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  Um Bebê Muda Nosso Mundo  

 

 Parte 1  

 O estábulo em uma caverna  

 
 "Pressa para o estábulo, Matthias.  Nós precisamos de você!"  

 I olhar para cima e ver a mamãe agitando as mãos animadamente enquanto ela me 
chama, então eu respondeu imediatamente: "Eu tenho o boi da Inn e está caminhando 
lentamente depois de beber no riacho."  

 Eu puxo mais difícil para amarrar a corda do boi incentivando-o a mover ao longo de 
mais rápida e, em seguida, gritar: "tempo de alimentação!" Ele entende e pega o seu 
ritmo.  

 Como eu já varreu o estável dentro da caverna e colocar uma camada de palha fresca, 
eu me pergunto por que a mãe está me chamando tanta urgência.  

 "Qual é o problema, mamãe?"  

 "Amarre o boi para o muro fora da caverna.  Um casal recém-chegado e eles estão no 
interior.  Eu trouxe-lhes um pequeno jarro de água para beber e um pouco de pão.  A 
mulher está tentando descansar um pouco antes de dar à luz seu bebê. "  

 "O que?  Por que em um estábulo? "  

 "O gerente disse que não há espaço no Inn, nem lugar para ficar na cidade.  Graças a 
Deus, ouvi-los e sugeriu a eles para usar caverna estável do Inn, na parte inferior do 
morro.  O gerente concordou. "  

 "Oh, OK."  

 Como eu penso sobre isso, não deve haver nenhuma surpresa em como superlotado 
nossa pequena cidade de Belém é hoje.  

 Uma vez, meu pai me disse Belém foi o local de nascimento do Rei Davi cerca de mil 
anos atrás.  Deus eo povo o escolheu para ser rei de Israel.  Ele tinha muitas mulheres e 
crianças, centenas de descendentes.  

 Mamãe me disse no mês passado que o novo Censo Roman para impostos na Judéia 
exige que todos voltar para sua cidade natal para se registar.  No nosso caso, os 
descendentes de David precisa voltar para Belém, a cidade de Davi.  Assim, o Inn e casas 
das pessoas da cidade estão lotados com parentes.  O Belém não tem espaço para 
tantos visitantes de fora da cidade.  
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 O gerente é um bom homem.  Ele diz que desde que o seu é o único hotel na cidade, 
ele simplesmente nomeia-o "Inn." Ele tem 12 quartos - a apenas suficientemente grande 
para servir algumas caravanas de comerciantes a cada semana que param aqui para o 
seu pernoite.  Hoje ele é cheio de convidados aguardam o Censo de amanhã ao meio-
dia.  

 Como eu amarrar o boi para o muro do lado de fora, vejo um burro amarrado perto.  

Parece cansado e desgastado.  Ele provavelmente pertence ao casal, eles devem ter 
percorrido um longo caminho.  

 Desde que eu sou cavalariço do Inn, eu pegar uma braçada de alimentação da bandeja 
para fora e jogá-lo no presépio rocha talhada na frente do boi.  A chuva desta tarde 
umedecido cevada e grama de alimentação que agora cheirar apenas para a direita.  O 
boi começa a comê-lo imediatamente.  

 O burro vira a cabeça para o boi, então para mim.  Então, eu rapidamente pegar outro 
punhado de alimentos para animais e jogá-lo no presépio de alimentação de madeira 
quebrada, o que eu tenho que transitar para o burro.  O burro parece grato e se inclina a 
cabeça baixa para chegar ao feed.  

 "Depressa Matthias!  Olhe, aqui vem Sarah e Isaac.  Isso é bom!  Sarah vai cuidar do 
bebê Isaac enquanto você apresentá-los e você mesmo para o casal.  Eu tenho que voltar 
para a cozinha do Inn imediatamente.  Estou muito ocupada cozinhando o jantar para os 
convidados, mas eu vou trazer um pouco de comida de volta aqui para todo mundo mais 
tarde. "  

 Mãe sai correndo assim como minha irmã se aproxima da nossa casa segurando nosso 
irmão nos braços.  Vivemos na próxima caverna cerca de 40 passos de distância da 
caverna estável.  

 Sarah me cumprimenta ", Matthias.  Você alimentar e feno todo as mangas e camisa!  
Será que você for pego na chuva? "  

 Como eu escovar fora minhas roupas eu respondo: "Obrigado.  Não, eu entrei em uma 
caverna em uma das colinas, mas o boi ficou muito molhado.  A chuva lavou a poeira 
fora do ar e revigorado tudo agora as flores cheirar como perfume.  Graças a Deus, a 
tempestade passou rapidamente. "  

 Quando entrar na parte do estábulo que está dentro da caverna, saudamos o casal como 
nos foi ensinado em nossa escola da sinagoga.  Nós nos curvamos e desejo-lhes paz, 
"Shalom!"  

 O pequeno Isaac apenas ri e faz caretas.  Sua rindo de nós começa todos rindo.  

 A mulher nova de sorriso nos cumprimenta.  Ela é muito bonita e muito grávida.  O 
homem ao lado dela olha e sorri para nós três.  

 "Shalom, crianças.  Estamos muito felizes em vê-lo ", a jovem balança a cabeça e 
continua a pedir educadamente," Quais são os seus nomes e quantos anos você tem? "  
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 "Eu sou Matthias, o rapaz estável para este Inn.  Eu tenho nove anos de idade.  Esta é 
minha irmã Sarah;  ela tem oito anos, e cuida do nosso irmão de um ano de idade, Isaac, 
enquanto a mãe está cozinhando no Inn. "  

 A senhora tem um tipo, rosto lindo e responde: "Vocês todos são tão agradáveis.  O que 
uma família maravilhosa que você é.  Somos gratos à sua mãe que nos ajudou a 
encontrar este lugar de abrigo durante a tempestade.  Ela até se ofereceu para me ajudar 
a entregar o meu primeiro bebê.  Fomos abençoados por Deus através de todos vocês ".  

 O homem se levanta para se apresentar e sua esposa.  "Shalom, crianças.  Meu nome 
é José e este é Maria.  Eu sou um descendente do rei Davi de Belém.  Estamos a voltar 
a registar-se com o bebê, que será em breve entre nós, se Deus quiser.  Matthias, sua 
mãe disse que eu poderia perguntar se você iria cuidar do nosso burro, enquanto 
estamos aqui.  Você vai fazer isso por nós? "  

 Uau!  Ninguém me cumprimenta tão educadamente e realmente pergunta se eu iria 
cuidar de seus animais-a maioria das pessoas apenas secamente me pedir o que fazer.  

Como um menino humilde estábulo, eu estou acostumado a isso.  Eu me sinto muito bem 
sobre este casal cortês.  Ele até me faz lembrar de meu pai.  

 "Sim, é claro que eu vou.  Eu gosto de animais.  Eles são divertidos.  Além disso, eu 
adoro cuidar deles.  Estou feliz que você me pediu.  Eu apenas dei a tua jumenta alguns 
alimentos e mais tarde irá levá-lo à água e escová-lo.  Parece muito cansado. "  

 "Obrigado.  Sim, é realizada Maria e nossa bagagem uma longa distância por muitos 
dias. "José pergunta:" Posso perguntar-lhe onde o seu pai? "  

 Hesito e olhar para Sarah, que acena para ir em frente e dizer-lhes.  

 "Bem, nosso pai foi morto, assassinado, por uma gangue de ladrões no ano passado.  
Ele era um pastor nestes montes e possuía um pequeno rebanho.  Uma noite, quando 
ele estava sozinho no Campo dos Pastores que o esfaqueou nas costas e roubou suas 
ovelhas. "  

 "Oh, eu estou tão triste de ouvir isso", Maria diz infelizmente, como ela suspira.  

 José aparece irritado e pergunta: "foram os saqueadores e assassinos capturados e 
levados à justiça?"  

 "Não.  Ninguém sabe quem eles são.  Eles fugiram com as ovelhas durante a noite.  Todo 
mundo pensa que eles levaram o rebanho através das estradas do deserto do sul 
rochosas para que ninguém pudesse rastreá-los.  

 "Nós todos entristeceu a morte de papai, incluindo os habitantes da cidade, e pastores 
vizinhos.  

 "Nós já não têm parentes na área que poderiam nos ajudar.  Assim, perdemos a nossa 
casa e posses para agiotas.  Mãe disse que temos a pagar-los de volta o empréstimo pai 
arranjou para comprar inicialmente as ovelhas.  

 "Um mês depois, a mãe deu à luz Isaac.  Mais tarde, ela teve o único trabalho que estava 
disponível de culinária no hotel.  Em troca, o gerente nos permite usar a caverna ao lado 
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de um presente para a nossa casa.  Sua esposa dá Mom a comida sobra de refeições 
dos hóspedes para nós para comer.  Ele me contrata para ser o menino estável para sua 
Inn para que a mãe recebe um pouco de dinheiro para as nossas necessidades. "  

 José parece muito surpreso.  "Então, ela é uma viúva de criar três filhos lindos.  Que 
coragem, força e trabalho duro!  Louve a Deus para preservar a você depois de uma 
tragédia de partir o coração ".  

 Os olhos de Sarah começar a rasgar como ela escuta triste história da nossa família 
ainda mais uma vez repetiu.  Maria avisos e pergunta se ela e Isaac quer sentar-se perto 
dela.  Sarah faz, e os três se abraçam perto por um tempo.  

