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Cuprins 
 

 
 

Prefaţă 
Într-una din cărţile ei, Corrie ne descrie cum a călătorit împreună cu o prietenă într-o 

zonă sărăcăcioasă din Coreea. La un moment dat a auzit cuvintele unei cântări cunoscute. 
Au oprit maşina şi au ascultat melodia. O femeie coreeană cânta: „Acolo unde este Isus, e 
cerul“. Avea puţine din lucrurile de pe acest pământ, dar Îl avea pe Domnul Isus ca 
Mântuitor al ei. El era cu ea, şi aceasta conta cel mai mult. 

Prezenţa Domnului Isus a făcut ca şi viaţa lui Corrie să fie deosebită: 
 copilăria petrecută în Olanda; 
 slujirea în Haarlem; 
 perioada petrecută în închisoarea din Ravensbrück; 
 călătoriile peste tot în lume, în slujba Domnului. 

Rugăciunea noastră este ca, prin aceste lecţii, băieţi şi fete să ajungă să Îl cunoască 
pe Domnul Isus şi să experimenteze binecuvântarea prezenţei Lui în viaţa lor în fiecare zi. 
Fericirea adevărată nu depinde de circumstanţe, ci de relaţia noastră personală cu Domnul 
Isus Hristos. Domnul a promis tuturor celor care se încred în El: „Nicidecum n-am să te las, 
cu nici un chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5). 
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Date importante din viaţa lui Corrie Ten Boom  
1892   S-a născut în Haarlem, Olanda. 
1897   Mântuită la cinci ani. 
1921   Moare mama ei. 
1926 – 1940  Lucrează în cercuri de fete. 
1940   Armata germană invadează Olanda. 
1942    Încep „subteranele lui Dumnezeu“.  
1943    Este arestată şi dusă la închisoare; tatăl ei moare; apoi moare şi  

    sora ei, Betsie. 
   Are loc eliberarea Olandei. 
1949   Corrie începe să călătorească prin lume în slujba Domnului. 
1983    Corrie moare la cea de a 91 aniversare (15 aprilie). 
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CAPITOLUL I  
Păstorul cel Bun 

 
SCOPUL LECŢIEI: Să înveţi să-ţi stăpâneşti frica prin 

puterea Domnului Isus. 
 
„De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui 

pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.“  
Psalmul 46:2  

 
Imaginea 1-1 

„Priveşte, Nollie! Acolo, în colţul ferestrei, este un 
animal înspăimântător! Văd foarte clar, chiar dacă e 
întuneric.“ 

Bineînţeles că nu era niciun animal acolo, dar o fetiţă 
de numai patru ani îşi închipuia foarte uşor un animal. Din 
fericire pentru Corrie, surioara ei, Nollie (care avea şase ani) 
dormea cu ea în pat. 

„Pot să te ţin de pijama, Nollie? Atunci nu mă voi mai 
teme“, a spus Corrie. 

Dar când Nollie a vrut să se întoarcă pe partea 
cealaltă, nu a mai putut, pentru că mâna lui Corrie o ţinea 
strâns de pijama. Era greu să dormi aşa. În noaptea 
următoare Nollie a spus surorii ei: 

„Nu este uşor să dormi, când cineva te ţine atât de 
strâns de pijama, Corrie! Ar fi mai bine dacă ai lua în braţe 
păpuşica şi ai strânge-o pe ea!“ Şi Nollie a avut dreptate; era 
mult mai bine aşa. 

În dimineaţa următoare, după ce Corrie s-a trezit, toată 
casa era plină de viaţă. Betsie, cealaltă soră a lui Corrie, a 
ajutat-o să se îmbrace. Mama cânta pe scări, iar Willem 
(fratele ei mai mare) îşi căuta o pereche de ciorapi curaţi. 
Cele trei mătuşi (care locuiau în aceeași casă) discutau între 
ele. La micul dejun, mama a turnat ceaiul în cești, în timp ce 
mătuşa Anna a tăiat pâinea, iar tata a căutat un psalm pe 
care dorea să-l citească familiei. Era multă voie bună în 
casă, aşa că micuţa Corrie nu prea înţelegea de ce se 
temuse noaptea trecută.  

Curând după aceea, fraţii şi surorile ei s-au dus la 
şcoală, iar Corrie a rămas cu mătuşa Anna. Mătuşa Anna 
venise să locuiască la ei pentru că mama era mereu bolnavă 
şi nu se putea ocupa de treburile casei. Lui Corrie îi plăcea  
s-o ajute ajuta pe mătușa Ana. Când aceasta curăţa cartofii, 
Corrie îi punea în apă, străduindu-se să nu stropească peste 
tot. Câteodată mătuşa o mai trimitea după una alta prin 
casă. Când pregătea ceva dulce, Corrie avea voie să cureţe 
vasul. Bineînţeles, ele vorbeau mult, mătuşa povestindu-i 
despre timpurile bune. 

„Când erai bebeluş, plângeai mai tot timpul; apoi te 
luam în cârcă şi te duceam aşa. Asta îţi plăcea …“ 
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„Eram foarte mică atunci, nu-i aşa, mătuşico?“ 
„Da, erai. Acum nu te mai pot duce în spate; eşti 

mare!“ 
„Te rog, mai povesteşte-mi despre acele timpuri, 

mătuşă Anna!“ 
 

Imaginea 1-2 
Mătuşa Anna nu era însă singura care ştia să spună 

povestiri frumoase. Mama povestea şi ea foarte bine. Lui 
Corrie îi plăceau cel mai mult povestirile din Biblie. Mama i-a 
povestit despre păstorul care avea o sută de oi, pe care le 
îngrijea foarte bine. Oile şi mieii se simţeau în siguranţă cu 
păstorul. Nu le era niciodată frică, pentru că ştiau că el le 
ocroteşte. Dar într-o zi, una dintre oi s-a rătăcit. Cât de 
înspăimântată era acea oiţă, singură în întuneric! Ştii ce a 
făcut păstorul, când a observat că oiţa a dispărut? S-a dus 
să o caute, şi nu s-a oprit până nu a găsit-o. Cât de bucuros 
a fost când a găsit-o și a adus-o pe umeri acasă! 

Domnul Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel bun“. El vrea 
să-ţi poarte şi ţie de grijă, aşa cum păstorul avea grijă de oile 
sale. El a spus: „Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi“. El a 
murit pe cruce pentru tine, şi a înviat. El a luat asupra Lui 
pedeapsa pe care tu o meritai pentru lucrurile rele pe care  
le-ai făcut. Şi, din acest motiv, Dumnezeu poate să-ţi ierte 
toate păcatele. Biblia spune: „Noi rătăceam cu toţii, ca nişte 
oi, fiecare îşi vedea de drumul lui“ (Isaia 53:6). Domnul Isus, 
Păstorul cel bun, te iubeşte. Dacă te întorci la El şi Îl rogi să 
te salveze, El îţi va ierta păcatele şi te va face copilul Său, 
oiţa Lui. 

Lui Corrie îi plăcea această povestire, iar mama trebuia 
să i-o spună tot mereu. Corrie avea cinci ani când L-a rugat 
pe Domnul Isus să îi ierte păcatele şi să vină în viaţa ei. Ea 
ştia că Isus era Prietenul ei, şi că El putea să fie întotdeauna 
cu ea. Nu mai avea de ce să se teamă noaptea, în pat. Nu 
mai trebuia să strângă nici pijamaua lui Nollie, nici păpuşa 
cu care dormea noaptea. Acum, când era întuneric, ea 
începea să se roage Domnului Isus. Ea Îi spunea Domnului 
Isus totul.  

Tu nu poţi să-L vezi pe Domnul Isus, dar El te vede şi 
aude tot ce Îi spui, oricât de încet I-ai vorbi. 

 
Imaginea 1-3 

Dacă eşti creştin, poţi să te rogi şi pentru oamenii 
nevoiaşi din lume. Sunt foarte mulţi oameni care au nevoie 
de ajutor. Chiar în apropierea locuinţei lui Corrie era o stradă 
numită Smedestraat (strada Fierarilor). Pe strada aceea 
locuiau mulţi beţivi. De aceea, ei se certau, şi adesea se 
băteau. Lui Corrie nu-i plăceau acestea. Ori de câte ori 
vedea oameni bătându-se, ea fugea plângând. Când avea 
loc câte o încăierare mai mare, trebuia să vină poliţistul şi  
să-i aresteze. Într-o zi, Corrie l-a văzut pe poliţist arestând 
nişte oameni. 
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„Acei oameni vor fi puşi într-o celulă rece şi 
întunecoasă. Şi ei sunt foarte trişti şi singuri în închisoare“, 
se gândea ea. Oare nu era chiar NIMIC de făcut pentru acei 
oameni? 

Numai Dumnezeu putea să le schimbe viaţa. Corrie a 
început să se roage pentru ei. Înainte de a se duce la 
culcare seara, îi spunea Domnului despre tot ce se 
petrecuse în timpul zilei. Îşi termina rugăciunea cu cuvintele: 
„Şi, Doamne, Te rog mult de tot să-i mântuieşti pe oamenii 
de pe Smedestraat!“ 

(După mulţi ani, când Corrie a crescut mare, s-a dus 
într-o tabără împreună cu un grup de fete. Într-una din serile 
în care Corrie stătea de vorbă cu fetele despre DomnuI Isus, 
una dintre ele i-a zis: 

„Tu ştii că eu sunt vecina ta? De fapt, locuiesc cu 
câteva străzi mai jos, pe Smedestraat.“ 

„La fel şi eu!“, i-a spus o altă fată. 
„Şi mama mea a locuit un timp acolo“, a zis a treia. 
Apoi, grupul de fete a început să povestească. Ele 

aveau ceva în comun. Ori locuiau pe Smedestraat, ori au 
locuit vreodată acolo, ori mama sau tatăl lor au locuit acolo. 
Şi pe toate acele fete Corrie le-a învăţat despre Domnul 
Isus. Multe dintre ele L-au rugat pe Domnul Isus să intre în 
inima lor ca să le fie Mântuitor. Dumnezeu a ascultat 
rugăciunea din copilărie a lui Corrie: „Doamne, Te rog să-i 
mântuieşti pe oamenii de pe Smedestraat!“) 
 
Imaginea 1-4 

Într-o zi, Corrie se întorcea acasă împreună cu mama 
şi cu sora ei, Nollie; faţa îi era albă ca o bucată de hârtie. 
„Este de-a dreptul groaznic“, se gândea Corrie. După ce au 
ajuns acasă, ea a urcat repede scările, s-a dus în camera ei, 
şi s-a rezemat de dulap. I se făcuse rău. Lacrimile i se 
prelingeau pe obraji. Dar ce se întâmplase, de fapt? 

Împreună cu mama şi sora ei Nollie, Corrie fusese în 
vizită la o familie săracă. Oamenii aceştia locuiau în 
mansarda unei case vechi; acolo avea doar o singură 
cameră. În aceeaşi cameră dormeau, mâncau, găteau și-și 
spălau rufele. Dar nu din această cauză plângea Corrie, ci 
pentru că murise copilașul care tocmai se născuse. Când 
Corrie, mama şi sora ei au intrat în acea cameră, bebeluşul 
era mort, în leagăn. Fetele s-au apropiat pe rând de leagăn, 
şi au atins puţin copilaşul mort, dar când Corrie a simţit cât 
de rece era copilaşul, a fost atât de şocată, că a fugit repede 
la mama ei şi şi-a ascuns capul în poala ei. Numaidecât ea a 
înţeles ce înseamnă moartea şi că, odată, fiecare va muri – 
mama, tata, Betsie, Willem, Nollie şi mătuşile. Îşi imagina 
cum toţi vor muri, şi cum ea va rămâne singură … 

„Corrie, masa este gata! Vino jos!“, a strigat Nollie. 
Încet, Corrie a coborât pe scări. S-a aşezat la masa ovală, 
lângă ceilalţi. Nu prea îi plăcea mâncarea.  

„Corrie dragă, te rog, mănâncă măcar puţin! Nici nu    
te-ai atins de mâncare.“ Corrie a gustat puţin din ea. S-a 
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uitat înspre ceilalţi şi s-a gândit iar: „Ce s-ar întâmpla dacă 
…“ Desigur, mama lui Corrie înțelesese de ce s-a albit ea 
atunci la faţă, dar Corrie nu a îndrăznit să spună nici măcar 
o vorbă. 

Poate că şi tu ai avut o experienţă asemănătoare cu a 
lui Corrie, dar nu ai vrut să spui nimănui neliniştea ta. 

