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Dragi copii ai DOMNULUI Dumnezeu Atotputernic, cei la care a venit 

Taina timpurilor, 

 

Odata demult, pe acest pamant al intunericului si stricaciunii, un om batran 

s-a urcat in patul lui de moarte. Dumnezeu ii acordase harul deosebit de a fi 

constient, in putere si sansa de a-si chema copiii la el inainte de a-si trage 

picioarele si de a fi adaugat la stramosii lui. Fiecare dintre copiii lui Israel au 

pasit in camera sfintita unde zacea Iacov. Fiecare dintre fii lui au auzit din 

gura batranului nu numai cuvintele fie de benedictiune si binecuvantare, fie 

blestem si rusine, dar si rostirea prorocirii data de Duhul Sfant. 

 

Asteptarea este incordata, caci cuvintele batranului nu numai ca ii privesc pe 

fiecare dintre frati, dar ei asteptau si acel Unic Cuvant, proclamatia ca unul 

dintre cei doisprezece frati va fi cel prin care va veni acel Unic Cuvant al 

Mantuitorului fagaduit – Samanta fagaduita a femeii – Mantuitorul Care va 

zdrobi capul Satanei. Aceasta fagaduita fusese facuta mai intai lui Adam si 

Evei, apoi printr-o alegere cu har, i s-a spus lui Avram ca unul dintre urmasii 

sai va fi Mantuitorul. Apoi, anuntul ca genealogia Celui fagaduit va fi prin 

Isaac, si din Isaac prin Iacov caruia i se spunea si Israel – batranul pe patul 

de moarte. 

 

Caruia dintre cei doisprezece fii ii va fi dat Cuvantul ca el va fi stramosul 

Mantuitorului intrupat? Lui Ruben primul nascut? Batranul a vorbit cu 

privire la Ruben si, vai, el nu va fi acela prin care se va naste Mantuitorul. 

Era posibil sa fie Iosif, acel fiu preferat al lui Iacov nascut din iubita lui 

Rahela, si care, nu demult, salvase intreaga familie de la foamete? Batranul a 

vorbit si a rostit un blestem pentru mania si cruzimea lui Levi si Simeon. 

Apoi s-a intamplat, batranul a facut anuntul. Ascultati-l va rog asa cum ne-a 

fost inregistrat de catre mana lui Moise in capitolul 49 al Genezei, versetele 

8-12 … 

 



Iuda, fratii tai te vor lauda; mana iti va fi la gatul dusmanilor tai; fiii tatalui 

tau se vor pleca inaintea ta. Iuda este un pui de leu; te-ai ridicat de langa 

prada, fiule. S-a aplecat in jos, S-a culcat ca un leu si ca o leoaica; cine 

indrazneste sa-L starneasca? Sceptrul nu va pleca de la Iuda si nici toiagul 

de carmuire dintre picioarele Lui, pana va veni Cel Caruia ii apartine; si 

Lui ii vor fi supuse popoarele. Legandu-Si magarul de vita si manzul 

magarului de cel mai bun butuc de vita, Isi spala vesmintele in vin si 

mantaua in sangele strugurilor; ochii Lui vor fi rosii de vin si dintii Lui vor 

fi albi de lapte. 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Dragi copii de toate varstele, in aceasta noapte sfanta, iata Leul lui Iuda! 

Asta a spus batranul. Nu numai ca mantuitorul va fi un urmas al lui Iuda ci 

este identificat ca Leul lui Iuda. Iuda este un pui de leu; te-ai ridicat de 

langa prada, fiule. S-a aplecat in jos, S-a culcat ca un leu si ca o leoaica; 

cine indrazneste sa-L starneasca? 

 

Acum, nu trebuie sa va spun eu ca leii sunt fiare primejdioase. Ati vazut 

filme despre lei si ati citit carti despre ei. Aceste animale impresionante urla 

si isi arata coltii si maraie si nu ne jucam cu leii, nu-i asa? Daca as iesi pe 

usa sa ma duc in seara asta acasa si un leu ar fi aici, as fi foarte speriat. Daca 

vezi un leu dormind, nu te duci la el si incepi sa-l scuturi si sa spui, “Hei, 

leule! Trezeste-te.” Ar fi un lucru foarte prostesc sa faci asa ceva. Leul este 

regele junglei si pe buna dreptate. 