 José quebra a tensão: "Matthias, eu sou um carpinteiro de profissão.  Existe algo que eu 
possa reparar para você em sua casa ou neste estável? "  

 Sua oferta me surpreende, "Hmm, sim.  Nós só temos uma manjedoura rocha talhada 
para a alimentação e água aqui na entrada.  Eu gostaria de usar nossos gerentes de 
madeira, assim como para alimentar os animais.  Infelizmente, eles não deram certo.  Nós 
só usar esta estável para o boi da Inn e para os animais dos convidados quando o estável 
pátio é muito lotado.  Assim, os nossos melhores gestores de madeira são no pátio 
estável pelo Inn.  Você pode reparar esses dois gerentes? "  

 "Sim, claro.  Eu ficaria feliz em fazer isso. "Ele sai pela abertura da caverna e encontra 
manjedoura do burro já vazio.  Em seguida, ele pega o outro de madeira ao lado do bin 
feed.  

 Ele ri.  "Parece que um desses gerentes de madeira também pode ter de servir como um 
suporte móvel para o bebê esta noite.  Eu vou repará-los imediatamente. "  

 José tira ferramentas de um carpinteiro de uma de suas malas.  Ele imediatamente 
começa a reparar os gestores.  

 Maria sorri para ele com orgulho.  Ele parece tão feliz enquanto ele trabalha com as 
mãos.  

 

 -------- Fim da Parte 1 Text.  
 A história continua na Parte 2.  
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 Um Bebê Muda Nosso Mundo  

 

 Parte 2  

 Belém e suas ovelhas  

 
 Maria olha diretamente para mim.  "Você é alto e inteligente para a sua idade jovem e 
você fala muito bem, Matthias".  

 "Obrigado.  Quando estávamos no Campo dos Pastores juntos, meu pai me ensinou a 
ser um pastor e como memorizar as Escrituras todos os dias.  Nossa mãe nos ensina 
algo novo a cada noite em casa.  Gosto de aprender.  Além disso, o nosso Rabi nos 
ensina na escola da sinagoga.  Às vezes, meus amigos acham que eu falo demais, para 
que eles não querem jogar comigo. "  

 José nos ouve como ele repara os gerentes de madeira e comenta: "É mais do que 
aprender.  Você tem muitos dons de Deus - uma boa memória, uma mente rápida, e 
sensibilidade.  Cedo na vida, você teve que aprender a trabalhar tão duro quanto um 
homem faz.  Você está se tornando o homem de sua família.  Eu não conheci ninguém 
tão jovem que é tão brilhante.  Não se preocupe;  seus amigos vão te entender melhor 
como todos crescem ".  

 Maria interpõe ", Matthias, eu nunca fui a Belém antes, então eu estou esperançoso de 
que você pode me dizer sobre esta área."  

 Excitado, eu rapidamente responder ao seu pedido: "Eu estou sempre feliz para falar 
sobre a nossa pequena cidade.  Belém está localizado no topo de um casal de colinas 
na Judéia.  Seu nome significa "Casa do Pão", embora alguns dizem que significa "Casa 
de Carne 'por causa de nossas ovelhas vendidos para o mercado.  

 "Meu pai me disse que estão ao lado de uma rota de comércio que se conecta com 
outras estradas.  Traders viajar do Egito, no sul, através da Judéia, e continuar até a 
província romana da Síria, no norte.  Em seguida, eles retornam a mesma rota.  Muitas 
caravanas de comerciantes carregar seus animais de carga com produtos ou mesmo de 
minério de metal.  É por isso que parar aqui no seu caminho para ou a partir de Jerusalém.  
Então, Belém tem esse Inn, onde podem permanecer durante a noite para descansar e 
água e alimentar seus animais para o curso ".  

 Maria se levanta e vai até a entrada da caverna.  "A paisagem é linda.  Como é grande 
Belém? "  

 Eu gosto de responder a suas perguntas, "Belém tem uma pequena sinagoga, eo nosso 
professor, Rabi Levi, diz que a nossa cidade e sua comunidade envolvente tem uma 
população de cerca de 240 pessoas, incluindo crianças;  cerca de 10 meninos nascem 
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aqui a cada ano, ele sabe porque ele circuncisa-los de acordo com a nossa Lei.  Ele diz: 
"Belém é realmente uma cidade rural cerca de 6 milhas ao sul de Jerusalém. '"  

 Eu aponto para o oriente.  "Nesse belo vale que você vê ao longe, os agricultores dizem-
me que cultivar legumes, oliveiras, cevada e feno para a venda para nós e para os 
grandes mercados de rua em Jerusalém.  

 "A vizinha pastores campo faz fronteira directamente do lado leste de Belém.  Suas flores 
da primavera e outono gramíneas são uma vista bonita também.  Meus amigos e eu corro 
através das flores e perseguir uns aos outros apenas para o divertimento dele.  

 "Rabi Levi diz Belém é mais conhecido por suas ovelhas sem mácula.  Deus ordenou 
um sacrifício diário de dois cordeiros sem mácula.  

 "Além disso, o Templo de Jerusalém decretou um homem é oferecer um cordeiro sem 
defeito como sacrifício para ofertas de pecado pessoal, a fim de receber o perdão.  Então, 
o rabino nos diz, são necessários muitos cordeiros diariamente e, especialmente, durante 
a Páscoa, quando muitos fiéis vêm visitar o Templo.  

 "No ano passado, meu pai me levou para ver o Campo dos Pastores, no lado norte-leste 
ao longo da estrada para Jerusalém.  Essa área contém os rebanhos que se tornarão os 
sacrifícios sem mácula no Templo.  Pastores especiais, treinou-escritura olhar para cada 
um dos cordeiros recém-nascidos.  Eles são cuidadosamente inspecionados, separados 
e protegidos contra manchas para que possam ser oferecidos para os serviços do 
Templo diárias.  

 "Permanente de altura em que pastores campo é a" torre do rebanho ".  É uma torre de 
pedra de vigia e uma área de parto.  Lá, recém-nascidos cordeiros são enrolado em um 
pano panos para protegê-los de quaisquer contusões até que eles são fortes o suficiente 
para aguentar.  

 "Meu pai me disse que Micah, nosso profeta, previu que nesta área em torno do  

 Torre e Belém o Messias iria nascer. "Maria e José, tanto sorriso amplamente, mas não 
dizem nada. Eu me pergunto o que eles estão pensando.  

 Em seguida, eu apontar para o sudeste.  "Pegureiro campo nesta outra direção contém 
rebanhos de ovelhas cultivadas principalmente pelo seu lã para ser girado em pano para 
nossas roupas.  Além disso, eles são vendidos para carne e outros produtos, como 
pergaminho.  

 "Meu pai roçou seu rebanho nessa área.  Eu estava sempre feliz quando ele me levou 
junto para ficar com ele e durante a noite rebanho.  Então, eu sei que a sua paisagem 
muito bem.  É montanhoso, com muitas pedras e íngremes gota escarpada offs 
adequado apenas para pastagem de animais.  Ninguém levanta culturas nessas áreas.  
As ovelhas não estão autorizados a vagar em áreas de cultivo dos agricultores no vale 
distante. "  

 José foi ouvir enquanto trabalha e sorri.  "Você deu Maria uma excelente descrição de 
Belém e seus arredores.  Obrigado.  Eles são da mesma forma como eu me lembro 
quando eu morava aqui como um menino ".  



2016, Ken Kozy      v8       Página  8 

 Maria se volta para a minha irmã ", Sarah, Matthias diz sua família vive junto a esta 
caverna?"  

 O rosto de Sarah acende-se com emoção como ela responde: "Sim.  A caverna ao lado 
é a nossa casa.  É aproximadamente o mesmo tamanho que o seu.  Parece haver espaço 
suficiente para os quatro de nós.  Armazenamos nossos poucos pertences em cima das 
prateleiras que foram recortadas de dos anos de rock antes.  

 "Normalmente, a mãe traz-nos alimentos cozidos que são sobras do Inn.  Quando temos 
algo especial para cozinhar para nós mesmos, nós fazê-lo na área aberta na frente da 
caverna.  Há um grande espaço na frente dessas cavernas, mas o chão é feito de pedras 
irregulares e pedras.  

 "Usamos palha fresca do estalajadeiro para cobrir o chão de pedra da nossa casa.  Mãe 
me ensinou como tecer e fizemos alguns cobertores de lã de nossas ovelhas-que cortado 
pouco antes de nosso rebanho foi roubado.  Nossa lã tem uma tonalidade roxa bonita, 
luz, porque mamãe acrescenta um pouco de corante para a primeira lavagem.  À noite, 
nós puxar esses cobertores aconchegantes sob e sobre nós.  Mãe também fez algumas 
roupas para nós de suas tecelagens e costura ".  

 Eu adiciono meus sentimentos ", Mas o principal é que estamos juntos, muito próximos 
entre si, neste pequeno espaço que chamamos de lar.  E nós amamos uns aos outros. "  

 José ri.  "Isso você faz.  Seu amor e respeito um pelo outro e seu amor do nosso Deus é 
óbvia.  Matthias, diga-me.  Você já visitou o túmulo monumento construído para 
homenagear Rachel? "  

 "Sim", eu relato, "Várias vezes, quando meu pai nos levou para o norte na estrada para 
Jerusalém para as festas no templo."  

 José continua, "Rachel era a esposa de Jacob, nosso antepassado patriarcal, a quem 
Deus com o nome 'Israel'.  Como as crianças que costumava correr até lá e depois de 
um descanso, nós corrida de volta aqui para ver quem foi o mais rápido! "  

 Eu me sinto bem José é compartilhar sua história sobre o memorial de Rachel e peço-
lhe: "Sabe mãe foi chamada Rachel por seus pais quando eles viviam no norte da 
Galiléia?"  

 "Nós sabemos o nome da sua mãe do gerente que a apresentou a nós, quando ela se 
ofereceu para nos ajudar.  Rachel é um nome bonito. "  

 Maria interpõe.  "Você crianças falam muito bem.  Você vai crescer e se tornar adultos 
sábios ".  

 Ela suspira, "Mas, por agora, estou realmente com sede.  Posso ter um copo de água?  

