy i smutny, kiedy Jezus 
został ukrzyżowany, umarł i został pochowany w grobie strzeżonym przez żołnierzy. 
Myśleliśmy, że władze nie uwięzić lub ukrzyżować nas dalej. Potem przyszło 
zmartwychwstanie Jezusa z martwych. Żyje jeszcze raz!   

Zostaliśmy ekstatyczna i uradowany, kiedy zobaczył Jezusa, żyje i idzie z nami przez 40 
dni! Powiedział nam, aby nie bać; rozmawialiśmy i jedli z Nim. On nawet przebaczył 
Piotrowi za zaprzeczanie, że znał go po tym jak został aresztowany. Dzisiaj widzieliśmy 
Jezus fizycznie wznieść się do nieba.  
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Wszyscy kochamy i podziwiamy Go. Jednak nikt nie zapytał go o których On chce 
zastąpić Judasza.  

Teraz Piotr klęka i prowadzi nas w modlitwie:  

"Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, pokazać, które jedna z tych dwóch już 
zdecydowali się zająć miejsce w naszej apostolskiej posługi."  

Cisza następuje.  

Można poczuć napięcie w powietrzu wśród niektórych uczniów. Piotr nie pozwala nikomu 
mówić na poparcie Justus lub mnie. Justus miał kilka silnych zwolenników wokalnych 
chętny polecić go jako zamiennik.  

I naprawdę obawiają się konfrontacji, a ja zdecydować, że jeśli istnieje konflikt wokół 
mojej nominacji złożę ustąpić. Jedność i misja tych uczniów jest znacznie ważniejsza niż 
moja istota wybrana jako apostoła.  

Pamiętam, jak kiedyś, gdy wybrano 12 argumentowali ze sobą o to, kto był największym 
spośród nich. Nawet matka Jakuba i Jana, braci Zebedeusza, próbowali wpłynąć na 
Jezusa, aby mieć pewność, że jej synowie będą wybierane być na swoich stronach lewej 
i prawej strony, gdy Jego królestwo nadejdzie. Jezus odpowiedział taki zaszczyt nie była 
dla niego dać, ale dla Jego Ojca Niebieskiego do wyboru. Potem zapytał, czy byli gotowi 
pić z tego samego kielicha bólu jak on.  

Jezus ostrzegał nas wszystkich nie dążyć wyróżnień; Zamiast tego, mamy służyć sobie 
nawzajem. Raz nawet wziął dziecko i umieścił go przed każdym z nas. Zapowiedział, że 
jeśli nie były zależne, niewinny, i pokornym, jak to dziecko, nie mogliśmy wejść do 
Królestwa Niebios nie mówiąc już być liderami wśród Apostołów.  

W końcu prawie każdy z nas Jezus opuszczony, kiedy został aresztowany, torturowany i 
ukrzyżowany. Można by pomyśleć, ze względu na nasze reakcje, my nauczyliśmy się 
naszej lekcji o nasze winy, duma osobista i potrzebie pokory. Niemniej jednak, ponownie 
wyświetlony zazdrość, strach, gniew, in-walk, fałszywą dumę, wstręt, niezdecydowanie, 
poczucie winy i brak przebaczenia.  

Na szczęście, dostaliśmy 40 dni modlitwy, kontemplacji i przegrupować gdy Jezus ukazał 
nam. Czuję, że Jezus nie opuścił nas po zmartwychwstaniu do nieba. On pomoże nam 
się rozwijać i zrozumieć siebie, jak nasza grupa realizuje H jest wielki Komisja uczyć świat, 
czego był świadkiem. I dyskretnie umieścić moje zaufanie do Niego.  

Nagle Piotr wznosi się i wyjaśnia Bożą odpowiedź na nasze modlitwy :  

"Jak Bóg uczynił wiele razy wcześniej, On pokaże w drodze losowania, które osoba 
zechce. Przynieś mi garść patyków słomy. Będziemy zaufalismy w jakiejkolwiek Plan 
Bóg ma dla nas. "  

Jana, który jest najmłodszym Apostołem wśród nas, zrywa się i biegnie na dół do 
dziedzińca budynku stabilnej zebrać kilka czystych laski słomy. Od razu wraca i daje je 
do Piotra.  
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Piotr układa laski słomy w ręku tak, że wierzchołki są wyrównane, a kosmyki nierównej 
długości pojawia się pod zapięciem dłoni.  

Odwraca się do nas z jego pięść pełne słomy i oferuje je do nas:  

"Wybierz jeden. Osoby z dłuższym słomy jest Boży wybór. "  

Justus wybiera pierwszy. Jest to długa słoma.  

Zamykam oczy, powiedzieć, cichą modlitwę i wziąć głęboki oddech, aby przywołać moją 
odwagę. Uczucie spokoju, I dotrzeć i wybrać słoma z pięści Piotra pełen słomy.  

Głośny cheer wstrząsa pokoju. Kiedy otwieram oczy, jestem zaskoczony, że słoma 
Wybrałem jest znacznie dłuższy niż ten, sporządzony przez Justus. On szczęśliwie 
wpada do mnie z uśmiechem, aby pogratulować mnie i pocałuj mnie w policzek - jak to 
jest w zwyczaju naszych czasów.  

Każdy z 11 apostołów z kolei daje mi wielką przyjazny uścisk i całuje mnie w policzek. 
Wszyscy chwalą Boga, jak pogratulować mnie jest wybór Jego Ducha, aby stać się 
jednym z "12 wybranych Apostołów." Sunlight wylewa się przez okna. Każdy wydaje się 
szczęśliwy.  

I szybko rzut oka na miejsce, gdzie moja matka stoi w głębi sali.  

Piotra matka, teściowa i Maria, matka Jezusa, są przytulając mamę, ponieważ mają ten 
szczęśliwy moment tak też jest, matka Jakuba i Jana.  

Te kobiety wyjazd z nami i gotowane wiele posiłków dla Jezusa i wszystkich Jego 
uczniów. Byli świadkami wielu z Jego nauk i cudów. Mają też wiele wspomnień i myśli 
podzielić.  

Co za radość jest ta górna kolejny pokój! Czuję miłość Jezusa wokół nas. To tak, jakby 
specjalnym błogosławieństwem i siłą wszedł do mojego ciała. Jestem czujny, bez strachu 
i ekstatyczna, jak nigdy przedtem. Alleluja!   

Dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie i miłość, aby odebrać mi się "wymiana". Teraz mogę 
być wysyłane z władzy na "Apostoła", by powiedzieć wszystkim, co ja osobiście 
świadkiem Jezusa mówią i robią. Czuję w sobie moc Ducha Bożego, którzy będą leczyć 
i leczyć ludzi. Alleluja!  

 

-------- Koniec części A – Epilog.  
           Końca tekstu.  

 


