
Drumul spre cer 

 

 

   Ploua. Casele marelui ora� p�reau întunecate. Peste tot erau b�ltoace de ap�. Oamenii se gr�beau 

spre casele lor. Era spre sear�, se aprindeau deja primele lumini. 

Un domn b�trân a trecut tocmai strada. Deodat� a sim�it cum cineva îl trage u�or de mânec�. Se 

întoarce �i prive�te direct în ochii mari �i plini de triste�e ai unei feti�e. 

   „Ce este micu�o, ce dore�ti tu de la mine?”, întreb� prietenos domnul. El b�g� mâna în buzunar, 

ca s� scoat� câ�iva b�nu�i. 

   „Ah, domnule, pute�i s�-mi ar�ta�i drumul spre cer?” 

   „Ce dore�ti?” N-a auzit bine? 

   „Eu caut drumul spre cer”, repet� micu�a, în timp ce-l privea plin� de speran��. 

   „Copil�, de ce vrei s� �ti tu aceasta.” 

   „Când a murit tat�l meu, mi-a spus, c� se duce în cer. �i eu am uitat drumul într-acolo. Tata a 

spus clar, c� trebuie s� g�sesc drumul spre cer, c�ci acolo voi revedea pe mama �i pe el.” 

   Pe moment i se p�rea omului, c� strada aglomerat� a unui ora� mare nu este chiar locul potrivit, 

pentru a vorbi despre asemenea lucruri. Dar a în�eles repede, c� întrebarea nu era numai 

neobi�nuit�, ci �i foarte important�. �i deoarece îl cuno�tea pe Domnul Isus ca Mântuitor al s�u �i 

�tia calea într-acolo, i s-a stârnit în inim� o mare mil�, o afec�iune adânc� fa�� de micu�a orfan� 

singuratic�. 

   Omul a uitat cu totul împrejurimea. N-a mai �inut cont de timp. Cu bucurie ar�t� micu�ei drumul 

spre cer: „Domnul Isus este acest drum. El a venit din cer la noi. El a suferit �i a murit pe cruce 

pentru tine �i pentru mine. El a isp��it vina noastr�. Fiecare, care crede în El, nu se va pierde, ci 

are via�a ve�nic� �i va fi la El pentru totdeauna.” 

   Micu�a feti�� a privit neclintit� pe acest domn str�in. Deci acesta este drumul spre cer! O, cât de 

fericit� a fost de aceast� informa�ie. A mul�umit �i a plecat gr�bit�. 

Omul st�tea �i se uita dup� ea. Pentru un moment a închis ochii �i a încredin�at pe micu�a orfan� 

bunului P�stor. El s-o ocroteasc� pân� la aceea zi, când nu va mai fi nici o desp�r�ire. 

   Probabil mul�i dintre micii cititori cunosc deja drumul spre cer. Este Domnul Isus. S�-l urm�m 

cu credincio�ie. El a f�cut nespus de mult pentru noi. S� nu-i facem atunci zilnic bucurie, având o 

inim� mul�umitoare �i ascult�toare? 


