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Cuvânt înainte 
  

 

 De ce ne încântă povestirile? De ce genul literar re-

prezentat de povestire este cel mai agreat, deopotrivă de 

copii, dar şi de oamenii trecuţi de prima tinereţe? 

 Magia povestirii s-ar datora, aş spune, faptului că a-

cest gen de creaţie concentrează într-un spaţiu restrâns de 

carte o mulţime de noutăţi aşteptate cu mare interes. Sau, 

poate, se datorează faptului că povestirile, la gura sobei sau 

sub clar de lună, au fost folosite cu mare succes în toate tim-

purile şi mai sunt agreate şi azi, când povestitorul doreşte să-

şi încânte auditoriul cu lucruri inedite petrecute recent sau 

care au avut loc în orizonturile demult apuse ale istoriei. 

  Povestirile din acest volum nu fac excepţie. Ele au 

menirea ca, în pagini relativ puţine, să reînvie atmosfera unor 

întâmplări inedite, răzbătând ca ecouri din adânca antichitate, 

sau din aducerea aminte a unor fapte din timpurile mai apro-

piate de noi. De fapt, cartea prezintă povestiri despre oameni 

şi fapte, care s-au petrecut în vremurile captivante ale antichi-

tăţii egiptene, iudaice, asiriene, apoi continuând cu subiecte 

inspirate din procesul de încreştinare din unele ţări precum 

Armenia, Etiopia, Sicilia. Cele mai incitante subiecte, însă, 

sunt inspirate din lupta reformatorilor creştini ai Evului Me-

diu împotriva dogmatismului, obscurantismului, decăderii 

spirituale din vremea inchizitorilor papali, vremuri pline de 

nelinişti, de dezlănţuiri ale războaielor împotriva slujitorilor 
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devotaţi ai lui Isus Hristos. Povestirile respective reînvie, în 

special, trecutul glorios de credinţă al valdenzilor, ori cel al 

calviniştilor. Prin povestirile descrise, am dorit ca în mintea 

cititorului de azi să reînviem atmosfera acelor vremuri de ma-

re luptă, când o simplă Biblie găsită în casa unui om era o do-

vadă suficientă ca posesorul ei să fie considerat un eretic şi să 

fie deferit unei judecăţi superficiale urmată apoi, aproape de 

fiecare dată, de schingiuire sau moarte! 

 Am considerat că sunt povestiri creştine şi acelea care 

descriu faptele bune ale unor oameni simpli, nu importă din 

ce timpuri, care sunt înzestraţi în sufletul lor cu dragostea vie 

faţă de lucrurile create de Cel de Sus, având milă faţă de sufe-

rinţele semenilor şi căutând fără obosire mijloace de a aduce 

mângâiere şi alinare sufletelor întristate. În acest sens, veţi 

găsi în volumul de faţă câteva povestiri ce încearcă să descrie 

bunătatea în sine, faţă de semenul de lângă noi şi faţă de natu-

ră, precum în povestirile „Smochinul”, „Gazela”, „Porumbe-

lul”, „Cărarea salvatoare”. Veţi vedea că nu trebuie ca cineva 

să săvârşească fapte nemaipomenite pentru a fi un bun creş-

tin în ochii Domnului, deoarece chiar şi înfăptuirea unor fapte 

neînsemnate, din compasiune pentru oameni sau animale, 

constituie acte demne de credinţă pe placul Creatorului. 

 Ne exprimăm speranţa că povestirile prezente în a-

ceastă carte vor aduce bucurie şi iluminare în sufletul citito-

rului, încât să aprecieze strădania autorului de a scoate la lu-

mină acele fapte de creştinătate trăite în veacuri de mult apu-

se, care, deşi cu personaje şi acţiuni care ţin de ficţiune, caută 

să păstreze nealterat spiritul acelor vremuri.  

Doresc să mulţumesc scriitoarei Leliana Stancu pen-

tru ajutorul acordat în citirea manuscrisului şi îmbunătăţirea 

redactării. 

Autorul               
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Făclii pe Nil 
 

  

 Un vânt liniştit, abia perceptibil, răcorea vastele întin-

deri de ape ale uriaşului Nil, făcând ca pe luciul său să călă-

torească valuri blânde, în rânduri multe, repetându-se la ne-

sfârşit. Mulţumită acestui vânt, aerul din Delta era plăcut, 

cald şi mângâietor. Dulceaţa acestei mângâieri făcea ca toate 

întinderile de ape, ca şi malurile şi ostroavele, să pară daruri 

ale Cerului pentru locuitorii din ţinut. La marginea apelor 

Nilului se afla bogăţie de stufăriş, de trestie inundată şi de 

smârcuri de copaci, între care cel mai sus se înălţau palmierii. 

În lagunele de la marginea fluviului răsăreau vegetaţii încân-

tătoare de lotus, înflorind maiestuos. Mai erau şi pâlcuri de 

papirus cu coroane armonioase, lucitoare, reflectând  bună-

tatea şi lumina soarelui. Dincolo de tufărişul înfrăţit cu ape, 

se vedeau maluri înalte, galbene precum spicele grâului, pe 

care creşteau pâlcuri de pomi mândri, veşnic verzi, de 

palmieri şi livezi de măslin ori de rodii. Dacă urcai dinspre 

fluviu malurile înalte, arse de soare, rămâneai uimit la 

vederea canalelor nenumărate ale Nilului, prin care curgea 

apa purtând nămolul roditor, ce dădeau viaţă unei vaste întin-

deri din Egipt, un ţinut plin de ostroave domoale, de canale, 

de ogoare şi heleşteie bogate în peşte. 

 Locul în care are loc povestirea noastră era situat 

chiar pe un ostrov întins şi înalt de lângă apele cele mari ale 

fluviului, înconjurat de malurile înalte. Sus, pe creasta coli-

nei, se vedea un sat, precum miile de sate din Deltă, cu căsuţe 

mărunte, multe, pierdute printre pâlcuri de copaci de rodii, 
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curmale şi măsline, iar peste toate, cel mai încântător, străju-

iau pâlcurile de palmieri. Ajungând în satul de pe ostrov, 

găseai o privelişte care impresiona ochiul: căsuţe făcute din 

cărămizi de lut cu paie, acoperite cu împletituri de papură. 

Printre aceste căsuţe, multe şi sărăcăcioase, se vedeau slabe 

garduri din împletituri de stuf. Rareori, în acele ocoale din 

jurul caselor, apărea câte o vită nu prea prosperă, câteodată 

vreo două-trei oi, sau vreo capră. Păsări nu erau prin curte, 

dar erau destule prin Deltă, trebuiau doar vânate. Mult mai 

mare animaţie era pe terenul de păşunat de la marginea satu-

lui, de lângă desişul de maquis. Acolo, pe imaşul de păşune, 

se vedeau multe vite la păscut, sau câte-un viţeluş zburdalnic 

alergând cu coada pe sus. Apoi, apăreau o mulţime de copii 

alergând după vite, ori, cel mai adesea, jucându-se. Dincolo 

de aceste coclauri de păşune se vedeau întinderi nu prea mari, 

cu parcele de culturi de grâu, orz, ceapă şi zarzavat. Deşi 

mici, loturile de pământ erau îngrijite, frumos împrejmuite, 

chiar dacă nu prea roditoare. 

 Şi mai pitoresc era când te apropiai de câte o căsuţă 

simplă a locuitorilor din sat, care erau evrei supuşi în ţara 

Egiptului. Ce atrăgea cel mai des privirea era viaţa de familie 

din curtea gospodăriilor. Casele bieţilor oameni aveau cel 

mult două încăperi, folosite fiind ca magazii de cereale, dar şi 

ca adăpost noaptea. În rest, toate acareturile şi toate vasele de 

bucătărie erau prin curte, pe sub umbrare de frunze, sau pe 

jos pe rogojini, ori atârnate pe garduri şi ramuri de copaci, să 

fie cât mai aproape, mai la îndemână, lângă vatra de foc.  

 Dintre sutele de căsuţe, una atrăgea privirea cel mai 

mult. Era casa evreului Efraim. Ziua, o femeie tânără, Han-

nah pe nume, având faţa arsă de soare şi părul negru, înveş-

mântată în cămaşă lungă, albastră şi încinsă cu sorţ de împle-

titură de papirus în jurul taliei, muncea de dimineaţa până 
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seara pentru asigurarea hranei pentru familie. Treaba cea mai 

importantă a ei era să râşnească boabe de grâu pentru făină, 

din care cocea turte. Pe jos, în bucătăria din curte, aşternute 

pe rogojini de stuf, erau frunze de salate şi rădăcini de plante 

ce aşteptau să fie fierte. Doi copii mici, un băieţel şi o fată, 

Levi şi Talya, amândoi cu pielea înnegrită de soare, dar curaţi 

şi cuminţi, mai mult despuiaţi decât îmbrăcaţi, stăteau aşezaţi 

pe o rogojină, aşteptând răbdători să fie gata turtele şi fiertu-

rile pregătite de mama lor, apoi să fie chemaţi la masă. În 

zilele bune, prin oalele de lut din cămară se mai găseau anu-

mite bunătăţi: peşte prins din fluviu sau din iazuri, măsline, 

curmale, lapte, sau cine ştie, poate chiar faguri de miere. 

 Nici n-au terminau copiii cei mici şi Hannah să mă-

nânce, că pe portiţa scârţâitoare de la intrarea în curte se iviră 

doi băieţi măricei, tuciurii din cauza arşiţei soarelui, cu ochi 

mari, negri, uitându-se întrebători dacă e gata pregătită masa 

de cină. Hannah îi întâmpină cu îngrijorare şi duioşie, de cum 

intrară în curte. 

 -Băieţii mei, Tamir şi Menahem! V-aţi întors? Aţi gă-

sit ceva pe fluviu? întrebă ea, cercetând cu privirea coşurile 

împletite cu care veniseră băieţii. 

 -Nu prea multe, mamă… Uite aici, nişte peşti mărunţi. 

Am mai găsit câteva ouă de raţe sălbatice de prin cuiburile de 

pe mal. Iar aici am adunat nişte curmale. 

 -Să-i mulţumim lui Iehova că v-aţi întors cu bine şi că 

aţi adus câte ceva de mâncare! După ce vă săturaţi, mai aveţi 

treabă de făcut: aveţi de adus văcuţa acasă de la păşune, apoi 

să mai aduceţi nişte vedre de apă din canal, că vine tatăl vos-

tru de la muncă şi să aibă apă să se spele, şi încă să mai adu-

ceţi câte o sarcină de trestie uscată pentru foc… 
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 -Facem cum spui tu, mamă ! Dar acum dă-ne ceva de 

mâncare, că suntem flămânzi ca nişte şacali, îi răspunse Ta-

mir, băiatul cel mai mare. 

 -Veniţi, băieţii mei, să vă dau turte, nişte fiertură de 

legume şi câte un peşte! Dar să spuneţi mai întâi rugăciunea 

pentru masa de cină, îi învăţă Hannah cum trebuie să trăiască  

nişte copii buni ai lui Iehova. 

 După ce copiii din preajma casei lui Hannah se liniş-

tiră şi fuseseră hrăniţi cât de cât, pe când întunericul începea 

să cuprindă satul şi întinderile Deltei, la poarta căsuţei apăru 

un om înalt, ars de soare, cu păr negru, cârlionţat şi cu o boc-

celuţă în mână. 

 -Efraim! Ai venit? Aveam grijă să ajungi cu bine aca-

să! Vino să te îmbăiezi şi să-ţi pun ceva de mâncare, zise 

Hannah, liniştită că i-a ajuns cu bine soţul acasă. 

 -Bine te-am găsit, Hannah! Copiii sunt bine? 

 -Mulţumesc lui Iehova, copiii au mâncat şi sunt bine. 

S-au culcat deja. 

 -Vreau să mănânc şi eu ceva, că nici nu mai văd de 

foame!  

 Efraim mâncă din ce îi pregătise Hannah, mai bine zis 

din ce rămăsese după ce Hannah hrănise copiii. Mulţumi lui 

Iehova că toate au fost bune în ziua aceea, apoi îi zise soţiei 

sale: 

 -Hannah, nu ai nişte frunze de leac să-mi oblojesc 

piciorul? Azi mi-a căzut o piatră pe picior şi mi s-a umflat 

glezna. Mi-e teamă să nu se umfle şi mai tare, încât să nu pot 

merge mâine la lucru. Dacă mă vede beteag, ispravnicul fara-

onului nu mă primeşte la muncă şi atunci, ce ne facem, de 

unde arginţi pentru grâu?! 
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 -Vai, dragul meu Efraim! Stai să caut, să văd ce lea-

curi mai am! Să ne rugam lui Iehova să te faci bine până 

mâine! 

 Familia se culcă să se odihnească, urmând ca a doua 

zi dimineaţă, pe lumină, Efraim să-şi vadă copiii înainte de a 

pleca la lucru. 

 Dacă pe ostrovul evreilor, pe izlazul de păşune, copiii, 

vitele şi păsările puteau umbla în voie în toate părţile, nu 

acelaşi lucru se putea spune despre ostrovul vecin, în amonte 

pe Nil, aflat de asemenea în vecinătatea uriaşului fluviu. 

Acesta era mult mai întins decât cel al evreilor şi se vedea că 

era mult mai multă abundenţă în el - lanuri de grâu întinse şi 

copaci de multe soiuri plantaţi armonios şi în şiruri frumoase. 

Pe el se vedeau izlazuri unde păşteau mari cirezi de vite, că-

mile şi turme de oi, păzite cu străşnicie de slugile stăpânului. 

Într-adevăr, toate pământurile ostrovului erau ale unui bogat 

egiptean, pe nume Asenath. Acesta avea un conac mare, în 

întregime de piatră, cu bolţi înalte, cu hambare şi grajduri 

multe prin preajmă. Alături de conacul prosper al egiptea-

nului se afla un eleşteu cu suprafaţa lucioasă ca o oglindă, ale 

cărui ape erau tulburate când şi când de peşti răpitori, care se 

aruncau în aer după insecte. Seara, după ce se domolea căl-

dura zilei, la conac se dădeau ospeţe la care erau invitaţi toţi 

prietenii egipteanului de prin ostroavele vecine, dar şi multele 

rubedenii ce trăiau la conac. La ospeţe se întindeau mese 

mari, lungi, încărcate cu multe bunătăţi, musafirii fiind răsfă-

ţaţi cu dansuri pe muzici de harpe şi fluiere. 

 Pe stăpânul Asenath evreii din ostrovul vecin îl ve-

deau rar. Dimineaţa, după ce soarele răsărea şi lumina bine 

întinderile, ieşea şi el din conac într-o trăsură trasă de doi cai, 

ca să-şi inspecteze holdele şi islazurile împânzite de cirezi la 

păşunat. Era vai de slugile care erau prinse în neorânduială în 
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aceste inspecţii ale stăpânului. În sezonul când lucrările pe 

ogoarele ostrovului erau în toi, începând cu inundaţiile Nilu-

lui şi până la strângerea şi treieratul recoltelor, vedeai pe 

câmpurile egipteanului sute de lucrători cu ziua, bieţi oameni 

săraci, egipteni sau evrei, veniţi să câştige câţiva arginţi cu 

care-şi cumpărau grâu tot de la stăpân. Egipteanul era lacom, 

sporea preţul cerealelor an de an, ceea ce neliniştea mult pe 

bieţii nevoiaşi osândiţi să muncească şi apoi să cumpere grâul 

tot de la el. Asenath era un stăpân hapsân, nu vedea bine fap-

tul că evreii din ostrovul de alături aveau şi ei câteva ogoare, 

e drept, cam mici, sau că aveau nişte animale pricăjite. Vedea 

cu ochi răi că o parte dintre evrei se descurcau cu ce aveau şi 

cu ce primeau muncind pe digurile faraonului, şi nu mai 

veneau să muncească pământurile sale. Asta îl înfuria şi-şi 

punea slugile să le provoace cât mai multe şicane evreilor din 

satul învecinat, fie să le distrugă ogoarele cu turmele lăsate 

fără de căpătâi să hălăduiască pe ostrovul evreilor, fie luând 

cu japca din vitele evreilor pentru diferite pricini, oricât de 

mici. De bună seamă, aceste fapte îi supărau cât se poate de 

mult pe evreii din sat, dar aceştia ştiau deja că nu e bine să 

ridice braţul împotriva puternicului şi bogatului egiptean. Mai 

ştiau însă şi învăţătura din străbuni, anume că Iehova trimite 

încercări în viaţă, ca omul să înveţe să rabde, să nu întoarcă 

rău pentru rău. Iehova era singurul ce trebuia să facă dreptate 

între oameni, nu să-şi facă dreptate ei, cu propriile lor mâini. 

 Se întâmplase odată ca, în urma unei hălăduieli a 

vitelor din turma egipteanului printre lanurile evreilor să 

dispară vreo două vite care ieşiseră lipsă la numărătoarea de 

seară făcută de slugile sale. Se înţelege, Asenath se înfurie 

rău de acest fapt şi dădu poruncă să fie luate de la evrei de 

două ori mai multe vite decât cele dispărute. Slugile îndepli-

niră întocmai porunca stăpânului, năvăliră a doua zi la prânz 
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pe ostrovul evreilor, luară la nimereală patru vaci de lapte şi 

le mânară la stăpânul lor. Acesta dădu poruncă ca vitele luate 

să fie duse în grajdul cel mare şi să fie însemnate ca fiind ale 

lui. Printre cele patru vaci luate de la evrei se afla şi singura 

văcuţă a lui Efraim. Seara fu jale mare în casa acestuia. 

Hannah îşi jelea văcuţa dispărută: 

 -Vai de noi, vai de noi, săracii ! Ce-o să ne facem fără 

văcuţă? De unde o să mai avem lapte pentru copilaşii noştri! 

 -Linişteşte-te, Hannah! îi spunea Efraim, soţul ei venit 

obosit de la muncă. Iehova e sus, vede tot, va avea El grijă 

să-l pedepsească pe egiptean! 

 În zilele următoare, slugile lui Asenath găsiră nişte 

urme de piei din vitele dispărute ale stăpânului, dar asta în 

nişte mlaştini de lângă un canal în care vitele intraseră şi nu  

mai puteau ieşi. De bună seamă, noaptea, crocodilii la pândă 

le veniseră de hac vitelor rătăcite. Deşi se aflase astfel 

motivul dispariţiei vitelor din cireadă, egipteanul, hapsân, nu 

vru să fie înapoiate vitele luate cu japca de la evrei, ci mai 

degrabă socoti că paguba să fie la ei, şi nu la el! 

 În acelaşi an, când băieţii lui Efraim, Tamir şi Mena-

hem, găsiră o pereche de boi ai egipteanului încurcaţi într-o 

râpă, de unde nu mai aveau cum să iasă, băieţii alergară acasă 

la mama lor să spună ce păţiseră boii stăpânului. Hannah îi 

învăţă pe băieţi să nu se răzbune pe asupritorul lor, deşi acum 

aveau ocazia cea mai bună, ci mai degrabă să alerge la cona-

cul acestuia şi să le spună despre necazul cu boii. Veniră 

slugile lui Asenath şi tăiară stufărişul, izbutind să elibereze 

boii din hăţişul în care intraseră. Apoi plecară cu boii spre 

grajdurile stăpânului fără să rostească măcar un cuvânt de 

mulţumire băieţilor lui Efraim care făcuseră o faptă bună. 
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 -Nu fiţi mânioşi pe comportarea egiptenilor! Iehova 

vede toate faptele voastre, şi pe cele bune şi pe cele rele. El 

va face dreptate! 

 Avea stăpânul egiptean un singur fiu, pe Rameses, 

nici doisprezece ani nu împlinise încă. Era un băiat frumos la 

chip, înalt pentru vârsta sa, cu ochi verzi, mari, şi cu un păr 

negru ca pana corbului. Când se înălţă şi mai mult băiatul 

său, Asenath nu ştiu cum să-l mai răsfeţe şi cum să-i intre în 

voie. Ca să-l bucure, îi construi o ambarcaţiune nu prea mare, 

dar frumos ornamentată, potrivită pentru plimbări pe Nil, mai 

scurte ori mai lungi. Pentru aceste plimbări, Asenath avea câ-

teva slugi credincioase, angajate să vâslească la ambarcaţiune 

pe apele Nilului, ape care, deşi liniştite în aparenţă, ofereau şi 

multe capcane, ochiuri de margine în care apa se învârtea în 

loc, mlaştini, iazuri între ostroave sau hăţişuri de stufăriş. 

Erau periculoase călătoriile pe Nil şi din cauza crocodililor, 

pe care-i puteau întâlni pe unde nu te aşteptai. Rameses avea 

voie să facă expediţii pe Nil doar însoţit de slugile de nădejde 

ale lui Asenath. Şi ce mult îi plăceau băiatului aceste călătorii 

pe fluviu! Câteodată lipsea de-acasă chiar şi o lună. Aceste 

plimbări ofereau prilejul de a poposi pe anumite ostroave din 

Deltă, în care se găseau gazele frumoase de vânat. Deşi era 

atât de tânăr, lui Rameses îi plăcea nespus de mult să întindă 

arcul şi să ochească zglobiile gazele. Însoţit de servitori, 

Rameses avea uneori privilegiul să lase ambarcaţiunea la mal 

şi să înnopteze prin ostroave nelocuite, deşertice, ca să ascul-

te glasurile pustiului în miez de noapte. Avea o mare plăcere 

să asculte glasurile Deltei, în noapte grea, în toată sălbătăcia 

ei. Când revenea din acele plimbări îndepărtate, Rameses era 

parcă altul şi avea o mulţime de lucruri de povestit părinţilor 

şi prietenilor săi. Uneori revenea acasă şi cu pradă de vânat, 

cât se poate de interesantă: fazani, ibişi, gazele ori vulpi. 
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 De la o vreme, însă, tânărului fiu de egiptean îi răsă-

reau în minte doruri de ceva palpitant, ceva nemaipomenit. 

Doruri de-o călătorie de pomină, de o aventură, el singur, să 

nu ştie nimeni spre ce zări a plecat. Visase nişte ostroave 

minunate în avalul Nilului, unde se afla un rai de păsări ibis 

maiestuoase ce înotau mândre printre coroane de papirus şi 

flori de lotus. Doar că, până acolo era cale lungă pe ape, iar 

Asenath n-ar fi dorit ca fiul său să călătorească atât de depar-

te, căci nu se ştia ce putea păţi într-o astfel de călătorie, unde 

putea întâlni multe pericole, crocodili uriaşi pe care era mai 

bine să nu-i întâlneşti, sau chiar tâlhari. Şi totuşi, cu cât îi era 

interzis lui Rameses să ducă la îndeplinire o astfel de călă-

torie, cu atât în mintea sa creştea dorul de aventură. Aşa că, 

într-o zi, pe când slugile îşi dormeau somnul de după amiază, 

Rameses ieşi pe furiş din casă, ajunse la malul fluviului, dez-

legă ambarcaţiunea sa cea faimoasă şi începu să vâslească din 

răsputeri.  

 La început, ambarcaţiunea se mişca greoi, trebuind să 

trudească din răsputeri la vâsle ca s-o urnească. Dar asta până 

când se văzu în largul fluviului, căci de acolo ambarcaţiunea 

prinse viteză şi începu să salte zglobie pe valuri, la vale. Doar 

că, peste puţin timp, Rameses îşi dădu seama că nu mai are 

putere s-o stăpânească, ambarcaţiunea nu-l mai asculta şi 

începu să plutească, săltând în derivă. Speriat şi neputincios, 

urmări cum ambarcaţiunea fuge ameţitor de repede la vale, 

cum trece pe lângă maluri înalte, întortocheate, cum se 

apropie de un ostrov, apoi cum se izbi trosnind de un dig, se 

sparse şi începu să ia apă. Rameses se sperie, neştiind ce să 

facă. Barca se scufunda repede. Văzând că apele fluviului în-

ghit ambarcaţiunea, sări în apă, înotând vânjos ca să ajungă la 

mal. În acele momente văzu pe ape o nălucă neagră care se 

ascunse în apa fluviului, apoi acea creatură se izbi pe sub am-
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barcaţiune care se înecă de tot. Era un crocodil, furios pe cel 

care a îndrăznit să-i încalce împărăţia. Cât timp fantoma 

neagră se luptă cu ambarcaţiunea, Rameses înotă voiniceşte 

ca să ajungă la stufărişul de pe mal. După ce, speriat, izbuti să 

ajungă la ostrov, simţi o durere mare la un picior. Ceva îl tră-

gea puternic de pulpa piciorului. Cu ultimele puteri se agăţă 

de crengile de pe mal, apoi abia urcă într-un curmal sălbatic. 

Speriat, mai văzu o creatură nu prea mare care se zvârcolea 

furioasă în apa de lângă ţărm. Pesemne era un crocodil mai 

mic, un pui. Aşa se explică de ce acea dihanie nu-l înghiţi cu 

totul. Dar piciorul său era sfâşiat şi sângera tare. Cuprins de 

frică, urcă într-un curmal şi începu să strige. Vocea lui se  

pierdea în întuneric, iar ecouri lungi şi surde se reflectau de 

maluri şi se întorceau la el, îngânându-l. Era o noapte neagră, 

sinistră. La un moment dat auzi nişte urlete. Dinspre tufărişul 

de maquis, pe maluri, veni o ceată de şacali şi, prin noapte, li 

se vedeau trupurile întunecate şi ochii aprinşi ca nişte tăciuni. 

Urlau sinistru. Rameses era disperat şi începu să strige şi mai 

tare după ajutor. Deşi se afla în curmal, fiarele îl înconjurară, 

simţind mirosul sângelui. Copilul tremura, copleşit de deznă-

dejde. Fiarele fioroase aşteptau răbdătoare sub curmal ca 

Rameses rănit să-şi piardă puterile şi să cadă. 

  În aceeaşi seară, în amurg, Tamir şi Menahem, băieţii 

cei mari ai evreului Efraim ieşiseră cu o luntre improvizată 

chiar de ei, pe apa Nilului, să viziteze malul unui ostrov din 

aval, bine ştiut de ei, cu gândul să prindă nişte păsări în cui-

buri, ameţite de somn şi de întuneric. Mai făcuseră ei aseme-

nea expediţii nocturne, din care, de obicei, se întorceau cu o 

pradă frumoasă. Le plăcea să stea pe Nil, noaptea târziu, ştiau 

tot ce se petrece pe întinderea fluviului. Se temeau de croco-

dili, dar ştiau bine locurile în care aceştia bântuiau, şi aveau 

grijă să le ocolească. Trebuia să fie cu ochii în patru, să nu 
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dea ochii cu tâlharii de pe fluviu sau cu vânătorii egipteni, 

căci nu ar fi ieşit în câştig din astfel de întâlniri. Mergând ei 

cu pluta, de-a lungul malurilor, auziră pe aproape urlete de 

şacali. Nu le era frică de şacali, deşi se înserase, erau pe plu-

tă, departe de mal. Dar auziră şi strigătele disperate ale unui 

copil, care îi înfricoşară, căci vaietele acelea erau sfâşietoare. 

Băieţii îşi dădură seama că strigătele nu sunt o glumă, că 

cineva are mare nevoie de ajutor. Cu mare băgare de seamă, 

cu ochii după spinările crocodililor pe ape, se apropiară de 

ostrovul de unde veneau strigătele acelea. Chiar dibuiseră 

spinarea unui crocodil ce se foia pe lângă mal. Deşi era 

întuneric beznă, văzură şi o ambarcaţiune răsturnată şi împot-

molită în stufăriş şi se apropiară mai bine să vadă ce e cu ea. 

Se lămuriră imediat, era ambarcaţiunea lui Rameses, pe care 

o ştiau bine. Curând se lămuriră şi de unde veneau strigate 

care implorau ajutor. În plin întuneric, ochii lor, obişnuiţi cu 

bezna, îl descoperiră pe băiat cocoţat în curmal, în timp ce la 

numai câţiva paşi se afla o ceată de şacali urlând, aşteptând 

agonia rănitului din copac. L-au recunoscut pe Rameses după 

pălăria din papirus împodobită cu o pană de vultur pe care o 

purta des. Tamir strigă către fratelui său mai mic: 

 -Rameses e în pericol! Fugi în sat şi cheamă ajutoare, 

să vină să-l scape, eu am să stau aici să-l apăr cât pot! 

 Atunci Menahem, băiatul mai mic, sări de pe plută în 

apă, se căţără repede pe mal şi fugi cât putu de repede spre 

sat să dea de veste. Şacalii nu-l urmară, căci îşi păzeau prada 

chiar la doi paşi de ei. Tamir sări din luntre în apă, înotă spre 

ostrov să încerce să-l ajute pe Rameses. Luă cu el o vâslă, să 

aibă cu ce să se apere. Şacalii îl înconjurară de îndată. Urcă 

sprinten în acelaşi copac unde se afla Rameses. Piciorul 

copilului sângera puternic, sfârtecat de colţii crocodilului. 

Văzând asta, Tamir îşi scoase brâul de la mijloc şi înfăşură 
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strâns cu el piciorul rănit al copilului, ca să nu mai piardă  

sânge. Şacalii aşteptau mai departe, fioroşi şi nerăbdători. 

 Nu trecu mai mult de un ceas până când, în amurgul 

serii ce stăpânea toate întinderile Deltei, dinspre satul evre-

iesc aflat în amonte se iviră făclii aurii, pâlpâitoare, miş-

cându-se pe apele Nilului. Făcliile se apropiau, creşteau, se 

vedea cum adierea brizei de noapte lungea flacăra luminilor. 

Când se apropiară de tot, se distinse clar că luminile erau de 

pe luntriile sătenilor alarmaţi de Manahem. Aceştia veneau să 

dea o mână de ajutor fiului stăpânului lor. În fruntea sătenilor 

se afla Efraim, alături de Menahem. Plutele au ajuns la 

ostrovul unde se aflau cei doi băieţi, Rameses şi Tamir, care 

tremurau de frica fioroşilor şacali. Văzând luminile aproape, 

şacalii au dispărut de îndată în întunericul dens al stufărişului. 

Sătenii îl salvară pe fiul stăpânului lor, îl luară şi îl depuseră 

pe o luntre, apoi îl duseră acasă la Asenath, unde un vraci s-a 

ocupat de îndată de rana lui. Rameses nu ştiu să spună cine 

erau băieţii care îi veniseră în ajutor, fiindcă nu-i cunoştea. 