 
Imaginea 1-5 

Când au terminat de mâncat, tata şi-a luat Biblia. A 
început să citească din Psalmul 46. În versetul 2 se spune: 
„De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi 
s-ar clătina munţii în inima mărilor.“ În acel moment, Corrie 
şi-a dat seama că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este 
întotdeauna cu copiii Lui. Foarte încet, aşa încât numai 
Domnul Isus să o poată auzi, ea a început să se roage: 
„Doamne Isuse, ştiu că Tu eşti întotdeauna cu mine. Dar Te 
rog ca rudele mele, familia mea să mai rămână cu mine încă 
mult timp. Vor fi în cer destul timp; dar eu nu pot trăi fără 
ele.“  

Când Corrie s-a dus la culcare, tatăl ei a venit lângă 
patul ei să o învelească. Făcea aşa în fiecare seară. Dar în 
acel moment, fiind singură cu tata, ea a îndrăznit să îi 
mărturisească de ce anume se temea: 

„Tăticule, mi-e teamă că voi toţi veţi muri, şi că eu voi 
rămâne singură.“ 

Tata i-a luat capul în mâinile sale şi, mângâind-o, i-a 
zis: „Corrie, dacă vrei să mergi undeva cu trenul, când îţi 
dau eu banii pentru bilet? Cu două săptămâni înainte?“ 

„Nu, bineînţeles că nu, ci chiar înainte de plecare.“ 
„Şi Tatăl nostru, care este în ceruri, face acelaşi lucru. 

Dacă mama ta sau eu, sau mătuşile tale trebuie să moară, 
numai atunci Dumnezeu îţi va da puterea de a învinge 
durerea. Dar dacă aşa ceva nu s-a întâmplat până acum, tu 
nu trebuie să te temi de pe acum de un asemenea lucru.“ 

Corrie era mulţumită. Niciodată, nici când a crescut 
mare, ea nu a uitat cuvintele pe care i le-a spus atunci tatăl 
ei. 

Poate ţi s-a întâmplat și ție ceva groaznic, chiar dacă 
crezi în Domnul Isus. Poate te temi că cineva pe care îl 
iubeşti foarte mult va muri sau că poate casa ta va lua foc 
sau că cineva te poate răni pe drumul către şcoală. Să nu-ţi 
fie ruşine că te temi. Spune-I Domnului Isus temerea ta şi El 
te va ajuta. El îţi va da puterea de a face faţă chiar şi celor 
mai mari dificultăţi, pe care poate că nici nu ţi le-ai putut 
imagina vreodată. Dar cât timp aşa ceva nu s-a întâmplat, 
nu este cazul să te temi. 

(Pentru învăţător: mulţi dintre copii se tem cu adevărat. În timp ce 
îi înveţi pe copii această parte a povestirii, discută despre aceste temeri 
ale lor.) 
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Imaginea 1-6 
Într-o zi Corrie stătea pe scări. Purta o rochie curată, 

şosete negre şi cizme cu multe ţinte. Aşa erau îmbrăcate 
fetele în acele zile. Dar puteai vedea pe faţa ei că îi era 
teamă şi că era supărată. Și-a proptit picioarele cu putere în 
podea, și ţinea balustrada cu amândouă mâinile, cât de tare 
putea.  

„Nu vreau să merg la şcoală! Nu vreau să merg la 
şcoală! Vreau să rămân acasă!“ 

„Dar, Corrie, la şcoală înveţi să citeşti.“ 
„Dar eu ştiu deja să citesc!“ 
„Acolo vei învăţa şi aritmetică …“ 
„Tăticul mă poate învăţa aritmetică …“ 
„Dar nu vrei să te joci cu alţi copii?“ 
„Nu, nu vreau. Trebuie să o ajut pe mătuşa Anna şi să 

am grijă de Casparina, păpuşica mea.“ 
„Ce s-a întâmplat?“, a întrebat tatăl ei. El dorea să ştie 

ce se petrece. 
„Corrie nu vrea să meargă la şcoală.“ 
„Dar toţi copiii care au şase ani se duc la şcoală. 

Trebuie să înveţi şi tu!“ 
„Vreau să rămân acasă; mi-e frică să merg la şcoală.“ 
„Oh, deci asta era? Ţi-e frică să mergi singură la 

şcoală? Ei bine, atunci vom merge împreună.“ 
Domnul Ten Boom şi-a luat haina şi a întins mâna să o 

ia pe Corrie de mână. Dar Corrie se ţinea strâns de 
balustradă, cu toate cele zece degete. Dar degetele tatălui 
erau mai puternice decât ale ei, aşa că au desprins de pe 
balustradă unul câte unul degetele lui Corrie. Apoi a luat 
mâna lui Corrie în mâna lui şi au plecat împreună spre 
şcoală. 

Iată-i pe cei doi cum merg pe stradă. Un domn bine 
îmbrăcat, înalt, care merge împreună cu o fetiţă, pe care o 
ţine strâns de mână. Faţa lui Corrie era roşie şi înlăcrimată; 
plângea, spunând: „Nu vreau să merg, nu vreau să merg la 
şcoală!“ 

Dar tatăl era mai puternic decât ea … şi hotărât. A 
condus-o până în clasa ei. Apoi a sărutat-o pe obraz şi şi-a 
luat rămas bun de la ea, zicând: „Corrie dragă, voi fi aici şi te 
voi aştepta la ora douăsprezece, când se vor termina orele!“ 

Aşa s-a petrecut timp de trei zile la rând. A treia zi, 
Corrie a văzut un alt tătic, ducând în braţe un băieţel care 
plângea. „Ce înduioşător!“, s-a gândit Corrie. Şi deodată,    
şi-a dat seama: „Dar la fel fac şi eu!“ Atunci s-a oprit din 
plâns. 

Foarte curând după aceea, tata nu a mai trebuit să o 
târască pe drumul către şcoală. Se ducea la şcoală 
împreună cu Nollie. Mai mult de atât, micuţa Corrie a 
descoperit că la şcoală nu era chiar atât de rău cum crezuse 
ea! Era chiar foarte plăcut, atunci când reuşea să facă cele 
mai grele exerciţii şi când ştia să răspundă atât de bine 
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întrebărilor pe care le punea învăţătoarea, care apoi îi zicea: 
„Bine, foarte bine!“ 

Verişoara lui Corrie, Dot, era de aceeaşi vârstă ca ea. 
Ele se jucau împreună în biserica din Haarlem. Tatăl lui Dot 
era îngrijitorul acelei biserici, şi nu se supăra când copiii se 
jucau acolo. Într-una din după-amiezele târzii, în timp ce se 
întuneca, Corrie s-a uitat la lumina palidă care se vedea prin 
vitraliile bisericii. Apoi și-a adus aminte că Domnul Isus este 
Lumina lumii. Şi acest lucru a înviorat-o şi a făcut-o să se 
simtă foarte fericită. 

„Corrie, hai să mergem acasă!“, a spus Dot. „Mie mi-e 
frică!“ 

„Ţi-e frică?“ Corrie nu înţelegea. „Cum să-ţi fie frică, 
dacă Domnul Isus este chiar aici, împreună cu tine şi cu 
mine?“ 

Corrie a învăţat să nu se mai teamă, ştiind că Domnul 
Isus era mereu cu ea. 

 
 

Întrebări pentru capitolul I 
 

1. Numiţi câteva lucruri de care se temea Corrie când era 
mică. (de întuneric, de şcoală, de moarte) 

2. Care povestire din Biblie îi plăcea lui Corrie cel mai 
mult? (povestirea despre Păstorul cel bun) 

3. Cine este Păstorul cel bun? (Domnul Isus) 

4. Cum poţi să fii al Domnului Isus, Cel care este Păstorul 
cel bun? (Întorcându-te la Domnul Isus şi cerându-I să 
te mântuiască.) 

5. Ce a făcut Corrie pentru oamenii săraci de pe 
Smedestraat? (S-a rugat pentru ei.) 

6. De ce nu trebuie să ne temem de lucruri care încă nu       
s-au întâmplat? (Pentru că ne putem încrede în 
Domnul, că El ne va da putere să le îndurăm, atunci 
când se vor întâmpla.) 

7. Ce a făcut tatăl lui Corrie, atunci când Corrie nu voia să 
se ducă la şcoală? (A dus-o chiar el.) 

8. Dacă am devenit creştini, ce ne face să nu ne mai 
temem deloc? (Faptul că ştim că El este întotdeauna 
cu noi.) 
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CAPITOLUL II  

O familie fericită 
 
SCOPUL LECŢIEI: De a vedea importanţa pe care o 

are slujirea lui Dumnezeu de la o vârstă fragedă. 
 
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu 

se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe 
scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în legea 
Domnului, şi zi şi noapte cugetă la legea Lui! El este ca un 
pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea 
lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la 
bun sfârşit.“ (Psalmul 1:1-3)  

(Subliniază faptul că în limba olandeză cuvântul pentru copac este 
„boom“ . Familia Ten Boom a luat aceste versete „El este ca un pom … 
(boom)“ ca o încurajare primită de la Domnul, în timpul când au auzit 
vestea că Betsie şi Corrie au fost transportate la Ravensbrück). 

 

Imaginea 2-1 
„Corrie, eşti gata? Hai să mergem!“ Tatăl lui Corrie era 

ceasornicar; repara ceasuri şi pendule. Din când în când  
mergea la Amsterdam ca să cumpere piese. 

Tata o aştepta pe Corrie sus, în cameră. Betsie o spălă 
pe Corrie pe faţă şi pe mâini cu săpun, şi acum se uita cum 
se îmbracă cu o rochie curată. Când se ducea cu tata la 
Amsterdam, trebuie să fie frumos îmbrăcată. 

„Corrie, astăzi arăţi minunat!“, i-a spus tata. „Dă-mi, te 
rog, mâna, şi hai să mergem!“ 

Au călătorit cu trenul. Corrie a stat lângă fereastră. 
Erau atâtea de văzut! Mai întâi casele din centrul orașului, 
apoi casele bogătaşilor, apoi păşunile unde erau vacile și 
oile. După numai o jumătate de oră de mers se vedeau deja 
casele din Amsterdam. Gara Centrală din Amsterdam era 
așezată pe malul râului Amstel. Pe râu erau multe vapoare. 
În vârful turnului de la Observatorul Naval se putea vedea o 
coloană înaltă cu două brațe mobile. Brațele indicau în sus, 
dar la ora douăsprezece fix (nici o secundă mai târziu!), 
braţele se lăsau în jos. Dacă aveai şansa să ai un loc bun în 
Gara Centrală puteai să vezi şi de acolo turnul. Mai târziu, 
după ce aveau să meargă prin magazinele care vindeau 
piese pentru ceasuri, Corrie şi tatăl ei aveau să meargă la 
gară, să se uite la turnul cu braţele care coborau exact la 
miezul zilei.  

Din magazine tata şi-a cumpărat tot ce a avut nevoie 
pentru repararea ceasurilor. Cei mai mulţi proprietari ai 
magazinelor erau evrei, prieteni buni ai tatălui ei. Ei aveau 
întotdeauna ceva dulce pentru Corrie. Acasă, de obicei, nu 
se cheltuiau bani pentru dulciuri, aşa că înţelegeau cât de 
mult se bucura Corrie, că acum era tratată astfel. 

Corrie şi tatăl ei au avut grijă să ajungă la Gara 
Centrală la ora amiezii. Acasă, familia Ten Boom avea un 



Corrie Ten Boom 

10 

 

 

ceas care arăta ora exactă. Toate ceasurile pe care le 
repara tatăl lui Corrie erau fixate după acela. Domnul Ten 
Boom verifica întotdeauna dacă ceasul pe care îl are la el 
arată ora amiezii în exact acelaşi timp când indică şi 
observatorul naval. Tatăl lui Corrie se uita atent la turn. Bum! 
Cele două braţe au coborât. Tata se uită la ceasul său: 
„Două secunde întârziere“, notă el în agenda sa. Avea de 
gând ca, atunci când va ajunge acasă, să dea înainte cu 
două secunde ceasul după care le potrivea pe toate 
celelalte. 

Când au ajuns în tren, au discutat tot felul de lucruri. 
Deoarece mătuşile nu erau acolo, Corrie putea să-i pună 
tatălui ei tot felul de întrebări. Niciodată tata nu îi trata 
întrebările cu superficialitate, ci îşi făcea timp să îi răspundă 
sincer la fiecare dintre ele. Uneori tatălui i se părea că fiica 
lui era încă prea mică, pentru a cunoaşte toate lucrurile. 
Atunci îi răspundea cam aşa: „Corrie, ai fi tu în stare să cari 
o valiză plină cu tot felul de piese pentru ceasuri?“ 

„Nu, tăticule“, răspundea Corrie, „ar fi prea grea pentru 
mine.“ 

„Aşa-i Corrie. Atât timp cât eşti încă mică, voi duce eu 
această valiză. Tot la fel, în viaţă sunt unele lucruri pe care 
eşti încă prea mică, pentru a le înţelege. Este destul să le 
ştie mama şi tata.“ 

Corrie îl iubea foarte mult pe tatăl ei. De fapt, îi amintea 
puţin despre un alt Tată: despre Dumnezeu, Tatăl Domnului 
Isus, care era de asemenea Tatăl ei, pentru că ea era acum 
a Domnului Isus. Corrie credea în Domnul Isus. Ea ştia că El 
a murit şi că a înviat. L-a rugat să-i ierte păcatele. Poate că 
tu nu mai ai tată, poate că a murit sau poate el nu vrea să 
aibă grjă de tine. Aminteşte-ţi că Dumnezeu vrea să îţi 
poarte de grijă, să te ajute, să te mângâie ori de câte ori eşti 
trist. El nu râde niciodată de tine. Dacă aparţii Domnului 
Isus, Dumnezeu îţi va purta de grijă. El nu te va părăsi 
niciodată.  