De repente, estou muito cansado. "  

 Sarah salta para deitar um pouco de água para Maria e, em seguida, passa a jarra de 
água para nós.  Esta atividade desperta Isaac de sua sesta.  Ele apenas se senta e ri.  

 José ajuda Maria de volta para a caverna para deitar e descansar.  
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 I saltar para cima também, "Isso me lembra, eu prometi levar o seu jumento para o fluxo 
de beber um pouco de água.  Eu vou fazer isso agora! "  

 

 -------- Fim da Parte 2 Text.  
 A história continua na Parte 3.  
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 Um Bebê Muda Nosso Mundo  

 

 Parte 3  

 Surpresas e  

 a nossa primeira refeição juntos  

 

 Dentro da caverna estável, Maria repente geme de dor.  Sarah agarra Isaac, pula e grita 
para mim: "Ela está tendo dores de parto!  Seu bebê está se preparando para sair.  
Matthias, é melhor você correr e dizer a mamãe ".  

 Levanto-me rapidamente.  

 Maria responde calmamente: "Oh, não.  Não se preocupe.  Isso não vai acontecer 
imediatamente, mas em breve, talvez esta noite.  Eu assisti aos meus primos, enquanto 
se preparavam para o nascimento de seus filhos e por isso sei o que esperar.  Enquanto 
eu descansar agora, eu vou ficar bem.  Isso pode ser um bom momento para você tomar 
Isaac casa, então meus gritos não assustar a criança mais tarde. "  

 "OK", Sarah responde como ela segura Isaac.  Ela e Isaac dar abraços e beijos a cada 
um de nós e, em seguida, ir para casa.  Nós oferecer seu "Shalom".  

 José se move sobre a Maria para confortá-la.  

 Viro-me para sair, "José, eu vou levar o burro e ir para a cozinha do hotel para dizer a 
mamãe que está acontecendo.  Depois, eu vou passar por cima aos poços para obter 
água para nós e para regar o seu burro.  Shalom ".  

 O burro e eu caminhar até a colina até a porta da cozinha do Inn, onde eu digo a mãe 
sobre o grito de Maria da dor e do que ela disse.  Mãe responde: "Sim, Maria é correto.  
Esta é apenas as dores de parto com início durante o nascimento de um bebê.  

 "Aqui, leve estes dois jarros de água que você preencheu esta manhã no bem e dar-lhes 
a José e Maria.  O que eles não bebem, nós certamente irá usar quando o bebê chega.  
Rapidamente, ir agora.  Eu estou muito ocupado.  Vou ver todos vocês mais tarde. "  

 Eu amarro nos pescoços dos jarros de água juntos e trazê-los ao longo das costas do 
burro.  Nós voltar para a caverna estável para dar dois jarros cheios de água a José e 
Maria.  

 Então, eu amarrar oito jarros vazios do estábulo e colocá-los ao longo das costas do 
burro.  Eu levá-la a poços de água Rei David da cidade.  

 Meu pai disse que esses poços foram nomeados em homenagem ao rei Davi, a quem 
lenda diz-nos realmente cavou os poços quando ele era um menino pastor aqui.  
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 O burro beber da água do poço de run-off.  Enquanto isso, eu encher os jarros de água 
e novamente carregar e amarrá-los nas costas do burro.  Ninguém está nos poços em 
meados de tarde para minhas tarefas ir muito rapidamente.  Logo, nós deixamos para 
estável para o pátio do hotel.  

 Uma vez lá, I garantir que todos os animais têm água e alimentos para animais em suas 
manjedouras.  Além disso, eles precisam de uma folga suficiente em suas cordas laço 
para dar-lhes espaço para se deitou.  Em seguida, eu varrer as áreas e trazer um pouco 
de palha fresca para o chão.  Ao sairmos, eu amarrar o portão do pátio com uma corda 
para prendê-lo.  

 O burro e eu ando rapidamente descendo a colina em direção a nossas cavernas ainda 
com dois dos jarros cheios de água.  Surpreendentemente, seu burro tem sido muito 
cooperativo, não teimoso como alguns podem ser.  Eu gosto deste burro.  

 Como eu olhar mais perto, vejo que tem as características de um burro síria de raça que 
é popular na Galiléia.  É um jumento forte e dócil criado para definir uma marcha suave, 
o que torna a condução mais confortável.  Espero que longa, dura jornada de Maria a 
Belém foi um pouco mais fácil montando esta raça de jumento.  

 Até o momento eu chegar na caverna inferior estável, mãe já voltou para nossa casa.  

Tendo terminado cozinhar no Inn, ela está agora reunindo nossos alguns pratos e copos 
para o jantar.  Ela caminha ao lado para definir os pratos na pequena mesa de trabalho 
José coloca no chão perto de Maria.  Sim!  Em breve vamos comer!  Eu apressadamente 
amarrar o burro à cerca estável e trazer ao longo dos dois jarros extras de água.  

 Mãe nos diz: "A mulher do estalajadeiro generosamente me deu comida extra para José 
e Maria, assim como para nós.  Nós sempre tratar os visitantes judeus para as nossas 
casas "como família" e para amá-los e oferecer-lhes comida e descanso. "  

 Mom orgulhosamente anuncia, "A refeição da noite é um tratamento especial.  Uma vez 
que alguns dos hóspedes do Inn são pessoas influentes, o gerente decidiu comprar um 
jovem ovelhas para a refeição desta noite.  Ele tinha o nosso rabino supervisionar o 
açougueiro enquanto se preparava o cordeiro de acordo com as regras kosher.  

 O açougueiro assou o dia todo em sua própria fogueira.  Em seguida, o gerente tinha-
me acrescentar uma parte da carne de cordeiro assado ao meu ensopado de legumes 
para todos no hotel e para nós. "Todos nós felizmente abençoar o gerente e sua esposa.  

 Para a nossa refeição, mãe infunde suas especiarias especiais e ferve tudo na chaleira 
que paira sobre a fogueira fora de nossa casa.  Mãe também fez pão fresco que ainda 
está quente e realmente cheira bem.  Mãe é um ótimo cozinheiro!  

 Nossos costumes para uma refeição durante a semana não são tão rigorosas quanto 
para a nossa refeição sábado.  Então, nós estamos começando a nossa refeição neste 
fim de tarde, em vez de no pôr do sol.  Após o ritual de lavar as mãos, que reclinam em 
torno da mesa.  

 Nosso costume é começar com orações mais de um copo de vinho.  No entanto, não 
podemos permitir vinho, portanto, em vez disso, só pode servir água para os nossos 
hóspedes.  
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 José leva-nos em nossas orações judaicas de bênçãos antes de nossa refeição:  

 "Bendito és Tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que traz o pão 
da terra, que cria o fruto da terra, e de cuja palavra todas as coisas 
vieram a ser."  

 Em seguida, a mãe serve o pão, legumes e ensopado de carne.  Nós passá-lo ao redor 
da mesa e comer com grande alegria.  José é realmente com fome depois da longa 
viagem e seu trabalho de reparo, então ele come com gosto.  

 Maria só bebe água e um pouco de caldo do cozido;  ela não tem apetite agora.  Mãe 
incentiva-la a manter sua força para o bebê vai nascer esta noite.  

 Enquanto enfermeiros Mom Isaac, Sarah e eu comer o nosso jantar saboroso com 
nossos apetites juvenis.  Deus fornece abundância de alimentos esta noite.  

 Estamos muito animado para ter esses dois visitantes se juntar à nossa refeição.  
Queremos ouvir tudo sobre suas aventuras em viajar a partir das encostas de Nazaré 
para as colinas de Belém, na Judéia.  Bravamente, peço José para nos contar sobre sua 
viagem.  

 José responde: "Nós viajamos por 15 dias, incluindo dois sábados de descanso.  Trata-
se de uma viagem de cem milhas usando a rota que tomámos.  Nós tentamos viajar oito 
a dez milhas cada dia a pé com Maria, por vezes, montando no burro.  Fomos devagar 
por causa da gravidez de Maria.  Além disso, não queria usar a nossa jumento que 
também procedeu a nossa bagagem modesta.  

 "Fizemos cobertores, roupas, algumas ferramentas e alimentos.  Meu primo me 
emprestou o seu jumento para esta viagem.  

 "Saímos de Nazaré na quarta-feira de manhã e tomou as rotas comerciais que eram 
mais fáceis de percorrer.  Nós propositadamente usado a rota comercial que fica a 
poucas milhas do rio Jordão.  Desta forma, nós perto de água e abrigo quando 
necessário.  Eventualmente nós tivemos que comprar comida ao longo do caminho para 
o nosso caminho.  

 "Nós evitar a rota mais direta que atravessou Samaria que é secador e as pessoas são 
conhecidas por serem menos hospitaleiro para os judeus que dirigem em direção a 
Jerusalém.  

 "Se o tempo permitir, nós normalmente começou ao amanhecer a cada dia, uma pausa 
do meio-dia, e terminou quando o pôr do sol.  Tivemos que tomar algumas paradas para 
descanso devido às colinas íngremes, fadiga, chuva ou o calor do meio-dia no vale do 
Jordão.  

 "Fomos abençoados pelo encontro caravanas de mercadores amáveis que nos 
permitem ficar com eles durante as noites.  Eles tinham guardas proteger seus 
acampamentos de ladrões de roaming e animais selvagens.  Durante o dia que nos 
conhecemos, por vezes, os viajantes que foram muito acolhedor e encorajador, mas 
nosso ritmo desacelerou-los, para que pudessem viajar à frente de nós depois de um 
tempo.  
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 "Nós acampamos mesmo ao lado do rio Jordão ao pôr do sol às sextas-feiras e passou 
dois sábados com outros viajantes judeus.  Nós compartilhamos o pouco de comida que 
tínhamos entre o nosso pequeno grupo e orou e comemoraram juntos.  Ficando alguns 
dias de descanso durante a longa viagem foi uma verdadeira bênção para Maria e eu.  