Efraim, urmat de Tamir şi Menahem, se întoarseră la casa lor. 

Hannah îşi lăudă băieţii pentru fapta lor, pentru dovada de 

sacrificiu ca să apere o fiinţă aflatî în mare necaz, chiar dacă 

era vorba de odrasla unui egiptean care adesea se purta urât şi 

nedrept cu evreii din sat. 

 Trecură câţiva ani de atunci şi băiatul lui Asenath  

crescu mare, voinic şi frumos, numai bun de însurat. Dar şi 

copiii evreului Efraim crescuseră, devenind acum tineri de 

admirat în satul lor. Rameses, ori de câte ori trecea cu ambar-

caţiunea sa pe Nil, admira priveliştea satului de evrei, cu 

palmieri frumoşi pe coline şi cu tineri şi mulţi copii jucându-

se la umbra copacilor. În aceste plimbări de-a lungul fluviu-

lui, îi plăcea să admire, de la distanţă, chipurile evreilor 

tineri, în haine albe, lungi, cu podoabe colorate cusute la brâu 
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şi la poale, care i se păreau atât de fericiţi în satul lor. Într-o 

vreme, Rameses remarcă pe colină un grup de fete care 

priveau spre fluviu atunci când trecea el, unele dintre ele 

recunoscându-l şi făcându-i semne cu mâna. Privind aproape 

zilnic la ele, avea să remarce din grup o fată deosebită, una 

strălucitoare, cu faţa ca un trandafir, purtând o rochie ca de 

lotus. Aceasta nu era alta decât Talya, singura fiică a evreului 

Efraim, care crescuse şi ea mult în ultimii ani. De cum o 

descoperi, Rameses începu să treacă din ce în ce mai des prin 

dreptul satului, cât mai aproape de mal. Şi deseori nu-şi mai 

putea lua privirea de la fata aceea, care părea fata visurilor 

sale. Ştia că nu avea voie să intre în satul evreilor, că nu l-ar 

fi lăsat slugile tatălui său, de teamă ca evreii să nu se răzbune 

pe Rameses pentru multele nedreptăţi pe care le făcuse Ase-

nath sătenilor. Însă chipul fetei îl vrăjea, la fel ca şi ţinuta ei 

şi părul negru ca abanosul. Astfel a urmărit-o Rameses multă 

vreme. O ştia deja bine, fata creştea şi se făcea tot mai fru-

moasă. Câteodată o vedea muncind prin curte, prin preajma 

casei de pe colină. Atunci înţelegea că fata nu e rangul lui, că 

e săracă şi că nu i-ar îngădui niciodată părinţii săi să aibă 

drept soţie o tânără luată dintr-o familie săracă. 

 Talya era o fată cuminte şi credincioasă. Mama o 

învăţase să fie bună la inimă, gingaşă cu cei săraci, dreaptă în 

tot ce rostea şi făcea. În ce priveşte căsătoria ei, o învăţase că 

cel mai bine e să aştepte până când Iehova îi va da un soţ 

potrivit. 

 Şi, cine ştie, poate că toate lucrurile ar fi rămas aşa, 

evreii cu viaţa în casele sărace din satul lor iar Asenath cu ai 

lui în palatul său întins. Dar a venit un an cu secetă mare, 

când Nilul îşi scăzuse apele aproape la jumătate. Peştii mu-

reau în ochiurile dintre ostroavele şi eleşteiele lipsite de apă. 

Crocodilii se ascunseseră în mâl. Rezervele de cereale ale 
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sătenilor se terminaseră, iar foametea neagră coborâse printre 

vitele şi locuitorii satului.  

 Singurul care mai avea cereale era stăpânul Asenath. 

Preţul grâului în Delta urcase mult de tot. Săracii vânduseră 

tot ce aveau mai bun, şi animalele, şi lucrurile, dar tot nu scă-

pau de foamete. Atunci începură să se ducă la Asenath să 

cumpere grâu. Când nu mai avură nici arginţi, nici lucruri, 

nici vite, începură să ceară egipteanului grâu cu împrumut. 

Dar hapsânul, văzând cât de strâmtoraţi erau evreii, îşi zise că 

acum avea prilejul să-i înrobească pe vecinii săi săraci. 

Evreii, între robie şi foame, chinuiţi de marele necaz căzut 

peste ei, înălţau ochii spre cer şi se rugau la Iehova să le dea o 

speranţă, să facă o minune ca să-i scoată din impas. 

 To în aceeaşi perioadă, umblând printre lucrurile sale 

vechi, Rameses, fiul egipteanului Asenath, dădu de brâul cu 

care băiatul evreului îi învelise piciorul sfâşiat de crocodil. 

Rămase uimit, aducându-şi aminte de episodul acela, de care 

aproape că uitase. Rana lui se vindecase atunci, dar a lăsat 

câteva semne în pulpă. Abia când descoperi brâul, Rameses  

începu să se întrebe cine au fost sătenii care l-au salvat de la 

moarte, acolo, pe ostrov, când era înconjurat de şacali fioroşi. 

Într-adevăr, se minună de ajutorul providenţial de atunci! Dar 

nu ştia cine l-a salvat, ştia că erau băieţi din sat cei care şi-au 

primejduit viaţa pentru a-l salva. Privind brâul înflorat, obser-

vă câteva figurine cusute pe mijlocul brâului, aşa cum aveau 

obiceiul evreii. Nu încăpea îndoială că băieţii aceia erau 

evrei. Gândindu-se des la acest lucru, îi veni ideea să-i 

întrebe pe sătenii care veneau să cumpere grâu de la tatăl său, 

să afle cine erau salvatorii săi. Trebuia să dea de cineva care 

să-şi aducă aminte că l-a scăpat de şacali în acea noapte de 

groază. L-ar fi purtut afla pe salvatorul său dacă l-ar fi 

întrebat, pur şi simplu, ce semne erau cusute pe brâul acela. 
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 Mulţi tineri trecură pe la casa lui Asenath, dar niciu-

nul nu îndrăzni să afirme că l-ar fi scăpat pe Rameses. În fine, 

într-o bună zi când băieţii lui Efraim, Tamir şi Menahem, au 

venit la egiptean să împrumute o măsură de grâu, Rameses îi 

întrebă dacă nu cumva chiar ei au fost dintre cei care i-au 

venit atunci în ajutor. Băieţii lui Efraim recunoscură. Atunci  

Rameses îi întrebă:  

 -Ştiţi, cumva, ce anume era cusut pe brâul cu care mi-

aţi înfăşurat atunci piciorul rănit?   

 Cei doi însă nu-şi mai aminteau, trecuse prea mult 

timp de atunci. Tamir luă cuvântul şi zise: 

 -Nu mai ştim ce semn era pe brâul acela. Dar pot să 

trag chiar acum o fugă până acasă, s-o întreb pe mama mea, 

Hannah, căci ea a cusut desenul acela, ea trebuie să ştie! 

 Tinerii plecară grăbiţi s-o întrebe pe mama lor. Se în-

torseseră repede şi Menahem îi spuse lui Rameses: 

 -Mama zice că ea a cusut pe brâul lui Tamir o pasăre 

ibis ca să-l putem distinge de brâul meu pe care a cusut o tur-

turea. 

 -Ia să ne uităm acum la brâu..., zise Rameses. Da, 

chiar aşa este! E o pasăre ibis. Uitaţi-vă şi voi aici! Deci voi 

aţi fost cei care v-aţi pus viaţa în primejdie ca să o salvaţi pe 

a mea! Urmaţimă la părinţii mei să le spun şi lor! 

 Ajunşi în faţa lui Asenath, Rameses povesti cum s-au 

petrecut lucrurile atunci, la ostrov, când era să-şi piardă viaţa. 

 -Aceşti doi băieţi mi-au salvat viaţa! Unul dintre ei 

mi-a legat rana sângerândă cu acest brâu şi m-a apărat de 

furia şacalilor, iar celălalt a fugit în sat să cheme ajutoare! 

 Asenath, ca şi soţia sa şi ceilalţi din palat, se minunară 

nespus de găsirea salvatorilor fiului lor. De bucurie, dădu 

poruncă să vină la palatul său toată familia evreului Efraim. 
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 Se înţelege cu câtă recunoştinţă au fost primiţi evreii 

în casa egipteanului. Însă, de departe, cea mai mare surpriză 

printre egipteni a produs-o apariţia Talyei, frumoasa fiică a 

evreului. Toţi egiptenii au rămas uimiţi cât de fromoasă 

crescuse tânăra, într-o sărmană căsuţă de evrei! Desigur, 

Rameses era cel mai impresionat de neaşteptata prezenţă 

feminină din faţa sa, tremurând de emoţie. Acum o vedea atât 

de aproape de el, că era cu copleşit de frumuseţea şi gingăşia 

acesteia. Nu degeaba o urmărise el atâta vreme cu privirea, de 

pe ambarcaţiunea sa, pe ţărm, ori de câte ori trecea prin 

dreptul satului de evrei. 

 Răsplata pentru minunata faptă a băieţilor lui Efraim a 

fost una importantă. Asenath, şi-a deschis sufletul. Văzând şi 

neasemuita frumuseţe a Talyei, dar şi nemăsurata uimire şi 

admiraţie din ochii fiului său, îndrăzni să o ceară chiar atunci 

de nevastă pentru Rameses, care se trezi dintr-odată într-atât 

de fericit, încât crezu că se afla deja în al nouălea cer. 

 Însă feţele lui Efraim şi a soţiei sale Hannah 

rămăseseră un pic îngrijorate. Văzând asta, Asenath întrebă: 

 -Oare voi nu sunteţi bucuroşi de propunerea mea de a 

ne cuscri? 

 -Stăpâne puternic, Asenath! luă cuvântul Efraim. E o 

mare cinste să o dăm fiica noastră unui tânăr atât de strălucit 

şi de bogat precum Rameses! Dar am avea o rugăminte. Îndu-

ră-te, stăpâne, de sufletul nostru şi de cel al acestei copile 

divine! Ea a fost învăţată să creadă numai în Iehova, şi să nu 

se închine la vreun alt zeu! Te rugăm, stăpâne Asenath, să 

laşi libertatea fiicei noastre, Talya, să slujească mai departe 

Iehova atotputernic al nostru! 

 Asenath rămase mirat o vreme, apoi răspunse: 
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 -Bunule Efraim, fie după ţi-e dorinţa! Puteţi sluji 

oricât şi oriunde pe Iehova al vostru! La fel şi fiul nostru, 

Rameses!  

 Acestea fiind spuse, Asenath vesti în toate ostroavele 

Deltei nunta fiului său, Rameses, cu încântătoarea fiică de 

evreu, Talya. La această nuntă au fost chemaţi toţi evreii din 

ţinut. Şi a fost minunată sărbătoarea de nuntă, în care mirii au 

strălucit în haine atât de frumos colorate, cu coroniţe de lauri 

pe frunţile lor şi raze de încântare şi fericire pe chipurile şi în 

privirile lor! 

 De bucurie, Asenath porunci slugilor ca fiecare fami-

lie de evrei din sat să primească o măsură dublă de grâu pe 

gratis, ceea ce îndulci nespus de mult situaţia acestora în acel 

an de mare foamete şi strâmtorare. Şi mai dădu încă poruncă 

să fie înapoiate evreilor toate vitele ce le aparţineau, care li se 

confiscaseră pe nedrept.  

 Mulţi ani apoi, pe malul uriaşului fluviu al străvechiu-

lui Egipt, Rameses şi Talya au trăit o viaţă frumoasă, plină de 

iubire şi armonie. Iar evreii din ostrovul vecin au fost respec-

taţi şi au trăit şi ei în bună pace, ca harnici vecini ai stăpânul 

lor. Aşa răsplăteşte Iehova pe cei care fac fapte bune şi pentru 

care viaţa semenilor este la fel de preţioasă ca însăşi viaţa lor! 
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Manuscrisul Apostolului 
 

 

 Diaconul Teodosie obosi. Urcuşul necontenit şi piep-

tiş al muntelui îi scosese sufletul. Nu mai putea. Soarele ne-

milos al Etiopiei îl vlăguise de ultimele puteri, şi aşa puţine, 

după o călătorie îndelungată vreme de câteva luni. Se aşeza 

des pe pietrele mari de pe marginea potecilor încâlcite de 

deasupra unei prăpăstii impunătoare, admirând hăul de mii de 

paşi care se deschidea aproape de picioarele sale. Privind la 

poalele prăpastiei, simţea că ameţeşte. Era, totuşi, un bărbat 

în toată firea şi ştia să-şi păstreze cumpătul la mari înălţimi, 

deşi nu mai văzuse în viaţa lui hăuri atât de adânci ca acestea 

din Etiopia. Un vânticel blând începu să-i mângâie faţa, 

făcând ca setea şi foamea să-i fie domolite un pic.  

 Nu se grăbea, avea tot timpul de pe lume. Trebuia să 

cugete la rostul venirii sale într-o ţară atât de îndepărtată, care 

totuşi era una pitorească. Nu-i era frică de tâlhari sau de fiare, 

căci Domnul era pavăza sa. Simţea cum desaga de pe spinare 

era plină cu ceva de mare preţ, având în partea din spate 

merinde şi câteva haine de vreme rea, iar în partea de pe piept 

se afla ascunsă o comoară - un manuscris după Evanghelia 

unuia dintre cei mai iubiţi ucenici ai Domnului Isus Hristos, 

Evanghelia lui Ioan! Acesta era mesajul pe care-l ducea dia-

conul Teodosie către ţara Etiopiei. Pentru asta a fost  trimis el 

atât de departe de ţara sa, să aducă Adevărul biblic oamenilor 

de bună credinţă din ţara amintită în profeţii - Etiopia! 

 Căzu în meditaţie. Iată, sunt şase luni de când părăsise 

cetatea Alexandria, atunci când un sobor de prezbiteri creştini 
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îl trimisese să ducă Adevărul în ţara aceasta iubită de Dumne-

zeu. În timpul soborului, episcopul Alexandru îl desemnase 

ca fiind cel mai destoinic să străbată un drum aşa de lung şi 

să ştie a folosi acel dar al Cerului, manuscrisul nespus de 

valoros care descria atât de frumos şi de adevărat viaţa Mân-

tuitorului nostru Isus Hristos.  

 La început i se păru că nu e în stare să ducă la bun 

sfârşit o misiune atât de importantă. Mai apoi, rugându-se 

împreună cu fraţii de credinţă şi primind încurajările fierbinţi 

ale episcopului Alexandru, acceptase şi pornise cu încredere 

la drum. Călătorise mult pe apele Nilului, până la cataracte. 

Apoi trebuise s-o pornească pe jos, pe drumurile grele şi 

lungi. Avusese mare noroc că nu-l atacaseră nici tâlharii şi 

nici fiarele pustietăţilor. Nu dusese lipsă de apă şi merinde tot 

drumul. Acoperământ îi fusese cerul înstelat, zilele şi nopţile 

erau calde şi se putea dormi bine, fie în peşteri, fie pe sub 

copaci. Apoi reîntâlnise Nilul, mai limpede, mai domol, 

găsise şi corăbii care urcau într-una în amonte, de-a lungul 

fluviului, străbătând ţara Nubiei, până ajunsese la hotarele 

Etiopiei. Aici n-avea cum să mai călătorească pe apă, trebuia 

s-o ia pe drumuri primejdioase, necunoscute, străbătând fie 

deşerturi nisipoase, fie păduri dese şi încâlcite. L-a ferit 

Domnul de rele şi, iată, a ajuns în inima Etiopiei viu şi nevă-

tămat. Aşa  fusese voia celui de Sus! 

 Reveni din meditaţie şi se uită iarăşi în prăpastia 

adâncă la câţiva paşi de picioarele sale. Se hotărî să mai 

meargă o bucată de drum în ziua aceea, încă fiind mult până 

la căderea întunericului. Învăţase că în acele ţinuturi întuneri-

cul cade deodată, imediat ce apune soarele. Aşa că trebuia să-

şi caute adăpost de cu ziua. Nu-i trebui mult să-l găsească, o 

peşteră ivindu-se în calea sa chiar pe aproape de poteca pe 

care o străbătea. Era un loc potrivit pentru înnoptat. Îşi căută 
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un culcuş cât mai bun, puse o piatră sub căpătâi, peste piatră 

puse o blană de oaie, spuse o rugăciune de mulţumire adusă 

Domnului Isus Hristos şi apoi adormi. 

 Somnul îi fusese cât se poate de plăcut şi avusese un 

vis încântător. Văzuse nişte munţi frumoşi, cu păduri verzi, în 

mijlocul cărora erau poieni cu păşuni bogate unde păşteau în 

pace oile şi vitele. La poalele muntelui era o cetate cu porţi 

înalte, larg deschise. În apropierea cetăţii curgea un râu de 

ape răcoritoare, limpezi precum cristalul. Pe un povârniş mai 

înalt, adăpostit sub coroanele unor cedri mari, se afla un mic 

templu alb, înconjurat de arbuşti de mirt, încât locul părea un 

crâmpei de paradis. De acolo, din vale, din preajma templu-

lui, se auzeau armonii de cântece pline de farmec îngeresc, 

iar dinspre cetate, spre templul maiestuos, se întrezăreau, 

urcând pe cărare în şiruri lungi, credincioşi în haine albe, care 

veneau în număr mare să aducă slavă Tatălui din Ceruri prin 

cântări şi rugăciuni. 

 A doua zi se trezi dis de dimineaţă. Imediat de cum se 

arătă soarele, lumina scânteietoare inundă deodată toată pri-

veliştea, toate pajiştile, toate firele de apă curgătoare ce se ve-

deau până la mari depărtări. Ramurile de copaci licăreau ju-

căuşe, căci roua dimineţii se depusese peste toate pajiştile în 

timpul nopţii răcoroase. Ce privelişte minunată! Rosti rugă-

ciunea de dimineaţă, gustă câteva curmale şi câteva bucăţi de 

fagure de miere, apoi porni mai departe la drum. Lucrarea 

Domnului îl îndemna să ajungă cât mai devreme în punctul 

de destinaţie a misiunii sale. 

 Şi merse diaconul Teodosie încă o lună de zile pe 

potecile înalte, printre munţi, până ajunse într-un loc minunat, 

întocmai cum era cel care i se arătase în vis. Iată, îşi zise el, 

Domnul a avut grijă să-mi arate unde trebuie să mă opresc 

când ajung în Etiopia. Acolo, îşi zise, în cetatea din vale, cu 
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ziduri mari şi albe, ticsită de case întortocheate, acolo este 

ţinta călătoriei mele. Numai că nu se vedea templul din vis şi 

nici credincioşii în haine albe urcând spre templu, intonând 

imnuri. Da, îşi zicea Teodosie, probabil că aşa va arăta locul 

acesta nu acum, ci în viitor, după ce el îşi va face lucrarea 

pentru care venise. Acum încă nu este nimic pe aici, sunt doar 

oamenii din cetate, dragi Domnului, oamenii pentru care 

călătorise atâta drum. 

 Întâi şi întâi, îşi zise, trebuie să se pregătească temei-

nic spiritual, înainte de a porni către cetatea din vale. Pentru 

asta îşi căută un adăpost cât mai liniştit pe muntele de deasu-

pra văii unde se afla cetatea, adăpost în care să poată posti, să 

poată să se roage, să fie pe deplin dedicat, în duh şi gând, în 

scopul lucrării pentru care venise. Găsise adăpostul potrivit, 

undeva într-o peşteră de deasupra unei prăpastii ameţitoare, 

de unde se vedea până departe în zare, dar se putea auzi şi 

zarva din cetate. Pentru această pregătire duhovnicească nu-i 

trebuiră nici hrană multă, nici apă, decât ajutorul Sfântului 

Duh din Cer. Două săptămâni petrecu Teodosie în post şi 

rugăciune, până simţi cum cugetul său s-a eliberat de cele 

pământeşti şi s-a pregătit să înceapă lucrarea lui Hristos. 

Reciti manuscrisul apostolului Ioan încă o dată, apoi îşi 

îmbrăcă hainele cele albe şi curate, lăsă celelalte haine şi 

puţinele lucruri în adăpost, apoi luă manuscrisul în braţe şi 

porni încrezător spre cetate. 

 Ajuns în vale, se întrebă cum să intre într-o cetate pe 

care nu o ştia, cu oameni necunoscuţi, cum să vorbească cu ei 

încât să ajungă să le predice din Evanghelie? Se rugă Dom-

nului să-i dea curaj când va da ochii cu oamenii din cetate. 

Era dimineaţă, când toată lumea intra şi ieşea cu treburile 

zilnice. Prinsese deodată curaj, trimis de Cel de Sus, şi intră 

pe poarta mare a cetăţii. Erau oameni mulţi, care mişunau pe 
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uliţele strâmte şi întortocheate, cu chipuri africane, cu feţe de 

abanos, cu păr cârlionţat, ochi mari, frumoşi şi strălucitori. 

Sute de priviri curioase se îndreptară spre el. Dar el îşi 

continuă mersul, înaintă prin cetate până ajunse într-un loc 

deschis, ca o piaţă, unde se aşeză pe un trunchi de copac ce 

părea o băncuţă de lemn. Se rugă iarăşi Domnului înainte de 

a începe lucrarea. Apoi desfăcu manuscrisul şi începu să ci-

tească cu glas tare din el, în văzul trecătorilor. La început 

nimeni nu-l luă în seamă, oamenii ştiind să-şi stăpânească 

curiozitatea. Asta până se adunară vreo câţiva curioşi, care se 

opriră în dreptul lui Teodosie şi se uitau, plini de surprindere, 

cum omul acela străin, palid la faţă, cu păr lung şi barbă 

neagră, citea din manuscris. Văzând că unii se opriseră şi se 

uitau la străin, nu după multă vreme, se adună acolo o mul-

ţime de alţi oameni curioşi să vadă ce se-ntâmplă. 

 În acel moment, Teodosie, cuprins de Duhul Sfânt, se 

ridică în picioare şi, cu ochii îndreptaţi spre cer, înălţă mâini-

le şi începu să se roage Domnului cu glas tare, în limba elină, 

spre marea uimire a privitorilor. Apoi luă manuscrisul şi 

continuă să citească tuturor din Evanghelie, fără ca cei care-l 

ascultau să priceapă măcar un cuvânt. Înţelegeau ei ceva, că e 

vorba de o putere din cer, către care străinul înălţa glasul său. 

 În ziua aceea, Teodosie făcu doar atât, ştiind că nu are 

cum să spună oamenilor Evanghelia până nu vor înţelege vor-

bele sale. Domnul însă se îngriji de lucrarea Sa. Se întâmplă 

ca acolo, prin cetate, să trăiască un om pribeag, străin de 

neamul etiopienilor, numit Kaleb, care petrecuse mulţi ani în 

Etiopia şi venise pe calea Mării Roşii, prin Eritreea, până  

ajunsese în această cetate. Cum era de aşteptat, trăind mai 

mulţi ani printre băştinaşi, învăţase chiar bine limba din acest 

ţinut al Etiopiei. Era în căutarea unor afaceri cu mirodenii, 

camfor şi mirt, la mare preţ atunci în afara Etiopiei. Dar acest 
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om nu ştia o boabă din limba elină, cea a lui Teodosie. În 

schimb, ştia ceva din limba aramaică. Bineînţeles, acest fapt 

era de un mare ajutor pentru Teodosie, deoarece el studiase în 

şcolile din Alexandria, învăţând mai multe limbi, printre care 

şi aramaica. Cu mare bucurie, Teodosie descoperi că poate 

comunica cu aceşti oameni simpli din piaţă, folosindu-se de 

acest tălmaci nesperat, care putea traduce din limba aramaică, 

în cea a localnicilor. A doua zi, ca şi în zilele următoare, 

Teodosie nu pierdu vremea şi se folosi de bunăvoinţa tălma-

ciului să povestească localnicilor pentru ce venise în Etiopia. 

 Privitorii erau entuziasmaţi ce cele auzite. Nicicând 

nu mai auziseră asemenea cuvântări frumoase. Astfel, Teo-

dosie avu prilejul să citească localnicilor capitole întregi din 

Sfânta Evanghelie după Ioan. În câteva zile reuşi să citească 

tot manuscrisul. Cele citite îi captivară mult pe locuitorii 

cetăţii, dar cel mai mult îi uimi minunea că Isus, după ce 

fusese răstignit, înviase a treia zi. Era o veste nemaipomenită! 

 -Şi ce trebuie să facă un om ca să poată învia după ce 

moare? întrebară ei. 

 -Trebuie să se pocăiască, să aibă credinţă în Isus 

Hristos, cel care a zis „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în 

Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“. 

 Aceste adevăruri erau revelaţii uimitoare pentru ascul-

tători. Ei au început să îngâne, apoi să repete după Teodosie 

frazele pe care acesta le rostea din cartea aceea. Imitau şi 

rugăciunile lui, chiar dacă nu înţelegeau prea bine cuvintele. 

 Atunci când socoti că dragii săi ascultători price-

puseră bine mesajul din Evanghelie şi după ce aceştia  promi-

seseră să înceapă o viaţă nouă, neîntinată de ură, lăcomie şi 

desfrâu, diaconul Teodosie îi conduse pe discipolii săi la un 

râu din apropierea cetăţii şi îi boteză pe toţi în numele 

Tatălui, al Fiului şi-al Sfântului Duh. Aceşti credincioşi nou-
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botezaţi se simţeau ca în cer şi începură să umble prin cetate 

în haine albe şi curate, ca în zile de sărbătoare. 

 Toate aceste fapte minunate de evanghelizare au mers 

strună timp de câteva săptămâni. Dar Satana, uzurpătorul 

sufletelor şi a lucrării lui Isus, nu văzu cu ochi buni această 

propăşire a lucrării de pocăinţă a localnicilor. Lucrarea străi-

nului diacon ajunsese şi la cunoştinţa şamanului cetăţii, numit 

Mulu, care, având puterile cele mai mari după cele ale stăpâ-

nului cetăţii, se înfurie cumplit de această nouă lucrare, ştiind 

că localnicii vor începe să abandoneze ceremoniile sale şi vor 

începe să-l urmeze pe noul apostol. Gelos pe acest nou 

concurent, în mânia sa nestăvilită, începu să se gândească la 

răzbunare. Această răzbunare nu aşteptă mult să se producă. 

Şamanul Mulu se duse el însuşi la Zewedu, stăpânul cetăţii, 

să se jelească şi să ceară izgonirea străinului din cetate, care-i 

ameninţa statutul de preot al zeului soarelui. Auzind plânge-

rea şamanului, stăpânul cetăţii îi dădu dreptate, dându-i învoi-

re deplină să facă ce vrea cu străinul. Atunci şamanul Mulu, 

pe înserate, pe când Teodosie sfârşi de citit din Evanghelie în 

piaţa cetăţii şi se pregăti să plece spre chiliuţa sa de pe vârful 

stâncii, trimise doi vlăjgani supuşi care îi ieşiră în cale, îl do-

borâră la pământ, îi luară tot ce avea asupra lui, inclusiv ma-

nuscrisul şi hainele, îl bătură până ce aproape că-l lăsară fără 

suflare şi apoi se făcură nevăzuţi. Şamanul alesese să nu se 

răzbune în piaţa cetăţii asupra lui Teodosie, de teama mulţi-

mii de credincioşi care deja îl urmau pe străin. De aceea  

comisese această faptă murdară pe întuneric, în afara cetăţii, 

pentru a zădărnici lucrarea omului venit de la capătul lumii să  

citească  Evanghelia, stricând vechile credinţe strămoşeşti. 

 Zăcu bietul Teodosie fără cunoştinţă aproape toată 

noaptea. Spre zori îşi reveni şi îşi aduse aminte de bătaia 

cumplită pe care o încasase în seara trecută, după care începu 
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să se roage. Când se lumină de ziuă, porni încet, abia păşind 

de durere, către chilia sa de pe munte. Acolo găsi ceva apă 

într-un căuş şi gustă vreo două smochine cu o turtă de tef. 

Gustarea îl mai întremă. Apoi adormi. Seara târziu, când se 

trezi, văzu cerul înstelat cu mii şi mii de stele rotindu-se încet 

pe bolta cerului. Început să se roage, până spre dimineaţă. Se 

rugă pentru poporul din cetate, dar şi pentru duşmanii săi.  

 Nu mai coborî în ziua aceea la cetate, prea erau condi-

ţii vitrege. Nici credincioşii din cetate nu-l căutară, neştiind 

ce se întâmplase cu el. Teodosie stătea posomorât şi se ruga 

într-una. Ca o minune, într-o zi, să nu-i vină să creadă! Văzu 

pe cineva în straie alese, albastre ca cerul, apropiindu-se de 

chilia sa. Se uită mai bine şi, iată, văzu un copil. Copilul, în 

bunătatea lui, îi zâmbi. Răspunse şi el cu un zâmbet acestuia 

şi îl chemă mai aproape. Copilul veni supus. Îl rugă să se aşe-

ze aproape de el, pe o buturugă de pin, ceea ce copilul făcu 

încrezător. Începu să discute cu el, deşi nici el şi nici copilul 

nu înţelegea ce spunea celălalt. Erau, totuşi, bucuroşi că pot 

dialoga.  

 -Teodosie! rosti diaconul, arătând spre el, cu mâna. 

 După câteva minute de nelămurire, băiatul înţelese şi, 

cu un zâmbet larg pe buze, rosti ducând mâna spre el: 

-Hokim! 

 Minunat! S-au înţeles în privinţa numelor lor: 

-Hokim! 

-Teodosie! 

 Apoi, lui Teodosie îi veni o idee: să rostească citate 

din Evanghelia lui Ioan pe care le ştia pe de rost. Recita 

versete întregi cu glas tare, rar, iar copilul repeta după el. 

Când venea vorba despre Dumnezeu sau despre Isus, 

Teodosie arăta cu mâinile spre cer. La fel făcea şi copilul, 

imitându-l. Se împrieteniră. Copilul venea astfel în fiecare zi 
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la adăpostul diaconului şi petrecea ceasuri multe cu acesta, 

memorând citate din Evanghelie.  

 Dar în zilele care urmară, Hokim n-a mai sosit, spre 

marea îngrijorare a lui Teodosie. Ce-o fi cu bietul copil? Iată, 

trecuse o săptămână întreagă, apoi încă una. Copilul nu mai 

venea. Doamne, ce-o fi cu Hokim? 