 

Dar leul despre care vorbeste Iacov nu e un leu pe cale l-am putea vedea 

intr-o gradina zoologica sau studia in timpul unei ore de stiinta. Sigur ca nu, 

Iacov ne povesteste despre Dumnezeu intrupat Care va veni in aceasta lume 

si spune ca El este Leul din semintia lui Iuda. Acest Leu e Regele 

universului si pe buna dreptate. El l-a creat si El domneste, dorind tot ceea 

ce este bun si urand tot ce este rau. Uitati-va la acest Leu oameni buni si 

priviti pe DOMNUL Dumnezeu Atotputernic. 

 

Cu suflarea din ultimile lui ceasuri, batranul le spune copiilor sai ca vine 

Leul din semintia lui Iuda. El Cel care vine este cu ei in Egipt si cand 

rabdarea Lui cu faraonul incapatanat, tare la inima a ajuns la capat, va fi data 

sentinta. Atunci, intr-o noapte groaznica, DOMNUL Dumnezeu inlatura 

primul nascut al omului si fiarei a carui usa nu e acoperita cu sangele ce 



salveaza viata. Mai apoi, armata faraonului este intr-un botez mortal in care 

cal si calaret sunt absorbiti in apele ucigase ale Marii Rosii.  

 

In prezenta fiilor lui ce ii aud ultimile cuvinte, batranul Israel proroceste ca 

venirea Leului din semintia lui Iuda e din ce in ce mai aproape. Cele zece 

porunci sunt date de Acesta pe muntele Sinai si sunt incalcate de toti cei 

nascuti de jos. Judecata pentru necredinta e data pe campie pe cand Hristos, 

Leul din semintia lui Iuda, ii urma in calatoria de patruzeci de ani si stim ca 

Dumnezeu nu era multumit de cei mai multi dintre ei; caci au fost nimiciti in 

pustie. Acum, aceste lucruri sunt avertizari pentru noi, sa nu poftim raul asa 

cum au facut ei (1 Corinteni 10:5-6). Vedeti, nu toti cei din Israel sunt 

urmasi ai lui Israel (Romani 9:6). 

 

Condus de Duhul Sfant, batranul Israel le-a spus celor adunati in jurul 

patului sau de venirea Leului din semintia lui Iuda Cel Care nu vine in mod 

bland si delicat. El Cel care nu se poarta politicos cu persoanele – Care 

cantareste sufeltul omului si al natiunilor – nu e convins de faptele bune ale 

omului, nici de cele mai bune intentii sau de atitudinea pompoasa a celor ce 

se considera ca neprihanirea vine prin ei nu de la Dumnezeu. Acest Leu are 

intentii serioase si nimeni nu-L poate pacali cu privire la sine, nimeni nu 

poate sta impotriva Lui si nimeni nu-L poate impresiona.   

 

Apoi e tacere pe cand prorocul Maleahi isi pune uneltele de scris deoparte, 

pentru ca Duhul Sfant nu mai dezvaluie nimic oamenilor sfinti ai lui 

Dumnezeu. Timp de patru sute de ani si mai bine, Leul din semintia lui Iuda 

a ingaduit popoarelor sa se ridice in slujba lui pentru scopurile Lui si a lasat 

ca oameni mari sa vina la putere ca sa pregateasca scena lumii pentru 

aparitia Lui neasteptata. In tacere, DOMNUL Dumnezeu ingaduie ca 

civilizatia greaca sa infloreasca, egiptenii sa iasa iarasi la iveala si sa se puna 

bazele Imperiului Roman, si ridica oamenii de valoare greci, seleucizii, 

ptolemeii si cezarii ca sa ajunga veacurile la maturitate. Picioarele Lui se 

folosesc de aceste natiuni marete ca de trepte precedand aparitia Lui 

neasteptata, si labele Lui cu ghiare divine ii inlatura pe Alexandru cel Mare, 

Antioh, Cleopatra si Iuliu in pregatire pentru El cel al carui scop l-au servit.  

 

Apoi, pe cand ochii lui Irod scanteiau de paranoia in Ierusalim si Cezar 

August astepta in Roma cifrele de inscriere ale  ultimului recensamant si 

magii Babilonului se uitau la cerurile apusului, DOMNUL s-a apropiat in 

linistea unei nopti iudee. Iacov a spus despre Acesta Care este ca un leu,  S-a 

aplecat in jos. De ce? Ca sa sara dintr-o data pe scena sa nimiceasca pe rau-



facatorii lumii? Sau ca sa se culce ca un leu? Oameni dragi, intr-adevar, este 

aceasta din urma. 