 "Finalmente chegamos Jericho perto do rio Jordão e, lentamente, viajaram até as colinas 
íngremes para chegar a Jerusalém, 3.400 pés para cima e uma distância de 15 milhas.  

 Em nosso 13º dia de viagem, nós fizemo-lo a Jerusalém.  Ficamos com a mãe idosa de 
Maria, Anne, na mesma casa de nascimento de Maria.  

 Naquele dia, primo de Elizabeth Maria e seu marido Zacarias  chegou de sua casa, a 
oeste de Jerusalém.  Eles têm um filho de seis meses de idade, seu primeiro-nascido, 
por isso fomos capazes de celebrar esse evento alegre com eles também.  

 "Maria tinha visitado Elizabeth durante a gravidez.  Chamamos-lhe sua punição.  

 "Zacarias  é um sacerdote do templo.  Um dia nós vamos falar sobre o milagre do 
nascimento de seu filho, John.  É extraordinário.  O Espírito de Deus tem sido em cima 
deles.  

 "De qualquer forma, foi muito tranqüilo e agradável para estar com eles novamente.  Eu 
ainda era capaz de rezar no templo naquele dia.  Zacarias  oferecido para oficiar a 
circuncisão de Maria do primeiro nascido no oitavo dia após o seu nascimento.  

 "Saímos na quarta-feira e viajou por Jerusalém para Belém.  Ao longo do caminho, nós 
fomos pegos em uma chuva pesada.  Desde que estávamos apenas de passagem 
túmulo de Rachel quando ocorreu, paramos para orar em um pequeno abrigo conectado 
ao monumento.  A chuva refrescou a secura do ar e do solo e resultou em o cheiro doce 
das flores.  

 "Finalmente chegamos ao meio-dia no hotel e encontrou o gerente e sua mãe.  

 "Estamos muito gratos a Deus que deu a Maria a força para esta viagem.  Ela é jovem e 
forte e vai ser uma boa mãe.  Vamos agradecer a Deus sempre pelas pessoas 
maravilhosas que conhecemos ao longo do caminho também.  As rotas de comércio são 
preenchidos com todos os tipos de pessoas de muitos países. "  

 Nós sentar à mesa fascinado pela descrição de José de sua viagem.  Todo mundo 
agradeceu a José por sua descrição da sua viagem.  Que aventura!  Eu gostaria de viajar.  

 Nosso costume judaico nas refeições é para separar algum tempo para incentivar as 
crianças em sua fé.  Hoje, José decide traduzir para nós os significados dos nossos 
nomes.  

 "Sarah, você tem um nome grande na história judaica.  Sarah era a esposa de Abraão;  
que significa "princesa".  Você é brilhante e bonita como uma princesa ".  

 Sarah fica vermelha, mas ela também sorri ao ouvir tais elogios maravilhosos como ela 
diz "Obrigado".  
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 Como José pega e abraça Isaac ele comenta: "Isaac significa" rir ".  Você está 
apropriadamente chamado para você rir muito e levar-nos a rir com você também.  Na 
escritura, Isaac foi o filho de Sarah quem Deus salva.  Ele parou de Abraão de sacrificar 
Isaac ao seu nome.  Por esse ato Deus mostrou Ele não quer que os seres humanos 
sacrificados. "  

 Isaac apenas ri e ri.  Sarah e eu aceno para o outro com espanto como o ensino boa de 
José é.  

 Em seguida, José coloca a mão na minha cabeça: "Matthias, seu nome significa" 
presente de Deus ".  Você é muito inteligente para sua idade nova.  Sua ajuda foi um 
presente de Deus para nós, bem como para o estalajadeiro, seus clientes e para os 
animais.  Você ama todos os animais que Deus criou.  Eles te amo.  Nós amamos você e 
Deus te ama. "  

 Estou tão emocionado com o que ele acabou de nos dizer que eu mal posso falar.   

"Obrigado.  E eu te amo tanto ", é tudo que posso dizer.  

 Surpreendentemente, ele se vira de nós crianças com mais de Mom, "Rachel, como 
você sabe que seu nome significa" ovelha, para ser um bom viajante. '  Você tem sido 
um outro presente de Deus para nós no final da nossa viagem a Belém.  Você percebe o 
quão difícil nossa jornada tem sido, você sabe o que são as nossas necessidades, e 
você cumpri-los.  Você é uma bênção especial para nós e para a sua família. "  

 Mãe é tocada por comentários sinceros de José.  Ela rasga um pouco.  Seus lábios parte 
com um sorriso, e ela, agradecida diz: "Obrigado."  

 Mãe hesita, "Posso perguntar-lhe, o que nomes que você selecionou para seu bebê que 
vai nascer em breve?"  

 José olha para Maria, que acena com a recepção para que ele anuncia: "Seu nome será 
Jesus, que significa" Senhor é salvação. "  Ele será conhecido como Emanuel, que 
significa "Deus está conosco".  

 Quero perguntar-lhe o nome de seu bebê vai ser se for uma menina.  No entanto, sinto-
me muito desconfortável para fazer isso.  Eu não sei por que;  talvez seja porque José 
diz que o nome "Jesus" com tanta confiança.  No entanto, a mãe não pede qualquer um.  
Então, eu acho que é melhor para mim para ignorar a minha pergunta por agora.  

 Nós cantamos alguns salmos e são têm um tempo tão bom que esquecemos como é 
tarde.  É crepúsculo fora agora, e Maria parece cansado.  

 José percebe e termina a refeição rapidamente com a nossa oração de ação de graças.  
Ele acrescenta uma bênção para Maria e a entrega de seu filho.  

 "Somos ordenados pela Escritura que quando comemos e estão 
satisfeitos, devemos bendizer ao Senhor nosso Deus.  

 Bendito és Tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, por fornecer esta 
comida, por Exodus dos nossos antepassados do Egito, para Jerusalém, 
para a bondade de seu trabalho, e hoje especialmente para Maria e seu 
bebê. "  
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 Depois, eu passo fora de olhar para cima a colina no janelas da Pousada.  Alguns 
convidados estão fechando suas lâmpadas de óleo de se aposentar para a noite.  Deve 
ser uma noite fresco e silencioso para que todos possam dormir bem.  Mesmo seus 
animais soar calma e pacífica  

 Isaac já está dormindo ao lado da mamãe.  

 Meu estômago se sente completa do deliciosa refeição e estou exausto de um dia 
agitado.  

 Mamãe me vê bocejar e diz: "Eu trouxe a nossa lâmpada de óleo para cá, então Sarah 
e eu posso cuidar dos pratos e limpar, Matthias.  Por que você não dorme um pouco?  

Vou voltar para casa mais tarde.  Não se esqueça de dizer suas orações da noite. "  

 "Sim mãe."  

 Eu não preciso de mais incentivo para sair.  Amanhã vai ser um dia agitado porque os 
hóspedes da pousada vai deixar de voltar para casa após a sua inscrição para o Censo.  
Eles vão precisar de mim para preparar todos os animais para as suas partidas.  

 I abraçar e beijar todos boa noite, desejo-lhes "Shalom", e sair.  

 Na saída, eu observo os dois gerentes de madeira que José reparados.  Eles olham 
como novo e parecem muito resistente.  Ele até limpo e lavado a manjedoura de pedra e 
mudou-se o boi para o outro lado do estábulo fora.  Tudo parece pronto para a chegada 
do bebê.  

 Como eu olhar para cima, eu posso ver as primeiras estrelas da noite acima do horizonte 
ocidental.  Hmm ... eu notei no crepúsculo de esta manhã que uma das estrelas-do 
Moving Planet os romanos chamam Júpiter estava escondido atrás da lua.  Agora, as 
outras estrelas-planetas parecem ter se aproximou juntos.  Eles ainda são brilhantes no 
céu esta noite.  Estranho, mas bonito.  

 Eu ando a curta distância até a nossa casa ao lado e rastejar sob meu cobertor para um 
bom sono.  Eu mal tenho forças para dizer minhas orações noite que o Pai me ensinou.  

Eu me sinto tão bom - e muito sonolento.  

 Ela se sente como se o Espírito de Deus está sobre Belém-it é calma, calma e pacífica.  

 

 -------- Fim da Parte 3 Text.  
 A história continua na Parte 4.  
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 Um Bebê Muda Nosso Mundo  

  

Parte 4  

 Um bebê nasce  

 eo céu se ilumina  

 

 Como eu dormir, um sonho aparece onde eu estou viajando por todo Israel!  Eu posso ir 
a qualquer lugar.  Mas agora, algo parece estar me parar.  Alguém parece estar puxando 
meu braço.  

 Assustada, eu despertar e saltar para cima.  Desde pai foi morto, eu tenho sido um sono 
leve - talvez com medo de um ataque noturno surpresa como a que tirou sua vida.  

 Abro os olhos para ver Sarah rindo e balançando o meu braço.  

"Matthias, Matthias! Acorde. Shh ... Ouça! O novo bebê chegou e está chorando! Não é 
maravilhoso? Mãe ainda está lá ajudando Maria entregar seu bebê! "  

Sim, eu ouvi os sons de primeiros gritos do bebê! Além disso, eu posso ouvir as vozes 
de José e mãe animadamente falando assim, mas eu não posso fazer o que eles estão 
dizendo. Nós não podemos ver em sua caverna ao lado, mas nós podemos ver a luz 
bruxuleante de sua lâmpada de óleo brilhando na entrada do estável e no chão.  

Estou feliz por eles, mas eu quero voltar a dormir.  