 Într-o după amiază, pe când Teodosie obosise să tot 

scruteze valea cu ochii după copil, sosiră doi inşi în veşminte 

ostăşeşti, urcând în grabă spre chilia lui. În jumătate de ceas, 

ajunseseră la el, gâfâind din greu. Nici nu sosiră bine, că îi şi 

făcură semn să vină degrabă la vale, strigând: 

 -Hokim ! Hokim, fiul lui Zewedu! 

 Nu înţelese despre ce era vorba. Se sperie, însă, au-

zind că era vorba de Hokim. Ce se întâmplase? Nu mai era de 

stat pe gânduri, trebuia să coboare. Nu ştia ce se petrece în 

vale, nici nu înţelegea exact semnele celor doi. Când intrară 

în cetate, fu condus repede în casa cea mare a lui Zewedu, 

stăpânul cetăţii, apoi fu invitat într-o încăpere somptuoasă, 

unde zăcea un copil. 

 Era chiar Hokim, băiatul ce venise de atâtea ori la el! 

Oare ce s-o fi petrecut cu el, sărăcuţul? 

 Cei din casă, chiar şi Zewedu, făceau semne spre el, 

apoi spre copil. A înţeles atunci, copilul era bolnav, se afla 

într-o stare foarte gravă, de-abia mai sufla! Prin semne multe, 

stăpânul implora ceva ce Teodosie nu prea înţelegea. Atunci 

trimiseră degrabă după tălmaciul Kaleb, omul ce ştia ara-

maica. Acesta sosi într-un suflet. Zewedu îi porunci ceva, iar 

tălmaciul îi traduse lui Teodosie. 

 -Zice stăpânul că băiatul său e pe moarte, şi te roagă 

să faci ceva ca să-l salvezi!  
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 -Dar eu nu pot face nimic cu puterile mele! Numai 

Dumnezeul din cer poate face astfel de minuni! îi răspunse 

Teodosie. 

 -Roagă-te la Dumnezeul tău, să facă o minune! veni 

răspunsul stăpânului tradus prin tălmaci. 

 -Spune-i stăpânului tău că voi încerca. Dar numai 

dacă va fi şi voia Domnului, copilul se va face bine! 

 -Roagă-te cât de repede poţi şi cât mai mult! Copilul 

nici nu mai are suflu. Nici vraciul Mulu n-a putut să facă 

nimic pentru el de vreo zece zile! Nu-l lăsa să moară! se rugă 

de Tudosie stăpânul Zewedu. 

 Atunci Teodosie ceru ca toţi străinii din casă să se ri-

dice în picioare şi să asculte cu luare aminte. Rugăciunea în-

cepu: 

 -Doamne, Dumnezeule! În numele Mântuitorului 

nostru Isus Hristos şi a Duhului Tău Sfânt, Te rog, dă-ne un 

semn, fă o minune pentru acest copil nevinovat, pe care cel 

rău s-a pregătit să-l piardă. Arată-ne, Doamne, că numai Tu 

eşti Dumnezeul cel Adevărat, nu mai există alt zeu ca Tine, 

nici în cer, nici pe pământ! Fă ca preoţii cei mincinoşi să fie 

făcuţi de ruşine, iar numele Tău să fie proslăvit! Luminează 

acest popor, fă ca ei să cunoască pe deplin Adevărul, Legea 

Ta, să nu trăiască în întuneric, ci să primească Slava Cuvân-

tului Tău! 

 Nici nu termină bine rugăciunea înflăcărată, că 

deodată apărură semne de viaţă pe faţa lui Hokim. Apoi 

tresări, deschise amândoi ochii şi se ridică. 

 -Hokim trăieşte! Copilul nostru trăieşte! izbucni Ze-

wedu, stăpânul cetăţii, sărind să-şi îmbrăţişeze copilul.  

 Aisha, soţia lui Zawedu, sări şi ea să-şi îmbrăţişeze 

copilul cu strigăte de bucurie. Se porni o veselie fără de sea-

măn în cetate, fiind o minune cum nu s-a mai pomenit! 
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 Văzând că Dumnezeu îi ascultase rugăciunea, Teo-

dosie se prosternă în genunchi şi, cu privirile ridicate spre 

cer, se rugă fierbinte Creatorului care s-a milostivit de copil  

şi Şi-a descoperit slava în faţa acestui neam de oameni dintr-

un ţinut de la capătul lumii. 

 Atunci Zewedu îl luă pe Teodosie la el în încăpere, îl 

îmbrăcă în haine noi, albe şi curate şi îi umplu o desagă cu 

cele mai bune merinde, înainte ca acesta să se retragă spre 

chilia sa de pe munte. 

 Se lămuri astfel toată cetatea cine este Dumnezeul Cel 

Adevărat! Nu zeul în care se încredeau ei până atunci, care nu 

se îndura niciodată de starea locuitorilor din cetate. Acest nou 

Dumnezeu îşi arăta puterea Sa în cel mai cumplit moment 

pentru copil. Ca urmare a acestei întâmplări, Mulu, şamanul 

satului, se supără rău de tot, îşi luă toate lucrurile de preţ din 

casă şi se retrase într-un sat din vecinătate.  

 De atunci Teodosie deveni duhovnicul şi povăţuitorul 

sufletelor din cetate. De la o vreme, reîncepu evanghelizarea, 

dar acum vorbea din memorie, căci manuscrisul dispăruse.  

 În acele zile minunile s-au ţinut lanţ în cetate. Înce-

pură să vină la Teodosie fel de fel de oameni cu diferite sufe-

rinţe: gârbovi, şchiopi, oameni fără putere în picioare, în 

mâini, oameni bolnavi de friguri, care-l implorau pe Teodosie 

să-i vindece. Ba mai veneau mulţi bolnavi de cine ştie unde, 

de la mari depărtări de locul acela. Veneau cu sutele, să 

asculte Evanghelia recitată din memorie de noul apostol. La 

sfârşitul fiecărei cuvântări, Teodosie înălţa rugăciuni solemne 

Domnului, cu ochii îndreptaţi spre cer, implorând vindecarea 

celor de faţă. Şi, ca prin minune, toţi cei care credeau în Isus, 

primeau vindecarea chiar atunci, pe loc.  

 Vestea despre aceste minuni se răspândi până departe 

prin ţinutul Etiopiei şi mulţi veneau, ascultau cuvântul Dom-
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nului, apoi se bucurau de cele aflate din Evanghelie, iar mulţi 

dintre cei bolnavi aveau parte de vindecări miraculoase. 

 Hokim, băiatul lui Zewedu, de cum se făcu bine, stătu 

mai tot timpul în preajma lui Teodosie. Minte ageră, dornică 

de învăţat, însuşi repede limba elină vorbită de Teodosie, în-

cât băiatul nici nu mai avea nevoie de tălmaci. Într-o zi, Ze-

wedu îl chemă pe Teodosie în casa sa, să-i arate manuscrisul, 

care nu se pierduse, ci fusese găsit în casa şamanului, după 

fuga acestuia din cetate. Era şi el curios să vadă ce scrie în 

acel manuscris, care avea putere să facă atâtea minuni. Astfel 

că Teodosie începu o nouă activitate, aceea de a-i citi şi  ex-

plica lui Zewedu, stăpânul cetăţii, ceea ce scria în manuscris. 

Zewedu era foarte încântat de toate cele pe care le afla. Dar la 

fel de încântat era şi băiatul său, Hokim. Teodosie se simţea 

fericit şi lăuda pe Domnul pentru această minunată lucrare pe 

care o făcea în cetate. 

 Încă de la început, Hokim părea foarte interesat de 

semnele ciudate care se înşirau în manuscris şi care-i spuneau 

ceva lui Teodosie. Îl rugă să-l iniţieze şi pe el în descifrarea 

lor. Şi nu trecură nici trei luni, că băiatul învăţă toate sem-

nele, ştiind deja să le îmbine în cuvinte, încât să desluşească 

singur ceea ce era scris în manuscris. Bucuria băiatului, ca şi 

a stăpânului cetăţii, dar şi a lui Teodosie, a fost fără margini. 

Domnul a făcut în aşa fel încât locuitorii satului, poate şi alţii 

din alte sate din ţinut, să aibă un propovăduitor al lor! În acest 

fel, Hokim, băiatul minune al stăpânului cetăţii, nu va mai 

deveni stăpân al cetăţii, după tatălui său, căci se va dedica 

numai evanghelizării, iar în locul lui, la cârma cetăţii va fi 

desemnat fratele său mai mic, Kassa. 

 Anii au trecut şi Hokim a crescut, devenind un tânăr 

frumos, demn de tot respectul. Era foarte devotat lucrării cele 

noi învăţate de la Teodosie, iar acesta mulţumea Domnului 
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neîncetat pentru ajutorul însemnat trimis pentru lucrarea din 

Etiopia. Tânărul pleca mereu să ţină predici în satele vecine, 

chiar şi în unele cetăţi îndepărtate, unde succesul lucrării se 

vedea imediat. Lanul era mare, era nevoie de alţi şi alţi uce-

nici. Aşa că Teodosie alesese câţiva tineri care aveau mare 

drag să asculte şi să urmeze Cuvântul din Evanghelie, şi îi 

învăţă pe toţi să citească din manuscris şi să înţeleagă ceea ce 

citeau. Ba mai mult, tânărului Hokim îi veni în minte să facă 

o copie a manuscrisului. Nu-i reuşi mare lucru la prima 

încercare, dar nu se descurajă, se strădui până când reuşi să 

copieze aproape perfect manuscrisul apostolului Ioan. Aceste 

copii erau de mare folos, mai ales atunci când tinerii ucenici 

se apucau să înveţe limba elină şi studiau Cuvântul Domnu-

lui. 

 Venise o nouă vreme de toamnă, mai rece ca altele. 

Teodosie tremura de frig în chilia sa de deasupra abisului de 

munte. De aceea adunase multe lemne uscate din pădure, să 

facă foc ca să se încălzească. Mare îi fu mirarea când, într-o 

dimineaţă, văzu toate întinderile din ţinut acoperite cu o pătu-

ră albă de zăpadă. Până şi ramurile copacilor erau albe. Deşi 

îi era frig, se mulţumi să vadă zăpada imaculată, în ţara aceea 

caldă, unde localnicii nu văzuseră zăpadă de când se ştiau. 

Stând aşa, în chilia sa de sub stâncă, zări ceva care i se păru 

nostim: doi pui de gazelă se opriră în faţa chiliei sale şi se 

uitau spre el. Era uimit de drăgălăşenia acelor fiinţe. Luă în 

mână câteva smochine şi se apropie uşor către cele două mici 

fiinţe. Acestea nu aveau vreo frică de el, căci li se părea un 

om paşnic. Ele mâncară din mâinile apostolului smochinele 

întinse şi apoi, bucuroase, săriră zburdalnice spre vale, 

topindu-se în pădure. Şi aşa, şi-au făcut obiceiul să vină în 

fiecare zi pe la el. S-ar fi zis că se înjghebase o mare prietenie 
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între ei. Şi multă vreme gazelele au continuat să apară, chiar 

şi după ce au crescut mari, aproape de înălţimea părinţilor lor. 

 După ani şi ani, Teodosie, obosit de bătrâneţe, simţi 

că nu mai are putere să urce şi să coboare muntele de la chilia 

sa spre cetate. Dar nici nu-şi dorea să părăsească de tot locul 

acela de pe munte, deşi era chemat adesea de credincioşii din 

vale. Prefera să rămână pe povârnişul muntelui, căci era acolo 

multă linişte şi se putea ruga în voie. Trebuia să-şi pregă-

tească cugetul pentru partea de sfârşit a lucrării sale din Etio-

pia. Îşi aducea aminte de tinereţea sa din oraşul Alexandria, 

de şcolile înalte la care fusese ucenic. Ştia că nu îşi va reve-

dea niciodată rudele, prietenii din oraşul natal, dar că, odată şi 

odată, se va revedea cu toţi creştinii la Marea de Cristal, în 

luminoasa Împărăţie a Domnului Isus Hristos. Gândul acesta 

îl încuraja şi îi dădea putere să treacă peste necazurile bătrâ-

neţii şi însingurării. 

 Dar au venit şi zilele reci, cu ploi multe şi simţi în 

piept o durere greu de suportat. Se întinse pe patul său impro-

vizat din crengi de copac, peste care avea aşternută o blană de 

oaie. Suferea. A doua zi, când se făcu ziuă, văzu la intrarea 

chiliei sale două figurine cunoscute. Erau siluetele celor două 

gazele care se pare că nu-l uitaseră şi-i făceau acum o vizită. 

Se vedea că bietele creaturi erau şi ele îngrijorate. Teodosie 

nu se putu ridica din pat să le întâmpine, aşa cum făcea 

altădată. Un localnic trecu pe acolo şi văzând cele două 

gazele în faţa peşterii, se minună. De ce nu aveau ele nicio 

teamă, de ce erau aşa de neliniştite, de ce băteau cu copitele 

în pământ? Se apropie să vadă ce se întâmplă şi îl găsi pe 

Teodosie aproape fără nicio vlagă. De bună seamă îl recu-

noscu şi încercă să-l ridice din aşternut, însă nu izbuti. Atunci 

etiopianul coborî în fugă în sat şi reveni cu încă trei bărbaţi ca 

să-l transporte la vale pe bietul Teodosie. Diaconul nu se 
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împotrivi, de vreme ce nu se mai putea îngriji deloc de el. Îl 

coborâră în sat şi-l aşezară într-un pat cald, lângă foc. 

Teodosie îşi mai reveni un pic, dar asta nu dură mult timp. 

După trei zile de suferinţă, diaconul se stinse din viaţă.  

 Acest fapt întristă mult de tot pe creştinii din cetate. 

După ce cântară şi rostiră rugăciuni în jurul trupului neîn-

sufleţit, îl duseră la marginea aşezării, lângă o pădure de chi-

paroşi şi-i zidiră acolo un mormânt din pietre. Îl îngropară 

după datina din Scriptură. Apoi, în lunile care au urmat, au 

trecut pe la mormânt mulţi credincioşi, unii ca să se roage, 

alţii să plângă dispariţia iubitului lor apostol, deşi, după 

Scriptură, ştiau bine că plânsul nu avea niciun rost, că pentru 

credincioşi urma învierea. Dar nu puteau să se obişnuiască să 

ducă mai departe evanghelizarea fără scumpul lor frate întru 

credinţă. 

 Cu timpul, numărul credincioşilor din cetate a crescut 

mult, căci s-au alăturat şi alţi oameni de prin satele înveci-

nate. Aşa că, în locul acela unde era mormântul lui Teodosie, 

se construi un templu, de fapt prima biserică creştină zidită în 

acel ţinut îndepărtat al Etiopiei. 

 Poate cititorul vrea să ştie ce s-a întâmplat cu manus-

crisul apostolului… De bună seamă, nu a fost ţinut ascuns în 

vreo ladă a unui templu, sau în chilia vreunui pustnic. 

Ucenicul cel tânăr, Hokim, fiul stăpânului cetăţii, îl lua cu el 

oriunde pleca să evanghelizeze oameni prin satele apropiate. 

Apoi, manuscrisul, ca şi copiile sale, au circulat prin alte sate 

şi alte ţinuturi, până când Cuvântul Domnului a dat roade în 

toată ţara aceasta binecuvântată de Domnul Isus Hristos, în 

care oamenii au fost atât de doritori să cunoască Adevărul! 
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Smochinul 
 

 

 La marginea pustiului, pe drumul ce trecea dinspre 

Ierihon spre Ierusalim, era aşezată o neînsemnată localitate, 

cu doar câţiva localnici care trăiau din te miri ce. Mai ales în 

ultimul an, când seceta a vlăguit vegetaţia şi ultimele resurse, 

deoarece niciun fir de ploaie nu mai căzuse de luni de zile, 

totul se prăpădea, se veştejea, animalele sufereau cumplit de 

foame şi de sete. 

 Dar mai suferind decât locuitori acestui sat era un om 

în vârstă, ce locuia chiar la marginea satului, acolo de unde se 

vedea pustiul. Trăia singur, nevasta sa murise de ceva ani, iar 

copiii se împrăştiaseră în lumea cea mare să-şi caute un trai 

mai bun. Dacă te uitai bine la acest om, vedeai că era sfârşit, 

parcă nu mai avea nicio vlagă în el. Hrana din cămara 

sărmanei sale locuinţe tocmai se isprăvise, fântâna din sat  

secase, iar gradina de lângă casă se vestejise fără ploaie. 

Omul trăia hrănindu-se cu micile curmale sălbatice pe care le 

găsea prin păduricea de lângă sat, nişte curmale amare cât se 

poate. Mai ştia el să dezgroape din nisipul pustiei nişte rădă-

cini dulci, ce îi astâmpărau foamea şi setea într-o oarecare 

măsură. 

 Şi cum şedea el acolo pe o piatră de lângă drum pusă 

tocmai în faţa tristei sale căsuţe, iată, în zare, ca o himeră,  

apăru un grup de oameni care înainta încet de tot, în arşiţa 

zilei. Spre prânz, când soarele pălea chiar nemilos, acel grup 

de oameni ajunse chiar în dreptul său. Călătorii păreau a fi o 

familie, un bărbat, o femeie şi un copil, iar în urma lor, tras 
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de o frânghie subţire, păşea anevoios un măgăruş încărcat cu 

ceva desăgi pe spinarea sa. Acei oameni veneau de departe, 

din Ţara lui Efraim, şi se îndreptau către Ierusalim, pe drumul 

care trecea prin Ierihon. Se grăbeau să ajungă la timp, să ia 

parte la Sărbătoarea Corturilor la evrei. Treceau mai multe 

asemenea grupuri de călători, dar nu poposeau mereu în satul 

acesta aflat la marginea pustiei, că n-aveau ce găsi folositor 

pe aici. 

 Poate s-ar fi întâmplat la fel şi cu aceşti călători, aşa 

cum se întâmplă adesea cu toate grupurile de izraeliţi care se 

îndreptau către Ierusalim. Iar omul amărât, sfârşit, ce stătea la 

marginea drumului în faţa casei sale, ar fi stat acolo mult şi 

bine, neluat în seamă, nefiind nimic pe chipul lui, sau prin 

preajma casei sale, care să ofere interes pentru călătorul oste-

nit. Totuşi, fetiţa din grup, mergând în faţa măgăruşului şi 

scrutând cu privea tot ce putea vedea de-a lungul drumului, 

îşi aţinti privirea asupra bătrânului amărât, atrasă fiind de faţa 

lui tristă, de privirea pierdută, şezând tăcut pe piatra din faţa 

casei sale. Întâlnindu-i privirea, i se făcu milă de el. Se opri 

din mers şi îl privi milostivă. 

 -Hai mai repede, Hannah! De ce rămâi în urmă? o zori 

tatăl ei, deja mult înainte pe drum. 

 -Tată, n-ai văzut ce suferinţă e pe chipul omului de la 

marginea drumului? Cred că suferă de foame sau de sete, zise 

ea, cu inima plină de compasiune. 

 -Hai, draga mea, n-avem noi timp de toţi săracii din 

drum! Ne apucă noaptea şi nu mai ajungem la Ierusalim în 

seara asta! 

 -Nu, tati! Eu vreau să dau ceva omului acesta amărât. 

Uite, renunţ la smochinele mele cele mari şi zemoase, pe care 

trebuia să le mănânc mâine, spuse ea cu hotărâre, din adâncul  

inimii. 
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 -Dacă zici tu că vrei să faci asta, atunci dă-i smochi-

nele omului şi vino repede după noi! 

 Bucuroasă, Hannah se repezi la măgăruş, dezlegă o 

desagă, luă de acolo smochinele ei puse deoparte şi le oferi 

omului suferind, zicând: 

 -Omule bun, ia smochinele astea de la mine! Văd că 

suferi de sete... Domnul să-ţi dea tot ce ai nevoie! 

 Omul cel deznădăjduit desfăcu ochii mari. Nu-i veni a 

crede văzând fetiţa din faţa sa oferindu-i smochine zemoase, 

de parcă era un înger trimis din cer. Se uită la ea, neştiind ce 

să facă cu smochinele. 

 -Ia smochinele dăruite de mine, sunt pentru tine! Poţi 

să le mănânci chiar acum! 

 -Îngeraş scump! Domnul să te binecuvânteze şi să-ţi 

dea însutit, după bunătatea ta! Domnul să te ocrotească în 

drumul tău spre Ierusalim! 

 Părinţii lui Hannah erau deja departe şi strigară iar 

după ea: 

 -Hannah, grăbeşte-te! Ai rămas în urmă şi e târziu! 

 Fetiţa îi oferi omului un ultim zâmbet de încurajare, 

apoi  porni în fugă, să-şi ajungă din urmă părinţii. 

 Omul cel suferind încă rostea binecuvântări în urma 

copilului care se îndepărta: 

 -Scump îngeraş, Iehova să-ţi păzească paşii pe care îi 

faci! Să-Şi întindă aripile Lui când ceva rău se va apropia de 

tine! Să ai o viaţă fără de prihană şi plină de bucurii! Sufletul 

meu te binecuvântează, copil care încă n-ai cunoscut vină! 

 Rămas singur, după ce călătorii plecaseră şi nu se mai 

vedeau în zare, omul se uită la smochinele cele ademenitoare 

din mâinile sale. Ce dar ceresc! Mulţumi Domnului pentru 

darul nesperat. Apoi, cu multă bucurie, degustă din fructele 

binecuvântate de Cel de Sus. Gustându-le, simţi cum puterile 
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îi revin, cum se întremează. În cele din urmă, i-au mai rămas 

în palme numai seminţele. Le păstră, intră, în casă şi le puse 

cu grijă într-un vas mic de lut. 

 Din acea zi, deşi seceta era în toi, omul cel nevoiaş se 

simţi întremat. Gândurile sale erau zi de zi spre copila aceea 

minunată, un înger trimis din cer, care văzuse necazul şi ne-

putinţa sa. Prinse curaj. Începu să umble mai des prin pădurea 

sălbatică de la marginea pustiului. Aduna de acolo ce se putea 

găsi, rădăcini care i se păreau mai savuroase şi care-i puteau 

astâmpăra setea. Aşa s-a întâmplat, până când Iehova se 

îndură de lumea cea păcătoasă şi schimbă vremea, cerul se 

înnoră, veni ploaia iar seceta se sfârşi. Atunci omul, ca un 

bun gospodar ce era, se apucă să-şi reamenajeze grădina, în 

speranţa unui anotimp mai bun. Ştia că într-o ulcică de lut 

pusese seminţele smochinelor oferite de Hannah.  

 Hannah! Ce nume!… Cu acest nume rămăsese în 

minte! Se uită la seminţele aflate în ulcică. La ce i-ar folosi? 

Şi deodată îi veni o idee: să sădească seminţele chiar lângă 

piatra de lângă drum, din faţa casei sale. Săpă o groapă destul 

de adâncă, aduse pământul cel mai roditor şi afânat, îl îngrăşă 

şi-l udă, apoi sădi seminţele, cu speranţa că vor răsări. 

 

 Nici în zilele care urmară, nici în lunile următoare, 

seminţele răsădite nu dădeau vreun semn de viaţă. Asta până 

într-o zi când, spre marea bucurie a sărmanului om, răsări din 

pământ un fir de lăstar. La început părea atât de firav, încât 

nu-ţi dădea nici cea mai mică nădejde. Dar firul nu ţinea cont 

de părerea omului, se înălţa, se întrema, începea să devină 

viguros. De bucurie, omul era mai tot timpul prin preajma 

pomului. Îl uda când era secetă, îl plivea de buruieni, îi afâna 

pământul de la rădăcini. Îl îngrădi cu un gărduleţ, să nu fie 

călcat de vitele sau oamenii care treceau pe acolo. Făcea toate 
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acestea cu o mare bucurie în suflet. Pentru el preocuparea 

aceasta devenise sacră, căci micul copăcel în devenire îi 

amintea mereu de bunătatea fetei şi de chipul ei de înger.  

 Îşi făuri felurite vise, dorindu-şi ca smochinul cel 

tânăr să crească înalt, cât mai înalt şi să rodească. Îşi imagina 

ziua când, fără veste, va trece pe drum Hannah, fetiţa aceea 

cu inimă bună, împreună cu părinţii ei, în drumul lor spre o 

nouă sărbătoare a corturilor de la Ierusalim. Atunci el va avea 

prilejul să-i ofere smochine coapte din pomul pe care acum îl 

îngrijea. Într-o zi, dinspre Ierihon, Hannah va trece pe drum, 

iar el o va invita să stea la umbra smochinului şi să-i ofere 

fructe  minunate.  

 Pomul se înălţa încet. După doi ani nu atinsese statura 

unui copil. Dar creştea armonios. Frunzele sale erau 

frumoase, lucioase, mai ceva decât la toţi pomii din jur. 

 Anii au trecut, pomul s-a înălţat spre cer, dar întârzia 

să rodească, în pofida grijii deosebite pe care o manifesta 

stăpânul lui. Copăceii din pădurea pustiului, de aceeaşi 

vârstă, rodeau deja de multă vreme smochine sălbatice. Doar 

pomul său, atât de îngrijit, nu părea să dea semne că va da 

rod. 

 Bătrânul căzu în descurajare. Nu mai ştia ce să facă 

pentru pomul său, ca să-l vadă rodind. Îl întrista atât de mult 

că poate acesta nu va ajunge niciodată să dea rod!... La fel de 

trist era şi pentru faptul că anii treceau, iar oamenii aceia nu 

au mai trecut prin satul lui. De bună seamă, aceştia probabil 

că mergeau spre Ierusalim pe alte drumuri, drumul prin 

Ierihon fiind poate mult prea primejdios. Şi totuşi, îşi dorea 

atât de mult s-o mai revadă măcar o dată pe fetiţa aceea 

înainte de a închide definitiv ochii!  

 De la o vreme simţi cum bătrâneţea şi descurajarea îl 

doboară. Se îmbolnăvi. Zăcea mai mult dormind, în casă, la 
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umbră, neputând să iasă nici măcar să lucreze în grădină. Cu 

mare greu reuşea să iasă din casă numai seara, să culeagă câte 

ceva de hrană din grădina sa care încă rodea, deşi era nelu-

crată.  

 A mai trecut un anotimp, apoi a sosit primăvara, când 

ploile calde au înviorat totul. Cu ultimele puteri, bătrânul ieşi 

din casă să îngrijească smochinul. Îl curăţă de frunze uscate şi 

de crengile nefolositoare, apoi încredinţă soarta pomului în 

voia lui Iehova.  

 Ca niciodată, smochinul se trezi devreme la viaţă în 

acea primăvară. Şi, pe când nu mai aştepta nimic de la el, 

deodată, ca printr-o minune, văzu că ramurile i se umplură de 

muguri cu fructe de smochine. Ce minune! Era atât de 

bucuros!...  

 Dar bucuria lui fu scurtă. Boala îl învingea pe zi ce 

trecea. Zăcu aşa vreo câteva săptămâni, mai mult prin casă, 

hrănindu-se cu te miri ce. Când şi când reuşea să iasă în faţa 

casei, uitându-se în lungul drumului să vadă dacă nu venea 

vreun grup de oameni, iar Hannah, fetiţa cu chip de înger, să 

fie în fruntea lui. O vedea aievea, surâzătoare, frumoasă şi 

plină de bunătate! Însă smochinele începeau să dea în pârg, 

dar Hannah şi ai ei nu mai treceau pe drumul dinspre Ierihon! 

 

 Cam la o lună după asta, pe drumul dinspre Ierihon 

trecea o ceată de oameni amărâţi, cu capetele plecate, păşind 

cu picioarele goale prin praful şi pietrele drumului. Aveau cu 

ei un măgăruş care abia se mai târa în urma stăpânilor. 

Oamenii păreau flămânzi, sfârşiţi de drum lung şi de secetă. 

Pe spinarea măgarului se vedeau haine şi alte acareturi pră-

fuite. Şi cum mergeau ei aşa, deodată zăresc smochinul cel 

frumos de lângă casa bătrânului şi se hotărâră să oprească un 

ceas la umbra lui, căci prea ardea soarele nemilos. 
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 -Tată! Vezi ce rod minunat are smochinul acesta? Iar 

noi  suferim de sete şi de foame! zise fata din grup, care părea 

a avea cam vreo optsprezece ani. 

 -Da, draga mea Hannah! Minunat smochin, minunate 

roade! Dar Iehova ne-a dat poruncă să nu furăm nimic şi de la 

nimeni, nici măcar câteva smochine din livada aproapelui, îi 

explică tatăl său. 

 -Dar dacă îl rugăm pe stăpân? intră în vorbă soţia 

omului, având şi ea privirea sfârşită de drum lung şi necazuri. 

 Smochinele coapte făceau cu ochiul călătorilor lihniţi 

de foame şi de sete, aşezaţi la umbra pomului. Între timp, bă-

trânul, care se afla în casa sa şi gemea de durerea bolii sale, 

avusese parcă o presimţire. Aşa cum putu, se ridică din pat, 

până reuşi să stea în picioare, apoi ieşi cu paşi şovăielnici în 

pragul casei. Văzu oamenii aşezaţi la umbra smochinului său 

şi se apropie încet de ei. 

 -Bună ziua, oameni buni! se adresă el acestora. 

 -Bună ziua, omul lui Iehova! Dumneata locuieşti aici? 

E al tău smochinul acesta frumos? îi întrebă tatăl lui Hannah. 

 -Cu voia Celui de Sus, e căsuţa mea, umilă. Dar eu nu 

mai am mult de trăit pe pământul acesta. Simt cum sfârşitul 

mi se apropie! 

 -Ei, nu se ştie! Numai Unul din Cer le ştie când vine 

ceasul omului, ca să părăsească lumea asta. 

 Parcă revenindu-i puterile, bătrânului îi veni în minte 

să-i îndemne pe călători să ia câteva smochine din pom, să-şi 

astâmpere foamea şi setea. 

 -Iehova să te binecuvânteze şi să-ţi dea însutit în îm-

părăţia lui Avraam, acolo în cer! zise bucuroasă mama lui 

Hannah. 

 -Cel de Sus are grijă de noi toţi, fie că merităm, fie nu, 

răspunse bătrânul cu modestie. 
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 -Aşa este, zise şi Hannah. 

