Poæta Redacåiei
Iubiþi fraþi în Domnul,
Noi cei plecaþi pe alte meleaguri, aºteptãm cu multã bucurie, revista Cuvântul Adevãrului, cu ea ºi
prin ea se pãstreazã într-un fel legãtura între cei plecaþi pe alte meleaguri ºi cei din þarã. Ori de câte ori o citim
ne simþim aproape chiar ºi de cei din îndepãrtata Australie, pentru cã prin ea aflãm de realizãrile ºi bucuriile
fraþilor noºtri de pretutindeni.
Alãturat vã trimit una din poeziile scrise de mine în ultima vreme, potrivitã cu sãrbãtoarea Naºterii Domnului.
Fie ca Fiul trimis la noi pe pãmânt sã gãseascã cât mai multe uºi ºi inimi deschise care sã-L primeascã cu bucurie.
Doresc fraþilor de la redacþie un AN NOU BINECUVÂNTAT ªI FERICIT!
Cu multã dragoste frãþeascã,
NICOLAE BEC – Portland, Oregon, SUA

ªtii pe cine scoþi afarã?
În sfârºit, iatã cetatea, spune Iosif înspre searã
Când venea din Galileea tot cãlãtorind prin þarã
Ca sã împlineascã-n totul o poruncã ce-a fost datã
Sã se-nscrie cu Maria ce era însãrcinatã.
Cel mai greu era acuma sã gãseascã gãzduire
De aceea se îndreaptã spre un loc de poposire
Nu se poate, se gândeºte, sã-i refuze sã-i primeascã
Mai ales dacã le spune cã ea trebuie sã nascã.
Dupã cum ºi-a fãcut planul, cu curaj la poartã bate
Aºtepta cu nerãbdare cineva, sã se arate.
Vine-o slugã, când îi vede spune la stãpân îndatã
Cã afarã stã un om ºi-o femeie-nsãrcinatã.
Care s-ar putea sã nascã, îºi dã sluga cu pãrerea
Observând pe faþa ei cum îºi ascundea durerea
Spune-le cã nu am loc hanu-i plin în astã searã
Sã încerce-n altã parte ºi-i lãsã la poartã afarã.
Grajdul de alãturi însã-i primul loc de gãzduire
Pentru Cel venit din ceruri sã ne-aducã mântuire
Primii care-au aflat vestea sunt pãstorii ce vegheazã
Lângã turme, când lumina ºi mesaju-i lumineazã.
Pleacã imediat pãstorii, care vestea o aflarã
ªi-l întreabã pe pãstor, ºtii pe cine-ai scos afarã?
Stai sã-þi spunem Vestea Bunã, credem cã-i ºi pentru tine
Astã noapte era lunã, stelele toate senine.
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ªi deodatã o luminã strãluceºte-aºa de tare
Luminând întreg þinutul, parcã rãsãrise-un soare
Pe noi ne-a apucat frica dar, un înger c-un mesaj
Ne-a spus ca sã nu ne temem, atunci am mai prins curaj.
ªi deodatã el ºi-o ceatã ca de-o oaste îngereascã
Pe Dumnezeu Prea Înaltul începurã sã-L slãveascã
Salvã-I fie sus în ceruri cât ºi pace pe pãmânt
Dup-aceea dispãrurã cum venirã-aºa, în vânt.
Nu te supãra stãpâne, dar acum în astã searã
Pe Mântuitorul lumii, tu L-ai scos din casã-afarã
Noi suntem convinºi de asta, cãci am fost ºi L-am vãzut
Aºa cum ni se spusese, dar nu-i bine ce-ai fãcut.
Domnul vrea sã-þi intre-n casã cu-a Sa pace ºi iubire
Va fi gata sã-I ofere, inima ta gãzduire?
El ºi astãzi stã afarã, stã la uºile-ncuiate
Poate fi ultima oarã, când mai stã ºi când mai bate.
Noaptea este pe sfârºite, zorii zilei dau s-aparã
Dacã nu vrei sã-L primeºti, ºtii pe cine scoþi afarã?
A venit ca sã-þi dea viaþã, mântuire, fericire,
A venit ca sã te ducã de aici în nemurire.
ªtii cã-i Fiul Celui veºnic, Fiul Tatãlui iubit?
Dacã Îl primeºti în casã ai sã fii ºi tu primit
Ziua Lui e aºa de aproape, va veni a douã oarã
Toþi acei ce L-au primit nu vor rãmânea afarã.
NICOLAE BEC, Portland, SUA