 
Imaginea 2-2 

Când au ajuns acasă, mătuşa Anna pregătise deja 
masa. Nu era uşor de pregătit o masă pentru nouă persoane 
sau uneori chiar mai multe, când ai doar un kilogram de 
carne, câteva legume şi câţiva cartofi. 

Mătuşa Anna era plătită pentru munca pe care o făcea 
la familia Ten Boom. În fiecare săptămână, tata îi plătea câte 
un gulden (fostă monedă olandeză). Era o sumă destul de 
mare la începutul anilor 1900. Dar până în ziua de miercuri, 
când tata trebuia să plătească brutarului, măcelarului şi 
zarzavagiului nu mai rămâneau bani. Atunci tata se ducea 
să-i spună mătuşii Anna: „Aşa-i că mai ai acel gulden?“ 
Acea monedă era întotdeauna acolo. Nu cred că mătuşa 
Anna a cheltuit vreodată acei bani pentru ea. 

Aşa cum am spus, uneori în casă erau mai mult de 
nouă persoane. Musafirii erau întotdeauna bineveniţi în casa 
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Ten Boom. Era un timp deosebit atunci. Pe masă se ţinea o 
cutiuță în care se adunau bani pentru misiune. Ori de câte 
ori era ceva deosebit, doamna Ten Boom punea o mondenă 
de un cent în cutiuţă. Ea o numea „cutia binecuvântării“. În 
acea seară erau în casa lor doi musafiri, așa că a fost un 
moment prielnic pentru a pune un cent în „cutia 
binecuvântării“. De fapt, mătuşa Anna nu s-a gândit că vor 
avea musafiri, dar a înmulţit supa şi a curăţat câţiva cartofi în 
plus. Musafirii au apreciat mâncarea, şi nu s-au gândit că a 
fost înmulţită – că supa era cam diluată, iar bucăţile de 
carne erau cam mici. 
 
Imaginea 2-3  

În timpul mesei au avut loc discuţii interesante; de 
altfel, ei nu-și pierdeau timpul discutând despre lucruri 
nesemnificative. Era o atmosferă caldă, iar musafirii se 
simţeau ca acasă. Cei mai mulţi dintre ei au observat că 
Domnul Isus era foarte important pentru toţi cei din casă şi 
că era prezent în toate discuţiile lor. Cei doi musafiri au 
ascultat cu respect când, la sfârşitul mesei, tatăl a citit 
câteva versete din Biblie. Unul din cei doi avea o problemă 
pe care dorea să o spună doar tatălui lui Corrie. „Te rog să 
vii cu mine în atelier“, i-a spus domnul Ten Boom. 

După discuţia avută, ei s-au rugat împreună. Tatăl ştia 
că Dumnezeu poate rezolva orice problemă. Oare nu au 
experimentat acest lucru chiar ei înşişi, atunci când tata nu 
putea să repare un ceas stricat, când mama a fost bolnavă, 
sau când tata n-a mai avut bani, fiindcă cineva l-a înşelat? În 
timpuri ca acelea, ei au învăţat că Domnul Isus are 
răspunsul la toate problemele, chiar dacă erau probleme 
financiare sau boală sau erau trataţi rău de unii oameni. Şi 
nu numai atât, dar Domnul le dădea şi bucurii, chiar şi prin 
probleme grele. 

Poate te gândeşti că viaţa e frumoasă, doar dacă ai 
bani mulţi, dacă porţi haine frumoase, dacă îţi cumperi jucării 
frumoase şi dacă te bucuri de vacanţe lungi, în locuri 
frumoase. Acestea sunt lucruri bune, de dorit, dar ele nu te 
ajută când eşti trist. Vine un timp când pierzi toate aceste 
lucruri. Niciunul dintre ele nu te poate face fericit. Dacă 
familia ta nu-ţi poate oferi aceste lucruri, nu trebuie să fii 
trist. Dumnezeu nu vrea ca tu să fii invidios pe cei care au 
aceste lucruri. Fii mulţumit cu ceea ce ai! 

Cel mai important lucru pentru viaţa ta este să fii al 
Domnului Isus. Pe cruce, El a purtat pedeapsa pentru 
păcatul tău. El a murit, dar apoi a înviat, şi acum este în cer. 
El vrea să locuiască în inima ta şi în viaţa ta. El vrea să îţi 
ierte păcatele şi să te facă ceea ce trebuie să fii, aşa încât 
într-o zi să te ducă cu El în cer, pentru totdeauna. Poţi să-L 
chemi în inima ta chiar acum. Spune-I: „Dragă Doamne 
Isuse, am făcut lucruri rele. Îţi mulţumesc că ai murit pe 
cruce pentru mine. Te rog să îmi ierţi păcatele şi să iei în 
stăpânire viața mea.“ El ne-a promis că va intra în inima 
noastră dacă îi cerem acest lucru (Apocalipsa 3:20). El îţi va 
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da şi ţie bucurie şi pace, aşa încât nimeni să nu ţi le poată 
lua.  

 
Imaginea 2-4 

În perioada în care mătuşa Anna locuia la ei, împreună 
cu ea mai stăteau şi alte două mătuşi: mătuşa Bet şi mătuşa 
Jans. Copiilor nu prea le plăcea de mătuşa Bet. Ea a fost 
guvernantă pentru copiii din familiile bogate. Bineînţeles că 
acei copii erau şi ei neastâmpăraţi, dar uneori mătuşa Bet 
uita acest lucru. 

Când Corrie sau Betsie veneau mai târziu la cină, 
mătuşa Bet spunea: „Copiii familiei Waller nu întârziau 
niciodată“. 

Când Corrie cobora, aplecându-se peste balustradă, şi 
alunecând pe ea, mătuşa îi spunea: „Copiii familiei Waller nu 
făceau niciodată aşa ceva. Ei nu aveau niciodată nici nasul 
nici mâinile murdare, iar pantofii le erau mereu lustruiţi.“ 
Credeţi voi asta? 

În realitate, viaţa nu a fost uşoară pentru mătuşa Bet; 
oamenii din familiile acelea bogate nu s-au purtat frumos cu 
ea. Tocmai de aceea a devenit atât de cicălitoare. Doamna 
Ten Boom încerca întotdeauna să fie drăguţă cu mătuşa 
Bet, astfel încât ea să nu aibă motive să bombăne. 

Mătuşa Jans a fost căsătorită cu un preot. Soţul ei însă 
a murit înainte ca ea să împlinească patruzeci de ani; aşa că 
ea    s-a mutat în casa familiei Ten Boom. Era o persoană 
fericită. Lucra toată ziua. Scria poezii şi nuvele, şi a făcut o 
revistă pentru tinere. Mătuşa Jans primea lunar o pensie 
mică. Dar nu şi-o ţinea niciodată pentru ea. Cumpăra haine 
pentru fete. Era plăcut să primeşti haine noi din când în 
când. Dar, din păcate, nu avea gust estetic, şi asta se vedea 
atunci când cumpăra haine. Nollie şi Betsie erau deseori 
nemulţumite când o vedeau pe mătuşa Jans venind acasă 
cu o altă rochiţă gri sau neagră, sau cu vreo pălărie pe care 
nu ar fi purtat-o nicio fată (în acele zile toate fetele purtau 
pălării). Singura care nu făcea deloc mofturi era Corrie; aşa 
că mătuşa Jans îi dădea ei cele mai multe pălării şi rochii. 

Se mai întâmpla uneori că mătuşa Jans venea acasă 
cu câte un platou mare cu prăjituri, chiar dacă nu era ziua 
nimănui din familie. Asta era nemaipomenit! Mai târziu, când 
Corrie a crescut, ea a scris despre mătuşa Jans: „Cred că 
ea a fost cea mai bogată persoană pe care am cunoscut-o 
vreodată, pentru că ei îi plăcea foarte mult să dăruiască.“ 

 
Imaginea 2-5 

În Haarlem, Olanda, erau barăci militare şi erau mulţi 
soldaţi în oraş. Într-una din zile, când mătuşa Jans se plimba 
prin oraş, a văzut că mulţi dintre aceşti soldaţi se plimbau 
plictisiți pe străzi. „Asta nu e bine deloc!“, se gândi ea. „Dacă 
aceşti oameni sunt atât de plictisiţi, vor crea mai încolo 
necazuri. Trebuie să fac ceva pentru ei. Dar ce?“ 
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Deodată, mătuşa Jans avu o idee. De ce să nu 
înceapă un grup pentru soldaţii aceştia, unde ei să poată să 
vină şi să-şi folosească timpul în mod util? Ba chiar mai 
mult, la acest grup ar putea auzi despre Domnul Isus. 

Nu trecu mult timp de la ideea pe care a avut-o, şi s-a 
petrecut ceva deosebit. Curând, soldaţii au venit în camera 
pregătită de mătuşa Jans. Le plăcea să aibă ceva de făcut. 
Unul dintre ei, un sergent pe care mătuşa l-a întâlnit în 
tramvai, a văzut că ea avea în cameră o orgă mică şi i-a 
cerut permisiunea să cânte la ea.  

„Desigur!“, a răspuns ea. Şi apoi muzica a umplut toată 
casa. Niciunul dintre membrii familiei Ten Boom nu cânta 
prea bine la orgă. Mătuşa Jans asculta, plină de admiraţie. 
Când a terminat de cântat, ea l-a întrebat: „Vrei, te rog, să le 
înveţi şi pe nepoatele mele, Nollie şi Corrie, să cânte la 
orgă?“ 

„Bineînţeles, a răspuns sergentul. Corrie şi Nollie s-au 
bucurat mult să învețe, întrucât le plăcea muzica. Curând, 
ele au învăţat să cânte atât de bine încât puteau să 
acompanieze. 
 
Imaginea 2-6 

După timp scurt, în camera mătuşii veneau mulţi 
soldaţi, iar camera a devenit neîncăpătoare. Dar, ca 
întotdeauna, mătuşa Jans găsi o soluţie. Într-una din zile toți 
cei din casă au ajutat-o pe mătuşa să facă curăţenie în 
cameră, au lustruit argintăria, apoi s-au uitat să vadă dacă 
era totul frumos. În acea după-amiază nu au venit în vizită 
soldaţii, ci numai doamne bogate.  

Doamnele din înalta societate au urcat scările înguste 
la mătuşa Jans, şi au servit împreună un ceai. Apoi mătuşa 
a început să le povestească. Ea le-a povestit despre soldaţii 
care stăteau plictisiţi în Haarlem, şi care aveau nevoie de un 
loc unde să se ducă şi să-şi petreacă timpul liber în mod util. 
 Camera în care se adunau ei devenise deja prea mică. 
De fapt era nevoie de un centru de recreere, unde ei să se 
poată simţi ca acasă. 

Doamnelor le-a plăcut ideea, şi au dat bani pentru a se 
construi un centru pentru soldaţi. Odată ce acel centru a fost 
construit, mătuşa Jans se ducea acolo de două ori pe 
săptămână, pentru un studiu biblic. Nollie sau Corrie 
mergeau cu ea să cânte la orgă. Cântau pentru soldaţi. În 
acest fel, fetele au învăţat de la o vârstă fragedă să facă 
ceva pentru Domnul. Mai târziu avea să urmeze o perioadă 
în viaţa lui Corrie, în care să le spună multor oameni despre 
Domnul Isus. Ea nu bănuia acest lucru, dar Dumnezeu ştia. 
Când a crescut, Domnul a călăuzit-o, astfel încât ea a putut 
să le spună multor oameni despre Mântuitorul. 

Dumnezeu are un plan și cu viaţa ta, pentru acum când 
eşti mic(ă), şi pentru mai târziu, când vei fi mare. Gândeşte-te 
ce poţi să faci acum pentru Domnul Isus. Tot ceea ce faci 
acum pentru Dumnezeu te pregăteşte pentru ceea ce vei 
face pentru El mai târziu. 
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(Aceasta este o ocazie bună de a da copiilor idei 
despre modul în care pot deja să facă ceva pentru Domnul 
Isus. Nicio lucrare pe care o faci pentru Domnul nu este prea 
mică.) 

 
Întrebări pentru capitolul II 

 
1. Ce a făcut Corrie împreună cu tatăl ei la Amsterdam?  

(S-au dus împreună la magazine ca să cumpere piese 
pentru ceasuri; s-au uitat la turnul cu braţele mobile etc..)  

2. De ce îi plăcea atât de mult lui Corrie să fie împreună cu 
tatăl ei? (Pentru că putea să discute cu el tot felul de 
lucruri.)  

3. De unde vă daţi seama că familia Ten Boom era o familie 
săracă? (Nu puteau să o plătească pe mătuşa Anna 
pentru munca ei şi le rămânea puţin pentru a cumpăra 
mâncare.)  