 

Zamislit de Duhul Sfant, Leul din semintia lui Iuda tasneste inainte si 

nimereste in cetatea lui David. Iata Leul in mijlocul mieilor pentru ca la han 

nu mai era loc. In locul unde au mancat vitele, apare Leul precum a fost 

promis. Sigur ca El este “departe intr-o iesle, fara leagan drept pat; micutul 

Domn Isus Si-a pus jos dulcele lui cap.” Pastori intariti, a caror chemare este 

sa avertizeze si sa protejeze impotriva animalelor de prada oile din grija lor, 

se pleaca acum inaintea Leului Divin Care va fi numit Isus, pentru ca El a 

venit sa-Si salveze poporul. 

 

Si Maria, mama fecioara, ar fi putut sa raspunda la intrebarea lui Yeats daca 

ar fi fost intrebata: 

 

Si ce fiara bruta, careia in sfarsit i s-a implinit ceasul, 

Se indreapta lenes catre Betleem ca sa se nasca? 

 

E Mesia, Samanta femeii, Dumnezeu Atotputenic, Marele Scut si Rasplata, 

Printul Pacii, Hristosul, Emanuil, Cel Minunat, Sfatuitorul, Cuvantul facut 

trup, DOMNUL Intrupat, Fiul Omului, Revarsatul Zorilor din Inaltimi, 

Radacina lui David, Sfantul lui Israel, Stanca, Rascumparatorul – e Leul din 

semintia lui Iuda. Cu doua mii de ani inainte ca steaua sfanta sa straluceasca 

deasupra Betleemului, batranul a pus o intrebare de pe patul sau de moarte, 

S-a aplecat in jos, S-a culcat ca un leu si ca o leoaica; cine indrazneste sa-L 

starneasca?  

 

Eu nu indraznesc sa-l starnesc si nici voi, pentru ca El a fost in actiune si s-a 

aplecat deja in jos la noi si pentru noi si cu noi. El Cel care nu doarme S-a 

trezit sa actioneze din cauza pacatelor voastre si alor mele. El a venit ca sa 

intervina pentru noi, acest Cuvant tacut Care, chiar din patul Sau din iesle, a 

pledat in tacere pentru noi. El Cel Care este Viata a venit sa traiasca Viata 

perfecta pe care noi nu o putem trai si a trait-o din clipa in care a fost 

zamislit. El Cel Care este Viata vesnica a venit sa moara moartea voastra in 

locul vostru. Primul lui Sange sfant e varsat in opt zile, ultimul Lui Sange 

nevinovat e varsat dupa 30 de ani, Trupul si Sangele Lui continua sa ne 

sprijine dupa mai mult de 2000 de ani. 

 

S-a aplecat in jos, S-a culcat ca un leu si ca o leoaica; cine indrazneste sa-L 

starneasca? Nimeni – nimeni nu e in stare sa infranga moartea sau sa 



cucereasca mormantul. Nimeni nu se poate aduce la viata pe sine sau pe 

altcineva. Dumnezeu singur se poate trezi si acest Leu din semintia lui Iuda 

face acest lucru in a treia zi. La scurt timp dupa aceea, acest Rege al 

Universului s-a inaltat in rai de unde Dumnezeu Fiul a venit si s-a asezat la 

locul Sau … la dreapta lui Dumnezeu Tatal Atotputernic. 

 

Dragi copii, uitati-va si mai departe in viitor. Asa cum Iacov le-a aratat fiilor 

lui ce va fi, permiteti-mi sa va arat ce va fi cu Acesta Care va cunoaste toate 

bucuriile si fiecare necaz, Care e cu voi in mijlocul fiecarei suferinte si la 

toate exaltarile. Si daca acesta este primul vostru Craciun pe pamant sau 

daca acest serviciu divin este ultimul vostru Craciun, ascultati Cuvantul 

DOMNULUI Dumnezeul vostru: 

 

Si am vazut in mana Lui dreapta a Celui Care sedea pe tron un sul de 

pergament scris pe dianuntru si pe dinafara, pecetluit cu sapte peceti; si am 

vazut un inger puternic proclamand cu glas tare, “Cine e vrednic sa 

deschida sulul si sa-i rupa pecetile?” Si nimeni din cer sau de pe pamant 

sau de sub pamant n-a putut sa deschida sulul sau sa se uite in el, si eu am 

plans mult pentru ca nimeni nu a fost gasit vrednic sa deschida sulul sau sa 

se uite in el. Apoi unul dintre batrani mi-a spus, “Nu plange; iata, Leul din 

semintia lui Iuda, Radacina lui David, a biruit” (Apocalipsa 5:1-5). Amin. 

 

 