Sarah passos fora de nossa caverna. Ela entusiasticamente aponta acima dela: "Olhe 
para o céu! Todas essas estrelas-não é lindo? Veja, uma estrela aparece mais brilhante 
do que os outros fazem. Sua luz brilha no topo da caverna de José e Maria. "  

"Huh?" Estou espantado. Como um jovem pastor, enquanto nos campos, eu vi muitos 
tipos de estrelas, estrelas cadentes, estrelas em movimento, e a lua. Durante as longas 
noites, meu pai me ensinou o que procurar nas noites estreladas - como contar os 
aglomerados de estrelas distantes um do outro. Foi divertido para desenhar linhas 
imaginárias entre certas estrelas e vislumbrar um caçador, uma concha, um peixe, ou 
alguma figura familiar.  

Levanto-me e se juntar a ela fora para olhar para cima e respondeu: "Eu não vi essa 
estrela antes. É muito brilhante. "  

Finalmente, o bebê pára de chorar e recebe o seu primeiro cochilo. Torna-se uma noite 
silenciosa, novamente.  

No silêncio da noite, agora, Sarah ouve algo. Ela aponta para o campo do pastor, "Lá, 
Matthias. Você ouviu isso?  Ouço! Há o som do canto. "  
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I animar a cabeça para cima e, sim, eu faço ouvir algo, mas não cantando. "Não Sarah. 
Isso é provavelmente apenas trovões e relâmpagos de uma tempestade distante. A 
altura do som é demasiado baixo para ser cantando. "  

"Eu não sei nada sobre isso, eu não vejo nenhum nuvens em torno de nós, apenas a 
estrelas ea lua", ela argumenta.  

Talvez ela esteja certa.  

Sarah continua, "O céu noturno sempre parece tão fascinante com seus pontinhos 
incontáveis de luz. Nas noites sem lua, você pode ver centenas mais no céu claro. Sinto-
me tão sobrecarregado por tudo o que parecem se mover tão lentamente de leste a 
oeste. A cada temporada, vemos diferentes estrelas. "  

"Sim", eu respondo. "Papai me disse uma vez que ele tinha conhecido alguns 
comerciantes caravana da Babilônia. Durante suas conversas, eles decidiram comprar 
uma das nossas ovelhas. Eles confidenciou-lhe que em seu país têm um livro que 
descreve os locais de estrelas e planetas observados por centenas de anos. Sarah, eles 
afirmam que, usando essas observações e matemática secretas que podem navegar em 
terra, bem como sobre o mar! "  

Sarah acena com a cabeça em concordância e acrescenta: "Papai me disse que os 
babilônios acho que as estrelas e as estrelas móveis, o que eles chamam de planetas 
errantes, pode predizer eventos importantes em nosso mundo. Os movimentos de alguns 
planetas e grupos de estrelas são identificados com os judeus de Israel. Disseram-lhe os 
movimentos de certos planetas estão conectados com a nossa história. O signo de Áries 
representa Israel, e um desenho do seu aglomerado de estrelas parece uma ovelha ou 
carneiro no céu. Mas eu não sei o que todos os meios ".  

"Desculpe, Sarah. Eu também não entendo. Hmm, ontem de manhã, acordei antes do 
amanhecer e notou os planetas-estrela parecia ter se aproximou juntos, como eles vêm 
fazendo há vários dias. Eles iluminam o céu e adicionar luz para a nossa área. Pai uma 
vez me mostrou um diagrama das estrelas de fundo que se assemelharam a um carneiro-
muito parecido com o nosso ovelhas. Vi que aglomerado de estrelas novamente hoje à 
noite após o pôr do sol. O sinal do carneiro é ao lado das estrelas que podem ser 
extraídas como um sinal de um peixe. Pergunto-me se é uma profecia de algo que vai 
acontecer ".  

Eu penso sobre isso um pouco mais e recall, "Rabi Levi disse-nos na escola:" Crer 
estrelas têm poder de controlar-nos seria errado porque você então pode pensar que os 
seus poderes são maiores do que o poder de Deus. '  

"Ele ensinou-nos que o nosso Deus criou todas as estrelas e do universo de salientar 
eventos importantes. No entanto, Ele nos deu o livre arbítrio. Nenhuma estrela controla 
o nosso destino. As escrituras começam com a história da criação do nosso mundo-no 
princípio Deus criou o céu ea terra, eo Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 
Ele criou tudo. "  

O rosto de Sarah ilumina e ela compartilha uma outra história interessante ", uma vez 
enquanto você estava fora com o papai pastoreio do rebanho, o gerente mostrou todos 
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na cidade duas moedas romanas brilhantes. Ele havia recebido a partir da cabeça de 
uma grande caravana de comércio como parte de seu pagamento para ficar em sua Inn.  

"Uma moeda mostra a imagem do Roman ditador Júlio César. Na parte de trás da moeda, 
há uma grande imagem de um cometa com as palavras 'Julius divina "como se ele fosse 
um deus.  

"O gerente disse-nos que os romanos acreditam que o cometa super brilhante que 
apareceu anos depois que ele foi assassinado era realmente uma forma de Julius como 
um deus. Eles dizem que a sua alma agora vagueia o universo em um cometa como que 
aparecem na sua moeda. "  

Sarah parece animado como ela descreve as moedas. "A outra moeda mostra uma 
imagem do atual imperador romano César Augusto, que é o filho adotivo de Júlio. As 
palavras que significa "Filho de Deus" aparece ao lado dele. Na parte de trás da moeda 
'divina Julius' está em relevo mostrando seu cometa celeste.  

"O gerente deixe-me realmente manter as moedas na minha mão. Foi realmente 
emocionante! Eles foram belo e brilhante ".  

Ela se torna muito sério agora, "No entanto, os habitantes da cidade tornou-se irritado 
porque os romanos reivindicar seu imperador é um deus e coloque a sua imagem de 
escultura em moedas nosso povo deve usar para comprar ou vender alimentos. Isto é 
um insulto a nossas crenças judaicas! Portanto, o estalajadeiro prometeu ele só usaria 
essas duas moedas para pagar seus impostos para os romanos e a Herodes a quem 
designou como Rei em Jerusalém. Todos prometeu não falar sobre isso novamente, para 
que os romanos não ouvir da nossa insatisfação e nos acusam de traição ".  

 Uau! Eu pulei para trás na audiência surpresa essa história sobre essas moedas. "Rabi 
Levi ensinou-nos que a escritura judaica prevê que uma estrela vai anunciar o 
aparecimento de nosso Messias para ser enviado por Deus.  

"Ele disse que quando Balaão, o vidente, foi movido pelo Espírito de Deus, ele previu:  

'Uma estrela deve avançar de Jacó e um cetro subirá de Israel.' "  

Eu sou inspirado e dizer a Sarah uma outra história sobre nosso Pai: "Eu não tenho 
certeza se eu lhe disse antes, mas meu pai me fez decorar alguns provérbios de nossas 
escrituras sobre o Messias prometido.  

"Seu favorito era do profeta Isaías:  

"O próprio Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um 
filho. '  

"Mas como isso poderia acontecer? Uma virgem dando à luz um filho? Essa não é a 
forma como a natureza funciona - e não para os animais nem nos seres humanos.  

"Pai, também insistiu que eu me lembro de uma palavra por palavra profecia porque em 
causa a nossa cidade. É a partir de Miquéias, o profeta:  
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"Mas tu, Belém Efrata,  
menos entre os milhares de Judá,  
De ti sairá para mim  
aquele que há de reinar em Israel;  
Cuja origem é desde os tempos antigos,  
desde os tempos antigos.  
Portanto, o Senhor vai dar-lhes-se,  
até o momento em que ela  
que está para dar à luz tem dado,  
Em seguida, o resto de sua parentela deve  
voltará aos filhos de Israel. "  
 

Sarah parece impressionado, "Você parece inspirado e você realmente se lembra 
escritura muito bem. Você deve ser um professor, Matthias ".  

I bocejar novamente e deixar escapar ", Talvez, mas eu sinceramente não entendo o que 
essas palavras significam. Eu entendo animais estáveis melhores.  

"Bem, não há nada que possamos fazer sobre qualquer coisa agora. Vamos agradecer 
a Deus por silenciosamente a nova vida de um bebê - e voltar a dormir ".  

Sarah ri, "Você não é mesmo curioso para saber se é um menino ou uma menina?"  

"Sim, mas o bebé irá ser o mesmo sexo na parte da manhã. Lembre-se, José e Maria 
insistiu que seria um menino. Enfim, eu estou realmente cansado agora. "  

"Bem, Shalom, Matthias.  Eu te amo. Dormir bem, eu não vou incomodá-lo novamente 
esta noite. "  

"Shalom, Sarah. É OK que você me acordou-tanto está acontecendo. Eu também te 
amo."  

Sarah se instala em seus cobertores de lã ao lado de meu irmão Isaac. Ele parece não 
afetado por toda essa excitação e continua dormindo através de tudo.  

Eu estou cheio de temor em todas as coisas que aconteceram hoje por causa deste bebê 
recém-nascido. Agora, tudo é ao mesmo tempo calmo e tranquilo de novo, então o sono 
vem fácil.  

 

-------- Fim da Parte 4 Text.  
A história continua na Parte 5.  
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 Um Bebê Muda Nosso Mundo  

  

Parte 5  

Pegureiro chegar  

 

De repente, o som de cordeiros balindo despertar-me. Assustada, eu olhar para cima 
para ver um grupo de pastores. Dois dos meninos pastores estão levando cordeirinhos 
sobre seus ombros. Eles estão vindo pela Pegureiro Campo-se aproximando lentamente 
da caverna estável próximo ao nosso.  

Vejo Maria e José na entrada com seu bebê deitado na manjedoura do estábulo. Maria 
é enrolado dormindo em alguma palha e cobertores ao lado dele. Ela parece exausto de 
dar à luz há várias horas. José está sentado ao lado dela, mas desperto e atento. Ele se 
levanta com o seu cajado na mão quando ele vê todos os pastores que avançavam.  