4. În ce mod şi-a arătat familia Ten Boom dragostea lor 
pentru Dumnezeu şi pentru alţii? (Era primitoare de 
oaspeți.)  

5. Ce observau musafirii când vizitau familia Ten Boom? (Că 
ei Îl iubeau pe Domnul Isus şi că El era prezent în 
conversaţiile lor.)  

6. Ce a făcut mătuşa Jans pentru soldaţii din Haarlem? (A 
amenajat o cameră în care se întâlneau şi studiau 
împreună Biblia.) 

7. În ce fel au ajutat Corrie şi Nollie pe mătura Jans la 
această lucrare? (Ele cântau la orgă pentru soldaţi.)  

8. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le poţi face chiar 
acum pentru Domnul Isus? (Să inviţi un copil la tine 
acasă, să faci o vizită unui coleg de şcoală bolnav, să te 
rogi pentru misionari, să îi inviţi pe alţii la un grup biblic.) 



Corrie Ten Boom 

15 

 

 

 
 

CAPITOLUL III 
În şcoala lui Dumnezeu 

 
Scopul lecţiei: De a învăţa lecţiile pe care ni le dă 

Dumnezeu pe parcursul vieţii. 
 
„Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea 

pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.“ (Psalmul 32:8) 

Ți-ar plăcea să nu fie necesar să te mai duci la şcoală? 
Atunci ai putea să te joci tot timpul. Numai că, dacă nu te 
duci la școală nu înveți să citeşti, şi n-ai putea să te 
delectezi cu o carte fascinantă. N-ai învăţa matematică, aşa 
că n-ai să ştii să-ţi numeri banii pentru o minge. Chiar dacă 
îţi place sau nu la şcoală, acolo înveţi tot felul de lucruri de 
care vei avea nevoie acum şi mai târziu în viaţă. 

Există o altă „şcoală“, în care sunt creştinii, și prin care 
trec înainte de a se duce în cer, la Domnul Isus. Şi tu eşti în 
această şcoală, dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca 
Mântuitorul tău. Dumnezeu Însuşi este Învăţătorul nostru în 
această şcoală. Aceasta nu este şcoala cu care suntem noi 
obişnuiţi – cu învăţătorul stând în faţa clasei, ci Domnul ne 
învaţă prin Biblie, prin alţi creştini şi prin împrejurările prin 
care trecem, fie că sunt plăcute sau triste. 

 
Imaginea 3-1 

Corrie era și ea în această şcoală a lui Dumnezeu. 
Când a fost mică, a învăţat să nu se mai teamă de întuneric, 
pentru că Domnul Isus era cu ea. A învăţat să îi iubească pe 
oamenii săraci şi să se roage pentru ei. A mai învăţat că 
Dumnezeu doreşte ca toţi să audă despre Domnul Isus. 

În şcoala lui Dumnezeu înveţi mai mult din experienţele 
pe care le trăieşti tu însuţi.  

Corrie a crescut, şi într-o zi s-a îmbolnăvit. S-a dus la 
doctor. Acesta a consultat-o şi i-a zis: „Corrie, tu suferi de 
tuberculoză. Du-te acasă şi stai în pat. Numai odihna te 
poate vindeca.“ 

În acele timpuri tuberculoza era o boală foarte 
răspândită şi periculoasă. Medicamentul potrivit nu era încă 
descoperit. Mulţi oameni mureau de această boală.  

Această veste a fost un adevărat şoc pentru Corrie.   
Ea s-a dus acasă şi s-a aruncat direct în pat. La început au 
venit mulţi vizitatori la ea, dar mai apoi, ea fiind bolnavă un 
timp îndelungat, au venit din ce în ce mai puţini oameni să o 
vadă. Zăcea mereu în pat. Nu prea îşi dădea seama de ce o 
lăsase Dumnezeu să fie bolnavă şi să fie mai mult singură. 
Era supărată pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a învăţat-o să 
accepte încercarea prin care trecea, chiar dacă ea nu 
înţelegea de ce se întâmpla aceasta. Prin această încercare 
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ea a învăţat să spună: „Îţi mulţumesc, Doamne!“, chiar dacă 
era adesea tristă şi singură. 

Într-o zi, Corrie a avut dureri de burtă. Au chemat 
doctorul, care a descoperit că ea nu avea tuberculoză, după 
cum se credea, ci apendicită. Au dus-o de urgenţă la spital şi 
a fost operată, după care s-a făcut iarăşi bine. 

 
Imaginea 3-2  

Sora mai mare a lui Corrie, Betsie, preda la şcoala 
duminicală. Într-o zi ea i-a făcut lui Corrie o propunere: 
„Corrie, ce ar fi să vii tu data viitoare la oră şi să predai lecţia 
biblică? Este vorba despre hrănirea celor cinci mii.“ 

Corrie nu s-a îngrijorat. Ea cunoştea povestirea bine, 
ca să o poată spune copiilor. Dar era oare în stare Corrie să 
predea la fel de bine ca Betsie? Atunci când Betsie le 
povestea copiilor era de parcă ar fi trăit ea însăși povestirea. 

După numai cinci minute, Corrie a terminat povestirea. 
Copiii au rămas surprinşi; a fost atât de scurtă! Corrie se uită 
cu o privire pierdută către sora ei Betsie; nu ştia ce să le mai 
spună copiilor. Betsie a intervenit şi a spus apoi toată 
povestirea de la început.  

„Nu mai fac aşa ceva niciodată“, a spus Corrie când au 
revenit acasă. „Hai, lasă, a zis Betsie. Nu trebuie să ai o 
părere atât de rea despre tine. Nu contează dacă nu ai 
reușit atât de bine de prima dată. Vei învăţa cu timpul.“ Din 
fericire, Corrie nu s-a dat bătută. Una dintre prietenele ei era 
învăţătoare la şcoala duminicală. Corrie a întrebat-o dacă, 
din când în când, ar putea să le spună şi ea copiilor povestiri 
la şcoala duminicală. Prietena ei a ajutat-o; şi aşa a reuşit 
Corrie să înveţe să povestească atât de frumos, încât 
copiilor le-a fost drag să o asculte. Lui Corrie i s-a dat chiar 
permisiunea să preda educaţie religioasă în şcoli. Înainte de 
a se duce la şcoală să predea copiilor, ea Îl ruga pe 
Dumnezeu să o înveţe ce să le spună.  

Una dintre şcolile la care a predat Corrie a fost o 
şcoală unde învăţau copiii cu deficiență mintală. Unii dintre 
copii nu puteau să-şi mai amintească nimic din ceea ce li se 
predase cu o oră înainte, dar îşi aminteau lecţia biblică pe 
care Corrie le-o povestise, pentru că era despre Domnul 
Isus, şi ei începuseră să-L iubească pe Domnul Isus. La 
aritmetică nu puteau să facă adunări; nu înţelegeau 
geografia; dar înţelegeau că Dumnezeu nu este mulţumit că 
ei fac lucruri rele şi că Domnul Isus a murit pe cruce pentru 
fiecare dintre ei, pentru ca să repare lucrurile între ei şi 
Dumnezeu. Oare toate acestea erau datorită lui Corrie, că le 
povestea ea atât de bine? Nu! Era pentru că copiii credeau 
în Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt a făcut lumină în inima 
lor cu privire la lucrurile mai greu de înţeles. Duhul Sfânt 
face acelaşi lucru şi cu privire la tine, dacă vrei şi tu să-I 
aparţii Domnului Isus. Multe dintre lucrurile scrise în Biblie 
sunt foarte greu de înţeles şi nici chiar un profesor foarte 
bun nu ţi le poate explica. Dar dacă Duhul Sfânt clarifică 
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toate aceste lucruri, chiar şi un copilaş, ba chiar unul cu 
deficienţă mintală poate să le înţeleagă. 

De asemenea, Corrie a început să predea în cadrul 
serviciilor duminicale de după-amiaza unor oameni cu 
deficienţă mintală. Aceşti oameni nu erau în stare să 
participe la un serviciu duminical obişnuit, şi erau prea mari 
pentru orele de şcoală biblică. Mulţi dintre aceşti oameni cu 
probleme mintale L-au primit pe Domnul Isus Hristos. Iar 
oamenii care erau sănătoşi erau cu adevărat surprinşi de 
modul în care ei Îl iubeau pe Domnul Isus. 

 
Imaginea 3-3 

Corrie dorea să facă atât de multe lucruri! Într-una din 
zile, i-a spus tatălui ei: „Mi-ar plăcea să devin şi eu 
ceasornicar.“ 

„Asta este foarte bine!“, a spus tatăl ei. „Sper să devii 
un ceasornicar mai bun decât mine.“ Era nemaipomenit ca 
tata să îi spună aşa ceva! El era unul dintre cei mai buni 
ceasornicari din Olanda. Corrie nu a devenit însă niciodată 
mai bună decât tatăl ei. Ea a lucrat din greu, şi apoi a fost 
răsplătită pentru munca sa cu un certificat de ceasornicar – 
era prima femeie ceasornicar din Olanda. 

Munca ei a pregătit-o mult timp pentru a deveni mai 
apoi un lucrător pentru Domnul. Munca de ceasornicar este 
minuţioasă, o muncă pentru care îţi trebuie foarte multă 
răbdare; iar dacă te pregăteşti să lucrezi pentru Domnul, 
trebuie să ai multă răbdare.  

Corrie a învăţat acest lucru în timp ce repara ceasuri. 
Părţile componente ale ceasurilor sunt foarte mici. Când 
repari ceasuri, mâinile nu trebuie să îţi tremure deloc. În 
momentele când îi tremura mâna, Corrie se ruga: „Doamne 
Isuse, vrei să îţi pui mâna Ta peste mâna mea?“ Iar atunci 
mâna ei nu mai tremura deloc.  

Anii au trecut. Multe lucruri s-au schimbat în familia 
Ten Boom. Mătuşile au îmbătrânit şi apoi au murit. Mama a 
fost mult timp bolnavă, apoi s-a dus şi ea la Domnul Isus. 
Nollie, apoi Willem s-au căsătorit şi au avut copiii lor. Acum, 
în casa de pe Barteljorisstraat din Haarlem, mai erau numai 
tata, Betsie şi Corrie. 

Dar nu pentru mult timp. Într-una din seri, Willem a 
venit la ei în vizită. El a povestit despre nişte misionari care 
urmau să meargă în Indonezia şi care nu puteau să-şi ia şi 
copiii, pentru că acolo nu erau şcoli potrivite pentru ei. Aşa 
că Hard, băiatul misionarilor, împreună cu Puck şi Hans, 
fetele acestora, au venit să locuiască împreună cu familia 
Ten Boom. Le plăcea să stea la B.J. (numele pe care ei l-au 
dat casei Ten Boom – prescurtare de la numele străzii – 
„Barteljorisstraat“). Şi nu erau singurii. Au venit şi alte fete să 
locuiască la ei. În curând, casa era plină; era o familie  mare 
şi fericită!  
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Imaginea 3-4 
Betsie se ocupa cu gătitul şi avea grijă de haine. Când 

cosea o rochiţă pentru vreo fetiţă, avea obiceiul să scrie o 
scrisoare pe care o trimitea părinţilor fetei, iar în plic punea 
şi o bucată de material, ca aceştia să vadă cum arată 
rochiţa. Misionarii nu puteau să plătească pentru găzduirea 
copiilor lor. Familia Ten Boom se încredea în Dumnezeu 
pentru fiecare dintre nevoile pe care le avea. Dacă aveau 
nevoie de pantofi sau haine, se rugau pentru ele. Domnul le 
dădea ceea ce aveau nevoie. Corrie a venit într-o zi cu o 
veste bună, şi anume, că a vândut un ceas foarte scump, şi 
aceasta a fost o încurajare. „Acum pot să-mi iau o rochie 
nouă“, a strigat una dintre ele. „Iar eu îmi voi putea cumpăra 
pantofi“, a spus alta. 

Dl Ten Boom era foarte mândru de copiii care creşteau 
în casa lui. „Ei sunt atât de drăgălaşi şi de ascultători“, a 
spus el într-o seară unui musafir. „Niciodată nu se ceartă 
între ei!“ 

Corrie a zâmbit. „Oh, Doamne, dragostea este oarbă“, 
şi-a spus ea. Numaidecât s-a gândit la Puck, care zisese: 
„Te urăsc, Tinie!“ Tinie era una dintre celelalte fete care  
locuiau cu ei. Mai târziu, Corrie s-a dus sus să discute cu 
Puck această problemă. 

„Puck, tu ştii că este rău să urăşti pe cineva? Este tot 
la fel de rău ca şi o crimă. Domnul Isus ne spune să ne 
iubim duşmanii.“ 

„Dar nu o pot iubi pe Tinie.“ 
„Dacă tu faci parte din familia Domnului Isus, 

dragostea Lui este în inima ta. Cu dragostea Lui poţi să o 
iubeşti pe Tinie. De ce nu Îi ceri Domnului să te ajute să o 
iubeşti pe Tinie?“ 

Apoi s-au rugat împreună. Puck I-a spus Domnului că îi 
pare rău că nu o iubeşte pe Tinie; I-a cerut Domnului iertare 
şi s-a rugat ca El să o ajute să o iubească de acum înainte 
pe Tinie. După aceea Puck şi Tinie au devenit prietene. 