 Bătrânul îndrăzni să întrebe şi el ceva pe călători: 

 -Prea cinstiţi oaspeţi ai mei! Dacă mi-e cu trecere în 

faţa dumneavoastră, să vă întreb dacă nu aţi văzut cumva o 

fată cu numele Hannah, care are un chip de înger şi 

călătoreşte împreună cu părinţii ei spre Ierusalim? Am văzut-

o cândva trecând pe acest drum şi mi-a făcut un mare bine, 

iar acum o aştept să revină, s-o mai vad măcar o dată înainte 

de a închide ochii, ca să-i pot mulţumi!... 

 -Hannah? Sunt multe fete cu numele Hannah! Chiar şi 

fata noastră se numeşte Hannah! Când ai văzut-o pe Hannah 

pe care o aştepţi? 

 -Cred că au trecut zece ani de când am văzut-o 

trecând ultima dată spre Ierusalim! Cam de când am sădit 

smochinul ăsta! 

 -Chiar aşa? Şi cum arăta Hannah aceea atunci când ai 

văzut-o? 

 -Era o fetiţă cam de şapte anişori şi avea un chip atât 

de frumos cum nu mai văzusem altul! Şi nu pot s-o uit, ea a 

fost pentru mine un salvator, s-a îndurat când zăceam sfârşit 

de durere aici, în plină secetă, iar ea mi-a dăruit ultimele sale 

smochine care, pot zice acum, mi-au salvat viaţa! 

 -Serios? Păi, Hannah de care vorbeşti, acum ar avea 

cam vreo optsprezece ani! Întocmai ca şi fata noastră! 

 Auzind aceste vorbe, bătrânul începu să-şi facă soco-

teli. Ce ciudat, de zece ani tot aştepta să revadă chipul acela, 

un chip de îngeraş, aşa cum şi-o amintea el de atunci. Dar 

cum de nu se gândise că Hannah de fapt crescuse în tot acest 

timp! Având revelaţia acestui gând, începu s-o privească mai 

insistent pe Hannah de lângă el şi de lângă părinţii ei. Cu cât 

se uita mai mult la ea, cu atât faţa bătrânului se însenina… 
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Începea astfel să întrevadă chipul cel nou al lui Hannah, 

sufletul acela minunat de atunci. Ce minunăţie! 

 -Tu eşti Hannah, cea care mi-ai salvat viaţa, oferindu-

mi smochinele tale? 

 -Nu ştiu! Spuse Hannah. Se prea poate! Parcă îmi 

amintesc că cândva, demult, pe când mergeam cu părinţi spre 

Ierusalim, mi-a fost milă de un om de pe marginea drumului 

şi i-a dat câteva din smochinele mele… 

 -Tu erai aceea, înger trimis de Iehova! Pe tine te-am 

aşteptat în toţi aceşti ani, să revii pe acest drum, să te răsplă-

tesc cu toate fructele din pomul acesta! Hannah, copil cu 

inimă de aur, dăruită de Cel de Sus ca să aduci mângâiere 

oamenilor în suferinţă! 

 Faţa bătrânului se transformase subit, ca şi cea a 

tinerei fete. Ce regăsire neaşteptată! Ce regăsire minunată! 

 -Veniţi în casa mea umilă să vă odihniţi, să vă potoliţi 

setea cu tot ce mai am prin casă! Ce bun este Iehova că mi-a 

răsplătit azi îndelunga mea aşteptare!  

 Chemaţi în casă, bieţii drumeţi începură să-şi depene  

amintirile şi păsurile. Tocmai suferiseră mai multe necazuri. 

Oastea din Asiria năvălise în ţara lor şi soldaţii fără milă 

jefuiseră tot, omorâseră, dărâmaseră. Pe cei pe care nu-i 

uciseseră, îi luaseră robi. Aflând din timp de năvala oştirii 

asiriene, părinţii lui Hannah strânseseră câteva lucruri, apoi 

reuşiseră să fugă din sat. Stătuseră ascunşi prin munţi câteva 

zile, iar când reveniseră să vadă ce a mai rămas din satul lor, 

găsiseră casa dărâmată, totul prădat, sătenii împrăştiaţi. Oşte-

nii străini încă mai umblau prin sat după jaf şi tâlhării. Atunci 

s-au decis să părăsească şi ei satul, pe o potecă ascunsă, luând 

drumul refugiului spre Iudeea şi sperând să scape acolo de 

nemiloşii invadatori. Aşa se treziseră pe drumuri, fără casă, 
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fără agoniseala lor de-o viaţă. Au rămas doar cu sufletele 

salvate şi cu câteva lucruri încărcate pe măgăruş. 

 Povestea era una tare tristă. Şi Hannah era cât se poate 

de tristă. Văzând cât de deznădăjduită ajunsese viaţa acestor 

oameni de treabă, bătrânului îi veni o idee: 

 -Scumpii mei oaspeţi, care mi-aţi salvat viaţa în ziua 

aceea de mare suferinţă a mea, acum zece ani! Aş fi foarte 

bucuros dacă aţi rămâne să locuiţi în casa mea. N-am pe ni-

meni, copiii mei sunt departe în lume şi nu mai ştiu nimic de 

ei. Iehova v-a trimis la mine. Aşadar, dacă binevoiţi, rămâneţi 

să locuiţi pentrui veşnicie în umila mea gospodărie. Sunt 

bătrân, mai am puţin de trăit. Veţi continua să trăiţi liniştiţi în 

această căsuţă după ce eu nu voi mai fi. 

 Aceste vorbe avură menirea să însenineze dintr-odată 

feţele călătorilor. Hannah sări la pieptul bătrânului, îl îmbră-

ţişă, apoi îi zise: 

 -Iată cum Iehova ne vine în ajutor în cele mai grele 

clipe! Eşti ca un bunic pentru mine! A meritat atunci să-ţi 

ofer smochinele mele, în ziua aceea de arşiţă! Iehova e atât de 

drept! El răsplăteşte orice faptă bună! Iar noi vedem felul 

cum a rânduit Cel de Sus, că oricine face rău cuiva, lui îşi 

face rău! Dar oricine face bine, lui îşi face bine! 
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Negustorul din Ninive 
 

 

 Negustorul Noam, stând în standul lui din uriaşul 

bazar al cetăţii Ninive, simţea că îl fură gândurile şi că i se 

lipesc pleoapele de somn. Îmbrăcat în haine scumpe, grele şi 

lungi până la pământ, cum îi şedea bine unui om de rangul 

lui, era mulţumit de cum îi mergea negoţul în ţară străină şi 

de cum îi sporea averea, zi de zi, încet, dar sigur. Îşi permitea 

să stea liniştit, într-un jilţ acoperit cu mătase, din mijlocul 

tarabelor sale, cât timp servitorii săi se descurcau de minune 

desfăşurând şi vânzând stofe scumpe, şaluri de mătase sau 

mirodenii rare, rafinaţilor locuitori ai cetăţii. Aşa că, negus-

torul Noam, avea prea puţine de făcut cât timp stătea în bazar, 

motiv pentru care gândurile sale călătoreau nestingherite 

înspre vremurile trecutului. 

 Uneori îşi reamintea cu înfrigurare cum, cu vreo trei-

zeci de ani în urmă, trăise vremuri de groază pe care le îndu-

rase întregul popor Israel, pe vremea împăratului Osea, când 

împăratul Asiriei era Sanherib. Oştirile asiriene năvăliseră, 

câtă frunză şi iarbă peste tot în Ţara lui Zabulon, jefuiseră 

toate cirezile, toate grânele, toate lucrurile de preţ de prin 

cetăţile şi de prin casele oamenilor. Cum încărcaseră asirienii 

acele averi în carele lor pântecoase şi le duseseră spre uriaşa 

cetate Ninive, mereu flămândă de noi comori şi noi bunuri 

jefuite din ţări îndepărtate. Se vede, Iahve îngăduise să se 

întâmple aceste nenorociri, căci poporul Israel îl uitase cu 

totul, se dedase să slujească unor zei păgâni şi de aceea 

trebuia trimisă o pedeapsă din cer ca acest popor, măcar de 
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nevoie, să-şi aducă aminte că Iahve este cel mai mare Domn 

al Universului, şi nu zeii cei făuriţi de mintea omului, la care 

locuitorii păgâni de pe faţa pământului se închinau. Şi parcă 

nu fusese de ajuns că toate averile israeliţilor fuseseră pră-

date, iar oamenii fuseseră alungaţi de pe pământurile lor, dar 

mai era şi necazul că oştirea asiriană luase robi pe cei mai 

buni locuitori ai ţării, fie ei bogaţi, fie săraci, din cetăţi sau de 

la sate. Pe toţi îi luaseră, îi legaseră, îi puseseră în lanţuri, în 

convoaie mari, şi-i duseseră departe de ţara lor, tocmai în 

câmpiile din preajma cetăţii Ninive, acolo unde era nevoie de 

robi pentru fel de fel de zidiri. 

 Rememora cum fusese rob mai mult de zece ani la un 

asirian nemilos. Pus să lucreze la digurile de la râul Tigru, 

simţea că nu mai există îndurare, că viaţa i se sfârşise, că ni-

mic nu-l va mai putea salva din robia aceea. Şi, ceea ce arată 

câtă cruzime puteau avea oştenii asirieni, faptul că ajunşi 

aproape sfârşiţi în convoi, la Ninive, nici măcar nu li se dădu 

prinşilor de război un răgaz de odihnă de o zi, două, ca după 

drumul istovitor de călătorie pe jos din Israel până la Ninive, 

bătuţi, flămânzi şi năuciţi de arşiţa nemiloasă a pustiurilor. 

Măcar un răgaz de câteva zile de odihnă, pentru întremare, să 

fi primit. Imediat ce convoiul de robi ajunsese la destinaţie, 

Naom fusese cumpărat de un stăpân asirian şi pus la munci 

grele de refacere a unor diguri uriaşe ale fluviului Tigrului. 

Doar el ştie câte bătăi înfruntase, câtă arşiţă cruntă în miez de 

zi îndurase, câtă foamete. În acei ani grei, ştia bine că doar 

credinţa lui cea mare în Iahve, Cel care veghea de sus asupra 

copiilor lui Israel, chiar şi în robia din ţară străină, îl făcuse să 

nu se prăpădească cu totul. Văzuse cum prin harul lui Iahve  

mai trecuse un an, apoi încă un an, şi încă unul, iar el încă 

mai era în viaţă! 
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 Dar se îndurase Iahve ca după zece ani Noam să fie 

vândut la un alt stăpân, cu mult mai omenos. Pe noul său 

stăpân îl slujise cu mare drag, încât acesta, după doar trei ani 

de slujire, îi redase libertatea. Ce zi minunată, când realizase 

că era om liber, că nu mai era slujitor al nimănui! La fel ca şi 

viaţa multor evrei robi în ţara Asiriei, cu timpul, viaţa lui se 

îmbunătăţise. Se însurase cu o fată din neamul evreilor, 

Hannah, eliberată şi ea de curând din robie, apoi îşi zidise un 

adăpost, o casă chiar în incinta uriaşului oraş. În acel timp, 

mulţi evrei, dezrobiţi prin diferite împrejurări, găsiseră câte o 

cale de a primi trecere în faţa asirienilor de rang înalt, fiind 

puşi în funcţii mai bune, ca supraveghetori, sau ca slujitori în 

casele oamenilor avuţi. Cei cu mintea sclipitoare ajunseseră 

să fie folosiţi chiar în administraţia întinsei cetăţi Ninive. 

 Noam, odată ce se văzuse om liber, după ce îşi zidise 

o casă şi luă de soţie pe Hannah, se apucă de negoţ. Cu multă 

răbdare, pricepere şi îndârjire, negoţul lui se dezvoltase încât, 

la un moment dat, fusese nevoit să-şi caute ajutoare. Găsise 

robi israeliţi care încă nu apucaseră să devină oameni liberi, îi 

cumpărase, dar imediat îi dezrobise. De bucurie, aceştia con-

tinuaseră să-l slujească cu multă recunoştinţă, dar ca oameni 

liberi. 

 Pe lângă o avere însemnată şi un negoţ întins şi intere-

sant, Iahve îl binecuvântase şi cu o familie foarte iubitoare.   

Hannah era o soţie credincioasă şi iubitoare, care îi născuse 

patru copii, trei băieţi şi o fată, mezina, cea mai alintată din 

familie. Negustorul Noam avea cea mai mare bucurie seara, 

când se întorcea din bazar la casa lui, situată acum în partea 

bogată a cetăţii Ninive, unde îl aşteptau cu dragoste soţia sa  

şi cei patru copii - averea cea mai de preţ pe care i-o dăruise 

Iahve. 
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 Dintre toţi copiii, cum era firesc, cel mai mare drag 

avea de fiica sa, Estera, care acum abia împlinea doisprezece 

anişori, fiind un copil de o frumuseţe îngerească. Era repede 

remarcată de orice oaspete care intra în casa lor şi nu erau 

puţini cei care treceau pragul bogatei case a lui Noam. Estera 

era un copil visător, surâzător la soare şi la florile din întin-

sele grădini ale cetăţii. Cei care o întâlneau uitau repede de 

gândurile lor, de necazurile lor, zâmbetul acestui copil, prin 

farmecul lui, răpindu-i cu totul din lumea preocupărilor 

zilnice. Se înţelege, Noam ţinea ca la lumina ochilor la ea, 

dar şi Estera îl adora nespus pe tatăl ei, întruchiparea bună-

tăţii şi a seninătăţii gândurilor părinteşti.  

 Ceea ce-i plăcea cel mai mult la el erau poveştile 

bogate pe care le depăna din viaţa sa trecută, de prin 

ţinuturile lui Israel. Ce fascinante păreau, în închipuirile ei, 

acele descrieri ale ţării pierdute, Israelul, ţara din Canaanul 

cel dăruit lui Avraam în vechime! Şi cât de mult îi plăcea 

când tatăl ei povestea atât de frumos despre patriarhii popo-

rului Israel, despre Avraam, Isac şi Iacov, despre Iosif care îi 

salvase de foamete pe timp de secetă în ţara Egiptului, despre 

Moise şi ieşirea din Egipt, despre cucerirea Canaanului sub 

conducerea lui Iosub, despre împăraţii Israelului, David şi 

Solomon! Şi câte şi mai câte alte povestiri minunate pentru 

imaginaţia unui copil. Dar Noam îi învăţase pe copiii săi, în 

special pe Estera, ce înseamnă să ţină Legea lui Iahve, să 

păzească poruncile Sale. Copilul întipărise în mintea şi inima 

ei toate aceste învăţături dragi. 

 

* 

 

 Toate mergeau bine pentru Noam, numai că într-o zi, 

mai devreme de apusul soarelui, înainte de a se închide baza-
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rul ca să plece slujitorii acasă, negustorul Noam se trezi cu un 

oaspete de seamă în preajma tarabelor sale, pe care îl 

recunoscu de îndată.   

 -Bună ziua, cinstite negustor Noam! Te salut din toată 

inima, ca vechi şi bun prieten ce îmi eşti! Ce bine că încă te 

găsesc în bazar, îi zise oaspetele, venit într-o şaretă scumpă,  

înveşmântat ca şi Noam în haine grele, deosebit de scumpe. 

 -Te salut, înţeleptule şi prea respectatule Dagan, 

prietenul meu de demult! E o onoare că mă pot bucura azi de 

vizita ta! 

 După saluturile de protocol, cei doi prieteni trecură la 

treburi serioase de negoţ. 

 -Ştii de ce am venit la tine, scumpul meu prieten, frate 

pot zice, negustor Noam? Am o idee de negoţ grozavă! 

 -Nu mai spune! Ce veşti aşa de grozave despre negoţ 

aduci tu, prietene? 

 -Îţi spun imediat… Ştii, azi dimineaţă, de cum m-am 

trezit, în timp ce mă spălam pe obraji cu apă rece la havuzul 

din grădina mea, mi-a venit în minte o idee măreaţă! Să-mi 

extind negoţul învestind într-o caravană de cămile care să 

traverseze toata Arabia, până la Marea Roşie, până la Eritreea 

şi Etiopia, de unde să aduc mare belşug de mirodenii, începu 

Dagan să-şi expună planul, urmărindu-l atent pe prietenul său 

să vadă dacă înţelege planurile sale. 

 -Da, foarte interesant! Dar nu sunt atâţia negustori 

care se ocupă de negoţul cu mirodenii? Cu ce noutate vii, 

stimate Dagan? replică Noam. 

 -Nu contează că mai sunt şi alţii implicaţi în negoţul 

acesta! Contează ca toate să fie ale mele, şi bazarul din Nini-

ve, şi caravana de cămile, şi slujitorii, şi corabia de la Marea 

Roşie, chiar şi oamenii din ţara unde se fac mirodenii să fie 

cu toţii şi cu toatele ale mele! Atunci aş avea deplină încre-
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dere în oameni destoinici şi nu  va trebui să împart câştigul cu 

altcineva!  

 -Foarte interesant, scumpul meu prieten Dagan! Dar 

mi se pare un vis cam îndrăzneţ, cu ceva riscuri. 

 -Riscuri? Unde vezi tu riscuri? Totul e să ai oameni 

de nădejde şi să faci lucrurile cu chibzuinţă! replică Dagan, 

privindu-l ţintă în ochi pe prietenul său. 

 -Dacă zici tu aşa, Dagan, Iahve să-ţi dea înţelepciune 

şi lucrătorii cei mai buni, ca să reuşeşti! îi ură Noam. 

 -Ştii, scumpul meu prieten, aceste proiecte îmi acapa-

rează acum toate gândurile. Tot fac şi refac socotelile, să văd 

dacă am cu ce realiza acest vis. Constat că nu prea am sufici-

ente mijloace. 

 -Omul trebuie să se întindă la cât îi permit mijloacele, 

replică Noam, lucrul pe care-l ştia din propria experienţă. 

 -Da, aşa este… Dar, ştii ceva, Noam, care îmi eşti mai 

mult ca un frate! Mă gândeam să împrumut argint şi ceva 

mijloace,  să pot pune în aplicare grandiosul meu proiect. Mi-

ar trebui un împrumut de la tine şi de la alţi prieteni, până 

când profitul afacerii mele va creşte, încât să pot înapoia tot 

împrumutul şi dobânda pe deasupra. 

 -Frate Dagan, nu mă gândesc la dobândă! Dar, spune-

mi, ce sumă ţi-ar trebui pentru întemeierea acestui negoţ? 

 -Ehe, bani mulţi… Vreo sută de talanţi! zise Dagan cu 

seninătate, uitându-se ţintă în ochii prietenului său, Noam. 

 -Vai! O sută de talanţi, e o avere! Nici cu tot ce am 

dacă aş vinde nu s-ar acoperi această sumă! 

 -Da, îmi trebuie o sumă foarte mare. Dar, gândeşte-te 

şi la câştig! 

 -Negoţul e în mâinile lui Iahve, el îi suie pe oameni, el 

îi smereşte! O să mă gândesc cu ce pot să te ajut… 
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 -Ştiam eu cine este cel mai bun prieten al meu! Că n-o 

să mă laşi singur în această temerară afacere! 

 -Da, uite cum facem. Îţi împrumut jumătate din cămi-

lele mele care brăzdează Asia în negoţ de mătăsuri şi covoa-

re. Îţi mai dau douăzeci de talanţi pe care-i am deja la un 

zaraf. Plus ce mai pot vinde din bazarul acesta, la preţuri mai 

mici, ca să recuperez banii mai repede. Şi-ţi mai pun la dispo-

ziţie zece slujitori de-ai mei, care şi-aşa nu vor mai avea că-

mile dacă ţi le dau ţie. 

 -Dragul meu prieten, mă copleşeşti cu bunătatea ta! 

Iahve să te răsplătească pentru bunătatea fără margini a sufle-

tului tău! 

 Negustorul Noam se ţinu de cuvânt şi făcu tot ce pro-

misese ca să-şi ajute prietenul. Dagan se apucă de treabă, 

întocmi oameni, mai cumpără cincizeci de cămile, le echipă 

cu tot ce trebuia apoi le trimise în negoţ în ţări îndepărtate. Ca 

să poată transporta mai lesne mirodenii peste Marea Roşie, 

trimise oameni de nădejde să cumpere o corabie mare, fru-

moasă, încăpătoare, cu care să facă legătura între cele două 

lumi îndepărtate, Yemenul şi Eritreea, plus Etiopia. Acest ne-

goţ trebuia să înceapă să funcţioneze ca să aducă venituri 

însemnate lui Dagan. 

 Doar că, nici după şase luni, într-o zi ca toate celelal-

te, negustorul Noam se trezi cu Dagan la tarabele bazarului, 

cu un chip posomorât, de nerecunoscut. 

 -Ce e cu tine, scumpul meu prieten Dagan? Ce e cu 

înfăţişarea asta a ta exprimând atâta deznădejde? Ce s-a în-

tâmplat? 

 -Frate Noam, sunt un om ruinat… Am pierdut tot!... 

 -Cum aşa? Nu-mi vine să cred! 

 -Nici mie, doar că acum am realizat: eu şi familia mea 

suntem în mare primejdie, se tângui Dagan. 
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 -Dar, spune-mi odată, ce s-a întâmplat? zise Noam 

foarte contrariat de înfăţişarea prietenului său. 

 -Vai, vai! Ce mă fac? Piraţii mi-au atacat corabia de 

pe Marea Roşie, mi-au furat toate bogăţiile încărcate în ea, cu 

mirodenii, cu oameni, cu tot! Vai! Ce nenorocire pe capul 

meu! Ce mă fac?  se tânguia el fără contenire. 

 -Dar spune-mi odată, cum a fost posibil aşa ceva? Un-

de erau oamenii tăi înarmaţi de pe corabie? 

 -Oamenii mei? Poţi să te pui cu piraţii? Ei cu asta se 

ocupă! Au atacat corabia pe lângă ţărmul Yemenului, iar 

oamenii mei nu au avut nicio şansă să se apere! Cu toţii au 

fost luaţi ca robi şi vânduţi în târgul de sclavi! Iar de bogăţiile 

de pe corabie… ce să mai vorbim! 

 -Vai, bietul meu Dagan! Dar cum ai aflat toate astea? 

Poate nici nu-i adevărat! 

 -Cum să nu fie adevărat? Unul dintre oamenii de pe 

corabie, om în care am avut multă încredere, a reuşit să scape 

din robie şi a venit pe jos până la Ninive să-mi aducă această 

veste cutremurătoare!... 

 -Vai! Vai! Deci toată averea ta s-a cam dus! constată 

Noam. Ce o să vă faceţi acum, tu şi familia ta? 

 -Nu ştiu! Nu ştiu! Mă apucă disperarea! Nenorocirea 

cea mare este că am împrumutat o mare cantitate de aur şi de 

la negustorul Marduk, vărul guvernatorului cetăţii Ninive. Şi 

acum n-am cum să-i înapoiez aurul, başca dobânda! O să-mi 

ia tot ce am, şi cămile, şi tarabe din bazar, şi casă! Toate le-

am pus zălog la împrumut! Ba, în plus, o să vândă ca robi şi 

pe soţia mea şi pe copiii mei! Iar pe mine o să mă arunce în 

închisoare pe viaţă! Nu voi mai vedea în veci lumina soare-

lui! Iar dacă nu recuperez aurul pierdut, mă va osândi la 

moarte! 
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 -Vai, prietene! Ce rău ai ajuns! Nu văd cum aş putea 

să te ajut în necazul ăsta aşa de mare. 

 -Nu trebuie să mă ajuţi! Aşa-mi trebuie, nesăbuit ce 

sunt! Tu şi-aşa mi-ai împrumutat o avere pentru negoţul meu, 

iar acum n-am cum să-ţi restitui datoria! 

 -Lasă datoria! Uită necazul! Iahve lui Israel este în cer 

şi aude strigătul de căinţă şi de ajutor al oricărui om. 

 -Poate pe tine te va ajuta! Dar pe mine, un păgân după 

Legea voastră, cine mă va ajuta? 

 -Nu te mai frământa, prietene! Lasă-mă să mă gân-

desc până mâine, să văd cu ce te pot ajuta, zise Noam, parcă 

ceva mai senin de data asta, căci i-a încolţit în gând un plan: 

va vinde tot ce are, ca să-l scape pe Dagan! 

 Toate ca toate, dar cum să vină el, Noam, acasă la fa-

milia sa şi să spună că de a doua zi totul va fi vândut, că vor 

rămâne fără palat, săraci de tot. Plecă foarte abătut către casă. 

Cu strângere de inimă intră pe poarta casei sale arătoase, de-

abia îi salută pe ai săi, şi nici mâncarea nu-i prea tihni. Mân-

că, totuşi, cu noduri, din bucatele oferite pe masă de soţia sa. 

Tăcea. Cum să înceapă trista poveste? Dar îl scoase din impas 

soţia sa, Hannah. Văzând că bărbatul ei nu scoate o vorbă, îl 

întrebă: 

 -Ce e cu tine, omule, ce s-a întâmplat de eşti aşa de 

tăcut în seara asta? 

 -Veşti grele, scumpa mea Hannah. Prietenul nostru 

Dagan e în mare primejdie. Falimentul bate la uşa casei sale. 

Îi datorează o sumă uriaşă în aur lui Marduk, vărul guverna-

torului, şi acesta îl forţează să-i înapoieze totul. Împrumutase 

mult aur ca să cumpere o corabie, corabia i-au furat-o piraţii, 

iar Dagan e acum bun de plată. Dacă nu înapoiază toţi banii, 

inclusiv dobânda, tot ce e al lui va fi pierdut… 

 -Vai, cum aşa? De unde ştii? 
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 -Am vorbit cu el azi. E foarte nefericit, ca şi toată casa 

sa. Dacă nu dă înapoi toată datoria, pierde tot ce are, familia 

lui va fi vândută ca robi, iar el va ajunge la închisoare, unde-l 

poate aştepta şi ştreangul!... 

 -Vai, bieţii oameni! Ce-or să facă? 

 Noam coborî capul şi câteva lacrimi îi căzură din 

ochi. Îl durea inima de bunul său prieten. Dar şi vestea care 

trebuia s-o aducă familiei era cumplită. 

 -Scumpa mea Hannah! Dragii mei copilaşi! Mă gân-

deam să ajut cu tot ce pot, să-l scap pe Dagan de faliment, 

poate şi de moarte! Dar pentru asta trebuie ca familia lui, ca 

şi familia noastră, să vindem tot ce avem ca să plătim dato-

riile sale! 

 Vestea era într-adevăr cumplită. Cum adică să vândă 

tot? 

 -Da, văd că tu ai promis, dar noi cum să vindem casa? 

Unde o să stăm? Ce-o să mănânce copilaşii ăştia? Nu pot să-

mi las copilaşii pe drumuri! 

 -Să ne mai gândim, poate reuşim să facem ceva  pen-

tru bunul nostru prieten! continuă Noam. Vedem mâine! Să 

ne rugăm lui Iahve, ca să ne arate ce e de făcut. 

 Tristeţea coborî peste cei ai casei. Băieţii lui Noam 

clipeau din ochi, dar nu aveau nicio părere. Doar Estera, 

mezina casei, îşi tot ştergea cu mâneca hainei ochii mari, care 

îi lăcrimau. Când îl găsi singur într-o odaie a întinsei case, se 

apropie de tatăl ei, cuprinzându-l în braţe. 

 -Tată! Oare să fie adevărat că ar putea să-l omoare pe 

Dagan dacă nu plăteşte toată datoria? 

 -E foarte posibil, fetiţa mea! Ce să facem noi, oare, 

să-l scăpăm? 

 -Tată! Eu ştiu ce trebuie făcut, aşa cum am învăţat din 

Sfintele Scripturi! Prietenul trebuie ajutat când este la mare 
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nevoie. Mai întâi, să facem ce ne îndeamnă Iahve, apoi să ne 

lăsăm în voia Sa. 

 -Copilul meu scump! Îngeraşul meu! Suflet adorabil! 

Ai fi tu în stare să trăieşti fără casă, ca să scapi un om de la 

moarte, iar familia sa de la robie? 

 Estera dădu din cap în semn că „Da”. 

 -Scumpul meu îngeraş! Ce copil de aur mi-a dat Cel 

de Sus! Sufletul meu te binecuvântează, să fii fericită toată 

viaţa! Vei vedea, Iahve nu va întârzia să-şi arate bunătatea 

Sa! 

 Copila se linişti. Era chiar fericită. Înainte de a ador-

mi, se duse la mama ei şi discută şi cu ea tot ce discutase îm-

preună cu tatăl ei. Au cuprins-o lacrimile şi pe mama sa de 

cuvintele rostite din inimă de către fetiţa sa. Aşa că, diminea-

ţa, de cum se trezi Noam, Estera veni la el şi-i zise: 

 -Dacă numai aşa poate fi salvată familia lui Dagan de 

dezonoare, de robie sau chiar de moarte, atunci fă cum crezi  

de cuviinţă. Vom trăi noi cumva şi fără casă, cum trăiesc atâ-

ţia oameni săraci! 

 În aceeaşi zi, încă de dimineaţă, bucuros de decizia fa-

miliei sale, Noam bătu la poarta casei prietenului său. Îi 

deschiseră poarta slugile acestuia şi îl poftiră în casă, doar îl 

cunoşteau pe Noam, nu odată venise acesta ca oaspete în casa 

negustorului asirian. 

 -Bună dimineaţa, bunul meu Dagan! 

 -Buna dimineaţa! Iată cât de punctual eşti tu, ca să 

ajuţi un prieten! Mă tot gândesc… mă tot gândesc, dar nu 

găsesc niciun plan de salvare, zise Dagan, cumplit de sceptic, 

în ciuda optimismului de pe faţa lui Noam. 

 -Bunul meu Dagan, iată care este planul meu. Suma 

pe care o datorezi tu lui Marduk, vărul guvernatorului cetăţii, 
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este imensă. Dar, hai să ne gândim cum am putea, împreună, 

să facem rost de ea. 

 -Nu vreau să te ruinez din cauza nesăbuinţei mele! Eu 

am făcut neghiobia, eu trebuie să trag! 

 -Ascultă la mine, prietene Dagan! Sărac şi rob am ve-

nit în cetatea Ninive şi mai rău decât atunci nu pot ajunge! 