É o meio da noite, mas as estrelas ea luz-up lua parcial estas colinas. Estranhamente, 
um brilho rodeia todos os pastores, o bebê, José ea caverna estável.  

Eu reconheço um dos pastores meninos-é Joabe! Eu conheci ele e sua família, no 
Campo dos Pastores no ano passado, quando meu pai me levou junto para pastar o 
nosso rebanho de ovelhas. Ele é amigável e cerca de nove anos, minha idade.  

Olho ao meu redor e descobrir que a mãe havia retornado depois de ajudar Maria 
entregar seu bebê. Ela está dormindo profundamente. Eu calmamente despertá-la e 
apontar para o estábulo. Ela suspira e fica espantado com o que estamos 
testemunhando. "Matthias, Este É um bebê muito especial," Mãe diz em um tom baixo.  

Viro-me para ela e suavemente perguntar por que ela disse isso, mas ela apenas coloca 
a mão sobre sua boca e responde: "É um segredo por enquanto, vou dizer-lhe porque 
mais tarde."  

Um segredo? Pergunto-me o que é toda sobre!  O que ela significa?  

Todos os pastores curvar-se na frente de José, Maria e seu filho. O bebê encontra-se na 
manjedoura que foi talhada em pedra e fica na entrada da caverna. Maria desperta e 
parece surpreso, mas não assustado. Ela se levanta e coloca a mão em seu bebê.  

O bebê está enrolado em um pano panos para protegê-lo, como é nosso costume. A 
palha também amortece ele e o impede de a frieza da pedra da manjedoura exterior do 
estábulo. O ar fresco do lado de fora é melhor para o recém-nascido de dentro da caverna 
estável.  

Podemos ouvir os pastores que falam como eles estão perto da manjedoura.  
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O pastor conduzindo o grupo explica: "Shalom. Fomos tendendo nossos rebanhos no 
campo hoje à noite e de repente viu anjos no céu cercado por uma luz brilhante. Um Anjo 
se aproximou de nós e disse:  

"Não temais. Eu trago-lhe notícias de grande alegria para todas as 

pessoas! Hoje, na cidade de David, um Salvador, que é o Messias, o Cristo, 

nasceu para vós. Este será um sinal para você. Você vai encontrar um bebê 

envolto em panos e deitado numa manjedoura ".  

Nós imediatamente veio a Belém para ver o que aconteceu, como o Senhor nos disse. 
Agora nós tê-lo encontrado, assim como o anjo disse. "  

José e Maria não parecem surpreso sobre anjos estar por perto. Eles convidam alguns 
dos pastores de cada vez para uma visão mais próxima do bebê no berço manjedoura. 
José acende uma lâmpada a óleo.  

Os pastores reverentemente se ajoelhar e estão em êxtase com o que vêem. Em 
seguida, os dois meninos pastores apresentar José com os pequenos cordeiros brancos 
que carregavam sobre os ombros. Um terceiro pastor conduz as suas ovelhas mãe para 
ele como um presente.  

A mãe e eu são curiosos e surgem para mover tranquilamente mais perto e olhar para 
nós mesmos.  

 Uau! Eu reconheço a tonalidade de cor roxa do pano enrolado em torno do bebê. É a 
partir da lã que a mãe tinha tecido e tingido para nós. I Laugh-ela deve ter dado a Maria 
e José para embrulhar o bebê recém-nascido. O bebê está vestido com a lã que foi 
tosquiada de ovelhas da nossa família antes que eles foram roubados. Como é 
maravilhoso!  

O bebê desperta agora. Um suave brilho da luz ilumina seu rosto. Ele é bonito. Basta 
olhar para ele nos traz uma sensação de felicidade e eleva nossos espíritos. Ele sorri 
para nós com suas bochechas rechonchudas e faz algum bebê sons através de seus 
lábios. Ele é tão bonito quanto um novo bebê pode ser.  

Os pastores também aparecem feliz e alegre com a visão desse bebê. Eles continuam a 
dizer a José e Maria que centenas de anjos apareceu esta noite: "Esses mensageiros de 
Deus, exclamou:  

"Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com todos!"  

Minha mãe e eu me aproximo mais perto da manjedoura. Quando José nos vê, ele 
implora: "Por favor, Rachel, você permitir que Matthias para cuidar desses dois pequenos 
cordeiros e ovelha mãe? Esta família generosa de pastores lhes deu como presentes de 
seu próprio rebanho ".  

Mamãe acena a aprovação para mim, então eu pegar os dois cordeirinhos e cuidar deles. 
Eles lamber meu rosto. Eles são tão bonitos, macios e brincalhão. Eles aparecem sem 
mácula. Como eu felizmente levá-los, a sua ovelha mãe segue. Eu levá-los em uma 
pequena caverna nas proximidades nesta colina e amarrar uma corda ao redor do 



2016, Ken Kozy      v8       Página  22 

pescoço e entre os arbustos na entrada da caverna para servir como uma cerca 
temporária. Eles aparecem com sono. A ovelha mãe vai sugar seus cordeiros. Vou trazer 
água e alimentá-la ao amanhecer.  

Que presentes esplêndido para os pastores para dar ao bebê e sua família, é a partir de 
seus corações e meios de subsistência. Como eu penso sobre ele, todo mundo aqui é 
dar ao bebê um presente especial, bem como o seu amor, carinho e tempo.  

Um dos pastores puxa uma flauta de madeira de seu casaco e pede José e Maria se ele 
pode tocar uma melodia suave. Eles concordam prontamente. Em breve, belos sons da 
música nos cercam, e isso contribui para a alegria deste evento.  

Sarah desperta e dirige-se para se juntar a nós, mantendo uma Isaac dormir. abraços 
Mom nós três-o uma sensação deliciosa de amor e de paz nos rodeia!  

Os pastores repetir-nos a sua história sobre a aparência dos Anjos. Sarah vira para olhar 
para mim e confiantemente se gaba de que ela estava certa quando ela me disse que 
ela tinha ouvido algumas vozes no Campo dos Pastores, no início deste noite. Na 
verdade, o que aconteceu logo depois que o bebê nasceu.  

Joabe vem até mim e diz "Shalom, Matthias".  

Lembro-me bem Joabe. Ele me ensinou como usar um estilingue para espantar os cães 
selvagens quando eles tentaram atacar nossas ovelhas para o alimento. Eu não tive um 
bom objectivo, mas ele era muito preciso. Ele ria quando eu o chamava de "King David". 
David tinha desenvolvido sua habilidade com um estilingue como um jovem pastor e mais 
tarde derrubado Golias que tinha insultado nosso Deus e nosso país.  

"Shalom, Joabe.  Sim. É ótimo vê-lo novamente! Eu estive muito ocupado na cidade a 
trabalhar como um menino estável aqui, então eu não sair para o Campo dos Pastores 
mais. Como está o seu estilingue, 'Rei Davi?' "  

Nós dois riem na nossa pequena piada insider. Em seguida, ele responde 
melancolicamente ", Matthias, ainda me sinto tão triste com o que aconteceu com o seu 
pai. Eu quero que você saiba nossos cuidados da família e ainda reza por sua família. 
Você olhar mais alto e mais forte do que no ano passado. Estou contente por sua família 
sobreviveu a tragédia. "  

"Obrigado, Joabe. E como está a sua família?"  

"Eles são saudáveis e têm sido próspero neste ano. Pegureiro campo tem abundante 
grama. É calmo como de costume lá fora. Isto é, até hoje à noite. Foi um choque ver uma 
luz tão brilhante no céu noturno e, em seguida, os Anjos, eles até falou para nós. Eu 
estava assustado.  

"Suas primeiras palavras foram:  

"Não tenha medo, não tenha medo."  

Essas palavras me impediu de fugir ou usar o meu estilingue-de qualquer maneira, eu 
não acho que um anjo poderia ser ferido por uma pedra. "  
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Joab continua: "Meu pai lidou com a situação muito bravamente e ajoelhou-se diante dos 
anjos. Então, todos nós fez o mesmo e ouviu atentamente. Depois, havia muitos mais 
deles aparecendo e ouvi-los repetir,  

"Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados! '  

Sim, a paz veio sobre todos nós. Alguns dos anjos parecia ser tão jovem quanto nós 
somos - alguns apareceram mais velho. Todos eles pareciam muito felizes. Foi uma 
visão maravilhosa. Eu desejo que você poderia ter visto isso ".  

Eu animadamente responder: "Sim, eu gostaria de ter sido lá! Talvez eles vão voltar outra 
hora. Aprendemos sobre anjos em nossa escola da sinagoga e como eles aparecem em 
alguns eventos importantes descritos na escritura ".  

Joab ri, "Lá vai você de novo, fazendo referência a escritura. Você deve ser um rabino, 
Matthias. Mas, desta vez, a sua resposta pode explicar o mistério que cerca esta criança, 
por isso obrigado ".  

Enquanto todo mundo está falando sobre os anjos, eles ainda estão olhando para o bebê 
e ouvir as notas melódicas do tocador de flauta.  

Joabe me pede ", Você já percebeu as estrelas pouco antes do amanhecer e depois do 
pôr do sol? Eles são muito incomum. Temos vindo a observá-los no céu do Campo dos 
Pastores por semanas e percebeu como duas estrelas estão a aproximar-se. Hoje eles 
parecem ser como uma estrela-e mostrar uma luz muito brilhante. "  

'Sim. Vi eles! Eu me pergunto se eles são um sinal de como as estrelas mencionados 
em nossas escrituras. Há profecias sobre estrelas que aparecem em um evento como 
esse ".  

Eu continuo e pedir Joabe: "Será que aqueles Anjos realmente dizer" um Salvador, um 
Messias, "nasceu esta noite?"  