Mulţi ani mai târziu, când Puck a juns în Indonezia, a 
fost dusă într-o închisoare japoneză. Gardienii erau duri. Era 
greu să iubeşti asemenea oameni. Ea s-a rugat din nou ca 
Domnul să o ajute să îi iubească. A fost bine că a învăţat 
acest lucru când a trecut prin şcoala lui Dumnezeu, în timp 
ce era la B.J. Tu urăști pe cineva? Ai învăţat să iubeşti şi să 
ierţi?  
 
Imaginea 3-5 

De acum vă daţi seama, nimeni nu se putea plictisi   
într-o casă cu o persoană așa cum era Corrie! Corrie a fost 
cea care a fondat Grupul fetelor din Haarlem. Erau multe 
activităţi de făcut la acest grup; de exemplu, muzică, lucru 
manual şi gimnastică. Dar indiferent de grupurile de fete 
care participau acolo, toate auzeau vorbindu-se despre 
Domnul Isus. Multe dintre fete veneau acolo nu pentru ca să 
audă despre Domnul Isus, ci numai pentru a se simţi bine. 
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Una dintre ele era Annie, o fată care participa la lecţiile de 
muzică, la engleză, şi la gimnastică. Şi Corrie participa la 
gimnastică, deşi nu era bună la aceasta. Uneori nu mai 
putea ieşi de pe teren şi trebuia să fie ajutată de alţii. 
Jumătate din timpul pe care îl petreceau la grup, fetele 
ascultau ce le spunea Corrie despre Domnul Isus. Ele 
stăteau toate așezate în jurul ei și ascultau ce le învăța. 
După aceea continuau cu gimnastica, la fel ca înainte. Acolo 
a fost mişcată inima lui Annie pentru prima dată. 

Într-o zi, Annie s-a supărat pe profesorul de la 
gimnastică. Ca să se răzbune, i-a cusut pantalonii în partea 
de jos şi i-a pus apă în pantofi. Când a auzit aceasta, Corrie 
s-a supărat foarte tare pe Annie, şi i-a spus să nu mai vină la 
grup timp de trei săptămâni. Însă ea a venit din nou la grup 
săptămâna următoare. Corrie nu i-a spus nimic.  

Pe parcursul verii erau tabere pentru fete. Copiii de la 
B. J. se duceau la tabere să ajute. În acest fel aveau şi ei un 
timp de vacanţă. Au învăţat atât de multe acolo, încât mai 
târziu au deschis ei înşişi grupuri. Fetele se simţeau cu 
adevărat foarte bine în aceste tabere. Uneori fetele care 
veneau acolo se purtau necuviincios. O fată era 
somnambulă (umbla în somn). Corrie s-a îngrijorat foarte 
tare de acest lucru, şi de fiecare dată o ducea cu grijă în pat. 
Într-o dimineaţă, lucrul acesta s-a aflat, pentru că în noaptea 
aceea fata a avut un apetit deosebit, şi a mâncat toată 
ciocolata. 

 
Imaginea 3-6 

Seara, în jurul focului de tabără, toate deveneau foarte 
serioase. Cântau şi discutau despre Dumnezeu. Annie, fata 
despre care tocmai v-am vorbit, a mers într-o tabără ca  
aceasta. Ea era foarte tristă şi deprimată, pentru că tocmai 
se certase cu prietenul ei. Într-o seară, în tabără, Corrie a 
spus: „Când ai probleme, şi nu ştii răspunsul la întrebări, 
spune-I-le Domnului. El stăpânește trecutul, prezentul şi 
viitorul.“ 

Chiar atunci şi acolo, Annie s-a predat cu toată ființa ei 
Domnului, şi L-a primit ca Mântuitor al ei. De atunci înainte, 
ori de câte ori i se întâmpla să fie tristă, îşi amintea de ce îi 
spusese Corrie, şi acest lucru o ajuta nespus. Te simţi 
uneori trist? Aminteşte-ţi că, dacă te încrezi în Isus, El îţi ştie 
trecutul, prezentul și viitorul, şi că El le ţine în mâinile Lui. 

În anul 1939 a izbucnit cel de-al doilea război mondial. 
Olanda a intrat şi ea în război. Mai târziu, s-au închis 
grupurile în care lucra Corrie. În secret, ea s-a mai întâlnit cu 
câteva dintre fete încă o dată. În timp ce cântau un imn, 
(„Wilhelmus“), fetele au început să plângă. 

„Fetelor, nu plângeţi“, le-a spus Corrie; ne-am simţit 
bine, dar cel mai important lucru este că am auzit despre 
Domnul Isus. El stăpânește trecutul, prezentul şi viitorul 
nostru în mâna Lui, chiar dacă acum sunt timpuri mai tulburi, 
cum este de exemplu războiul.“ 
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A fost o perioada grea pentru Corrie şi pentru celelalte 
fete, dar ele au învăţat multe lecţii în şcoala lui Dumnezeu, şi 
cât de important este să te încrezi în El. 

Dumnezeu ştie că sunt unele lecţii importante pentru 
viaţă, pe care le învăţăm numai atunci când trecem prin 
necazuri. Atunci putem să ne încredem mai mult în 
Dumnezeu şi să ascultăm de El.  

Ai avut probleme în ultimul timp? Ai reuşit să înveţi 
lecţiile importante pe care ţi le dă Dumnezeu în şcoala Lui? 
Dumnezeu vrea să ascultăm de Cuvântul Lui. Să facem ce 
ne spune El. Încrede-te pe deplin în Domnul Isus! 

 
 

Întrebări pentru capitolul III 
 

1. De ce trebuie ca băieţii şi fetele să se ducă la şcoală? (Să 
înveţe lucruri de care vor avea nevoie în viaţă: să 
citească, matematică şi geografie etc.) 

2. Cine este în „şcoala lui Dumnezeu“? (Toţi aceia care cred 
în Domnul Isus Hristos.) 

3. Ce a învăţat Corrie în şcoala lui Dumnezeu, atunci când a 
stat mult timp în pat? (Să accepte faptul că era bolnavă şi 
să zică: „Îţi mulţumesc, Doamne, în toate împrejurările“.) 

4. Ce a descoperit Corrie, atunci când le vorbea copiilor cu 
deficienţă mintală? (Că ei erau în stare să-şi amintească 
lecţiile biblice şi să-L iubească pe Isus.) 

5. Cine a venit să locuiască în casa familiei Ten Boom, când 
acolo mai erau doar Corrie, Betsie şi tatăl lor? (Copii care 
nu puteau sta cu familiile lor.) 

6. Ce a învăţat în şcoala lui Dumnezeu Puck, fata care o ura 
pe Tinnie? (Să-şi iubească duşmanii.) 

7. De ce a fondat Corrie Grupul fetelor din Haarlem? (Pentru 
a le da fetelor posibilitatea să audă despre Domnul Isus.) 

8. De ce ne lasă Dumnezeu să trecem prin probleme şi 
încercări? (Pentru că în acele timpuri învăţăm mai mult să 
ne încredem în El şi să ascultăm voia Lui.) 
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CAPITOLUL IV  
Isus este biruitor 

 
SCOPUL LECŢIEI: A deveni conştienţi de faptul că 

Domnul este cu copiii Lui, indiferent unde ar merge ei. 
 
„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, 

nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de 
acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio 
altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.“ 
Romani 8:38-39  

 
Imaginea 4-1 

Corrie se plimba împreună cu tatăl ei pe stradă. 
Deodată, domnul Ten Boom a condus-o pe Corrie lângă 
vitrina unui magazin. Se uitau cu lacrimi în ochi la un anunţ 
afişat în vitrină. Pe anunţ era scris: „Nu vindem 
evreilor!“ (Evreii sunt urmașii lui Avraam – poporul lui 
Dumnezeu, ales pentru un scop special.) 

„Oh, Corrie!“, a spus tatăl ei, „cât de îngrozitor este 
acest lucru! Şi se petrece chiar aici, la noi, în Haarlem!“ 

Peste tot, în Haarlem şi în toată Olanda, puteai vedea 
acelaşi afiş. Nu mult după aceea, evreii nu au mai avut voie 
să călătorească cu tramvaiul, nici să se ducă la teatru sau 
să se plimbe prin parcuri. Evreii erau obligaţi să poarte pe 
hainele lor o stea mare, galbenă, pe care scria „evreu“. 
Astfel, toţi evreii se puteau deosebi de la distanţă. Cum de s-
au întâmplat asemenea lucruri? În Germania a venit la 
putere un om foarte rău, numit Adolf Hitler. El a vrut ca 
oamenii din Germania să invadeze toată Europa: Austria, 
Polonia, Danemarca, Norvegia, şi multe alte ţări, inclusiv 
Olanda, ţara în care locuia Corrie împreună cu familia sa. 
„Naziştii“, aşa cum erau numiţi cei care îl urmau pe Hitler, au 
făcut multe lucruri rele. Cel mai rău dintre toate a fost faptul 
că au ucis o parte din poporul ales al lui Dumnezeu, poporul 
evreu. 

Familia Ten Boom iubea mult poporul evreu. Ei au citit 
despre acest popor în Biblie. Domnul Isus Însuşi S-a născut 
într-o familie de evrei. Dumnezeu a pus în inima familiei Ten 
Boom dragoste pentru poporul Lui. 

Nu mult după aceea, ei au văzut cum un grup de 
soldaţi germani au obligat pe nişte oameni să urce într-o 
maşină a poliţiei. Erau aceşti oameni criminali? Nu, erau 
doar simpli evrei. Toţi aceşti oameni au fost duşi în lagăre 
din Germania sau Polonia, şi omorâţi acolo.  

„Corrie“, a spus tatăl ei, „mă tem că Dumnezeu îi va 
pedepsi pe aceşti oameni pentru ceea ce fac acum. Ei s-au 
atins de lumina ochilor lui Dumnezeu.“ 
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Pupila, lumina ochilor, cum mai este numită, este cel 
mai sensibil loc din corpul uman. Dacă cineva este atins în 
acel loc, îl doare îngrozitor. 

Corrie s-a rugat: „Doamne, eu vreau să fac ceva pentru 
poporul Tău!“ 

 
Imaginea 4-2 

Se întâmpla ceva foarte ciudat. Mulţi oameni au 
început să viziteze casa B.J. Se părea că toţi aveau nevoie 
să li se repare ceasurile la familia Ten Boom. Era o mulţime 
de adolescenţi care veneau acolo. Aveau ei destui bani să-şi 
cumpere ceasuri? Corrie stătea în spatele tejghelei. Bărbatul 
care era la rând a scos din buzunar un ceas de damă, și a 
zis: 

„Soţia mea vrea să ştie dacă acest ceas poate fi 
reparat; se tot opreşte.“ 

Acesta era un mesaj codificat. Mesajul era de fapt, că 
o evreică are nevoie de ajutor. 

Bum! Uşa magazinului s-a închis. Ultimul cumpărător 
plecase. Acum nu mai rămăseseră decât ei doi în magazin. 
„E o tânără!“ a şoptit el. 

„Avem un loc în Groningen“, a şoptit apoi Corrie. 
Spune-i să se pregătească şi să aştepte la casa din 
grădină.“ 

Au şuşotit între ei, planificând exact cum trebuia să 
procedeze tânăra. Apoi şi-au aplecat capetele şi Corrie s-a 
rugat: „Doamne Isuse, Te rog să binecuvântezi planul făcut 
de noi cu privire la salvarea acestei femei care face parte din 
poporul tău. Amin.“ 

Când bărbatul a plecat, şi-a pus ceasul înapoi în 
buzunar. Mai târziu a sunat telefonul. Persoana de la telefon 
a spus: „Trimiteţi, vă rog, ceasul la fabrică; poate fi reparat 
acolo.“ Ştiţi ce însemnau aceste cuvinte? „Am găsit o adresă 
unde se poate ascunde un evreu“. 

Acum înţelegeţi de ce veneau atât de multe persoane 
la B.J.? Mulţi bărbaţi şi femei, chiar şi adolescenţi, au ajutat 
familia lui Corrie să ascundă evrei în casele altor oameni. 
Pentru că toate aceste lucruri trebuiau făcute în secret, 
acţiunea se numea: „Lucrarea în subteran“. Corrie îi numea 
pe toţi cei care o ajutau: „Lucrarea subterană a lui 
Dumnezeu“. Ei făceau aceste lucruri pentru că Îl iubeau 
foarte mult pe Domnul Isus şi pe poporul Său. 