Planul meu este să vindem amândoi tot ce avem, casele, bo-

găţiile şi ce-a mai rămas din negoţ, ca să înapoiem datoria 

către vărul guvernatorului. Dacă nu-i dai înapoi datoria, nu te 

va cruţa, nici pe tine, nici familia ta. 

 -Vai de mine! Dar cum să te ruinezi tu complet din 

cauza mea? Aşa ceva nu pot admite! 

 -Te rog, Dagan! Am discutat acest plan cu soţia mea 

şi e de aceeaşi părere, că omul trebuie ajutat la nevoie. 

 -Sfinte Iahve al Israelului! Ce oameni nemaipomeniţi 

sunt în poporul lui Israel! Nici rudele mele nu m-ar fi ajutat 

cu ceva, se minuna Dagan de devotamentul de neînchipuit al 

prietenului său. 

 Aşa şi făcură, cum plănuise Noam. Împreună, vândură 

tot ce aveau, casele, cămilele, negoţul, ca să facă, cu mare 

greu, rost de imensa sumă datorată. Nu-i veni să creadă lui 

Marduk, văzând datoria înapoiată într-un mod aşa de mira-

culos. Deja în mintea sa era convins că Dagan nu va avea de 

unde să înapoieze aurul, se şi gândea să-i facă robi pe cei din 

familia acestuia iar pe el să-l azvârle în închisoare. De acolo, 

de regulă, pe cel întemniţat îl aştepta ştreangul, dacă nu se gă-

sea cineva care să-i plătească întreaga datorie. 

 Prin urmare, Dagan şi Noam se treziră mai săraci ca 

niciodată, fără case, fără avere, cu familiile în drum. Dar cel 

puţin scăpară de datorie, erau oameni liberi şi puteau pleca 

unde vroiau, puteau să înceapă o altă viaţă în vasta cetate a 

Ninivei. O vreme, unul dintre negustorii din breaslă se îndură 
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de cele două familii şi le adăposti sub acoperişul unei du-

ghene de la marginea bazarului. Aici, noaptea, aveau adăpost. 

Cu timpul, Noam şi Dagan îşi încropiră un mic adăpost un-

deva aproape de fluviul Tigru, la marginea oraşului. Erau oa-

meni harnici, se descurcau cum puteau. Noam trăise înainte 

zile şi mai cutremurătoare în viaţa sa. 

 Dar n-a fost dat să trăiască multă vreme familia lui 

Dagan şi cea a lui Noam în aceste condiţii vitrege. Asta 

deoarece Iahve vede şi aude rugăciunile oamenilor amărâţi, 

aflaţi chiar în cele mai grele situaţii. 

 Guvernatorul oraşului Ninive află de păţania celor 

doi, chiar de la vărul său, negustorul Marduk. Pentru el fusese 

o minune cum vărul său putuse să-şi recupereze împrumutul 

pe care îl făcuse lui Dagan. Dar cel mai mult îl impresionă 

devotamentul cu care Noam sacrificase tot ce avea, ca să-şi 

scape prietenul de la faliment. De aceea, îl chemă pe Noam, 

cu toată familia sa, la el acasă, să-l cunoască mai bine. 

 Guvernatorului rămase uimit când văzu la un loc toată 

familia evreului Noam. Pe negustor îl cunoştea deja, căci de 

multe ori cumpărase mărfuri de la el. Însă văzându-l în 

mijlocul familiei sale, armonioase, începu să-l privească cu şi 

mai multă admiraţie. Iată, acest negustor blând, dar priceput, 

cât de fericit părea înconjurat de familia sa! Şi ce familie 

minunată, soţie frumoasă, băieţi înalţi, mândri la chip, bine 

educaţi! Dar mai ales a avut prilejul să vadă un giuvaer de 

fată, pe Estera, cea care depăşea în frumuseţe şi gingăşie 

orice închipuire! Cu alte cuvinte, familia lui Noam îl fermecă 

pe guvernator. 

 -Ia spune, temerarule negustor Noam, cum de ai avut 

curajul să-l împrumuţi pe Dagan cu jumătate din averea ta? Şi 

cum de te-ai îndurat să renunţi la cealaltă jumătate a averii 

tale, ca să-l scapi de spânzurătoare pe prietenul tău? 
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 -Luminate stăpâne al cetăţii Ninive! Noi, evreii, ştim 

din învăţăturile primite de la Iahve, unicul Dumnezeu al 

nostru, că pentru prietenul tău trebuie să sacrifici totul, ca şi 

cum ai face-o pentru tine însuţi! Apoi ce înseamnă să fii 

bogat? Iahve îţi dă temporar bunuri pe lumea asta, iar după ce 

omul moare, nu ia nimic cu el în pământ. Goi ne naştem pe 

lumea asta, goi ne ducem în mormânt când ne va chema Cel 

de Sus! 

 -Minunată credinţă! Mă uimeşti cum poţi să trăieşti 

precum cel mai sărac om, după ce ai avut parte de atâta avere 

şi de mulţi servitori! 

 -De ce nu? Important este cum îţi trăieşti viaţa, nu 

câte bogăţii ai! 

 -Foarte frumos! Mă bucură că sunt şi oamenii care se 

mulţumesc cu ce au. 

 Înainte ca familia lui Noam să părăsească palatul, 

guvernatorul dădu ordin să între în salon şi soţia sa, Akhita, 

împreună cu fiul lor, Sharuma. Soţia guvernatorului se arătă 

foarte încântată şi binevoitoare văzând familia lui Noam, de 

care auzise câte ceva. În schimb, fiul guvernatorului, de când 

intrase în încăpere, parcă rămăsese mut, se uita tot timp la 

oaspeţi fără să scoată un cuvânt. Dar, dintre toţi oaspeţii, 

privirea lui poposi doar pe chipul fermecător al Esterei. Iar 

când se întâlniră privirile celor doi tineri, se declanşă în inima 

lor o lumină care urma să-i stăpânească de aici înainte toată 

viaţa lor! 

 Noam, însoţit de familia sa, se despărţi de familia 

guvernatorului, rostind cele mai binevoitoare urări. S-au sim-

ţit bine în cele câteva minute cât au fost împreună.  

 La trei zile după aceea, pe când Noam şi Dagan extin-

deau căsuţa lor provizorie de pe malul râului Tigru cu încă o 
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mică încăpere, se pomeniră căutaţi de un trimis special al 

guvernatorului. 

 -Cine este Noam? întrebă mesagerul. 

 -Eu sunt. Doreşti ceva de la mine? 

 -Da! Mi-a poruncit stăpânul, guvernatorul, să vii de 

îndată la el acasă! 

 -Ciudat… Doară numai acum trei zile am fost în 

vizită la el şi nu mi-a zis nimic. 

 -Deci vii acum? insistă trimisul. 

 -Da, vin numaidecât. 

 Noam îşi luă hainele cele mai bune pe care le mai 

avea, se rugă lui Iahve să-l ajute şi porni către palatul guver-

natorului. Ajuns aici, guvernatorul îl întâmpină încă de la uşă: 

 -Bine ai venit, cinstite negustor Noam! 

 -Mulţumesc de invitaţie, prea slăvite guvernator al 

marii cetăţi Ninive! Iahve să te binecuvânteze! 

 -Ia spune, Noam, ghiceşti pentru ce te-am chemat? 

 -Nu pot ghici, stăpâne. Aştept bunăvoinţa măriei tale, 

să-mi spui pentru ce m-ai chemat. 

 -Uite, m-am gândit să-ţi ofer o slujbă, dacă primeşti. 

Vreau să te muţi în palatul meu şi să ai grijă de toate cumpă-

răturile pe care le face din bazar, casa mea şi garnizoana din 

Ninive. Am mare încredere într-un om vrednic şi cinstit ca 

tine! 

 -Ah, ce cinste! Ar trebui să mă arunc la picioarele 

tale, să-ţi mulţumesc, dar este o lege în Cartea Sfântă lăsată 

de Iahve, că numai Domnului Dumnezeului nostru să ne 

închinăm, răspunse Noam, mişcat de propunerea nesperată 

din partea guvernatorului. 

 -Da, nu te voi pune să calci legea lui Iahve, Dumne-

zeul  poporului vostru. Atât te întreb, primeşti slujba mea? 
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 -Cum să nu! Este o adevărată mândrie pentru mine şi 

pentru familia mea! Te voi sluji cu credincioşie toată viaţa! 

 -Mă bucur de devotamentul tău. Văd că eşti un om 

cinstit, n-ai lua niciodată nimic din ce nu ţi se cuvine. 

 -De bună seamă! Noi păzim toată Legea lui Iahve. 

 -Aşadar, de mâine te muţi în palatul meu, cu toată 

familia ta. Am încăperi destule în palat. 

 -Parcă visez… Ce noutate! Iahve să-ţi dea sănătate şi 

tot  ce-ţi doreşti! Mare bunătate ai arătat pentru mine astăzi!  

 Viaţa lui Noam revenise la standardele înalte de 

dinainte, de când  preluase slujba la palatul guvernatorului. O 

vreme, prietenul său, Dagan cu familia sa, fuseseră supăraţi 

din cauza despărţirii de familia lui Noam. Dar situaţia asta nu 

dură prea mult. Într-o zi, guvernatorul îi ceru lui Noam să gă-

sească un om de nădejde care să inventarieze cât mai exact 

toate bunurile care aparţineau cetăţii. La care, Noam, se gândi 

întâi şi întâi la bunul său prieten, la Dagan. Guvernatorul îi 

făcu pe plac. Aşa că, mare bucurie îi aduse lui Dagan un 

trimis al guvernatorului care îi spuse vestea cea mare. Nici că 

se putea o bucurie mai mare pentru bietul negustor scăpătat, 

la fel şi pentru casa sa! 

 Noam şi Dagan îşi făceau cât se poate de conştiincios 

dregătoriile peste care au fost puşi. Guvernatorul era foarte  

mulţumit de devotamentul celor doi. După numai câţiva ani, 

atât casa lui Noam, cât şi cea a lui Dagan, ieşiră bine din 

sărăcie. Încetul cu încetul, averea lor creştea, redevenea, 

măcar în parte, cum fusese înainte de faliment. Dagan se 

gândea mereu că e dator lui Noam, dar acesta refuza 

întotdeauna să audă de înapoierea averii sacrificate. Zicea 

prietenului său că răsplata pentru faptele bune vine de sus, de 

la Iahve, şi mai puţin de la oameni! Acest lucru îl uimea pe 

Dagan. Ce fel de Dumnezeu este acest Iahve, căruia îi place 
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să răsplătească bunătatea oamenilor? Numai un astfel de 

Dumnezeu putea face atâtea minuni, ca aceea prin care el 

reuşise să scape de faliment. 

 Mai trecură câţiva ani de când Noam şi familia sa 

trăiau în belşug la palatul guvernatorului. Deşi se vedeau rar, 

Sharuma, băiatul guvernatorului şi frumoasa Estera - acum 

devenită o fată de şaisprezece ani, inteligentă şi bună la suflet 

- trăiau cu mare intensitate puţinele clipe petrecute faţă în faţă 

atunci când se întâlneau, întâmplător sau nu. Se vedea pe 

chipurile lor, pe zi ce trecea, că inimile li se aprindeau din ce 

în ce mai mult, dorul creştea. Acest fapt nu scăpă nici 

privirilor părinţilor Esterei, dar nici părinţilor lui Sharuma, 

care au şi început să se gândească la cununia copiilor lor. 

 Căsătoria celor doi tineri nu era greu de pus la cale, de 

vreme ce copiii se sorbeau din ochi cu nespusă înflăcărare ori 

de câte ori aveau prilejul să se întâlnească. În final, părinţii  

deciseră nunta copiilor, nuntă ce se făcu cu cea mai mare 

grandoare princiară! 

 Dar, înainte de a decide căsătoria, evreul Noam şi 

severul guvernator asirian avură discuţii îndelungi cu privire 

la deosebirile de credinţă ale popoarelor din care făceau 

parte. Noam explica neînduplecat de ce trebuie păzită legea 

lui Iahve, Cel care a zidit cerurile şi pământul, şi de ce nu 

trebuie adusă închinare unor zei păgâni, născociţi de oameni. 

Până la urmă, guvernatorul fu convins de justeţea celor spuse 

de Noam. Chiar şi el începea să creadă în adevărul credinţei 

în Iahve. Au convenit, deci, ca Estera, împreună cu viitorul ei 

soţ, Sharuma, la fel şi copiii ce urmau să se nască, să păzeas-

că pe mai departe legea lui Iahve, să ţină Sabatul, să nu se 

spurce cu niciun fel de bucate necurate. Până la urmă, guver-

natorul recunoscu că şi el crede în Iahve şi că are de gând să 

se convertească la credinţa iudaică. 
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 După căsătorie, guvernatorul dărui familiei lui Noam, 

dar mai ales tinerilor însurăţei, atâta avere, cum nici n-ar fi 

visat vreodată! Şi băieţii lui Noam fuseseră primiţi în diferite 

slujbe ale guvernatorului, primind şi ei lefuri şi case frumoase 

în incinta cetăţii Ninive. Când se văzu iarăşi bogat, Noam îl 

ajută şi pe Dagan să-şi răscumpere vechile sale tarabe din ba-

zar încât, în scurt timp, Dagan redeveni acelaşi negustor 

influent cum fusese înainte de faliment. Şi niciodată Noam nu 

voise să primească înapoi datoria de la Dagan, spunând că 

Iahve îi dăduse însutit înapoi faţă de cât ajutase el pe prie-

tenul său la nevoie. 

 Mulţi ani după aceea treburile în cetatea Ninive au 

mers bine şi se vedea că guvernatorul devenise un om mult 

mai bun, încât locuitorii cetăţii erau fericiţi şi mândri de el. 

Urmând exemplul acestuia, toţi prietenii lui Noam, chiar şi 

cei din neamul asirienilor, sfârşiră prin a aduce laudă şi recu-

noştinţă veşnică Bunului şi Unicului Dumnezeu al Univer-

sului, lui Iahve, marele ocrotitor al poporului Israel! 
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Cetatea de lumină 
 

 

 Armenia - ţara câmpiilor de la poalele munţilor impu-

nători, despăduriţi, atât de vecină cu muntele biblic Ararat. 

Dacă în câmpiile ţării rodesc culturi agricole îmbelşugate, 

locuitorii de la munte supravieţuiesc, în mare parte, doar 

datorită păşunilor întinse de pe pajiştile înverzite ale ver-

sanţilor prăpăstioşi. Acolo, pe crestele munţilor, de când e 

lumea, se găseau sate de păstori care se ocupau în principal 

cu creşterea oilor. Pe aceste locuri mai rar poţi vedea animale 

mari, vaci, boi ori cai. Catârul, măgarul, capra şi oaia sunt 

aici la ele acasă. Şi totuşi, oameni acestor sate par cei mai 

fericiţi locuitori ai pământului. 

 Cu totul altfel arătau în antichitate satele de la câmpie. 

Erau ticsite de oameni, locuind în case încropite din piatră, 

căci lemn era prea puţin în Armenia. Erau sate de oameni 

harnici, pricepuţi cultivatori de grâu, orz, secară şi mei, dar şi 

de felurite legume: napi, varză, sfeclă, ceapă, usturoi. A mai 

dat Cel de Sus un mare dar locuitorilor acestor ţinuturi: gră-

dini şi livezi întinse, care rodesc multe feluri de fructe:  rodii, 

cireşe, meri, peri, curmale, măsline, struguri şi încă alte bună-

tăţi ale pământului. 

 În această ţară de legendă - parcă separată de Crea-

torul lumii în două tabere de locuitori atât de diferiţi în preo-

cupări - pe primul şir de munţi care străjuiesc marginea câm-

piei era aşezată o cetate impozantă, înconjurată de ziduri 

puternice de piatră, albind pe vârful muntelui, încât cetatea se 

putea vedea de departe, dintre sutele de sate din vale, risipite 
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prin câmpia armeană. Cetatea era un simbol, un ideal pentru 

bieţii locuitori de la câmpie, dar şi de la munte, inspirând 

frumuseţe şi bogăţie. Însă bunătăţile cetăţii nu erau hărăzite 

pentru tot poporul amărât, ci mai degrabă pentru locuitorii 

privilegiaţi ai cetăţii. 

 De-a lungul multor veacuri de după Potopul lui Noe, 

locuitorii acestor ţinuturi au uitat învăţăturile cele adevărate 

de la primul patriarh de după potop, încât au devenit cu totul 

idolatri şi au început să se închine la tot felul de lucruri făcute 

de mâna omului, ori la soare, la lună, la fenomenele naturii. 

Era o lume pierdută, care vag mai percepea rânduielile lăsate 

de Dumnezeu primilor oameni. Apăruseră preoţi falşi, temple 

închinate idolilor, ceremonii stranii, superstiţii înrobitoare, 

numeroase şi înfricoşătoare. Dacă oamenii ţinutului mai res-

pectau o brumă de omenie şi anumite reguli sociale bune, asta 

se datora faptului că, chiar şi în lumea decăzută, încă mai 

existau oameni care iubeau dreptatea, bunătatea şi întraju-

torarea. Şi asta, în ciuda tendinţei stăpânitorilor de a asupri 

totul, şi oameni, şi cugetele lor. Un dram de omenie supravie-

ţuia în civilizaţiile omeneşti de pretutindeni, în pofida nedrep-

tăţilor stăpânitorilor, a cuceritorilor, a hoţilor, a bolilor şi a 

necazurilor de tot felul. 

 Dar iată, în acele ţinuturi încremenite de mii de ani, se 

întâmplă ceva deosebit. Şi nu fu un cutremur, un uragan, un 

fulger devastator, ori un vulcan furibund. Era un fapt, la 

prima apreciere, nesemnificativ.  

 Doi oameni călătoreau pe drumuri pietroase, prăfuite, 

şi păreau istoviţi de atâta drum, sleiţi de puteri, de foame şi 

de vântul stepelor. Cei doi începură să urce cărările anevo-

ioase şi întortocheate ce şerpuiau mereu, şi mai aveau destul 

până să ajungă sus de tot, la cetatea cea albă de pe înălţimi. 
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 Cine erau cei doi? De ce veniseră ei pe aceste melea-

guri? Să-i ascultăm discutând la un popas al lor, înainte de a 

ajunge la cetate: 

 -Frate Marcu, mai avem mult de urcat? zise cel mai 

tânăr dintre ei. 

 -Nu te nelinişti, ucenicule Pamfiliu. Domnul ne ajută 

să ajungem încă înainte de apusul soarelui în cetate! Stai 

liniştit şi odihneşte-te. Mai bine să gustăm ceva din merindele 

noastre. Mai avem aici o turtă şi nişte smochine, din cele 

dulci, răspunse călătorul cel mai în vârstă. 

 -Hai să mulţumim Domnului Isus Hristos, pentru că 

ne-a ajutat să ajungem la această cetate, unde avem de făcut o 

lucrare atât de mare! 

 -Frate Pamfiliu, nu ai o oarecare teamă, sau, mă rog, o 

strângere de inima de a intra în vorbă cu cei din cetate? 

reveni misionarul cel mai în vârstă. 

 -Teamă? Când ai pornit să faci lucrarea Domnului să 

ai teamă? Doară suntem conduşi de însăşi mâna Celui de Sus! 

 -Amin! recunoscu misionarul mai vârstnic, mulţumit 

de răspunsul ucenicului său. 

 După ce luară sărăcăcioasa gustare şi după ce-şi 

răcoriră sufletul cu câte o rodie siropoasă, strânseră lucrurile 

şi se îndreptară din nou spre cetate. 

 Nu le-ar fi fost prea uşor celor doi misionari într-o 

cetate cu totul străină, în care nu cunoşteau pe nimeni şi nici 

limba localnicilor nu o cunoşteau. Erau, totuşi, încrezători, că 

vor găsi un tălmaci care să-i ajute. Nici nu le trebui mult să-l 

caute, deoarece găsiră repede exact ce le trebuia - un servitor 

sclav al unui negustor, care vorbea limba elină atunci când 

fusese cumpărat ca sclav de stăpânul său din Antiohia, de la 

un antreprenor grec. Omul ştia limba elină pe care o vorbeau 

cei doi misionari, dar nu avea nici cele mai mici deprinderi de 
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a discuta lucrurile spirituale. De aceea, cei doi misionari înce-

pură să discute mult cu acest servitor, explicându-i misiunea 

lor despre evanghelizare. Spre surprinderea lor, omul înţelese 

bine şi misiunea şi partea spirituală a activităţii. Necazul era 

că stăpânul acestui tălmaci de conjunctură nu era deloc fericit 

că sclavul său nu-şi face treaba lui, că discută îndelung cu 

străinii. Rezolvară şi acest lucru, plătindu-i negustorului pen-

tru folosirea servitorului ca tălmaci. Servitorului chiar începu 

să-i placă foarte mult noua sa îndeletnicire. Stăpânul său, deşi 

plin de treburi şi de griji în privinţa afacerilor sale din cetatea 

armeană, simţea o vagă curiozitate despre lucrarea celor doi 

străini. Îi explica, atât cât se pricepu, despre ce era vorba, dar 

spre marea nedumerire a negustorului, auzi: 

 -Cum adică, cei doi nu discută afaceri, politică, ori 

filozofie? întrebă negustorul, contrariat. 

 -Deloc, răspunse servitorul. Ei au o afacere mult mai 

importantă aici. Ei vorbesc despre o Împărăţie Nouă, un 

Pământ nou, în care nu există nici sărăcie, nici moarte, nici 

păcat!… 

 -Cum adică nu există moarte? Ce împărăţie e asta? 

Sunt poveşti, luă negustorul în derâdere spusele servitorului. 

De mâine nu te mai las să slujeşti străinilor! Aici să stai, 

lângă marfă, să nu te prind că faci altceva! 

 Mai apoi, negustorul îşi schimbă gândul. Ceru ca ser-

vitorul să-i povestească mai pe îndelete despre cele ce îi po-

vestiseră cei doi străini. Această curiozitate îi fu provi-

denţială, aflând astfel că cei doi străini vorbesc despre cu 

totul altceva decât vorbea toată lumea, fie bogaţi, fie săraci. 

Aşa că, porunci servitorului să vină cu cei doi misionari 

străini la taraba lui, să-i descoase el mai bine. În loc să-şi 

stingă curiozitatea, discuţia cu străinii se aprindea mai tare. 

Cu cât auzea mai multe de la aceşti misionari, cu atât îşi 
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dădea seama că se află abia la început cu cunoaşterea. De la o 

vreme, îndrăgi aceste discuţii cu străinii atât de mult, încât îi 

pofti seara, la lăsarea întunericului, să vină să înnopteze la el 

acasă. Aici, după ce oaspeţii erau serviţi cu bucate alese, dis-

cuţiile se întindeau mult până spre miezul nopţii. 

 Acest început de lucrare era cât se poate de prielnic 

celor doi străini misionari. Domnul le crease toate condiţiile 

ca să vestească Evanghelia în această cetate frumoasă din 

Armenia. 

 În câmpie, la poalele cetăţii impozante de pe munte, 

se afla un sat de oameni săraci, care trăiau din te miri ce, 

crescând vreo două vite pe lângă casă, sau cultivând câteva 

cereale şi zarzavaturi. Mai aveau şi vreo câţiva pomi roditori 

în jurul casei, care erau bogaţi şi totodată singura speranţă de 

bunătăţi pentru copilaşii familiilor lor numeroase. 

 Una din aceste case, nu cea mai săracă, una de la 

marginea satului, era locuită de o familie tare nevoiaşă, care 

avea patru copii, cu pământ foarte puţin, încât erau nevoiţi să 

lucreze cu ziua pe la oamenii bogaţi pentru mâncare, pentru 

câteva părăluţe, ori pentru câteva măsuri de grâu din recolta 

de vară. Şi copiii, abia ajunşi la o vârstă cât să poată lucra, 

erau deja trimişi să lucreze pe ogoarele bogătaşilor, muncind 

din greu toată ziua. Când nu munceau cu ziua aveau destulă 

treabă în propria lor gospodărie. Părinţii erau prea nevoiaşi ca 

să nu-i pună la muncă, încă de mici, pe aceşti copii ai lor. Iar 

aceştia munceau supuşi, ştiind cât de grea este viaţa şi veneau 

bucuroşi acasă când căpătau câţiva bănuţi de aramă sau ceva 

de mâncare. Părinţii lor, Vahram şi Ara, le puseseră numele: 

Haldita, Artan, Gazane şi Bazuk. 

 Nu de puţine ori copiii erau trimişi în târgul din ceta-

tea de sus să vândă câte ceva ce aveau prin gospodărie: ouă 

de păsări, lapte de capră, smochine ori rodii. Lor le plăcea 
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această preocupare, să meargă la târg, în cetate, că numai pe 

acolo vedeau o altfel de lume, una deosebită, precum şi 

bogăţii pe la tarabe. Erau entuziasmaţi de forfota din oraş, de 

mulţimea de oameni, de discuţiile aprinse de la tarabe. Deşi 

marfa pe care o aduceau la vânzare era foarte greu de vândut, 

ei aveau răbdare multă şi nu se descurajau nici dacă rămâ-

neau cu marfa nevândută, ştiind că vor încerca a doua zi să 

vină din nou la târg. Într-un fel, era pitoresc să mergi dimi-

neaţa spre târgul din cetate, vedeai o mulţime de oameni 

urcând sau coborând cărările rătăcitoare spre creasta mun-

telui, cărând pe spinare desăgi cu marfă sau cobiliţe de care 

atârnau coşuri. Alţii, mai pricopsiţi, duceau marfa la târg pe 

spinarea măgarilor sau a catârilor. 

 Cel mai mare succes la vândut produse în târg avea 

fata cea mare a familiei, Haldita. Avea un fel drăgăstos de a 

vorbi cu oamenii, iar aceştia o îndrăgeau mult şi cumpărau 

mai tot ceea ce avea ea de vânzare. Unii din cetate începuseră 

să o ştie deja şi cumpărau de la ea ori de câte ori aveau 

ocazia. Meritele ei erau lăudate şi în familie, era cea mai 

talentată la vândutul în piaţă. Se înţelege, câştigurile familiei, 

din ceea ce vindeau în târg erau foarte mici, că abia le 

ajungeau să cumpere ceea ce le era de mare nevoie. Dar, din 

puţinul pe care-l aveau, cei din familia Halditei aveau 

obiceiul să ajute pe ici, pe colo şi pe unii amărâţi din vecini, 

cu mult mai nevoiaşi decât ei. Şi iată, aşa zi după zi, an de an, 

cei din sat îşi duceau veacul, mulţumiţi cumva de traiul lor. 

Se învăţaseră cu greutăţile vieţii, cu suferinţele şi cu nedrep-

tăţile care nu-i ocoleau deloc. 

 Dar cea mai mare greutate asupra locuitorilor din 

satele Armeniei de atunci erau birurile din ce în ce mai mari, 

pe care asupritorii perşi le impuneau populaţiei din ţara cuce-

rită. Vameşii şi perceptorii puşi de perşi nu aveau milă de cei 
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care nu-şi puteau plăti dările şi le luau puţinele bunuri de prin 

gospodăriile şi aşa sărace. Această stare de lucruri a condus la 

înmulţirea revoltelor faţă de stăpânitorii străini. Dar 

stăpânirea persană avea un mic avantaj, înlăturând asuprirea 

din partea altor popoare, la fel de nemiloase, care îi  stăpâ-

niseră timp de veacuri.  

 Până atunci, Haldita, la fel şi ai ei, nu avusese nicio-

dată parte să asculte Cuvântul Evangheliei. Asta până într-o 

zi când, în drum spre casă, după ce vându toată marfa pe care 

o dusese la târg, se opri într-o piaţă a cetăţii unde văzu un 

grup de oameni adunaţi să asculte doi străini ce vorbeau ceva 

însemnat într-o limbă străină. De la primele fraze, ascultând 

ce zicea tălmaciul, i se păru că e ceva frumos, interesant, ceva 

care exista deja demult în inima şi în gândurile ei, sentimente 

pe care nu reuşea până atunci să le exprime în grai obişnuit. 

Asculta cu aviditate despre un Mântuitor, despre un Dumne-

zeu milos, despre iubire şi despre învierea lui Isus Hristos. 

Toate aceste discuţii o captivară. Plecă din piaţă cu sufletul 

mulţumit de aceste cuvinte mângâietoare pentru inima ei. 

 A doua zi, în timp ce venea cu alte alimente spre 

piaţă, se întâlni faţă în faţă cu cei doi străini. Îi salută, zâm-

bind, deşi nu cunoştea limba pe care o vorbeau. Câteva 

cuvinte erau însă suficiente să înţeleagă totuşi câte ceva. De 

bucurie, fata vru să le dea în dar nişte fructe din coş. Cei doi 

străini fură foarte bucuroşi de gestul ei, dar îi oferiră bănuţi 

drept plată. Ea refuză plata dar, la insistenţa misionarilor, 

acceptă până la urmă bănuţii. În felul acesta fata se împrieteni 

cu cei doi străini. 

 Într-o zi însă se petrecu o scenă neplăcută în cetate. În 

timp ce misionarii îşi îndeplineau misiunea propovăduind 

mulţimii adunate în piaţă, deodată năvăliră câţiva inşi turbu-

lenţi, urlând şi gesticulând asupra mulţimii adunate la pre-
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dică. Mulţi dintre auditori se speriară şi fugiră, alţii nu reuşiră 

să fugă şi încasară o bătaie cruntă. Cel mai mult avură de 

suferit cei doi misionari, căci fură bătuţi rău, rămânând aproa-

pe fără suflare. Haldita nu fugise ca ceilalţi, ci stătu deoparte 

şi privi înspăimântată la grozăvia care se petrecea. Când furia 

celor turbulenţi încetă iar piaţa se goli de lume, rămânând 

doar cei doi misionari întinşi pe jos, mai mult morţi decât vii, 

Haldita, încă înspăimântată de urgia evenimentelor, prinse 

curaj, îşi roti privirile în jur să vadă dacă n-o urmăresc oame-

nii cei răi, apoi se apropie de cei doi răniţi. Văzând că încă 

mai suflă, dar suferă cumplit, se gândi ce să facă pentru ei. 

Cu puţinele ei puteri, reuşi să-i tragă din mijlocul pieţii lângă 

un gard, pe iarbă. Duse palma la fruntea lor. Erau înfier-

bântaţi şi sufereau din greu. Alergă repede la o cişmea din 

apropierea pieţei şi aduse în căuş nişte apă şi, cu ajutorul unui 

batic răcori frunţile celor doi. Aceştia însă îşi reveneau greu. 