"True". Joabe responde. "Eles realmente disse isso. Eles claramente significava que era 
o bebê e disse-nos como encontrá-lo. No entanto, como ele pode ser um Messias? Um 
bebê pequeno não é um rei guerreiro Messias ".  

Lembro-lhe: "Mas o rei Davi nasceu como um bebê nessas mesmas colinas de Belém e 
tornou-se um grande guerreiro para Israel. Assim, é possível, isso aconteceu antes ".  

"OK, você está certo, Matthias. Pergunto-me ... ". Joabe parece estar perdido em 
pensamentos.  

Nenhum de nós entender o que o pleno significado desses eventos são. Talvez nós 
somos muito jovens.  

Nós mover mais para trás à medida que mais pastores chegam a ter a sua vez para ver 
o bebê. Eles se curvam para a criança e a Maria, e depois falar com José. Maria passou 
a deter o bebê em seus braços. O que um belo e comovente vista!   

Os pastores louvar a Deus por este maravilhoso evento, e agradeço-lhe os anjos que 
lhes disseram onde procurar.  
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Mesmo que todo mundo parece estar falando, todos nós estamos falando em voz baixa.  

Vários pastores reconhecem Mãe, e conversar com ela para o lado.  

O tranquilidade, amor e alegria a chegada deste bebê trouxe para todos aqui.  

Agora, as abordagens de madrugada e os pastores começam a retirar e voltar para os 
seus rebanhos. Eles são muito respeitosa e quieta.  

Eles sabem que têm de sair porque as pessoas da cidade não gostam de pastores. 
Muitos na cidade acho que pastores são sujos, preguiçosos, desonestos e sem instrução. 
Mas eles não são!  

Assim como meu pai fez, eles sempre levam suas ovelhas para pastagens em todos os 
tipos de clima - calor, frio, chuva, lama - e protegê-los de danos, ladrões e bestas. Claro, 
é um trabalho sujo, trabalho duro! Muitos pastores são pobres.  

No entanto, alguns escritura estudado e sabe tão bem como alguns dos habitantes da 
cidade.  

Parece injusto que esses pastores não estão autorizados a entrar no Templo de 
Jerusalém. As autoridades do Templo considerá-los "ritualmente impuro" por causa de 
seu trabalho nos campos. Isso me deixa com raiva! Alguns desses pastores na região 
de Belém são responsáveis para proteger o mesmo ovelhas que se tornarão os 
sacrifícios sagrados no templo.  

Eu noto que algumas pessoas da cidade surgem a tempo de ver isso muito estranha 
visão de pastores se reuniram em torno da caverna estável. Eles olham para nós, mas 
eles não vêm mais-que ficar distante.  

Como os pastores sair, eles andam por essas pessoas da cidade e compartilhar a 
mensagem dos anjos em relação a este bebê. Eles louvar e agradecer a Deus como eles 
se relacionam com o que aconteceu aqui!  

Algumas pessoas da cidade zombar e rir deles e dizer: "Estamos espantado e curioso. 
Nós simplesmente não sabemos o que pensar ou dizer sobre a sua história Angel. Talvez 
você estava bebendo muito vinho? "  

O que um insulto! Eu sinto que eles querem ignorar o que é dito a eles por causa de seu 
preconceito contra os pastores.  

Os pastores retornar lentamente para os seus rebanhos, que suas famílias estão 
pastando e protegendo no Campo dos Pastores.  

Viro-me para Joabe e dizer: "Shalom."  

Ele responde: "Shalom, até nos encontrarmos novamente, o que eu espero é breve. Por 
favor, venha para nos visitar quando puder. Você sabe onde pastam nosso rebanho, 
Matthias-meu amigo. "Nós dar mãos e abraço um do outro antes de ele sair.  

Eu sinto falta dele e de sua família amorosa. Eu sinto falta ainda mais os tempos que 
passei com meu pai e seu rebanho, no Campo dos Pastores.  
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Logo, a mãe terá que cozer o pão de manhã para os hóspedes do Inn. Antes que ela sai, 
ela leva Sarah e carrega Isaac para a nossa casa ao lado dobrá-los em seus cobertores.  

Estou bem acordado por causa de todas as coisas interessantes que ocorreram. Então, 
eu dizer a mamãe que eu vou começar minhas tarefas agora, como eu costumo fazer 
antes do amanhecer.  

Eu começar a pensar sobre o que os anjos tinham dito a pastores-este bebê é nosso 
"Salvador, o Messias de Israel." Hmm ... então, o que o pai me contou sobre a promessa 
de Deus ao Rei Davi é cumprida hoje!  

Papai tinha me memorizar o que ele acreditava sobre o Messias: "A partir de 
descendentes de Davi, o Messias está para vir para resgatar Israel, para reunir as tribos, 
para inaugurar a paz universal, e para cumprir muitas das necessidades do nosso povo."  

Pergunto-me se isto é o futuro desse bebê?  

Eu me viro para olhar para o bebê novamente, mas Maria está cuidando dele. José virou 
um dos gerentes de madeira para defini-la dentro entrada da caverna para a privacidade 
de Maria.  

É impressionante pensar que o nosso Messias nasceu aqui. Espero que sua família irá 
residir em Belém. Vai ser divertido para crescer à medida que cresce. Vai ser divertido 
ver, ajudar e jogar com esta criança e meu irmão Isaac.  

Vou ensinar-lhes tudo o que sei sobre os animais, especialmente sobre ovelhas. Há 
muitas coisas sobre ovelhas que se aplicam a nossa vida diária.  

Eu posso ensiná-los sobre as estrelas no céu, sobre esses campos, e sobre as fazendas 
em torno de nós. Nossas amizades será próximo.  

Oh bem, o crepúsculo está rendendo ao amanhecer se aproximando. É hora de alimentar 
a ovelha e trazer água para os cordeiros e ela. Portanto, eu agarro uma braçada de 
alimentos para animais e grama e pegar um jarro de água para levar a eles.  

Como eu ando à sua caverna, eu olho para o céu para ver se há algum Anjos, mas 
nenhum parece. Assim como o nosso Deus sempre presente, anjos são geralmente 
invisíveis, mas agora eu posso sentir sua presença.  

O céu ainda está cheio de milhares de estrelas. Eles são brilhantes e cintilantes, como 
sempre fazem em tal céu lindo, sem nuvens.  

Em direção ao horizonte leste, parece que algumas dessas estrelas em movimento, 
esses planetas, que circulam mais juntos desde que eu olhei ontem. Que visão de tirar 
o fôlego!  

Eu tenho uma grande ideia! Vou dizer aos meus amigos jogar em tudo cidade que 
aconteceu quando se reunir no sábado à noite depois do sábado. Eu tenho muito a dizer-
lhes! Uau, vai ser emocionante! Louve a Deus por um Messias.  

Oh, oh! E se eles não vai acreditar em mim? Talvez eles fazem o divertimento da minha 
história e me provocar. Em seguida, eles não vão deixar-me juntar a eles para jogar os 
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nossos jogos. Agora, eu não tenho tanta certeza de que eu quero dizer-lhes. Vou esperar 
até que eles me perguntar.  

No entanto, eu vi o que vi e ouvi o que ouvi.  

Como surpreendente que esses humildes pastores e eu, um menino humilde estável, 
mais minha irmã, irmão do bebê, e Mãe-cozinheiro-são os primeiros a testemunhar seu 
nascimento.  

Estamos a celebrar o nascimento deste especial baby-quem José disse que vai nomear 
Jesus! Graças a Deus por tudo o que temos visto e ouvido.  

Talvez não haja espaço no Inn nem em casas da cidade. No entanto, Deus fez-se que 
há espaço suficiente para que todos venham a conhecer o bebê, ele nasceu em uma 
caverna estável na frente de um grande campo aberto onde todos podem vir visitar e ver 
por si mesmos.  

Aparentemente, Deus convidou a todos para vir visitar e ver este evento épico, o 
nascimento de um bebê que está mudando o nosso mundo!   

Espero que todos virão para ver por si mesmos e para ouvir as nossas histórias.  

 

-------- Fim da Parte 5 Text.  
A história continua na Parte A - Epílogo.  
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 Um Bebê Muda Nosso Mundo  

 

Parte A - Epílogo:  

 Quem sou eu?  

Matthias,  a substituição Apóstolo  

 

Existem 120 de nós lotada para este Cenáculo quente em Jerusalém. No entanto, 
continuamos a ser alegre.  

Em primeiro lugar, nós terminamos a nossa partilha e oração. Cada um de nós comer 
um pedaço de pão e um gole de vinho e passar o naco do pão e copo para o próximo 
discípulo. Jesus nos pediu para fazer isso em sua última ceia com os Apóstolos 43 dias 
atrás. Fazemos isso em honra de Seu corpo e sangue em memória de sua crucificação 
e morte.  

Nossa oração é alegre, agradecendo a Deus por realmente vendo Jesus após a Sua 
ressurreição dos mortos. Para nós, que milagre é a grande prova de que Jesus é o Filho 
de Deus e por isso ainda estamos juntos.  

De repente, um silêncio toma conta de nossas conversas como todos antecipa um voto. 
Agora, uma decisão difícil precisa ser feita, que se tornará o Apóstolo substituir Judas 
Iscariotes? Será que vai ser Justus ou eu, Matthias?  

Eu tenho sido um seguidor de Jesus nosso Messias. Ofereci-me como um zelador dos 
burros, que carregam a comida e suprimentos para seu grupo. Durante três anos, que 
iam com ele, de cidade em cidade, enquanto Ele pregou e curou pessoas em cada um.  

Eu nasci um judeu e foi educado em nossas sinagogas. Jesus nasceu na minha cidade 
de Belém, mais de 33 anos atrás. Eu tinha 9 anos depois.  