 
Imaginea 4-3 

„Masa este gata!“, a strigat Betsie. Masa era pregătită 
pentru nouă persoane. Corrie venea de la magazin, tata de 
la atelier, și mai erau cei şase oameni care locuiau la ei în 
secret. Aceşti oameni erau numiţi „oamenii ascunşi“. Trei 
dintre ei erau băieţi, care nu au vrut să fie duşi de către 
poliţia secretă să lucreze în fabrica de armament şi muniţii 
din Germania, iar ceilalţi trei erau „ceasurile“ – adică evreii: 
două doamne, Mary şi Thea, şi un bărbat, Eusi. 
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În timp ce serveau masa discutau bine dispuşi. Cu toţii 
se simţeau foarte bine şi râdeau mereu de glumele pe care 
le făcea Eusi. Deodată s-a auzit: „Ţrrrrr!“ Zgomotul făcut de 
sonerie s-a auzit în toată casa. Aceasta însemna pericol. 
Toţi au sărit în sus. „Oamenii ascunşi“ şi-au luat repede 
toate lucrurile care le aparţineau şi au fugit sus, în camera 
lui Corrie. În peretele camerei ei era o ascunzătoare. Au 
îngenunchiat şi au intrat pe rând, în camera secretă. 
Camera aceea era joasă, şi avea lăţimea mai mică de un 
metru. Stăteau cu toţii acolo, inimile bătându-le foarte tare. 
Le era teamă ca nu cumva să strănute sau să tuşească. 

„Hei, nu mai vreţi să coborâţi de acolo?“, s-a auzit o 
voce după câteva minute. Din fericire, aceasta era vocea lui 
Corrie. Nu fusese un adevărat raid al gestapoului, aşa cum 
era numită poliţia secretă germană; fusese doar un exerciţiu. 
Corrie a ajutat-o pe Mary să iasă din ascunzătoare. Eusi era 
gata de a face din nou alte glume. 

„Mă gândeam eu că nu am mai avut de mult timp 
frişcă!“ Pentru că aceste exerciţii nu erau deloc amuzante, 
Betsie le oferea frişcă, după fiecare dintre ele.  

„Sper ca niciodată să nu fie real“, a zis Thea. 
Da, pentru aceasta erau asemenea exerciţii. Dacă 

gestapoul făcea o razie în jurul unei case, fiecare trebuia să 
se ascundă cât mai repede posibil. Casa trebuia să arate ca 
şi cum acolo ar fi locuit doar un bătrân, împreună cu cele 
două fete necăsătorite ale sale. „Felicitări!“, a spus Corrie, 
cu cronometrul în mână. „Aţi bătut recordul. Aţi terminat cu 
zece secunde mai repede ca prima dată.“ Cu toate că mai 
tremurau încă, mâncau de zor. După ce au servit masa, tata 
a luat Biblia. 

„Azi vom citi Psalmul 91“, a spus el. „Cel ce stă sub 
ocrotirea Celui preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui 
atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de 
scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă 
încred!“ 

Corrie s-a rugat în inima ei: „Îţi mulţumesc, Doamne 
Isuse, căci Tu eşti singurul nostru loc de scăpare!“ 

Eusi s-a gândit pentru o clipă la soţia şi la copilaşii lui, 
care se ascundeau în altă parte. Dar el nu ştia unde. Aici în 
B.J. erau înconjuraţi de îngeri. El s-a rugat ca şi soţia şi 
copilaşii lui să fie înconjuraţi de îngerii lui Dumnezeu.  

Într-o zi s-a auzit din nou soneria. De data aceasta nu 
a fost un simplu exerciţiu. Cineva a descoperit că acasă la 
Corrie erau ascunşi nişte evrei, şi a spus lucrul acesta 
gestapoului. Dar când a venit gestapoul, cele şase persoane 
s-au ascuns repede în camera secretă. Gestapoul a căutat 
peste tot camera ascunsă, dar nu au reuşit să o găsească. 
Toţi cei din familia Ten Boom au fost arestaţi, chiar şi 
domnul Ten Boom. Au fost luaţi de acasă, şi duşi la poliţie, 
iar în ziua următoare au fost mutaţi la închisoarea din 
Scheveningen. Evreii au trebuit să rămână în camera 
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secretă timp de patru zile, până când poliţia olandeză le-a 
înlesnit plecarea într-un alt loc, la adăpost mai sigur.  

După numai zece zile de la arestare, domnul Ten 
Boom a murit. El a plecat să fie împreună cu Domnul Isus 
Hristos, în cer. Nimeni nu este trist în cer. Acolo întâlneşti 
oameni care au crezut în Isus, au crezut că El a fost 
pedepsit pentru lucrurile rele pe care ei le-au făcut. Domnul 
Ten Boom credea în Domnul Isus. El Îl iubea pe Mântuitorul 
atât de mult, încât spunea tuturor oamenilor despre El. 
Pentru domnul Ten Boom a fost o onoare să îi ajute şi să îi 
ascundă pe evrei de ochii gestapoului. Dumnezeu i-a permis 
să sufere pentru poporul Lui, pentru „lumina ochilor Lui.“ 

Este o onoare pentru noi, când Dumnezeu ne alege să 
suferim de dragul lui Hristos. De exemplu, atunci când le 
spui colegilor la şcoală despre Domnul Isus şi că tu eşti 
creştin, poate ei fac glume pe seama ta. Sau poate în loc să 
te duci să joci fotbal duminica, tu te duci la biserică, iar 
aceasta îl nemulţumeşte pe antrenorul tău.  

Poate că nu ne place să suferim, dar Dumnezeu ne 
lasă să trecem în viaţă prin unele încercări, pentru a ne 
asemăna tot mai mult cu Domnul Isus. Poate, pe moment, 
ne întristăm; dar când vom ajunge în cer, vom realiza de fapt 
că suferinţa pe care am îndurat-o pe pământ este aşa de 
mică în comparaţie cu gloria de a fi cu Isus. 

 
Imaginea 4-4 

Aproape toţi cei care au fost arestaţi, au fost eliberaţi 
după două luni, în afară de Betsie şi Corrie. Dacă Domnul 
Isus nu ar fi fost cu ele, mă întreb cum ar fi rezistat. 
Împreună cu alte mii de femei, cele două au fost înghesuite 
în vagoane de vite şi duse în Germania. După o călătorie 
groaznică, de câteva zile, au ajuns într-un lagăr pentru femei 
la Ravensbrück. Nu au reuşit să-şi ia din Olanda decât 
câteva lucruri, dar care erau foarte importante pentru ele: o 
vestă din lână albastră, pe care o purta Betsie deoarece era 
foarte bolnavă, o cutie de vitamine şi, ceea ce era cel mai 
preţios – o Biblie mică. 

Dar, când au intrat în clădirea în care trebuiau să fie 
înregistrate, şi-au dat seama, spre dezamăgirea lor, că 
trebuiau să predea toate lucrurile, absolut toate. 

Dar cum să facă să păstreze vesta de lână, cutia de 
vitamine şi Biblia? „Oh, Doamne Isuse“, se ruga încet Corrie, 
„avem atâta nevoie de Cuvântul Tău în aceste împrejurări 
oribile, atât pentru noi cât şi pentru binele femeilor din jurul 
nostru. Ne vei ajuta să-l păstrăm?“ Faţa lui Betsie era 
contorsionată de durere. 

„Corrie, trebuie să merg la baie.“ 
„Domnule!“, s-a rugat Corrie de gardian, cu cât mai 

multă politeţe în glas. „Sora mea nu mai rezistă.“ Omul nu a 
zis nicio vorbă, dar a arătat înspre uşă. Corrie a deschis uşa, 
dar nu a văzut nicio toaletă. 
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„Puteţi să-mi spuneţi unde este toaleta, domnule?“, l-a 
întrebat ea pe un alt gardian. 

„Folosiţi canalul de scurgere“ a strigat el, trântind uşa. 
Acum erau amândouă în camera duşurilor; numai ele două. 
Deodată Corrie şi-a dat seama că ele vor mai avea ocazia 
să revină aici împreună cu cel puţin o sută de femei, să facă 
duş şi să îmbrace hainele de închisoare care le aşteptau 
acolo. 

„Betsie“, a şoptit Corrie, „dă-ţi repede vesta jos!“ Corrie 
a luat repede cutia cu vitamine şi mica Biblie şi le-a înfăşurat 
în pulover, apoi le-a ascuns sub o bancă. Apoi s-au întors în 
camera în care trebuiau să fie înregistrate. Mai târziu, după 
ce au ieşit din camera dușurilor, fiecare femeie purta o haină 
subţire, de închisoare şi o pereche de pantofi. Dar Corrie 
avea o mică cocoaşă la spate: era Biblia şi cutia cu vitamine. 
Avea și o umflătură în jurul taliei: era vesta lui Betsie. Toate 
femeile erau controlate strict, ca nu cumva vreuna să fi 
ascuns ceva. Betsie a fost şi ea controlată, dar Corrie a 
reuşit de fiecare dată să scape. 

Probabil Corrie se gândea la timpul când îi spunea 
tatălui ei: „Tăticule, mi-e atât de frică să nu muriţi cu toţii!“ 

„Corrie“, i-a răspuns atunci tata, „când pleci cu trenul, 
când îţi dau bani pentru bilet?“ 

„Chiar înainte de plecare, bineînţeles“, îi răspunsese  
Corrie. Iar tata îi spusese: „Corrie, dacă Tatăl cel ceresc va 
îngădui să se petreacă în viaţa noastră lucruri rele, El ne va 
da puterea de a suporta acele lucruri, dar nu trebuie să ne 
temem înainte de a trece prin ele.“ 

În acel lagăr îngrozitor, Domnul Isus a avut grijă de 
Corrie și de Betsie, le-a dat putere să îndure multe încercări 
şi greutăți. Le-a permis chiar să vadă minunile Lui. 
Experimentaseră deja o minune (faptul că gardianul nu le-a 
luat Biblia, nici cutia cu vitamine), dar mai erau alte lucruri pe 
care le aveau să trăiască. 

 
Imaginea 4-5 

Corrie şi Betsie au fost repartizate să stea în baraca nr. 
28. Acolo erau împreună cu peste 1.400 de femei. Era cea 
mai murdară baracă pe care v-o puteţi imagina. Când au 
ajuns acolo, şi-au dat seama că locul era infestat de purici. 
Pentru scurt timp şi-au adus aminte de casa lor, unde Betsie 
păstra totul atât de curat şi de ordonat. Corrie a zis: „Betsie, 
nu vom putea sta aici cu toţi puricii aceştia!“ Aşa că Betsie   
s-a rugat: „Doamne, arată-ne ce trebuie să facem!“ Apoi a 
ştiut: „Corrie, adu-ţi aminte ce am citit de dimineaţă: 
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile“. Trebuie deci 
să Îi mulţumim Domnului şi pentru purici!“ 

„Betsie“, a spus Corrie, „eu vreau să-I mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile, dar nu şi pentru purici.“ 

„Corrie, în Biblie este scris: „Mulţumiţi lui Dumnezeu 
pentru toate lucrurile.“ Aici nu scrie numai pentru lucrurile 
frumoase, ci şi pentru cele care nu sunt frumoase.“ 
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Apoi I-au mulţumit lui Dumnezeu că le-a permis să stea 
împreună şi pentru că puteau să vestească Evanghelia 
atâtor femei. Betsie Îi mulţumea lui Dumnezeu şi pentru 
purici, dar Corrie încă nu era de acord cu această rugăciune 
a lui Betsie.  

Dacă eşti creştin, ai învăţat să Îi mulţumeşti lui 
Dumnezeu pentru toate? Este minunat că Domnul este cu 
noi în orice situaţie. Biblia spune: „Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce-L iubesc pe 
Dumnezeu“ (Romani 8:28), chiar şi cele mai grele lucruri. De 
aceea putem să-I mulţumim în orice situaţie. 

Într-una din seri, cele două stăteau într-un colţ al 
barăcii, la lumina slabă a singurei lămpi care se afla acolo. 
Corrie citea din Biblie. În jurul lor erau adunate multe femei. 
Toată ziua lucraseră ca nişte sclave şi fuseseră păzite de 
gardience. Acum ascultau cu atenţie ceea ce citea Corrie. 
„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? 
Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, 
sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?“ 

Părea că versetele erau scrise special pentru ele, cele 
din Ravensbrück. Aceste femei experimentaseră zi de zi 
lucrurile citite de către Corrie. Corrie continua să citească: 
„Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât 
biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat 
că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii … nici o altă făptură, 
nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, 
care este în Isus Hristos, Domnul nostru.“  

Feţele femeilor s-au umplut de bucurie. Chiar în 
mijlocul mizeriei de nedescris pe care o trăiau acolo, aveau 
ocazia să experimenteze ceva din cer. Femeile au început 
apoi să cânte, încet, chiar foarte încet, pentru că dacă ar fi 
fost auzite, ar fi avut probleme. În acel lagăr, gardiencele 
numeau Biblia „cartea minciunilor.“ Deţinuta care era prinsă 
citind Biblia era aspru pedepsită. Părea afară din cale de 
ciudat că nicio gardiancă nu intra vreodată în acea baracă, 
întrucât ele obişnuiau să intre peste tot. Odată, o deţinută a 
chemat o gardiancă la baraca nr. 28, dar gardianca a refuzat 
să vină. „Baraca 28?!“, a zis ea cu o privire încruntată. „Nu, 
nu merg acolo; locul este plin de purici!“ Tocmai de aceea 
ele puteau citi Biblia acolo şi puteau discuta în voie despre 
ea. Acum chiar şi Corrie a fost în stare să-I mulţumească lui 
Dumnezeu şi pentru purici. 