Aşa trecu ziua, până se înseră. Când întunericul cuprinse 

împrejurimile, cei doi începură să-şi recapete complet cuno-

ştinţa. Erau în mare suferinţă iar coastele, mâinile şi faţele 

aveau semne de lovituri adânci. Dar se puteau ridica în pi-

cioare, ceea ce era bine. Atunci Haldita avu ideea să-i ducă în 

vale, în satul ei, la casa părintească. 

 Vă închipuiţi câtă nelinişte şi câtă spaimă trăiseră cei 

din casa Halditei, neştiind de ce nu s-a întors fata lor pe ziuă, 

din piaţă. Văzând că fata întârzie, pe chipurile lor se instalase 

o îngrijorare apăsătoare. Tocmai îşi ziceau să plece spre 

cetate şi s-o caute, când, în fine, auziră glas de oameni şi 

mişcare pe cărările cuprinse de întuneric ce coborau dinspre 

cetate. Se repeziră într-acolo şi o găsiră pe Haldita ajutându-i 

pe cei doi străini să meargă pe potecile întunecoase, necunos-

cute, spre satul din vale. Prinsese bine faptul că cei din casa 



Viorel Darie 
 

75 

 

Halditei au ieşit în întâmpinare, căci ajutorul lor pentru cei 

răniţi se dovedi de mare folos. 

 Astfel, în acea noapte, dar şi în zilele următoare, cei 

din familia Halditei s-au ocupat de oamenii aceia răniţi şi le-

au acordat tot sprijinul pentru tămăduirea rănilor, folosind 

felurite plante. Avuseseră grijă să-i hrănească bine, ca să 

prindă puteri. În tot acest timp misionarii au avut ocazia să 

vorbească despre Isus Hristos, Mântuitorul omenirii, despre 

suferinţele Lui pe pământ, despre răstignire, despre învierea 

sa. De bună seamă, toţi cei din casa Halditei rămaseră foarte 

uimiţi de frumuseţea acestor povestiri evanghelice. Sfârşiră 

prin a crede în Isus Hristos.  

 Cei doi misionari îi întrebară dacă n-ar dori să se bo-

teze. Bineînţeles, fură cu toţii de acord, de îndată. Atunci toţi 

cei ai casei, inclusiv Haldita, primiră botezul lui Isus Hristos 

în apa unui râu din preajma satului. Astfel, în casa părinţilor 

Halditei, luă fiinţă prima biserică creştină din acel ţinut. 

 Se întâmplă însă şi o altă minune în casa părinţilor 

Halditei. Fratele ei mai mic, Bazuk, jucându-se prin pomi, 

căzu şi-şi frânse o mână. La vaietele sale, se adunară toţi ai 

casei. Acest fapt ajunse şi la urechile misionarilor. Când îl 

văzură pe băiat, le-a fost milă de el. Atunci Marcu, cel mai în 

vârstă dintre misionari, chemă toată familia lângă el, înălţă 

ochii spre cer şi rosti o rugăciune fierbinte către Domnul Isus 

Hristos. Ca prin minune, mânuţa copilului se vindecă pe loc, 

încât băiatul începu să zburde vesel prin curte.  

 Se mirară de această minune toţi dintre cei ai casei, 

dar şi vecinii acestora. Astfel  făcu Domnul ca biserica creş-

tină din casa părinţilor Halditei să crească, devenind neîncă-

pătoare. De atunci, adunările la predicile misionarilor se 

făceau la umbra unui nuc bătrân, unde se aduna mulţimea de 

suflete dornice să asculte Cuvântul Domnului. 
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 Trecu ceva vreme de la ultimul incident din cetate, 

care se soldase cu vătămarea misionarilor. Locuitorilor cetăţii 

nu le veni să creadă când, într-o zi, în piaţă se adună o mulţi-

me de oameni să asiste la o predică. Printre cei din preajma 

celor doi misionari, se afla negustorul Arnok, întreaga familie 

a Halditei, chiar şi băiatul lor cel mic, Bazuk. Toţi cei adunaţi 

se minunau de relatările misionarilor despre cum au putut să 

vindece aceştia mâna copilului doar printr-o simplă rugă-

ciune. Atunci începură să aducă bolnavi cu felurile suferinţe 

de prin cetate şi să-i implore pe misionari să-i vindece dacă se 

putea. Misionarii spuneau tare şi răspicat oamenilor că nu de 

la ei vine puterea de vindecare, ci de la Cel de Sus, de la 

Mântuitorul Isus Hristos, cel care dă viaţă şi sănătate oricui 

crede în El. Ca prin minune, cei mai mulţi dintre cei aduşi 

spre vindecare plecau sănătoşi de acolo, lăudând numele lui 

Isus Hristos pe care de-abia acum îl cunoscuseră! 

 Acest şir de minuni au avut darul să-i convingă pe 

oamenii din cetate de puterea noului Mântuitor, Cel propovă-

duit de misionari. Aşa că, o mare dintre ei începură să vină 

mereu să asculte predicile. Veneau mulţimi mari de oameni 

din cetate, dar şi din satele din apropiere, dintre cei care 

aflaseră minunata veste. De data asta răufăcătorii, cei care îi 

ciomăgiseră pe misionari, nu mai avură curajul să se atingă 

de ei, erau bine protejaţi de proaspeţii credincioşi din cetate.  

 Într-un Sabat se petrecu o procesiune imensă în ceta-

te: mulţimi mari de oameni care credeau în Isus, îmbrăcaţi în 

haine albe, se adunară şi porniră la vale, spre albia unui râu 

învolburat, unde începu botezul care ţinu toată ziua, ba încă 

mai rămăseseră mulţi care urmau să fie botezaţi în ziua 

următoare. 

 În scurt timp, aproape toată mulţimea din cetate, dar şi 

din împrejurimi, cunoscu Adevărul propovăduit de misionari 
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şi de către ucenicii proaspăt desemnaţi de aceştia. Se părea că 

toată cetatea devenise creştină, ceea ce ar fi părut de necrezut 

cu doi ani în urmă. Chiar şi mai marii cetăţii se hotărâră să fie 

botezaţi, devenind creştini. Unii abia aşteptau, având acum un 

prilej cât se poate de bun să scape de stăpânirea Persiei şi a 

religiei acestora, cultul lui Zoroastru. 

 Nu cedară uşor persanii din privilegiile lor şi nici slu-

jitorii lor din cetate. Însă populaţia cetăţii era unită, hotărâtă 

să se declare creştină, ca să scape definitiv de influenţa per-

sană. Şi, se poate spune că, pentru o bună bucată de vreme, 

chiar reuşiseră. 

 Doar că, răzbunarea celui rău nu aşteptă să se arate. 

Erau încă destui prin cetate care aveau interesul să-i alunge 

pe creştini din ţinut, să nu piardă privilegiile lor religioase şi 

politice de care aveau parte. Aceştia se gândiră să născo-

cească ceva ca să zădărnicească lucrarea de evanghelizare din 

Armenia. Trimiseseră soli în cetăţile din Asia Mică să cheme 

oastea romană, să vină să reprime mişcarea creştină neavenită 

pentru ei. Aşa se face că, în lunile care urmară, în ţinut apă-

rură cohortele romane care, în marş, urcară spre cetate, pus-

tiind satele din jur şi ocupând fortăreaţa de pe munte fără 

lupte însemnate de apărare din partea locuitorilor. După 

ocuparea oraşului, stăpânitorii romani voiră să impună religia 

lor în cetatea armeană ocupată. De bună seamă, acest lucru a 

creat multă de nemulţumire în rândul populaţiei cetăţii care, 

la îndemnul conducătorilor, se răzvrătiră, generând multe 

revolte. Cohortele romane nu stătură mult pe gânduri şi pri-

miră ordin să nimicească oraşul, drept răzbunare la tentativa 

de nesupunere. Astfel, cetatea creştină, ca şi câteva sate din 

jur, fură mistuite în flăcări. Ca să fie mai siguri că locuitorii 

fugiţi nu se vor întoarce la loc în oraş, soldaţii romani dărâ-

mară şi pârjoliră cetatea din temelii. 
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 Jale mare fu în Armenia în acele zile triste. Cei care  

scăpară de reprimarea romană o luară pe calea pribegiei, care 

încotro, unde văzură cu ochii. Şi nu se opriră decât în alte 

sate armene, depărtate de cetatea distrusă, unii chiar părăsiră 

ţara, trecând în ţările vecine, mai ales în Siria şi Persia. Poate 

că Domnul ştiuse de ce a fost îngăduit să fie aşa de loviţi de 

răzbunarea celui rău, dar era limpede că cel rău voise să su-

grume cu totul lucrarea de evanghelizare.  

 Dar cum un foc nu-l poţi stinge doar spulberându-l, 

aşa nici lucrarea Domnului Isus Hristos, prin dărâmarea 

cetăţii, nu putuse să fie stinsă, ci făcuse ca creştinii să se răs-

pândească pe mari întinderi ale Armeniei şi chiar în ţările 

vecine, încât în scurt timp sămânţa Adevărului biblic fusese 

răspândită în numeroase sate şi cetăţi din Armenia şi din alte 

ţinuturi, iar împrăştierea creştinilor din cetatea de pe munte 

determinase ca Evanghelia lui Hristos să se aprindă în cele 

mai îndepărtate locuri din lume. Nici măcar două sute ani nu 

au trecut după aceea, că Armenia a devenit o ţară în întregime 

creştină. 

 

* 

 

 În acele zile, când cohortele romane dărâmau cetatea, 

Haldita fu prinsă în iureşul evenimentelor chiar între zidurile 

târgului. Când izbucniră luptele, înspăimântată, nu ştiu înco-

tro s-o ia. O vreme reuşi să se adăpostească la taraba negusto-

rului armean Arnok. Acesta, înfricoşat şi el de evenimente, 

nu ştia ce să ia mai degrabă de prin casă ca să fugă din cetate 

cât încă mai era timp. Încărcă o căruţă cu vârf şi porni la vale, 

prin sate, ca să ajungă în altă provincie unde avea nişte rude. 

Ar fi luat-o şi pe Haldita cu el, dar ea era foarte îngrijorată de 

soarta părinţilor şi a fraţilor ei. Se despărţiră cu speranţa că se 
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vor reîntâlni după furtuna evenimentelor acelea. Haldita în 

schimb, porni în fugă către satul ei din vale.  

 Nu apucase să se depărteze prea mult de cetatea în 

flăcări când privirile ei dădură de un soldat roman care zăcea 

rănit sub un gard. Cu frica cuibărită în inimă, ar fi vrut să 

treacă grăbită pe lângă el, dar se opri, ceva parcă o făcu să-i 

fie milă de omul rănit, ce suferea cumplit. Se apropie de el să 

vadă în ce stare se află. Nu putea vorbi cu el, că nu-i cunoştea 

limba. Dar înţelese că are nevoie de ajutor, că are răni urâte la 

piept şi pe obraz. Găsi nişte apă prin preajmă, spălă cu grijă şi 

delicateţe rănile străinului, apoi îi legă strâns rana cu baticul 

ei. 

 Nu mai ştia ce să facă, dar se gândi că nu poate să-l 

lase aşa, să moară acolo lângă gard. De aceea, îl ajută să se 

ridice şi-l aşeză pe o laviţă de lângă o cişmea. Apoi îi ceru să 

stea acolo liniştit până revine, cât timp va fugi până acasă în 

satul ei să cheme nişte ajutoare. Ca prin minune, satul ei nu  

fusese mistuit încă de cohortele romane, deşi se afla foarte 

aproape de cetatea distrusă. Fugi cât putu de repede spre casă, 

chemă părinţii şi cu încă vreo doi vecini creştini din sat, au 

hotărât să dea o mână de ajutor ostaşului roman rănit. Îl 

găsiră pe laviţa de lângă fântână, îl luară în braţe şi-l aduseră 

în casa părinţilor Halditei. Era a doua oară când fata aducea 

răniţi în casă. De aceea părinţii nu se mirară, ci săriră degrabă 

în ajutorul omului rănit, deşi era un roman, deci un mare 

duşman al creştinilor armeni. 

 După un timp de şedere în casa lor creştinească, 

Flavius - aşa îl chema pe soldatul roman - se întremă şi se 

pregăti să plece. Dar unde să plece? Părinţii Halditei aflară că 

nu departe de cetatea în flăcări cohortele romane îşi aşezară 

tabăra. Aşa că Flavius, mulţumind salvatorilor săi, dar mai cu 

seamă inimoasei Haldita, plecă să întâlnească cohortele oştirii 
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sale. Celor din casa Halditei le venea greu să se despartă de 

ostaşul roman, căci se obişnuiseră atât de mult cu el, văzând 

că are suflet curat şi bun, în ciuda atrocităţilor săvârşite de 

alţi romani în cetatea armeană. 

 Când ajunse în tabăra ostaşilor săi camarazi, Flavius  

fu întâmpinat cu bucurie, fiindcă toţi îl crezură mort. Trebui 

însă să le povestească, în mai multe rânduri, cum fusese 

salvat de la moarte de nişte creştinii armeni. Relatarea lui îi 

cam puseră pe gânduri pe ostaşii legiunii romane, începând să 

vadă cu alţi ochi întâmplările din ultima vreme, din acel ţinut.  

 Vestea despre Flavius ajunsese şi la comandantul oşti-

rii romane. Când i se povesti şi lui întâmplarea, rămase uimit. 

Cum adică? Aceşti creştini, pe care romanii îi considerau pe-

riculoşi, de fapt, sunt atât de buni la suflet? Sunt ei buni chiar 

şi cu vrăjmaşii lor? Asemenea fapte nu mai cunoscuseră ei de 

când umblau prin războaie în Asia.  

 Ca urmare a acestei întâmplări, în întreaga tabără ro-

mană apăru un interes deosebit pentru aceşti creştini, pentru 

credinţa lor. Soldaţii rămaseră surprinşi când Flavius le 

povesti despre eroul Isus, pe care ei, romanii, îl crucificaseră, 

dar care înviase şi devenise Cel ce dă viaţă tuturor oamenilor, 

viaţă veşnică. Şi aflară că, în ciuda faptului că-l răstigniseră 

pe fiul lui Dumnezeu, acesta tot îi iubeşte şi poate ierta pe 

oricine de orice păcat. Cu condiţia simplă ca omul să creadă 

în El şi să-şi recunoască păcatele. Mulţi dintre ostaşii romani 

au crezut aceste cuvinte şi s-au hotărât să-l urmeze pe Isus 

Hristos. 

 Meditând mult asupra noilor adevăruri aflate, cântă-

rind poveştile despre creştini, Flavius ajunse la înţelegerea că 

slujirea în armata romană nu mai e atât de însemnată. Începu 

să simtă că e de preferat să trăiască la fel ca un cetăţean 

obişnuit, să muncească la câmp, să poată duce o viaţă creş-
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tină. La câteva săptămâni după aceea, se hotărâse deja şi se 

duse la comandantul oştirii, cerându-i să fie eliberat din 

armată. Decizie sa produse multă uimire în întreaga tabără. 

Până la urmă nimeni nu-l putu opri să nu-şi ducă la înde-

plinire intenţiile. Părăsi armata, apoi îşi cumpără o casă la 

ţară şi un ogor, chiar în ţinutul acela, apoi se apucă să trăiască 

ca un gospodar de-al locului. 

 Şi pe când lucra el cu hărnicie în noua lui gospodărie, 

într-o seară se trezi la poarta casei sale cu doi inşi care păreau 

că veneau de departe. Cei doi spuseră că sunt misionari ai lui 

Isus Hristos şi că veniseră să viziteze creştinii din satele de 

lângă cetatea armeană dărâmată, să vadă ce se alesese de ace-

le sate. Ziceau că erau foarte bucuroşi că au mai rămas unele 

sate care nu au avut de suferit de pe urma răscoalei. În cele 

din urmă, ştiind cu cine avea de-a face, Flavius îi invită pe cei 

doi în casă. Se înţelegea greu cu ei, ştiind doar un pic de 

greacă şi putând să discute câtuşi de cât cu misionarii. 

Aceştia înnoptară în casa lui Flavius, iar acesta le mărturisi că 

este impresionat de creştini, de credinţa în Isus Hristos, Cel 

care promisese viaţă veşnică. Misionarii îi povestiră multe 

fapte biblice, încât tânărul roman rămase profund emoţionat 

de aflarea Adevărului celui nou şi fascinant. În mod firesc, 

Flavius sfârşi prin a fi botezat în apa unui râu din ţinut. 

 Cât timp locuiră misionarii în casa lui Flavius, au 

ajuns să se discute şi despre Haldita şi familia ei. Abia atunci 

Flavius îşi aminti de întâmplarea cu salvarea sa de la moarte 

chiar de către fata aceea creştină. Îşi aminti cu câtă dragoste îl 

înconjuraseră părinţii ei, până se vindecase. Adevăraţi oameni 

ai lui Dumnezeu! Cei trei îşi propuseră să meargă până în 

satul Halditei, să viziteze creştinii de acolo. Mare le-a fost 

bucuria aflând că niciun creştin din acel sat nu plătise cu viaţa 

şi încă îşi mai duceau traiul prin acele locuri. Părinţii Halditei 
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primiră cu mare bucurie vizita lui Flavius, pe care îl îndrăgi-

seră încă de atunci când se ocupaseră de vindecarea sa. Cu 

atât mai mult se bucurară aflând că tânărul ostaş roman 

devenise creştin. Cum era de aşteptat, această prietenie dintre 

soldatul roman şi frumoasa Haldita, nu se putea sfârşi altfel 

decât printr-o emoţionantă căsătorie. Iar la această nuntă a lor 

- care avu loc chiar acolo unde era vechea cetate, în fosta 

piaţă a târgului, acum năpădită de ierburi, s-a adunat atâta 

lume, că piaţa era neîncăpătoare pentru toţi cei veniţi la 

eveniment.  

 Nu trecu mult timp, iar vremurile s-au mai îndulcit şi 

pe locul acelei pieţe unde avusese loc nunta Halditei cu roma-

nul Flavius a fost zidită o biserică creştină de o mare frumu-

seţe! 

 

 După ani şi ani, într-o mică chilie de la poalele unui 

munte din Caucaz, un bărbat mai tânăr îngrijea pe unul foarte 

vârstnic, care nici nu mai avea putere să se ridice şi să umble 

prin împrejurimi. Se putea citi îngrijorarea pe faţa celui mai 

tânăr, neştiind ce să mai facă, să-l pună pe picioare pe cel mai 

în vârstă. 

 -Frate Pamfiliu, nu te mai osteni pentru mine! Atât 

mi-a fost dat să trăiesc pe lume, cu voie bună mă voi duce la 

odihnă, ca să mă adaug la şirul străbunilor mei care au părăsit 

lumea. Simt că zilele mele s-au sfârşit! 

 -Nu încă, frate Marcu! E atâta nevoie de tine printre 

credincioşii din aceste ţinuturi!... 

 -Nu te îngrijora, are Domnul grijă de lucrarea Sa! De 

aceea, te implor, după ce îmi voi da suflarea vieţii, să chemi 

creştinii din satul vecin să se ocupe de rămăşiţele mele 

pământeşti. Iar pentru tine am o importantă misiune: să pleci 

din nou pe drumuri, să treci prin toate satele din Caucaz, să 
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vizitezi creştinii şi bisericile lor mai vechi şi mai noi de aco-

lo. Să treci şi prin satele armene, să ajungi la casa Halditei, ca 

să transmiţi salutul meu, vestindu-i nădejdea iminentei reve-

niri pe norii cerului a Domnului nostru Mântuitor Isus 

Hristos. Apoi, dacă va fi voia Domnului, să continui călătoria 

până la biserica creştină din Antiohia, să dai acolo mărturie 

despre frumoasa şi binecuvântata noastră lucrare pe care am 

îndeplinit-o în Armenia şi în Caucaz… Domnul să fie 

proslăvit! 

 După aceste cuvinte, chipul bătrânului se însenină, 

ochii i se îndreptară spre cer şi mulţumiri către Isus Hristos i 

se auzeau la nesfârşit de pe buze, până când, încet-încet, pute-

rile îl părăsiră şi viaţa lui se stinse… 
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Gazela 
 

 

 La marginea unui pustiu întins şi cenuşiu din Magreb, 

între marea nesfârşită cu dune de nisip şi poalele Munţilor 

Atlas trecea un drum anevoios, pietros şi plin de spini, ce 

făcea legătură între două localităţi îndepărtate şi prospere. 

Drumul trecea printr-un sătuc neînsemnat, având doar câteva 

căsuţe amărâte, dărăpănate, uitate de zeci de ani în acelaşi 

peisaj de nisip şi prăpăstii bolovănoase, lipsite aproape în 

totalitate de vegetaţie şi apă. Una dintre umilele căsuţe ale 

micuţului sat era cea a unui beduin numit Hodja, care numai 

bogat nu se putea numi. Casa sa era dintre cele mai prăpădite, 

de fapt un bordei, cu acoperişul spart, cu un perete înclinat 

ameninţând să cadă. Avea improvizat un mic şopron unde-şi 

adăpostea noaptea cele trei căpriţe ale sale, ca să nu fie devo-

rate de şacali. În jurul casei, mai nimic, doar câteva straturi 

de ceapă şi napi, câteva tulpini de porumb răsărite pe lângă 

gardul sărăcăcios dinprejurul gospodăriei.  

 Dimineaţa beduinul lăsa locuinţa descuiată, cu uşa 

larg deschisă ca să intre soarele şi aerul curat înăuntru, iar el 

pleca pe coclaurile din jur să caute câte ceva de mâncare 

pentru căpriţe. Ici-colo mai găsea câte un smoc de iarbă, ba 

mai rupea din tufe nişte frunze cu care hrănea protejatele sale 

fiinţe. 

 Dar ceea ce avea beduinul cel sărac şi n-avea niciun 

alt locuitor al sătucului era o viroagă stâncoasă, drept în spa-

tele gospodăriei, din care ţâşnea un fir de apă. Acest filon era 

o binecuvântare, iar beduinul nu contenea să mulţumească 
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Cerului pentru acest dar. Într-adevăr, sârguinciosul beduin, 

săpând în stâncă şi amenajând un pic izvorul, a făcut ca din 

munte să iasă firicelul de apă rece, ce se aduna într-o mică 

fântână zidită din pietre. Ca să răsplătească darul ceresc cu 

apa aceea atât de valoroasă în ţinut acela pustiu, beduinul 

Hodja ieşea adesea în faţa casei sale, aşeza o măsuţă de lemn 

la marginea drumului, punea pe măsuţă un vas plin cu apă 

rece şi, ori de câte ori trecea vreun drumeţ sfârşit de sete şi de 

arşiţa zilei, el umplea cana de lut cu apă, oferind-o trecă-

torului. Fără nicio plată! Îi făcea plăcere să facă o faptă bună 

ori de câte ori avea prilejul. Se înţelege, apa din izvorul 

izlazului său nu se sfârşea, precum nici bunătatea sa. 

 Ceea ce ar părea însă foarte curios, nu se ştie cum şi 

de unde, în faţa casei beduinului apăru un pui de gazelă, mic, 

drăgălaş şi jucăuş. Când ieşi din casă şi văzu minunea, nu-i 

veni să creadă. Puiul nu era fricos, dimpotrivă, era încrezător 

şi se uita atent la el. Ce trup sublim avea, cu urechiuşe lungi 

şi corniţe încă foarte mici! Ca să nu mai vorbim de ochişorii 

săi cât se poate de expresivi, ca ai unei fete frumoase! 

Beduinul luă o cană cu apă, se apropie de pui şi-l îmbie, cu 

vorbe blânde, să bea. Se vede că puiul remarcase deja bunăta-

tea deosebită a omului, de aceea nu se sperie deloc când cana 

îi atinse botul. În acel moment, doar se cutremură şi o zbughi 

câţiva paşi mai încolo. Dar mirosul răcoritor şi irezistibil al 

apei reci nu-i dădu pace. Se apropie din nou de cana întinsă, 

cu apa rece ca gheaţa şi începu să guste încet. Închidea ochii 

de plăcerea răcoritoare a apei. Băuse toată cana. Omul îi mai 

umplu una. Când i-o aduse şi pe a treia, puiul o împinse cu 

botul, încât apa se vărsă pe marginea cărării. 

 Acest ritual de adăpare a puiului de gazelă a continuat 

în fiecare zi. Tânăra gazelă prinse drag de stăpânul ei şi 

păştea mai mult pe pajiştile din preajma casei lui. După ce se 
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termina de păscut, venea să-şi ia porţia de apă din mâna lui 

Hodja. Puiului îi mergea bine, se vedea asta, crescuse bine în 

ultimele luni. Beduinul se simţea fericit în gospodăria sa, dar 

mai ales datorită prieteniei cu puiul de gazelă. 

 După aproape trei luni, omul remarcă faptul că, în 

locul unde el îşi adăpa gazela, apa vărsată de năravul puiului 

adăpat, făcu să crească iarbă verde. Iar în mijlocul ierbii 

răsări un fir viguros, despre care beduinul nu se ştia ce putea 

fi. Firul crescu, până făcu două frunzuliţe gemene, îndepărta-

te una de alta. În zilele următoare beduinul îşi dădu seama că 

firul acela era de fapt un lăstar de rodie. Ce minune! De bună 

seamă călătorii care treceau pe drum, atunci când luau apă de 

la beduin, mâncau şi câte un fruct, iar seminţele pesemne au 

căzut pe pământ. Apa vărsată de puiul de gazelă făcu astfel ca 

seminţele să încolţească şi să răsară un mic copăcel de rodie! 

 Hodja avea grijă să-l ude zilnic, să aducă pământ şi 

să-l presare la rădăcină, să-i facă un mic gărduleţ ca să-l ape-

re de rozătoare. Puiul de gazelă înţelese că pomul acela nu 

era de ronţăit, simţind bucuria stăpânului care avea grijă de 

el. După câţiva ani, gazela, dar şi pomul, crescuseră mari şi 

rămaseră prieteni, bucurându-se la fel de mult împreună.  

 Pomul creştea şi se ridica semeţ. Dar cea mai mare 

bucurie a beduinului a fost atunci când el înflori şi, la nici 

două luni, a rodit nişte fructe mari, roşii, de toată frumuseţea. 

Se înţelege, beduinul mânca fiecare rodie împreună cu gazela 

lui prietenă, şi nu puteai găsi fericire mai mare decât acea 

prietenie dintre cei doi. 

 Anii au trecut. Gazela crescuse mare şi, urmându-şi 

instinctul, începuse să tânjească după pereche. Dispăru pentru 

o perioadă de timp din preajma casei lui Hodja. Când şi când, 

cam odată pe an, revenea pe la casa beduinului, să-l vadă, să 

mai guste din apa minunată. Într-un an, venise împreună cu 
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un pui de-al ei, ce părea fricos şi nu îndrăznea să se apropie 

de beduin, indiferent în ce fel acesta îl ademenea.  

 Şi au mai trecut alţi câţiva ani. Beduinul îmbătrâni, 

puterile îl părăsiră. Nu mai putea ieşi din casă. Caprele din 

ţarcul din spatele casei behăiau des a supărare. Nu avea cine 

să le mai ducă la păscut. Atunci apăru gazela, prietena bedui-

nului. Ceva o chemase, să fie acolo. Bătea neliniştită cu  pi-

cioarele din faţă în pământ arătând că era necăjită. Un vecin 

din sătuc, trecând pe acolo, se miră când o văzu stând neînfri-

cată în calea sa, ba încă mai bătând din picioare. Ceva i se 

părea nefiresc în acea întâmplare. Îi veni în minte să intre în 

casă, să vadă ce e cu beduinul vecin pe care nu-l mai văzuse 

de o vreme. Îl găsi pe bietul Hodja cu suflarea vieţii aproape 

stinsă. Îl luă în braţe şi-l scoase în drum, aşezându-l pe o 

băncuţă de piatră. Beduinul bătrân abia mai sufla. Se bucură 

mult însă revăzând gazela aproape, în drum, fără teamă. 

Observă şi tristeţea de pe faţa animalului. Atunci, cu ultimele 

puteri, beduinul deschise buzele şi spune: 

 -Vecine, eu mă sting! Îţi dau în grijă toată averea mea: 

căpriţele, căsuţa, izvorul. Dar mai cu seamă îţi dau, ca dar de 

mare preţ, această frumoasă gazelă, un suflet de înger! Ca şi 

acest pom de rodie, dar al Cerului şi el. Te rog, ai grijă de ele, 

ca de sufletul tău! 

 După ce rosti aceste cuvinte, beduinul Hodja îşi dădu 

sufletul. Gazela, cu capul plecat în pământ, se depărtă, se tot 

depărtă, până dispăru în pustie… Doar pomul cel mândru de 

rodie, an de an, îşi făcea datoria, aducând din bogăţia lui 

daruri întregului sat, sau mulţumind pe tot omul călător, 

obosit şi însetat! 
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Providenţa 

 
 

 Doi fraţi trăiau fericiţi într-o localitate nu prea întinsă 

din ţinutul faimosului oraş antic grecesc, Milet. Cei doi fraţi 

se numeau Orestes şi Artemios, şi erau fiii unui agricultor nu 

prea bogat, mulţumit totuşi de gospodăria şi familia sa. Chiar 

dacă localitatea în care trăiau era neînsemnată, ea era situată 

într-o zonă minunată a ţării, la umbra munţilor care se vedeau 

nu departe de vestita cetate Milet. În zilele senine, de pe coli-

nele din jurul localităţii se vedea clar până departe, întreaga 

panoramă a întinsei metropole a celui mai mare oraş antic 

ionian. Ba mai mult, se vedea şi dincolo de Milet, spre Marea 

cea Mare, Mediterana, pe care pluteau corăbii multe, mânate 

încoace şi încolo de interesele negoţului ori de capriciile vân-

turilor. 

 Orestes şi Artemios stătuseră nu odată împreună pe 

culmile colinelor de deasupra localităţii lor, admirând frumu-

seţea naturii, privind cu candoare oile şi vitele care păşteau în 

linişte din iarba verde, grasă, iar pe înserate, înainte de a fi 

aduce acasă pe cărări de coborâre, să fie adăpate în jgheaburi 

anume făcute pentru adăpat vite. 