Os outros discípulos são como irmãos para mim. No entanto, eu não sou otimista sobre 
ser selecionado para se juntar 12 apóstolos originais que foram escolhidos pelo próprio 
Jesus.  

Este processo de votação me deixa nervoso.  

Justus é um excelente discípulo. Ele e eu eram seguidores de João Batista quando viu 
Jesus batizado no rio Jordão. Ele ouviu atentamente a Jesus e era um bom professor de 
nossas escrituras judaicas. Ele é muito simpática e tem um círculo íntimo de amigos 
entre os discípulos.  

Seu nome completo é José Barrabás, mas nós o chamamos-Justus que é interpretado a 
significar "uma pessoa correta." Ele provavelmente será selecionado em vez de mim.  
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Como um trabalhador manual humilde e pastor para o nosso grupo meu trabalho é 
geralmente foram realizados nos bastidores. I reunir e transportar os alimentos para as 
refeições. Minha mãe, também, tem viajado com a gente como um cozinheiro voluntário.  

Embora amigável com todos, eu realmente não tenho fortes apoiantes vocais. I foi 
indicado, juntamente com Justus porque tínhamos sido testemunhas oculares de Jesus 
desde o tempo de Seu batismo por João Batista até subiu ao céu.  

Nós dois testemunhou o ensinamento de Jesus e realizando milagres poderosos. Ouvi e 
vi tudo do lado de fora enquanto fazia minhas tarefas. Temos viajado por todo o país 
lados da Galiléia, Samaria e Judéia, muitas grandes cidades como Jerusalém, Nazaré, 
Cesaréia de Filipe, e até mesmo cidades ao longo das margens da Galiléia Lake, como 
Cafarnaum e Betsaida.  

Uma vez, Jesus escolheu Justus e me tornar-se dois dos 72 discípulos a quem ele deu 
autoridade e poder para curar as pessoas que estavam doentes e expulsar demônios 
de-los quando necessário. Ele enviou-nos fora de trabalhar como uma equipe - como um 
dos 36 pares indo de cidade em cidade na Judéia ensinando e curando as pessoas, e 
introduzindo-os no Reino de Deus mesmo que Jesus estava fazendo.  

Como Ele ordenou, nós não tomou nenhuma comida ou dinheiro com a gente. Nós 
dependia exclusivamente de Deus para fornecer tudo o que precisávamos, bem como 
os milagres que realizamos em Seu nome.  

De repente, Peter, nosso líder, se levanta.  

Peter anuncia:  

"Eu não vou votar. Jesus convidou pessoalmente e escolheu cada um de nós, 
12 apóstolos originais, para testemunhar Seus milagres e aprender com Ele. 
Portanto, é conveniente que só Deus deve escolher o substituto de Judas 
Iscariotes.  

Judas viajou conosco por três anos depois de Jesus o escolheu para ser um 
apóstolo. Agora, ele se matou em vez de pedir a misericórdia, a arrepender-
se e viver na vergonha de sua traição de Jesus. Infelizmente, era Judas, que 
o beijou aquela noite escura e mal, a fim de identificá-lo para alguns dos 
romanos e autoridades judaicas que odiavam e mataram Jesus de forma tão 
cruel.  

Ele fez tudo isso para as trinta moedas de prata que recebeu de autoridades 
do Templo.  

Nossos Escrituras judaicas nos dizer que alguém deve tomar o lugar de 
Judas para que haja novamente será 12 em nosso círculo de líderes 
escolhidos.  

A substituição deve ser um discípulo respeitado, que é um testemunho de 
Jesus a partir do momento do batismo, tanto como Justus e Matias são ".  

Como eu ouvir Peter, estou oprimido pelas memórias de tudo o que aconteceu 
recentemente. Claro, Peter e todos nós, ficou com medo e triste quando Jesus foi 
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crucificado, morreu e foi enterrado em um túmulo guardado por soldados. Nós pensamos 
que as autoridades iria prender ou crucificá-nos ao lado. Então veio a ressurreição de 
Jesus de entre os mortos. Ele está vivo novamente!  

Nós tornou-se em êxtase e muito felizes quando vimos Jesus-vivo e caminhando 
conosco por 40 dias! Ele nos disse para não ter medo; falamos e comemos com Ele. Ele 
até perdoou Peter para negar que ele sabia que ele, depois que foi preso. Hoje, vimos 
Jesus fisicamente subir aos céus.  

Nós todos amamos e admirá-lo. No entanto, ninguém perguntou-lhe sobre quem Ele 
queria substituir Judas.  

Agora, Peter ajoelha e nos conduz em uma oração:  

"Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois 
tens escolhido para tomar um lugar no nosso ministério apostólico."  

Silêncio se segue.  

Você pode sentir a tensão no ar entre alguns dos discípulos. Peter não está permitindo 
que qualquer pessoa a falar em apoio Justus ou eu. Justus teve um número de fortes 
defensores vocais ansiosos para recomendar-lo como o seu substituto.  

Eu realmente temer um confronto agora, e eu decidir que, se houver conflito sobre minha 
nomeação vou oferecer para a etapa de lado. A unidade ea missão desses discípulos é 
muito mais importante do que o meu ser escolhido como um apóstolo.  

Lembro-me de uma vez quando o 12 escolhido argumentou uns com os outros a respeito 
de quem foi o maior entre eles. Até mesmo a mãe de Tiago e João, os irmãos Zebedeu, 
tentou influenciar a Jesus para ter certeza de que seus filhos seria escolhido para ser à 
sua esquerda e direita mão lados quando Seu reino vem. Jesus respondeu tal honra não 
era para ele para dar, mas por Seu Pai Celestial para escolher. Então ele perguntou se 
eles estavam dispostos a beber do mesmo copo de dor como ele era.  

Jesus advertiu-nos todos a não procurar honras; em vez disso, devemos servir uns aos 
outros. Uma vez que ele mesmo pegou uma criança e colocou-o na frente de todos nós. 
Ele anunciou que, se não fosse tão dependente, inocente, e humilde como esta criança, 
não poderíamos entrar no Reino dos Céus e muito menos ser líderes entre os apóstolos.  

Finalmente, quase todos nos abandonaram Jesus quando Ele foi preso, torturado e 
crucificado. Você poderia pensar que por causa das nossas reações, tínhamos aprendido 
a nossa lição sobre as nossas falhas, o orgulho pessoal e a necessidade de humildade. 
No entanto, mais uma vez exibido ciúme, medo, raiva, in-fighting, falso orgulho, aversão, 
indecisão, culpa e falta de perdão.  

Felizmente, foi-nos dada 40 dias para orar, contemplar, e reagrupar sempre que Jesus 
apareceu para nós. Eu sinto que Jesus não nos abandonou depois de sua ressurreição 
para o céu. Ele vai nos ajudar a crescer e entender uns aos outros como o nosso grupo 
executa H é grande comissão para ensinar ao mundo aquilo a que assistimos. Eu 
silenciosamente colocar a minha confiança nele.  

De repente, Peter se levanta e explica a resposta de Deus às nossas orações :  
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"Como Deus tem feito muitas vezes antes, Ele vai mostrar por muito que uma 
pessoa que Ele escolhe. Traga-me um punhado de varas de palha. Vamos 
colocar a nossa confiança em qualquer plano que Deus tem para nós. "  

John, que é o Apóstolo mais jovem entre nós, brota e desce as escadas para o pátio do 
edifício estável para reunir diversas varas palha limpa. Ele retorna imediatamente e dá-
lhes a Peter.  

Peter organiza as varas de palha em sua mão para que os tops são nível, enquanto fios 
de comprimento desigual aparece abaixo do fecho da mão.  

Ele se vira para nós com o seu punho cheio de palha e oferece-lhes a nós:  

"Escolha um. A pessoa com o tempo de palha é a escolha de Deus. "  

Justus escolhe em primeiro lugar. É uma longa palha.  

Fecho os olhos, faça uma oração silenciosa e tomar uma respiração profunda para 
chamar a minha coragem. Sentindo serenidade, eu chegar e escolher uma palha de 
punho de Peter cheio de palha.  

Um grito alto sacode a sala. Como eu abro meus olhos, estou surpreso ao ver que a 
palha que eu escolhi é muito mais do que o desenhado pela Justus. Felizmente, ele corre 
até mim com um sorriso para me felicitar e para beijar meu rosto - como é o costume de 
nosso tempo.  

Cada um dos 11 Apóstolos, por sua vez me dá um grande abraço amigo e me beija na 
minha bochecha. Todos eles louvar a Deus como eles congratular-me ser a escolha de 
Seu Espírito para se tornar um dos "12 apóstolos escolhidos." A luz solar derrama através 
das janelas. Todo mundo parece feliz.  

Eu rapidamente olhar para onde minha mãe está de pé no fundo da sala.  

de Peter mãe-de-lei e Maria, a mãe de Jesus, estão abraçando a mãe como eles 
compartilham esse momento tão feliz também, é a mãe de Tiago e João.  

Essas mulheres viajou com a gente e preparados muitas refeições para Jesus e todos 
os Seus discípulos. Eles testemunharam muitos dos seus ensinamentos e milagres. Eles 
também têm um monte de memórias e pensamentos para compartilhar.  

Que alegria é neste Cenáculo novamente! Eu sinto o amor de Jesus que nos rodeia. É 
como se uma bênção especial e força entrou no meu corpo. Estou alerta, sem medo, e 
em êxtase, como nunca antes. Aleluia!  

Agradeço a Deus por Sua misericórdia e amor para me escolher para ser o "substituto". 
Agora, eu posso ser enviado para fora com a autoridade de um "apóstolo" para dizer a 
todos o que eu testemunhei pessoalmente Jesus diz e faz. Eu me sinto em mim o poder 
do Espírito de Deus, que vai curar e curar as pessoas. Aleluia!   

 

-------- Fim da Parte A – Epílogo.  
Fim do texto.  