 
Imaginea 4-6 

Într-o noapte, Betsie a trezit-o pe Corrie . „De ce nu mă 
laşi să dorm? Ştii bine cât sunt de obosită!“, a murmurat 
Corrie. Era de-a dreptul supărată. 

„Nu, Corrie, Dumnezeu mi-a arătat ceva deosebit, şi 
trebuie să-ţi spun şi ţie, pentru că altfel voi uita.“ 

Lui Corrie i-a părut rău pentru supărarea ei. Şi-au atins 
mâinile sub haina pe care o foloseau ca pătură. Apoi au 
început să vorbească. 
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„Corrie, să ştii că acest lagăr a fost conceput să-i 
distrugă pe oameni. După ce se va termina războiul, noi va 
trebui să găsim un asemenea lagăr, pe care să îl renovăm 
complet în culori minunate şi să sădim o mulţime de flori. 
Acolo să stea oamenii care şi-au pierdut casele în timpul 
războiului. Noi avem o casă frumoasă în Olanda; va trebui 
să folosim acea casă pentru a duce acolo oameni care au 
suferit de-a lungul războiului în lagăre de concentrare ca 
acesta, aşa încât inimile lor să fie vindecate de toate durerile 
pe care le-au suferit aici.“ 

„Dar vom locui şi noi în casa aceea?“, a întrebat Corrie. 
Ar fi fost minunat să locuiască într-o casă frumoasă şi să 
aibă o grădină plină de flori, după ce au îndurat atâta mizerie 
în acest lagăr mizerabil.“ 

„Numai pentru scurt timp, Corrie. Apoi noi va trebui să 
mergem peste tot în lume şi să spunem oamenilor că, oricât 
de mare ar fi mizeria, Domnul Isus este totdeauna cel mai 
mare. Oamenii aceia ne vor crede, pentru că noi înşine am 
trăit această experienţă.“ 

Corrie ar mai fi vorbit mult, dar Betsie a adormit. 
Betsie nu a mai ajuns să locuiască într-o asemenea 

casă frumoasă. Ea a murit după câteva zile; Domnul Isus a 
dus-o într-o casă mult mai frumoasă, casa Tatălui din cer. 

Iar Corrie? Cineva a făcut o greşeală la biroul lagărului 
de concentrare. Din greşeală el a eliberat o femeie pe care 
nu trebuia să o elibereze. Dar când şi-au dat seama de 
această greşeală, femeia era deja în Haarlem.  

Aceea era … Corrie. Dacă ea ar mai fi rămas în lagăr, 
cu siguranţă ar fi murit. Dar Dumnezeu nu a vrut ca ea să 
moară. El a vrut ca Corrie să facă ceea ce El însuşi i-a spus 
lui Betsie. Voia lui Dumnezeu trebuia îndeplinită. Ce greutăţi 
mari au avut de înfruntat cele două, Corrie şi Betsie, în acel 
lagăr de concentrare! Dar Domnul a fost împreună cu ele, şi 
aceasta a însemnat totul.  

Nu este minunată promisiunea lui Dumnezeu că El va 
fi cu copiii Lui oriunde ar fi ei? El a zis: „Şi iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele …“ (Matei 28:20). Nimic nu va putea să ne 
despartă de dragostea lui Dumnezeu. 
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Întrebări pentru capitolul IV 
 
1. Care este lucrul cel mai rău pe care l-au făcut 

naziştii? (Ei au omorât o parte din poporul ales al lui 
Dumnezeu, evreii.) 

2. Cărui popor aparţinea Domnul Isus? (poporului 
evreu) 

3. Cum i-a ajutat Corrie şi familia ei pe evrei? (Ei i-au 
ascuns pe unii dintre evrei în casa lor şi în alte case, 
ca să-i ajute să scape de nazişti.) 

4. Ce făceau „oamenii ascunşi“ când auzeau soneria? 
(Se ascundeau cât mai repede în camera secretă.) 

5. Ştiţi adevăratul motiv pentru care naziştii nu au găsit 
camera secretă când au căutat-o acolo? (Domnul 
Isus îi proteja pe oamenii ascunşi.) 

6. De ce permite Dumnezeu suferinţa în viaţa noastră? 
(Ca să ne facă mai asemănători cu Domnul Isus.) 

7. Ce minune a făcut Domnul, când Corrie şi Betsie au 
intrat în închisoare? (A făcut posibil ca Corrie să-şi 
poată păstra Biblia, vesta şi cutia cu vitamine.) 

8. Cum au fost eliberate din închisoare? (Pe Betsie 
Dumnezeu a luat-o la El, iar Corrie a fost eliberată 
din „greşeală“.)  
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CAPITOLUL V 
Un pelerin pentru Domnul 

 
SCOPUL LECŢIEI: De a-i învăţa pe copii cât de 

important este să urmezi poruncile lui Dumnezeu. 
 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi 

iată că Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului.“ (Matei 
28:19,20) 

 
Imaginea 5-1 

„Domnişoară, daţi-mi, vă rog, bilete de avion pentru 
următoarele oraşe: Hong Kong, Sydney, Auckland şi înapoi 
la Sydney, de acolo direct la Capetown, apoi la Tel Aviv şi în 
final la Amsterdam“, se adresă o pasageră la o agenţie de 
zbor. 

Tânăra de la agenţia din Taiwan s-a uitat mirată la bă
trânica din faţa ei, care tocmai îi înşiruise destinaţiile la care 
dorea să ajungă şi pentru care avea nevoie de bilete. Dorea 
oare să-şi viziteze nepoţii? 

„Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, ultima destinaţie?“, a 
întrebat politicos tânăra de la agenţie. 

„Ultima mea destinaţie este cerul“, a răspuns bătrânica. 
„Scuzaţi-mă, puteţi să-mi spuneţi pe litere, vă rog?“ 
„Da, C E R“, a spus bătrânica. 
Când tânăra şi-a dat seama ce a notat, a început să 

zâmbească. 
„Dar nu asta am vrut să spun!“, a zis ea. 
„Dar eu da!“, a zâmbit bătrânica. „Dar pentru această 

destinaţie nu mai trebuie să-mi faceţi nicio rezervare; o am 
deja.“ 

„Bilet pentru cer?“ Fata a devenit foarte curioasă. 
Bătrânica a văzut lucrul acesta şi i-a explicat: „Cu aproape 
două mii de ani în urmă, Cineva a plătit un preţ pentru ca eu 
să pot ajunge în cer. Numele Lui este Isus Hristos; şi El a 
plătit preţul atunci când a murit pe cruce pentru păcatele 
mele.“ 

„Doamna are dreptate“, a întrerupt-o vocea unui 
bărbat. Era un funcţionar chinez, care tocmai intrase în 
agenţie. Bătrânica s-a întors înspre el şi l-a întrebat: 

„Dumneata ai bilet pentru cer?“ 
„Da, am“ a zis el râzând. „Când eram copil şi locuiam 

în China, L-am primit pe Domnul Isus în viaţa mea, ca 
Mântuitor de păcatele mele.“ 

„Acum“, a zis Corrie (căci ea era bătrânica) către 
tânăra care era la bilete, asigură-te şi tu că ai un bilet pentru 
cer. Dacă încerci să urci în avion şi nu ai bilet, vei avea mari 
probleme. Dar dacă vrei să mergi în cer fără un bilet bun, 
eşti într-o mai mare încurcătură. Discută cu acest tânăr 
despre aceste lucruri; văd că el ştie calea către cer.“ 
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Corrie şi-a luat rămas bun şi s-a reîntors la hotel. Eşti 
pregătit să mergi într-o zi cu Domnul în cer, ca să fii cu El? 
Există o singură cale. Trebuie să te întorci la Isus şi să-I ceri 
să-ți ierte păcatele. El a murit pentru păcătoşi ca mine şi ca 
tine, apoi a înviat. Biblia ne spune că oricine crede în El 
capătă prin Numele Lui iertarea păcatelor (vezi Fapte 
10:43). Ai crezut în El? Ai fost mântuit de păcatele tale? 
Poate că te întrebi cum a ajuns Corrie până în Taiwan? Cum 
a reuşit să facă rost de atâţia bani pentru a face o călătorie 
aşa de scumpă? Aceasta este o povestire foarte lungă. 

 
Imaginea 5-2 

Vă amintiţi de data trecută, cum Corrie şi sora ei Betsie 
au fost în acel lagăr groaznic? Într-una din nopţi, Dumnezeu 
i-a spus lui Betsie cum să-i ajute pe ceilalţi. A trezit-o pe 
Corrie pentru a-i spune despre aceste lucruri. Când vor fi 
eliberate din lagăr, iar războiul se va sfârşi, să caute o casă 
în care să aibă grijă de oamenii care au suferit în lagăre la 
fel ca ele. După aceea, amândouă doreau să meargă în 
toată lumea să le spună oamenilor despre Domnul Isus 
Hristos. Bineînţeles că aceasta avea să le coste mulţi bani, 
dar ele nu trebuiau să se îngrijoreze de aceste lucruri, 
pentru că Dumnezeu era Tatăl lor din cer şi chiar animalele 
pădurilor îi aparţin Lui (Psalmul 50:10).  

Corrie a avut întotdeauna bani destui pentru slujba pe 
care o avea de făcut. Creştinii îi dădeau bani, fără ca ea să 
le ceară.  

Betsie credea că va fi eliberată curând. Ea zicea: 
„Înainte de sfârşitul anului vom fi eliberate.“ Dar aceasta s-a 
petrecut altfel decât şi-a imaginat ea. Dumnezeu a eliberat-o 
pe Betsie, ducând-o la El în cer. Acolo ea nu va mai fi 
niciodată bolnavă, nu va mai avea niciun fel de dureri; acolo 
va fi împreună cu Domnul Isus, cu Acela despre care ea a 
spus atâtor oameni. 

Corrie a fost eliberată din lagăr. Oamenii poate au 
crezut că aceasta a fost o greşeală, dar Dumnezeu a fost 
Cel care a condus toate acestea. 

Din Ravensbrück, Corrie s-a dus acasă într-un tren 
obişnuit. În călătoria pe care o făcea către casă, ea a făcut o 
promisiune lui Dumnezeu. Ea I-a promis că viaţa ei va fi 
toată numai a Lui. Şi Corrie – sau mătuşa Corrie, aşa cum o 
numeau acum mulţi oameni – şi-a ţinut promisiunea. Cu 
ajutorul unor prieteni, ea a închiriat o casă, care, la scurt 
timp după terminarea războiului, s-a umplut de oameni care 
suferiseră îndelungat în lagărele de concentrare. Acolo au 
fost ajutați să facă din nou față vieții de zi cu zi. Nu era uşor. 

Ştiţi ce lucru a fost cel mai greu de învăţat de către cei 
ce veniseră să locuiască acolo? Să îi ierte pe oamenii care 
le-au făcut lucrurile acelea groaznice.  

Cred că este greu pentru fiecare dintre noi să iertăm, 
dar Domnul Isus vrea să ne ajute.  
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Ai învăţat să ierţi pe cineva care ţi-a făcut un rău sau 
poate pe o fată (un băiat) care te-a rănit la şcoală?  
 
Imaginea 5-3 

Când a găsit oameni de bază pe care să îi lase să aibă 
grijă de casă în locul ei, Corrie a început să călătorească 
prin lume pentru Domnul. Ea s-a numit pe sine „un pelerin 
pentru Domnul“. Mai întâi s-a dus în Statele Unite. Ea a 
vorbit în biserici şi le-a spus oamenilor că banii şi casele 
frumoase sunt lucruri pe care le poţi pierde. Dar că nu-L vei 
putea pierde niciodată pe Domnul Isus, odată ce I-ai cerut 
să intre în inima ta. Oricât de mari ar fi greutățile pe care le 
întâlnim, poţi fi sigur că Dumnezeu te ţine încă în braţele Lui 
puternice. Ea a experimentat aceste lucruri în timp ce era în 
Ravensbrück.  

Acest adevăr a fost important pentru creştinii 
americani; și este la fel de important şi pentru mine şi pentru 
tine. 

Altă dată a fost în Havana, Cuba. Aceasta s-a 
întâmplat înainte ca puterea să fie preluată de comunişti. A 
fost oaspete la un internat de fete, cu reguli foarte stricte. 
Chiar şi oaspeţii trebuiau să se supună acestor reguli stricte. 

Într-o dimineaţă, când îşi servea micul dejun împreună 
cu fetele, ea a primit o ceaşcă cu apă fierbinte. „Trebuie să 
beau apa asta?“, se gândea Corrie, dar curând și-a dat 
seama de ce în ceaşcă era doar apa fierbinte. Un pliculeţ de 
ceai era dat pe rând fiecăreia, şi fiecare avea voie să-l ţină 
în ceaşcă doar trei secunde. Corrie a fost ultima care a 
primit pliculeţul şi a putut să-l ţină în cană mai mult. Dar vă 
puteţi imagina cât de slab a fost ceaiul – nu avea nici un 
gust! 