 Dar, cea mai mare plăcere a celor doi fraţi era ca în 

anumite zile de sărbătoare, să plece împreună spre Milet, să 

colinde uliţele întortocheate ale acestuia, să admire templele, 

areopagul, stadioanele, clădirile impozante, statuile din 

pieţele oraşului. Acolo, în mijlocul acestui oraş, orice om 

părea atât de mic şi neînsemnat. Doar oamenii foarte bogaţi, 
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în şaretele lor somptuoase, păreau a se impune în faţa muri-

torilor de rând din obştea urbei. 

 Dar cel mai mult le plăcea celor doi fraţi, când 

ajungeau în Milet, să stea pe colina cea mai înaltă a oraşului, 

cea de lângă Templul închinat Atenei, de unde se vedeau 

neînchipuit de frumos atât oraşul, cât şi marea. Atunci, cei 

doi tăceau, iar gândurile lor călătoreau departe spre necu-

prinsele depărtări. 

 Fratele cel mare, Orestes, contempla măreţia zidurilor 

uriaşe ale cetăţii, turnurile de apărare, ori clădirile impu-

nătoare ale bogătaşilor. Îl impresionau trăsurile aurite care 

zburdau pe străzile lungi, în goană nebună. Se vedea că acei 

oameni sunt cei mai de vază din cetate. Tânjea să ajungă şi el, 

cândva, ca unii dintre ei. Se visa promovat în funcţii mari, fie 

negustor, fie  comandant de oşti. Visa să ajungă cetăţean de 

seamă al acestei mândre urbe, să fie slăvit de norodul de rând 

al ţării. 

 Celalalt frate, cel mic, Artemios, avea o cu totul altă 

fire. Pentru el, cetăţile măreţe nu aveau mare însemnătate. 

Avea o fire blajină, visătoare. Scruta zările, marea, cu pescă-

ruşii jucându-se deasupra valurilor. Admira norii cum trec 

maiestuos pe bolta albastră a cerului. Admira pajiştile înver-

zite din preajma oraşului, livezile roditoare, colinele înflorite, 

ale căror umbre se reflectau în verdele valurilor mării. Ascul-

ta adierea brizei, asculta foşnetul vântului mânând norii albi 

de pe cer. Îl cuprindea visarea şi dorea să plece undeva depar-

te, într-o ţară liniştită, plină de verdeaţă, de păşuni întinse, de 

păsări şi animale jucăuşe prin pădure. 

 

 Când ajunseră la vârsta bărbăţiei, cei doi fraţi trebuiră 

să-şi aleagă o cale în viaţă. Cel mare, Orestes, îşi luă rămas 

bun de la părinţi, şi plecă spre Milet, unde se înfăţişă în faţa 
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mai marelui cetăţii, cerându-i acestuia să fie primit la oaste. 

Spre bucuria sa, această dorinţă a lui fu îndeplinită, fiind 

înrolat ca arcaş în garnizoana de pază a oraşului. Era o slujbă 

onorantă, iar ţinuta de ostaş îl încânta, şi chiar plata era bună. 

Doar după numai doi ani în această slujbă, avansase mult, 

acum fiind sutaş în garnizoana cetăţii. 

 Nici Artemios, fratele cel mic, nu avea să stea prea 

mult la casa părintească. Dar cu el  fusese o cu totul altă 

poveste. Într-o zi, pe când venise în Milet cu unele treburi, 

văzuse că în piaţa cea mare a cetăţii se adunase o mulţime de 

oameni. Voise să vadă ce e nou, că prea era lumea interesată 

de ceva ce se discuta acolo. Într-adevăr, un ins nu prea în 

vârstă, povestea ceva mulţimii. Se apropiase de omul care 

vorbea. La început nu putea înţelege despre ce se discuta, 

fiind dezbateri atât de departe de preocupările cotidiene ale 

locuitorilor satelor din jurul Miletului, dar şi ale metropolei 

însăşi. După câteva ceasuri, mulţimea plecase din piaţă, unde 

mai rămăseseră doar vreo doi inşi în preajma omului care 

vorbise. 

 A doua zi, chiar şi Artemios fusese cel care a mai 

rămas după cuvântarea străinului, să-l întrebe ce însemnau 

unele discuţii la care asistase şi el. Văzând dispoziţia acestui 

tânăr blajin, misionarul Theodoros, cel venit în Milet, trimis 

ca misionar din Antiohia, era foarte bucuros să mai stea de 

vorbă cu tinerelul cel atât de doritor de a discuta probleme de 

o aşa  mare însemnătate, cum ar fi viaţa şi moartea, cerul, ori 

mântuirea. Artemios auzise, pentru prima oară, de un 

Dumnezeu, care e mai mare ca orice zeu din lumea Elladei. 

Ba mai auzise şi de un profet, Isus Hristos, fiu de Dumnezeu 

care  venise pe pământ, să moară, ca oamenii să trăiască. 

Erau tocmai subiectele care pentru el constituiau cea mai 

mare curiozitate. 
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 Din una-n alta, Artemios sfârşi în a fi un discipol pe 

deplin devotat al misionarului Theodoros. Îşi luă rămas bun 

de la părinţi, şi se decise să-l urmeze pe misionar în toate 

acţiunile sale. Cu mare bucurie, constată cât de valoroase sunt 

învăţăturile cele noi, şi după nici trei luni, cunoscu botezul 

prin scufundare în apă şi ungerea cu Duhul Sfânt. Se simţea 

atât de împlinit în noua lucrare pe care o începuse alături de 

Theodoros, mentorul său! Deja îşi făcuseră cel puţin cinzeci 

de discipoli, iar pe unii îi botezaseră de curând. Veneau noi şi 

noi doritori să asculte Cuvântul Evangheliei, chiar şi din 

satele dimprejur. 

 Artemios încercase, nu odată, să discute cu fratele 

său, Orestes, să-l cheme şi pe el să asculte acele minunate 

învăţături ale misionarului. Dar fratele său căuta alte şi alte 

motive de a-l  amâna, spunând că încă nu sosise momentul ca 

el să se decidă pe o astfel de cale.  

 Nu trecu mult timp, când în Milet poposi un urmaş al 

apostolului Pavel, care îi aduse misionarului Theodoros 

vestea că fusese desemnat să plece departe de Milet, să facă 

Evanghelizare tocmai în Sicilia, lângă muntele Etna, acolo 

unde, încă mai de mult,  fusese aprinsă flacăra credinţei în 

Isus Hristos. Cei doi, Theodoros şi Artemios, nu stătură mult 

la învoieli, îşi luară rămas bun de la proaspăt credincioşii din 

Milet, apoi se îmbarcară pe o corabie spre Sicilia. Artemios 

călătorea pentru prima dată pe o corabie, şi-i părea călătoria o 

minunăţie. Era tare de fire, nu se speria când valurile furtunii 

năvăleau înspre ei, sau când vânturile înclinau corabia. Ştia 

că e în mâinile Domnului şi că nimic nu putea zădărnici 

lucrarea ce-i aştepta să fie îndeplinită în Sicilia. 

 Iată, în zorii unei zile de vară, corabia care-i purta pe 

Artemios şi pe Teodoros ajunse în portul Siracusa. Călătorii 

se bucurară la vederea portului cel mare, mulţumind Cerului 
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că au scăpat de vitregiile mării. Nu stătură mult timp la 

Siracusa, ci plecară mai departe, în inima insulei, până se 

văzură undeva aproape de Muntele Etna, într-o zonă foarte 

pitorească. Aici se şi apucară de lucrarea pentru care venise-

ră. Era, însă, mult mai greu, căci nu cunoşteau limba localni-

cilor. De bine de rău, Theodoros mai ştia ceva din latina scri-

să, care, deşi nu era vorbită de localnici, totuşi, la nevoie, se 

putea discuta cu ei, încât să se înţeleagă unii cu alţii, cât de 

cât. 

 Problemele cu limba latină se limpeziră destul de 

repede, căci atât Theodoros, cât şi Artemios, începură să se 

apropie de înţelegerea limbi locale. De asemenea, reuşiră să 

ţină mici predici din Evanghelie, ceea ce stârni interesul 

localnicilor. Cum era de aşteptat, şi în acest loc, începură să 

aibă audienţă numeroasă, convertirile şi botezurile veneau în 

fiecare săptămână. Biserica se întărea, numele lui Isus Hristos 

era din ce în ce mai mult pronunţat prin acele sate din Sicilia. 

Misionarii erau bucuroşi pentru acest Har de Sus şi se rugau 

în fiecare zi pentru noii convertiţi. Îi erau recunoscători, cât 

se poate de mult, Domnului Isus Hristos, pentru că le crease 

această ocazie de a duce Adevărul într-o ţară unde oamenii 

erau  atât de îndepărtaţi de credinţa cea dreaptă! 

 

 În Milet treburile păreau că merg din ce în ce mai bine 

pentru Orestes. Începuse să fie cunoscut de multe persoane 

influente din cetate. Deja văzu că era luat în seamă, de cum 

trecea prin cetate, datorită ţinutei sale ostăşeşti impu-nătoare, 

dar şi datorită chipului său deosebit de agreabil - înalt, 

frumos, având ochi negri expresivi, figură proporţio-nată, de 

ziceai că e Apollo însuşi. Nu se putea să nu fie remarcat prin 

cetate când era învoit, şi când trecea ţanţoş pe aleile întinselor 
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parcuri. Lumea întorcea capul după el, căci nu se vedeau prea 

des chipuri atât de reuşite ca al său. 

 Şi se mai întâmplă ca Orestes să fie remarcat de o 

tânără fiică de comandant de oştire din cetate, numită Agnes, 

fata lui Persius, un renumit apărător al cetăţii. De cum îl 

văzu, fata rămase cu privirile pironite asupra lui, şi cu 

gândurile la fel. Toate chipurile de tineri pe care-i văzuse ea, 

în desele ei plimbări cu trăsura prin cetate, le uită pe loc, din 

clipa când descoperi înfăţişarea acestui tânăr răsărit deodată 

în cetate. Noua ei revelaţie începea să nu-i mai dea pace, iar 

gândul la tânărul chipeş, în ţinuta aceea impecabilă de sutaş 

de oaste de garnizoană, o copleşea. 

 La rândul său, Orestes, chiar de la prima descoperire a 

privirilor superbei, frumoase fiice a comandantului de oaste,  

rămase total transpus de frumuseţea neasemuită a chipului ei 

mândru, când trecea prin cetate în trăsura cea scumpă, împo-

dobită cu mătăsuri şi aur. Părea o regină, un înger din cer 

coborât să încânte pământenii! Tot trecutul tânărului Orestes, 

toată experienţa din scurta lui viaţă dispărură. Acum se aprin-

se o speranţă nouă, încântătoare, plină de promisiuni şi feri-

cire! Mintea sa începuse să imagineze nişte versuri idilice, în 

ode grandioase, pe care să le închine încântătoarei fiinţe! 

 De atunci, în zilele care urmară, când Orestes primea 

învoire de la garnizoană, cei doi tineri obişnuiau să facă 

plimbări  prin cetate, şi când privirile lor se întâlneau, 

chipurile lor se luminau, radiind de bucuria şi fericirea oferite 

de tinereţea şi frumuseţea din sufletele lor curate. De la o 

vreme, ea îl invită în trăsura ei. Se plimbau împreună prin 

cetate şi admirau cele mai frumoase locuri, parcuri, clădiri, 

temple, spectacole de teatru. Erau fericiţi. Trăiau unul pentru 

celălalt. Părea că totul e generos cu ei, şi florile din grădină, 
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şi valurile mării, şi adierile vântului, şi lumina albastrului cer, 

toate sunt pentru ei! 

 Nu trecuse nici măcar un an de când începuse această 

inocentă idilă, până când cei doi ajunseră la convingerea că 

cel mai bine ar fi să se căsătorească, să-şi facă un cămin 

împreună. Cu încântare şi mari speranţe, începură să-şi pună 

planurile în aplicare. Orestes se dusese până în satul său, îşi 

anunţă părinţii  de această hotărâre a lor, şi-i pregăti să vină la 

Milet, să poarte discuţii cu părinţii fetei în privinţa viitorului 

lor. La rândul ei, Agnes îşi anunţă familia că vor veni părinţii 

lui Orestes, să discute căsătoria lor. Părinţii fetei deja îl 

văzură pe Orestes, le plăcea de el, fiind un tânăr remarcabil şi 

de ispravă. De asemenea, şi discuţiile cu cei din familia lui 

Orestes fuseseră liniştite, părând că toate sunt la locul lor în 

privinţa viitorului tinerilor, spre bucuria celor doi, Orestes şi 

Agnes, care-şi continuau plimbările inocente pe aleile cetăţii. 

 Dar lucrurile aveau să ia o turnură nefericită pentru 

Orestes. Într-una din zile, Agnes nu veni la întâlnire, ca să 

facă plimbarea lor obişnuită pe aleile cetăţii. Nici în ziua 

următoare, nici în celelalte zile, Agnes nu mai ieşea din casă. 

Această stare de lucruri îl descumpăni pe Orestes. O mie de 

îndoieli şi nelinişti îi răsăreau în minte. Oare ce se întâmplase 

cu încântătoarea sa Agnes? 

 Răspunsul veni de la sine, cât de curând. În timp ce 

Orestes se plimba neliniştit pe aleile cetăţii, acolo pe unde se 

plimba nu demult cu trăsura fiicei de comandant de oşti, ceea 

ce văzu el într-o zi cu ochii lui, nu-i veni a crede! Trecu pe 

lângă el o trăsură zglobie, elegantă, numai aur şi bijuterii 

împodobind atât trăsura, cât şi  caii de la trăsură. Atunci o 

văzu pe Agnes cea mândră, în interiorul trăsurii, alături de un 

tip înalt, ochios, cu barbă. Imediat Orestes intră la bănuieli. 

Ce căuta Agnes a lui cu acest tip în trăsură? Îl luă cu ameţeală 
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şi se aşeză pe o bancă de piatră, să nu se poticnească. Respira 

greu. Îi venea să strige, să plângă cu lacrimi amare. Presimţiri 

îngrozitoare îi năvăleau în minte… 

 Până la urmă, Orestes se lămuri de misterul răsturnării 

situaţiei în cazul căsătoriei sale cu Agnes. Aflase acest lucru 

de la un oştean, chiar din garnizoana sa şi, la rândul său, 

acesta aflase că fata lui Persius, Agnes, urma să se 

căsătorească cu fiul unui armator din Corint, vestit pentru 

bogăţiile sale fără de număr. Nunta acestora era ca şi aranjată, 

doar trebuiau făcute pregătirile şi invitaţi oaspeţi din toate 

colţurile lumii. 

 Vestea aceasta îl năuci de tot pe Orestes. Nu mai 

înţelegea nimic. Cum, Agnes, cea atât de rafinată, frumoasă, 

atât de afectuoasă cu el până acum câteva zile, îşi schimbase 

planurile, aşa, dintr-odată? Mai apoi, Orestes găsi explicaţia 

logică, chiar prin propriul raţionament. Părinţii lui Agnes, 

văzând cât de simpli sunt părinţii săi, că nu au cine ştie ce 

avere, găsiseră de cuviinţă să nesocotească dorinţa de 

căsătorie a fetei lor, condusă, la un moment dat, de 

sentimente. Acum părinţii fetei o lămuriseră şi pe Agnes, că 

nu se cade ca o fată de rang aşa de mare şi atât de frumoasă 

să se mărite cu un sutaş sărac, având părinţi atât de 

neînsemnaţi, dintr-un sătuc de la munte. Atunci părinţii lui 

Agnes se întorseseră la una din ofertele de căsătorie a fetei lor 

de mai dinainte, şi anume, la cea a fiului armatorului din 

Corint, care li se păruse o partidă mai potrivită. Aceste 

adevăruri fuseseră confirmate lui Orestes chiar de atitudinea 

sfidătoare a lui Agnes, când trecea în trăsura fiului 

armatorului, mândră şi neîndurătoare, parcă anume făcându-l 

să sufere, să-i fie zdrobită inima de suferinţă! 

 Această schimbare de atitudine a lui Agnes, precum şi 

a părinţilor ei, fu o mare lovitură pentru bietul Orestes! Şi cât 
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de mult se dedicase pentru tânăra Agnes, cât de frumoasă era 

ea, cât de ideală era perechea lor, atunci când treceau pe 

aleile Miletului,  când toţi trecătorii îi admirau! Nicio 

explicaţie din partea ei, nici măcar un semn cât de mic de 

compasiune! Orestes putea să dispară din viaţa ei, nu o mai 

interesa în niciun fel. Ceea ce conta acum pentru ea era 

viitorul ei strălucit, bogăţia şi adorarea din partea celor avuţi! 

 Atunci, Orestes se cutremură de deznădejde, urmărind 

măcar un prilej, cât de mic, să fie singur cu ea, ca ea să-i 

explice ce se întâmplase, în speranţa că poate ar mai exista o 

şansă de întoarcere. Fără milă, ea nu-i oferi niciodată această 

ultimă şansă. Iar el, răpus de tristeţe, chiar deznădejde cruntă, 

se duse la comandantul garnizoanei, cerând să părăsească 

slujba din garda cetăţii. Nu-l mai interesa. Renunţase la toate 

hainele cele mândre de sutaş, la armele lui sclipitoare, apoi, 

în miez de noapte, pe o furtună mare, a părăsit Miletul, 

plecând spre satul părinţilor săi. Mai mult mort decât viu, ca 

o umbră, ajunse la casa sa, ce îi părea acum atât de tristă, 

străină chiar. Sufletul lui nu mai era acolo, sufletul lui nu mai 

era nicăieri, murise! 

 Nici în zilele următoare, după furtună, când satul natal 

era atât de frumos, cu pomi proaspăt înfloriţi, cu iarba verde 

strălucind pe pajişti de munte, Orestes nu-şi găsea liniştea. 

Părinţii săi nu-i puteau alina tristeţea din inimă, oricât de mult  

încercară. Băiatul lor, cel mai mare şi cel mai chipeş, era de 

nerecunoscut, avea privirile duse la infinit, sufletul rănit de 

moarte. Aflară şi cauza, ştiind că de la cei bogaţi nu trebuia 

să se aştepte la multă loialitate, ştiut fiind că cei avuţi sunt 

mai schimbători ca vremea. Însă pe fiul lor, pe Orestes, nu-l 

reuşiră să-l mângâie cu nimic, căci prea mare, prea dureroasă 

era rana dobândită de fiul lor în zilele de abia trecute! Şi nu-i 

mai tihneau nici mâncarea aleasă, gătită de milostiva sa 
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mamă, nici boii blajini de la plug ai tatălui, şi nici vitele grase 

de pe pajiştea natală. Avea o rană de moarte în sufletul său! 

 Într-o seară, Orestes ieşi pe întuneric spre marginea 

poienii să privească constelaţiile de pe cer, ce se roteau încet, 

netulburate pe bolta cerului. Cui să-şi spună el tot păsul din 

inima sa? Ridică ochii spre cer, în speranţa că Cineva îi va 

auzi strigătul de deznădejde. Plânse mult. Apoi, împreunând 

mâinile, cu ochii spre cer, strigă cu glas răsunător: 

 - Stăpânitorul Cerului! Dă-mi liniştea din suflet, ori 

voi muri! 

 Nici nu sfârşi el aceste vorbe, că în mintea lui răsări o 

idee: Artemios! 

 

* 

 

 Chiar a doua zi, Orestes se duse drept la părinţii săi, şi 

le spuse, cu hotărâre, că pentru el nu mai are niciun rost viaţa  

în satul natal din ţinutul Milet, că el vrea să meargă în lume, 

să-l caute pe fratele său Artemios. Părinţii rămaseră foarte 

nedumeriţi, dar văzând în ce stare jalnică se afla feciorul lor 

cel mare, nu mai ziseră nimic. Poate Artemios va reuşi să-l 

facă pe Orestes să uite marea dezamăgire a vieţii sale! 

 Orestes plecă de acasă imediat, în zilele următoare. Îşi 

luă rămas bun de la părinţi, îi îmbrăţişă, apoi plecă. Mama şi 

tatăl lui plângeau ca nişte copii: cum adică, doi feciori 

crescuseră, şi acum să rămână singuri la bătrâneţe? Cine va 

avea grijă de ei? Dar Orestes rămase neînduplecat. Plecă. 

Cine ştie când se va reîntoarce la cuibul părintesc! 

 

 În ultimii doi ani, lucrarea de Evanghelizare desfăşu-

rată de Artemios, şi de mentorul său, Theodoros, mergea cât 

se poate de bine. Se înţelege, erau şi piedici numeroase. Cel 
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rău se împotrivea cu îndârjire ca Adevărul biblic să ajungă 

cunoscut de oameni din popor, mulţi dintre ei având suflete 

foarte binevoitoare, dar care încă nu cunoscuseră tot Ade-

vărul despre creaţiune, despre legile morale ale lui Dumne-

zeu, despre mântuirea din păcat şi moarte. Din acest motiv, 

cei doi misionari îşi dădeau toată silinţa, punând tot sufletul 

în ceea ce făceau. Oamenii erau doritori să asculte noul 

Cuvânt salvator, acea nouă nădejde care le oferea şi fericirea 

pe această lume, dar şi promisiunea unei vieţi veşnice, cu 

totul diferită în comparaţie cu ceea ce se poate trăi pe acest 

pământ plin de păcate şi suferinţă. Ca să zădărnicească 

lucrarea, cel rău îşi alegea mijloacele şi oamenii săi. Întocmai 

cum sufereau apostolii când vesteau Evanghelia printre 

neamuri, aşa şi Theodoros şi cu Artemios aveau de îndurat 

multe necazuri. Erau unii oameni batjocoritori, care luau în 

derâdere lucrarea, descumpănind pe cei slabi de credinţă. O 

altă cale a celui rău era de a întărâta autorităţile împotriva 

primelor bisericuţe de creştini. Nu de puţine ori, ei erau 

atacaţi de anumiţi oameni localnici cu bâte, pietre, erau 

înjunghiaţi, denigraţi. Sau chiar închişi în temniţe, martirizaţi. 

Dar această persecuţie făcea ca roadele evanghelizării să se 

aprindă şi mai tare, adepţii misionarilor se înmulţeau chiar şi 

când persecuţia se înteţea! 

 Odată, cei doi misionari fuseseră prinşi şi închişi într-

o temniţă din Siracusa. Dar se îndurase Domnul de lucrătorii 

Săi, încât nişte oameni de vază din localitate interveniră, iar 

cei doi fuseseră lăsaţi liberi. Bineînţeles, ei reluară lucrarea, 

fără nicio frică pentru trupurile lor! 

 De când veniseră în Sicilia, Theodoros şi Artemios  

întemeiaseră câteva mici bisericuţe, chiar nu departe de 

oraşul Siracusa. Ce era specific acelei zone, erau răbufnirile, 

când şi când, a temutului vulcan Etna. Acesta, când era lumea 
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mai dragă, răbufnea cu tărie, umplând cerul cu bucăţi de rocă 

şi de foc, amestecate cu funingine, ce se răspândeau peste 

satele din jur, uneori chiar peste oraşul Siracusa. Credincioşii 

din bisericile creştine povesteau că, în trecut, sate întregi au 

fost acoperite de roci, lavă şi funingine, acoperind case, 

ogoare, păduri, totul! Însă la poalele muntelui viaţa continua, 

şi nu mult timp după dezlănţuirea temutului vulcan, totul 

reintra în normal, iar oamenii reveneau iarăşi în satele 

părăsite, căci pământul din jurul vulcanului era deosebit de 

roditor. 

 În localitatea Catania, cei doi misionari tocmai  

întemeiaseră o biserică frumoasă de vreo patruzeci de suflete, 

care aveau o râvnă deosebită pentru noua credinţă vestită de 

Theodoros şi de ucenicul său, Artemios. Erau oameni atât de 

dragi celor doi, care şi-ar fi dat şi viaţa pentru misionari. 

Credincioşii erau oameni simpli, unii agricultori, aţii păstori. 

Acum, de când veniseră misionarii, aflaseră adevăruri atât de 

însemnate, încât, spiritual vorbind, erau mult deasupra multor 

altor categorii de oameni din oraş, care se considerau educaţi. 

Ei aveau ceea ce era cel mai de preţ: Evanghelia şi credinţa în 

Domnul Isus Hristos, Mântuitorul lor! Adunarea credin-

cioşilor se făcea fie în casele unora dintre ei, fie pe o înălţime 

de munte, unde puteau să se roage şi să proslăvească numele 

lui Isus Hristos, fără oprelişti. 

 Doar că, într-o zi, pe când credincioşii erau adunaţi pe 

un povârniş al muntelui vulcanic să se roage şi să cânte, 

auziră  bubuituri grozave dinspre vârful Etnei. Rămaseră 

uimiţi de puterea muntelui. Bucăţi uriaşe de rocă erau 

aruncate spre cer, şi cădeau, în toate părţile, în jurul muntelui. 

Salvele de rocă şi de lavă începură să erupă şi mai tare, încât 

văile şi localităţile din jur deja fumegau de focuri răzleţe ici şi 

colo. De la bulgării de lavă azvârliţi cu putere în jur, se 
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aprindeau pădurile, lanurile de grâu, chiar şi casele din satele 

de sub munte. Atunci, credincioşii care se închinau, văzând 

răbufnirea vulcanului,  începură să înalţe rugăciuni solemne 

către Isus Hristos, să-i apere de necaz. Hotărâră să coboare 

cât mai repede de pe munte, să vadă ce se întâmplă cu 

locuinţele lor şi cu cele ale vecinilor. Înaintarea era din ce în 

ce mai grea. Bulgări uriaşi de rocă încinsă, sau de lavă, 

produceau o dogoare greu de suportat! Ceata de credincioşi 

ajunse la timp în satul lor, încât  să-şi ia toate rudele rămase 

în case, şi să fugă în satele mai îndepărtate de vulcan. Unii 

mai rămaseră să dea o mână de ajutor unor oameni necreştini, 

care nu puteau ieşi din dărâmăturile caselor lor. Ajutorul lor a 

fost cât se poate de bine venit. 

 Se-nţelege, Theodoros şi Artemios nu se puteau da 

bătuţi în faţa urgiei dezlănţuite de vulcan, şi începură să ia 

parte la bătălia salvării credincioşilor, dar şi a necredin-

cioşilor, din casele fumegânde. Chiar ajunseră în dreptul unei 

gospodării din înăuntrul căreia se auzeau strigăte de ajutor, 

focul deja cuprindea casa din toate părţile. Cei doi misionari 

se repeziră spre casă, să încerce să salveze ce se putea. 

Reuşiră să intre pe uşa din spatele casei, să găsească printre 

flăcări şi fum un om căzut sub o bârnă ce ardea şi bloca 

ieşirea din casă. Cei doi  ridicară bârna, scoaseră omul de sub 

ea şi-l duseră afară, unde de-abia mai sufla. Dar omul strigă: 

 -Flavia, soţia! Clementine, Cesare, fiicele mele! 

 -Ce-i cu ele ? întrebă Theodoros. 

 -Sunt în odaia cealaltă! Focul le-a închis acolo! se 

văieta stăpânul casei. 

 Cei doi misionari, alertaţi, căutau o cale de a intra în 

acea încăpere a casei, negăsind vreuna.  

 Atunci se întâmplă o minune. Un om sări în ajutorul 

lor, cu mare hotărâre şi putere, strigându-le: 
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 -Numai prin acoperiş putem intra! 

 Până să se lămurească cei doi misionari cum ar fi 

această cale de salvare, noul apărut strigă: 

 -Artemios! Urcă după mine pe acoperiş! 

 -Tu, Orestes!? Domnul te-a adus acum aici! Urc 

imediat cu tine! 

 Orestes, Artemios şi Theodoros urcară, cum se putea, 

pe acoperişul în flăcări ai casei şi dărâmară resturile 

acoperişului arzând, ce căzu în afara casei. Scoaseră din tavan 

nişte bârne prin pod, chiar deasupra odăii unde se aflau cele 

trei fiinţe izolate de foc. Orestes spuse lui Artemios că el va 

coborî în odaie, să caute cele trei femei. Pe una o găsi 

leşinată. O ridică  în braţe, deasupra capului, iar Artemios şi 

Theodoros o prinseră de mâini, şi o scoaseră pe acoperiş. 

Acum, Orestes, înecat de fum, le caută  pe celelalte două. 

Găsi una, îngrămădită într-un colţ, sufocându-se de fum. O 

luă în braţe şi o dădu celor din pod. O mai găsi şi pe cea de-a 

treia, undeva  într-un alt colţ al odăii, sub masă. O urcă şi pe 

ea în pod. În cele din urmă, îl ridicară în pod, cu mult greu, 

pe Orestes, care leşină, precum şi pe cele trei femei. Restul fu 

săvârşit de Artemios şi de Theodoros. Îi coborâră pe toţi cei 

leşinaţi de pe acoperiş. Reuşiră! Casa se prăbuşi cu totul chiar 

după câteva clipe. Providenţa a fost cu ei la locul şi la 

momentul potrivit! 

 Cei salvaţi, precum şi bărbatul cu numele Hortensio, 

soţia sa, Flavia, şi cele două fiice ale lor, Clementine şi 

Cesare, fură duşi cu toţii, în braţe, până lângă un pârâu cu apă 

rece. Aici, unul câte unul, membrii familiei lui Hortensio îşi 

reveniră. Nu le venea a crede prin ce trecuseră şi cum de 

scăpară cu viaţă! Li se dădu apă rece, se spălară de funingine, 

apoi începură să se uite unii la alţii. 
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 -Doamne! zise Theodoros. Aici este numaidecât o 

minune de la Dumnezeu! Cum de-a apărut acest om, aşa, pe 

neaşteptate,  sacrificându-şi viaţa pentru oameni necunoscuţi! 

Cine este acest om? 

 -Cum, nu-l cunoşti? Este fratele meu, Orestes! Dar 

cum de-a apărut el chiar în toiul acestei situaţii disperate, 

numai Domnul Isus Hristos ne poate spune! se minună 

Artemios. 

 -O să vă povestesc numaidecât, doar să ne mai 

revenim şi să ne liniştim, zise Orestes, uitându-se cu mare 

drag în ochii fratelui său, Artemios. 