În acea seară, mătuşii Corrie i s-a dat voie să le 
vorbească fetelor timp de cinci minute. Ea a întrebat-o pe 
directoare: „Doamnă, pot să le vorbesc ceva mai mult? Am 
ceva foarte important să le spun fetelor!“ „Nu! Nu se poate“, 
a răspuns doamna. „Fetele au multe teme de făcut. Nu aveţi 
voie să le vorbiţi mai mult de cinci minute. După aceea ele 
au ceva important de făcut.“ 

Aşadar, Corrie avea doar cinci minute la dispoziție. Ea 
le-a vorbit despre copiii care au ajutat-o în timpul războiului 
să îi ascundă pe bebeluşii evrei. După ce a vorbit patru 
minute, a avut loc o pană de curent; camera a fost cufundată 
în întuneric. 

„Continuaţi“, i-a spus directoarea lui Corrie, „pentru că 
fetele nu-şi pot face temele pe întuneric.“ 

Corrie a continuat să le vorbească fetelor despre 
călătoriile ei, despre copiii pe care i-a întâlnit în ţările 
îndepărtate. Ea le-a spus despre experienţele pe care le-a 
avut; atât despre cele plăcute, cât şi despre cele triste. Le-a 
povestit şi despre Prietenul copiilor, Domnul Isus, care vrea 
să trăiască în viaţa şi în inima lor. 
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Fetele ascultau cu lacrimi în ochi, în timp ce bărbaţii 
încercau să remedieze cât mai repede defecţiunea 
survenită. După o oră, pana de curent a fost remediată. 
Fetele au trebuit să plece să-şi facă temele, dar una dintre 
ele a venit la Corrie, i-a pus mâna pe umăr şi i-a şoptit la 
ureche: „Eu cred că Domnul Isus a făcut să fie această pană 
de curent, pentru ca tu să ne poţi vorbi despre El.“ 

Corrie a călătorit peste tot prin lume; dar era un loc în 
care îi era greu să meargă: era ţara în care fusese la 
închisoare – în Germania, la Ravensbrück. 
 
Imaginea 1-6 

Vă mai amintiţi cum Corrie, la vârsta de şase ani, 
plângea ţinându-se de balustradă, fiindcă nu voia să se ducă 
la şcoală? Ce a făcut tatăl ei? I-a luat degetele, unul câte 
unul, desprinzându-le de pe balustradă, şi a dus-o la şcoală. 
Acum Tatăl ceresc i-a spus: „Corrie, vreau ca tu să mergi în 
Germania.“ 
 
Imaginea 5-4 

Poporul german a primit-o cu multă bunătate şi 
dragoste. Ea a vorbit în biserici, într-o fostă închisoare care 
a fost reconstruită ca tabără de refugiaţi şi în multe alte 
locuri. Ea a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu care este 
asemenea unui ocean în care sunt aruncate păcatele, iar 
apoi Dumnezeu pune o inscripţie cu: „PESCUITUL 
INTERZIS!“ Adică, odată ce Dumnezeu ne-a iertat aceste 
lucruri, nu mai pot fi aduse la suprafaţă niciodată. 

Odată, ea a fost invitată să vorbească într-o biserică 
din München. La sfârşitul serviciului divin, un bărbat s-a 
apropiat de ea. Corrie l-a recunoscut imediat; şi la început   
s-a speriat. Acel om fusese unul dintre cei mai cruzi gardieni 
care au fost la Ravensbrück, şi el venea direct spre ea. Nu 
se putea preface că nu-l vede. El nu a recunoscut-o, întrucât 
acolo fuseseră prea multe femei. 

„Domnișoară Ten Boom“, a început el, „eu L-am primit 
pe Domnul Isus ca Mântuitor al meu. Aţi vorbit despre 
dragostea lui Dumnezeu, care este ca un ocean, şi că 
păcatele mele sunt acolo. Aş vrea să-mi cer iertare de la o 
persoană care a fost în acel lagăr.“ Şi-a întins mâna şi a zis: 
„Mă veţi ierta domnişoară Ten Boom?“ 

Pe moment, Corrie nu a putut să dea mâna cu el. Cum 
l-ar putea ierta? Dar Biblia spune că dacă nu ne iertăm unii 
pe alţii, atunci nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. 

„Doamne Isuse“, s-a rugat ea în inima ei, „Te rog,       
ajută-mă să-l iert pe omul acesta groaznic!“ Chiar atunci s-a 
întâmplat o minune. Dragostea Domnului Isus s-a revărsat 
asupra ei. A întins repede mâna şi a strâns mâna acelui om, 
prin aceasta vrând să spună: „Te-am iertat cu adevărat, 
frate.“ După această întâmplare, s-a întors de mai multe ori 
în Germania. 
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Noi nu am fost bătuţi niciodată de gărzile închisorii, şi 
nici nu am fost înfometaţi până la moarte. Însă și noi urâm 
pe alții. De aceea, trebuie să-I cerem Domnului să ne ajute 
să-i iertăm pe cei ce ne-au jignit, şi chiar să-i iubim pe cei pe 
care nu i-am putut iubi până acum. 

Corrie a călătorit în Africa, America, Rusia, India, 
Coreea şi în multe alte ţări. S-a dus şi în Taiwan, ţara în care 
a început povestea noastră de azi. 

 
Imaginea 5-5 

Corrie s-a rugat Domnului ca El să o conducă înspre 
locurile în care El dorea ca ea să ajungă. Uneori o trimitea 
într-o închisoare, ca să vorbească despre El. Dar o 
închisoare nu este niciodată un loc plăcut. Însă o închisoare 
din Ruanda a fost cel mai groaznic loc pe care l-a vizitat ea 
vreodată. Erau atât de mulţi deţinuţi, încât nu toţi aveau loc 
să stea înăuntru. Aşa că noaptea jumătate dintre ei dormeau 
înăuntru, iar cealaltă jumătate dormeau afară. Când Corrie a 
ajuns acolo, împreună cu o altă misionară, a început o 
ploaie torenţială. Deţinuţii stăteau afară într-un noroi până la 
genunchi. Se uitau mânioși la Corrie. Lui Corrie nu-i venea 
să creadă ceea ce vedea. Cum putea ea să aducă Vestea 
Bună acestor oameni atât de sărmani? Nu ar fi avut putere 
prin ea însăşi, dar Duhul Sfânt i-a dat putere să o facă. În 
inima ei s-a rugat: „Doamne Isuse, Te rog să îmi dai un 
ocean întreg din bucuria Ta pentru a o împărtăşi cu aceşti 
oameni necăjiţi.“ Iar Domnul i-a ascultat rugăciunea.  

Ea le-a spus oamenilor despre Domnul Isus, care îi 
iubeşte atât de mult, încât nu îi părăseşte niciodată. Poate 
că oamenii gândeau cam aşa: „Este foarte uşor pentru ea să 
vorbească astfel; ea va părăsi închisoarea noastră în câteva 
minute, dar noi vom rămâne aici.“ 

Apoi Corrie le-a spus: „Şi eu am fost la închisoare, şi 
acolo a fost mult mai rău decât aici, la voi. Nouăzeci şi cinci 
de mii de femei au murit acolo; una dintre ele a fost sora 
mea. Dar în acel iad pe pământ, noi am învăţat că Domnul 
Isus nu ne lasă niciodată singuri.“ În timp ce le vorbea acelor 
oameni, Domnul i-a umplut inima de pace şi de bunătate. 
Dar nu numai pe a ei. „Domnul Isus vrea să vină şi să 
locuiască în inimile voastre. El spune: «Iată Eu stau la uşă şi 
bat». Cine dintre voi vrea ca Domnul să intre în inima lui?“ 
Atunci … toţi oamenii, chiar şi gărzile, au ridicat mâna. Toate 
feţele acelor oameni, care mai înainte erau mânioase, acum 
erau pline de bucurie.  

În final a venit timpul ca Corrie împreună cu cealaltă 
misionară să plece. Când se duceau către maşină, 
prizonierii şi gardienii le-au condus până dincolo de porţi. 
Nimeni nu s-a gândit să evadeze. Stăteau cu toţii în jurul 
maşinii şi spuneau în cor: „Bătrânico, să mai vii pe la noi şi 
să ne mai spui despre Domnul Isus.“ 

Mătuşa Corrie însă nu s-a mai putut întoarce acolo, dar 
misionara aceea mergea săptămânal în locul acela. Mai 
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târziu, ea a scris o scrisoare adresată lui Corrie, în care 
spunea: „Binecuvântarea este peste noi; de fiecare dată, alţi 
oameni se convertesc.“ Alţi prizonieri Îl primeau pe Domnul 
Isus în inima lor. 

 
Imaginea 5-6 

Timp de peste 30 de ani, Corrie a călătorit peste tot în 
lume. Ea se numea pe sine „Un pelerin pentru Domnul“. Ea 
a scris de asemenea cărţi care au fost traduse în multe 
limbi. 

Apoi Corrie a ajuns în vârstă, şi nu mai putea călători 
pentru Domnul. Dumnezeu i-a dăruit o casă în Statele Unite 
ale Americii, pe care a numit-o „Shalom“, adică „Pace“. A 
locuit acolo împreună cu Pamela, o doamnă care a stat cu 
ea în ultimii ani ai vieţii sale. Lui Corrie îi plăcea foarte mult 
grădina de flori, în care cultiva diferite flori frumoase. 

Corrie s-a îmbolnăvit. Era atât de bolnavă încât nu mai 
putea vorbi deloc; iar înspre sfârşitul vieţii ei nu a mai putut 
sta în picioare; stătea doar în pat. Dar ceea ce putea încă să 
mai facă era să-L iubească pe Domnul Isus şi pe semeni. La 
vârsta de 91 de ani a făcut ultima călătorie din viaţa ei. A 
fost călătoria către ultima destinaţie, spre cer. A putut intra 
acolo pentru că era deja pregătită; avea biletul plătit cu 
preţul pe care Domnul Isus i l-a plătit murind pe cruce pentru 
ea. 

Eşti tu pregătit pentru cer? Crezi că Domnul Isus a 
plătit şi pentru tine acest preţ? Eşti tu gata să te întorci de la 
păcatele tale şi să te încrezi în Domnul Isus? Biblia spune: 
„Cine crede în Fiul are viaţa veşnică“ (Ioan 3:36). 

 
Notă pentru învăţător: 

Fii pregătit să le explici copiilor calea mântuirii. Poţi 
folosi „Cartea fără cuvinte“ sau altă prezentare simplă a 
Evangheliei. Fii pregătit să îi sfătuieşti pe copiii care au 
nevoie de ajutor, şi să le arăţi din Biblie cum pot să vină la 
Hristos. 
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Întrebări pentru capitolul V 
 
1. Ce a vrut să spună de fapt Corrie când a zis că ea 

are deja bilet cumpărat pentru cer? (Că Domnul o 
iertase şi că a pregătit-o pentru cer.) 

2. Ce i-a spus Betsie lui Corrie în închisoare înainte de 
a muri? (Să poarte de grijă oamenilor care au suferit 
în acele închisori, apoi să călătorească peste tot prin 
lume şi să le spună oamenilor despre Domnul Isus.) 

3. Cum a făcut Dumnezeu ca ea să poată vorbi mai 
mult de cinci minute la şcoala de fete din Cuba? (A 
fost o pană de curent, iar în cameră s-a făcut 
întuneric.) 

4. În ce ţară nu a vrut Corrie să se ducă? (în 
Germania) 

5. De ce s-a dus totuşi acolo? (Dumnezeu a vrut ca ea 
să se ducă acolo.) 

6. Ce s-a întâmplat atunci când ea a întâlnit în 
Germania un gardian care a fost la închisoarea din 
Ravensbrück? (El a rugat-o să îl ierte, iar Domnul a 
ajutat-o să facă aceasta.) 

7. Ce s-a petrecut în închisoarea din Ruanda, când 
Corrie a fost acolo? (Duhul Sfânt a ajutat-o să le 
vorbească oamenilor care erau în închisoare, şi 
mulți au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor.) 

8. Ce putea totuşi Corrie să facă, chiar dacă nu putea 
să mai vorbească sau să se ridice din pat? (Putea 
să-L iubească pe Domnul Isus şi pe alţii.) 
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Sfătuirea copilului  

care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 

oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este atât 

de bun pentru a merita cerul şi că plata păcatului 

este despărţirea veşnică de Dumnezeu, adică 

iadul (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără 

plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe 

cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 

3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus 

Hristos,   crezând în El ca Mântuitor (Ioan 1:12, 

Apoc. 3:20). 

4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să 

primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 

3:20, Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 

10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă ţie, 

altor lucrători, mai târziu prietenilor şi, dacă 

situaţia este potrivită, în public sau în biserică. 
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