 -Frate Orestes! Ce minune că ai apărut exact în acest 

loc, tocmai la timp, să ne dai cel mai mare ajutor pentru 

salvarea unor suflete! E mâna Providenţei aici, să ştii! 

 -Da, aşa e, scumpule meu frate Artemios! Acum văd 

că există o Mână Cerească ce conduce lumea. Vom vorbi pe 

îndelete despre acest lucru. 

 Casele din localitatea de la poalele vulcanului încă 

mai fumegau. Lanurile de grâu, de asemenea. Toată valea, 

toate grădinile fuseseră umplute de zgură, funingine şi praf 

gros, aşezându-se continuu peste sat. De abia după o săptă-

mână, văzduhul începu să se limpezească. Începură să se 

vadă proporţiile dezastrului. Încet, încet, mânia muntelui se 

potoli. Vulcanul mai fumega, dar nu mai arunca furtuni de 

bolovani şi lavă. Domnul stăvilise urgia! 

 Credincioşii din comunitatea lui Theodoros şi 

Artemios începură să se regăsească unii cu alţii. Prin 

îndurarea Celui de Sus, scăpaseră toţi. Însă mulţi oameni din 

localitate plătiră preţ mare vitregiilor vulcanului. Se-nţelege, 

din ziua când fuseseră salvaţi de pieire, cei din familia lui 

Hortensio nu se mai îndepărtară de misionari şi de 

credincioşii bisericii locale. Poate nu ar fi fost receptivi la 
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Cuvântul vestit de misionari, dar Domnul găsise o cale pentru 

a-i arăta cât de mare este puterea Sa. 

 Şi, într-o zi de închinare pentru Domnul, în loc de 

predică pentru credincioşi, Orestes fu invitat să-şi spună toată 

experienţa vieţii sale, cum fusese posibil ca el să ajungă în 

Sicilia, tocmai atunci când izbucnise vulcanul, şi tocmai la 

timp ca să salveze nişte suflete de la moarte ca şi sigură! 

 

* 

 

 Orestes, la rugămintea credincioşilor, începu povesti-

rea: 

 -Să ştiţi că nu sunt meritele mele că am ajuns în acest 

loc depărtat de casa mea părintească, tocmai în acest moment 

de cumpănă pentru oamenii localităţii voastre, unde să-mi 

regăsesc pe scumpul meu frate, Artemios, şi să găsim o cale 

atât de norocoasă pentru a salva o familie de la foc mistuitor! 

Aici se vede Puterea Dumnezeului Celui Adevărat, Cel 

despre care mi-a vorbit Artemios de multe ori, dar eu, ori nu 

am crezut de la început, ori treburile pământeşti m-au oprit 

să-i urmez exemplul, cel de lucrător în evanghelizare. Acum 

văd cum, prin mila Sa, Domnul mi-a dat o cale atât de 

minunată de a fi din nou alături de fratele meu, la care ţin 

foarte mult, iar acum am ajuns să preţuiesc şi lucrarea 

misionarului Theodoros, cel care se luptă cu toată puterea sa 

pentru o credinţa în Isus Hristos, atât de frumoasă!  

 Crezusem că dacă voi căpăta o slujbă importantă în 

cetatea Miletului, voi fi cineva, voi fi un om realizat! Cât mă 

înşelam! Ceea ce la început părea o fericire, o viaţă 

importantă, cu multe bucurii, curând s-a transformat într-o 

mare dezamăgire, o dezamăgire vecină cu moartea! Dar 

Domnul m-a scăpat din această situaţie grea. Acum simt că 
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încep să trăiesc o viaţă nouă, atât de fericită, iar viaţa căpătă 

din nou preţ. Dar asta nu din cauza meritelor mele, ci datorită 

meritelor Mântuitorului nostru Isus Hristos! 

 După crunta dezamăgire trăită de mine în Milet, după 

ce nici acasă, la părinţi, nu mai găseam linişte şi rost în viaţă, 

mi-a dat Dumnezeu gândul să plec în Sicilia, să-l caut pe 

Artemios, scumpul meu frate. În el vedeam singura mea 

scăpare. Mi-am luat rămas bun de la părinţi, care plângeau la 

plecarea mea, apoi am ajuns în portul oraşului Milet. Am 

început să caut o corabie către Sicilia. Nu ştiam unde este 

Artemios, doar vag îmi spunea Duhul, că ar putea să fie pe 

lângă muntele Etna. Am ajuns cu bine în Sicilia, pe corabie. 

Domnul ne-a ferit de vreme rea. După ce am coborât pe ţărm, 

am început să întreb multă lume, care sunt drumurile ce merg 

spre localităţile de lângă Vulcan. Toată lumea ştia, aşa că am 

ajuns curând lângă acest munte de temut, vulcanul Etna. Dar 

cum era să-l găsesc pe Artemios? Am tot întrebat, dar se 

părea că nimeni nu ştie ceva precis. Am văzut atunci muntele 

Etna explodând într-un un fum negru, în coloane întunecate 

de funingine şi lavă, înălţându-se spre cer. În loc să fug de 

munte, ceva mai degrabă mă atrăgea spre el. Mă înfiora 

gândul că poate Artemios este undeva în dificultate, şi ar avea 

nevoie de cineva să-l ajute! Aşa am ajuns în această localitate 

a voastră, unde am văzut mai mulţi oameni în haine albe 

alergând prin sat, căutând să se salveze pe ei înşişi, sau pe 

câte cineva dintre ai lor. Atunci am zărit grupul vostru, pe 

Artemios şi pe Theodoros, întrebându-se cum ar putea să 

intre în casă şi să-i salveze pe cei aflaţi în flăcări, de unde se 

auzeau strigăte de ajutor. Deci l-am găsit pe Artemios! Dar 

situaţia era de aşa natură, că nu puteam să mă bucur mult de 

regăsirea lui, fiecare clipă fiind preţioasă, când trebuia făcut 

repede ceva pentru salvarea celor din casă. Iată, deci, aici 
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lângă noi, aceşti oameni care sunt salvaţi, nu numai cu 

trupurile lor, ci şi cu sufletele lor, prin cunoaşterea credinţei 

în Isus Hristos! 

 -Îngerul Domnului te-a trimis la noi, să fii la timp 

aici, să ne scapi de la moarte! strigă tare Hortensio, cel care, 

împreună cu familia, fuseseră salvaţi în mod providenţial de 

foc mistuitor. 

 -Dacă nu era voia Celui de Sus de a fi salvaţi, fiţi 

sigur, eu nu v-aş fi fost cu nimic de ajutor în necaz! Domnul 

Isus Hristos să fie lăudat! 

 

 Orestes petrecu cu fratele său încă trei ani în Sicilia, 

făcând lucrarea de evanghelizare în ţinuturile din acea zonă. 

El însuşi se boteză în noua credinţă, apoi ajută să vină la 

Hristos alţi şi alţi oameni. Numărul credincioşilor tot creştea, 

în ciuda împotrivirii unor oameni răuvoitori, sau a preoţilor 

păgâni. Nici autorităţile nu erau întru-totul mulţumite de 

extinderea noii religii. Dar mesajul Evangheliei, a mântuirii 

prin Isus Hristos, a vieţii veşnice, era atât de puternic, încât 

nu putea fi stăvilit de nimeni! 

 Cum era şi firesc, cei din familia lui Hortensio nu  

încetară să fie recunoscători lui Orestes pentru salvarea lor, 

care îşi riscase viaţa pentru nişte necunoscuţi. Fata cea mica a 

lui Hortensio, Cesare, de o frumuseţe angelică, era atât de 

bucuroasă ori de câte ori îl revedea pe Orestes, suferind 

nespus de mult atunci când acesta lipsea din localitate, plecat 

în dese lucrări de evanghelizare, alături de Artemios şi 

Theodoros. Dar bucuria ei era, de aceea, şi mai mare când el 

revenea.  

 Până la urmă, Theodoros şi Hortensio discutară mult 

pe seama unei posibile căsătorii între cei doi tineri, atât de 
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potriviţi de Cel de Sus, să fie împreună în viaţă. În curând, 

avu loc cununia celor doi. Şi ce cununie emoţionantă! 

 Tot la îndemnul lui Theodoros, care ştia starea 

părinţilor lui Orestes şi Artemios, lăsaţi singuri în munţii de 

lângă Milet, se stabili că ar fi bine ca Orestes, împreuna cu 

Cesare, să se întoarcă la casa părinţilor din ţinutul Miletului. 

Tinerii  acceptară cu multă bucurie această iniţiativă. Vă 

închipuiţi câtă bucurie avură părinţii când fiul lor cel mare, 

Orestes, se întoarse la ei, dar nu singur, ci împreună cu atât de 

frumoasa şi de credincioasa şi iubitoarea sa soţie, Cesare! Şi 

în ţinutul Miletului, cineva trebuia să sprijine şi să continue 

lucrarea pe care misionarul Theodoros o începuse acolo! 

 Însă Artemios hotărâse că el nu se va căsători 

vreodată, că el îşi va consacra toată viaţa doar Domnului! 

Domnul Isus Hristos era totul pentru el. Astfel că Artemios 

nu reuşi niciodată să-şi revadă casa natală, şi nici părinţii săi! 

Dar el avea o încredere neclintită, că toţi creştinii convertiţi 

prin lucrarea sa vor fi fraţii şi surorile sale, şi că îşi va 

revedea pe dragii săi părinţi, pe care nu-i uită niciodată, pe 

Noul Pământ, acolo unde nu va mai fi nici tristeţe, nici 

despărţire, ci doar o veşnică bucurie, alături de Mântuitorul 

nostru, Domnul Isus Hristos! 
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Fraţi de suferinţă 
 

 

 Misionarul valdenz Lucas avea cea mai mare bucurie 

când, în lungile pelerinaje peste munţii Apenini, reuşea să 

ajungă la acest popas minunat de unde avea o privelişte 

extraordinară asupra oraşului Genova, oraş aşezat într-un loc 

binecuvântat de Dumnezeu, loc în care creaţiunea este atât de 

generoasă, unde soarele este atât de cald şi blând, revărsându-

şi binecuvântarea asupra pajiştilor înflorite, asupra vârfurilor 

brazilor, chiparoşilor şi pinilor, luminând coroanele lor boga-

te, de un verde smarald, strălucitor. Şi nu numai candoarea 

locului de unde privea misionarul darurile cereşti pentru 

lumea aceasta, dar şi priveliştea mai largă înspre mare, ce se 

întindea la infinit, până la hotarele orizontului înfrăţit cu 

cerul, era de o strălucire şi frumuseţe fără seamăn! La poalele 

munţilor din jur, spre mare, se întindea strălucitorul oraş, 

această Genova renumită pentru bogăţiile şi cultura ei 

străveche, cunoscută încă din timpurile romanilor. Iată, acele 

clădiri maiestuoase, grădini largi, hipodromuri, coline 

cultivate cu viţă de vie, toate într-un aranjament de vis! Aco-

lo, pe domoalele coline spre mare, se vedeau biserici nenu-

mărate, cu turle ascuţite, semeţe, luându-se, parcă, la între-

cere cu semeţia castelelor Evului Mediu. 

 Dar nu bisericile maiestuoase ori clădirile somptuoase 

ale bogatului oraş îl încântau pe mult credinciosul Lucas. 

Inima lui tresărea, mai ales, privind o micuţă clădire de la 

marginea oraşului, ce părea mai degrabă un mic templu, nu 

biserică. Acel peisaj din preajma căsuţei albe, armonia şi 
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liniştea ce se puteau intui chiar privind de pe înălţimile popa-

sului,  îl fascinau  în mod special pe Lucas. Era bisericuţa lui, 

era rodul muncii sale de misionar în celebra metropolă italia-

nă. Era căsuţa unde se adunau cele vreo şaizeci de suflete 

care au cunoscut Adevărul pur, adus de el în acest colţ al 

Italiei. Şi era atât de mândru de această realizare, de succesul 

acestei bisericuţe, care, de bună seamă, în ochii lui Isus 

Hristos ar fi valorat mai mult decât sute de oraşe şi provincii 

înfloritoare care trăiau fără a cunoaşte Lumina Scripturii. 

 Acum se împlineau trei ani de când venise în ţinutul 

Genovei. La început, îi era foarte greu, căci nu cunoştea bine 

graiul locuitorilor din oraş, şi nici graiul sătenilor din jurul 

oraşului. După câteva săptămâni de trudă şi perseverenţă,  

găsise oameni care să-i asculte mesajul Evangheliei, tocmai 

părea că venise în zadar, că oamenii locului erau preocupaţi 

de cu totul alte gânduri. Stăruinţa sa şi rugăciunile necurmate, 

înălţate Domnului, dădură roade. Domnul îi trimise în cale un 

om cu totul vrednic. El se numea Nicolas, un agricultor de 

rând dintr-un sat din preajma oraşului. Acesta şi familia sa 

trăiau din truda cultivării pământului, din vânzarea lor pe 

piaţa cea mare din Genova. Nicolas, încă de la începutul 

lucrării lui Lucas în satul său, avusese binecuvântarea de la 

Cel de Sus, să înţeleagă că misionarul cel străin venise cu o 

misiune nespus de valoroasă, misiune care nu trebuia trecută 

cu vederea. Îl admirase pe Lucas vorbind zile la rând în 

mijlocul oamenilor care-l ascultau în piaţa satului. Era lume 

felurită care trecea prin piaţă şi, din curiozitate, se oprea să 

asculte pe misionar, în timp ce acesta vorbea din Evanghelie. 

Nu ştiau ei prea bine ce este Evanghelia, la bisericile lor 

catolice nu auziseră de aşa ceva. Unii se mirau, alţii nu ştiau 

ce să creadă, ascultau cât ascultau, apoi plecau. Prea puţini 

erau cei care aveau plăcerea să-l asculte pe Lucas în fiecare 
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zi, ca urmare a faptului că Adevărul sădit începea să rodească 

în inimile lor. 

 Nicolas fusese unul dintre cei care preţuise de la bun 

început fiecare cuvânt evanghelic rostit oamenilor de către  

Lucas, vorbind cu înflăcărare. Îi plăcea de acest om, îl 

impresiona abnegaţia lui pentru cauza pe care o susţinea. 

Începu să priceapă mesajul de credinţă conţinut în predicile 

lui Lucas. Simţea cum inima lui se transformă, se luminează. 

La un moment dat, se apropie mai mult de Lucas, şi-l întrebă: 

 -Misionarule Lucas! De unde ştii aceste învăţături 

nemaipomenite? De unde le-ai învăţat? 

 -Eu? De unde le ştiu? Din Biblie! Uite, am aici o 

carte, Noul Testament, care cuprinde şi cele patru Evanghelii 

ale apostolilor. 

 -Şi cine a scris aceste cărţi? De unde ştim noi că sunt 

adevărate? continua Nicolas să-l întrebe pe misionarul 

valdenz, încercând să-şi limpezească anumite impresii încă 

şovăitoare despre interesanta lucrare. 

 -O, aici nu avem niciun dubiu! Tot ce este scris în 

această carte, Evangheliile, sunt scrise chiar de ucenici, sau 

urmaşi ai lui Isus Hristos, acest Dumnezeu întrupat pe 

pământ care să ne mântuiască de păcatele noastre. Ucenicii 

care au scris Evangheliile au văzut toate minunile săvârşite de 

acest Isus Hristos, au ascultat cuvântul Lui. Ucenicii îl 

proslăveau pe Isus,  Cel care a lăsat tronul cerului, pentru a se 

sacrifica prin moarte pe cruce, pentru oamenii păcătoşi, 

pentru a-i răscumpăra, a-i învia din moarte şi a-i reda viaţa 

veşnică, rostea Lucas cu mare înfocare. 

 -Ce învăţături minunate! Cum aş putea eu, un umil 

ţăran din împrejurimile Genovei, să aflu şi mai multe despre 

aceste adevăruri? 



  Povestiri creştine 
 

110 

 

 -E simplu, trebuie să citeşti Sfânta Scriptură! În ea 

sunt cuprinse toate adevărurile despre Dumnezeu, despre Isus 

Hristos, Fiul Său, şi despre Harul mântuirii! 

 -Frate Lucas, dar eu sunt un ignorant, nu ştiu să citesc 

nicio iotă! Cum pot citi eu Biblia? 

 -Nu dispera! Vei vedea minunea! Vei învăţa să citeşti 

cât de curând, îl asigură Lucas pe prietenul său de credinţă. 

 Din acea zi, Nicolas nu-l mai părăsi pe Lucas. Venea 

zilnic în piaţă să asculte predicile misionarului, spuse cu mult 

farmec. Cu timpul, cei care-l ascultau pe Lucas se înmulţeau. 

E adevărat, unii ascultau din pură curiozitate, iar alţii înce-

peau să fie mişcaţi de logica, de frumuseţea predicilor, de 

liniştea care le cuprindea cugetele plecând acasă, după ce 

ascultau Cuvântul, Cel cu veşti atât de noi pentru spiritul lor. 

 După trei luni de lucrare, Lucas simţi că rândurile 

celor care-l ascultau începuseră să se îngroaşe. Apărură multe 

suflete, doritoare de noul adevăr, de toate vârstele, şi bătrâni, 

şi tineri, ba chiar şi oameni în toată firea, cu soţiile şi copii 

lor. Atunci, misionarul Lucas ştiu că ar fi bine să întemeieze 

o biserică începătoare în acea localitate vecină cu marele oraş 

al Genovei. La început, pregăti un grup de proaspeţi adepţi ai 

Evangheliei pentru botez. Apă pentru botez nu era lipsă în 

acel ţinut. Au găsit un loc potrivit pentru botez, un râu din 

zonă cu apă bogată şi liniştită. Oamenii păreau atât de feri-

ciţi, de transformaţi, cu un entuziasm debordant după botez. 

Se înţelege, chiar dacă biserica lor încă nu avea un lăcaş de 

adunare, se puteau ţine în cele mai bune condiţii serviciile di-

vine de rugăciune, cântare şi predică, chiar în natură, în poia-

na cea frumoasă de pe povârnişul muntelui împădurit de lân-

gă oraş, de unde privea acum Lucas oraşul Genova. Mai apoi, 

s-a trecut la organizarea acestei prime biserici întemeiate de 

Lucas. Cum era de aşteptat, Nicolas fu ales primul prezbiter 
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al acestei biserici. Alţii fură aleşi diaconi, îndrumători, oa-

meni dispuşi să ajute pe cei săraci,  ori în suferinţă. 

 Când se ajunse ca biserica să treacă de şaizeci de 

suflete, misionarul Lucas fu de părere că e timpul să se 

construiască prima lor casă de rugăciune. Cu mult entuziasm, 

acea casă de rugăciune se înălţă pe pământul unuia dintre 

fraţi, care dăruise lucrării lui Hristos cu atâta bucurie acel 

pământ, având şi el entuziasm debordant pentru Evanghelie. 

 Misionarul Lucas nu se opri aici. Ajutat de Nicolas şi 

de alţi adepţi ai credinţei în Isus Hristos şi al botezului prin 

scufundare în apă, începură să-şi extindă lucrarea în afara 

localităţii. Lucrarea mergea frumos, cu ceva greutăţi inerente, 

dar dăruirea şi insistenţa celor care făceau lucrarea, ajutaţi de 

Domnul şi Duhul Sfânt, făcură ca, numai după câţiva ani, să 

apară o salbă de bisericuţe creştine în jurul oraşului Genova. 

Era o bucurie atât de mare printre fraţi, entuziasmul era de 

nestăvilit. Chiar şi tinerii începeau să fie înflăcăraţi de 

devotamentul celor mai în vârstă, şi începură să facă lucrarea, 

la rândul lor, prin alte sate, alţi oameni, alte biserici. 

 Se-nţelege, cel rău, adică Satana, nu putea sta cu mâi-

nile în sân, cum s-ar zice, să privească cum evanghelizarea 

cuprindea sate la rând, iar el să nu caute să zădărnicească 

această lucrare. Începu deja să caute planuri şi mijloace să le 

stăvilească avântul. Metodele sale erau multe: dezinformarea, 

falsul mesaj de pocăinţă, împotrivirea autorităţilor şi a 

bisericii catolice. Sau, o metodă şi mai perversă, era să pună 

pe seama noilor credincioşi vina pentru toate relele care se 

întâmplau des în acea vreme în lume: războaie, bolile, secetă, 

foamete. Satana avea şi metode concrete de stăvilire a 

răspândirii Evangheliei - opresiunea directă. În conlucrare cu 

autorităţile laice, clerul catolic inventase persecuţia împotriva 

celor care făceau parte din altfel de religii decât cea oficială, 
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catolică. Şi pentru a înspăimânta pe lucrătorii care aduceau la 

cunoştinţa poporului învăţăminte sfinte direct din Biblie, 

clerul catolic inventase inchiziţia. Adică toţi cei consideraţi 

de ei eretici, erau prinşi, supuşi la schingiuiri de tot felul, apoi 

omorâţi, fie pe cruce, fie prin ştreang, fie prin ardere pe rug.  

 Şi cât de frumoasă era ziua, cer senin, adiere uşoară 

de vânt, linişte desăvârşită, acea zi când se întâmplă marea 

tragedie! Fusese o zi atât de frumoasă de Sabat! O zi 

luminoasă, de primăvară, când totul era verde în jur, când 

soarele lumina atât de candid din bolta înaltă cerească. Păsări 

mii străbăteau văzduhul, livezile şi câmpurile, bucuroase să-şi 

dreagă cuiburile. Florile de multe feluri umplură câmpurile 

pentru semănături, dar şi pajiştile de munte. Apele râurilor 

sclipeau în drumul lor spre mare, acea mare cu valurile ei 

legănate, ce se vedea maiestuoasă în zare. Dincolo de golf – 

stâncile de granit alb, apoi cerurile, alte ceruri albastre 

acoperind întinsa Mediterana. Ca o încununare a acestui 

Sabat minunat, cei din templu avuseseră parte de vizita celor 

doi misionari, Lucas şi Nicolas, reveniţi în localitate după o 

îndelungă misiune în alte sate. 

 Dar cel rău, parcă pentru a nesocoti această zi 

minunată de Sabat, îşi năpusti toate forţele sale furibunde, 

spumegând de răutate, să prindă pe toţi credincioşii adunaţi la 

templu, în frunte cu conducătorii lor, adică Lucas şi Nicolas. 

Unii dintre credincioşi aflaţi în templu, mai iuţi de picior, 

reuşiră să fugă, să se facă nevăzuţi în desişul de lângă tufişu-

rile care înconjurau biserica. Printre aceştia fusese şi Nicolas, 

prezbiterul bisericii. Lucas nu avusese parte de acest noroc, 

căci fusese prins şi legat, apoi luat în primire de oşteni, care-l 

aruncară într-un car, ca pe un snop, alături de alţi nefericiţi.  

 Mulţi fuseseră prinşi atunci în templu şi duşi până la 

primăria oraşului Genova, unde fuseseră aruncaţi în temniţă. 
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La o parte dintre ei, la copii, femei, sau cei mai umili, fără 

funcţii însemnate în templu, li se dăduse drumul să plece 

acasă. Câţiva fuseseră lăsaţi să plece după ce au abjurat, adică 

după ce negaseră credinţa lor cea nouă, considerată eretică de 

clerul catolic. Însă Lucas fiind considerat o captură prea 

importantă pentru autorităţi, nu avuse nicio şansă să fie 

eliberat fără a nega toată lucrarea sa, şi crezul său. 

 Dar Lucas era un om de mare virtute, care nu ar fi 

renunţat cu una cu două la credinţa în Isus Hristos, la 

Adevărul biblic. Nici schingiuirile, nici intimidările nu 

avuseră vreun efect asupra sa. Era hotărât să reziste, oricât ar 

fi fost persecutat, schingiuit. Ştia bine că răsplata de la 

Mântuitorul său va veni, că va fi cu mult mai preţioasă decât 

această viaţă amărâta, plină de păcate, din lumea aceasta. Aşa 

că nu renunţase nici când suferinţele trupului erau cele mai 

mari, când torturile se înteţiseră. 

 Persecutorii clerici se săturaseră să-l vadă pe Lucas 

împotrivindu-se la opresiunea lor. Aşa că, deciseră, cât mai 

degrabă, să însceneze o judecată sumară, urmată de condam-

nare. În cazul lui Lucas, condamnarea nu putea fi decât arde-

rea pe rug. Era considerată cea mai aprigă, cea mai de efect 

scenă în ochii privitorilor - scena arderii pe rug a ereticilor. 

La marginea oraşului Genova, într-un loc foarte vizitat de 

localnici, fusese pregătită arena de vizionare a nou anunţatei 

arderi pe rug, spectacol foarte savurat de publicul lipsit de 

scrupule şi de credinţă din cetate. Pentru mulţi falşi credin-

cioşi, pedepsirea ereticilor, schingiuirea şi omorârea lor, era 

considerată o faptă de mare evlavie, dovadă de câtă abnegaţie 

aveau ei pentru credinţa catolică. Dar, oare, omenia, 

dragostea faţă de aproapele, sau harul Domnului, oare unde 

erau la aceşti oameni? De bună seamă, Satana a distorsionat 
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în aşa hal sentimentele religioase ale majorităţii populaţiei, 

încât aceştia au uitat demult ce înseamnă creştinismul! 

 Iată, în faţa numerosului public fremătând în pragul 

unui nou martiraj, îşi făcură apariţia feţe simandicoase, de 

rang înalt, în veşminte grele: judecători, grefieri, clerici, ma-

jordomi,  formând o procesiune solemnă, demnă, poate, de o 

cauză mai nobilă. Aceşti oameni se înfăţişară în faţa popo-

rului, primiră foarte mulţumiţi ovaţiile mulţimii, ca şi cum 

toate meritele ar fi fost de partea lor. Apoi, înaltele feţe cerură 

linişte în rândurilor participanţilor, pentru ca judecătorul să 

poată citi sentinţa. Judecata se făcuse deja fără prezenţa 

inculpatului, acum urma doar să fie citită sentinţa. Un 

judecător în frac negru, cu gulere albe, late, se ridică din 

fotoliul în care stătuse o vreme şi ceru să i se dea perga-

mentul pregătit, apoi începu să citească sentinţa: 

 -Inculpatul Lucas, ereticul valdenz, venit pe melea-

gurile oraşului nostru frumos, Genova, oraş considerat o 

bijuterie a domeniilor Bisericii Catolice, a încercat să uzurpe 

credinţa cea dreaptă a locuitorilor oraşului, pe care noi o 

păstrăm cu multă sfinţenie din generaţie în generaţie, şi să 

inoculeze printre oameni slabi de cuget o credinţă eretică, 

depărtată de preceptele credinţei catolice. După ce a amăgit 

câţiva oameni rătăciţi cu duhul, după ce a răspândit erezia în 

câteva cătune din ţinutul Genovei, el, împreună cu prozeliţii 

săi, a avut îndrăzneala să improvizeze  nişte aşa zise temple, 

un fel de case de rătăcire ale oamenilor. Acum, noi cei din 

senatul oraşului Genova, îndrumaţi de cinstiţii clerici ai 

episcopiei şi de prea plini de încredere judecători, am hotărât 

ca acest om, valdenzul Lucas, capul răutăţilor eretice din 

ţinut, să fie condamnat la moarte şi spre ruşine veşnică, 

pentru trădarea adevărurilor bisericii, pentru răspândirea 

ereziei! Să fie, deci, condamnat la moarte prin ardere pe rug! 
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 Audienţa venită să vadă martirajul se porni pe 

aclamaţii îndelungi, înălţând chiar urale către mai marii zilei, 

şi fluierându-l pe ereticul care vedea moartea deja la rugul 

pregătit pentru el. O ultimă încercare mai înlesni juriul pentru 

scăparea de moarte a acuzatul Lucas. Inchizitorul cazului se 

ridică şi se adresă aspru celui care urma să fie ars pe rug: 

 -Gândeşte bine! Ai o ultimă şansă să-ţi păstrezi viaţa, 

dacă abjuri în acest moment, adică dacă declari că toată cre-

dinţa ta a fost o rătăcire, o erezie, şi că doreşti să te lepezi de 

ea! De asemenea, dacă declari că nicicând nu vei mai călca 

pe pământul ţinutului oraşului Genova, şi nu vei mai îndemna 

oamenii la activităţi eretice de acest gen. Accepţi renegarea ? 

 Lucas, cel care ştia că mai are atât de puţine clipe de 

trăit, că în curând viaţa şi sufletul său vor fi predate lui Isus 

Hristos, se ridică plin de hotărâre în faţa juriului şi a celor 

care-l ascultau, şi zise: 

 -Onorată instanţă! Onoraţi domni! Cum aţi privi voi 

un om care nu ştie pentru ce şi-a sacrificat viaţa? Cum aţi 

privi un om care v-ar trăda, lovind cu suliţa între coaste, când 

Cel cu privirea nevinovată ar veni să vă salveze de la moartea 

veşnică cauzată de păcat? Aţi mai avea măcar un pic de 

respect, consideraţie pentru un astfel de om? Cu atât mai mult 

unul ca mine, care am luptat o viaţă pentru un ideal, pentru 

credinţa în Evanghelie, în Mântuitorul nostru! Cum aş putea 

privi faţa Mântuitorului meu, dacă aş trăda cauza Sa, dacă aş 

prefera viaţa această nemernică, păcătoasă, în locul vieţii 

veşnice pe Noul Pământ? Niciodată nu voi trăda pe Mântui-

torul meu! 

 Era clar, Lucas mergea neînfricat până la capăt! Din 

acest motiv, juriul deliberă: 

 -Ca urmare a refuzului sistematic al inculpatului, zis 

Lucas, de a renunţa la erezia lui, noi, juriul oraşului Genova, 
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îl dăm pe cel condamnat să fie ars pe rug! Soldaţi, treceţi la 

treabă! 

 În acel moment, ceva nemaipomenit şi nemaiauzit se 

produse. Din spatele mulţimii privitoare la condamnare, o 

voce puternică răsună. 

 -Frate Lucas! Nu eşti singur! Sunt alături de tine! 

 Un tip puternic, bine clădit fizic, ieşi din mulţime şi se 

repezi spre scena rugului. Dădu la o parte pelerina de pe el.  

Aruncă şi pălăria neagră, cu boruri. Rămase doar în cămaşa 

albă, de in curat. Era Nicolas! 

 -Tu, Nicolas! De ce ai venit aici?! De ce n-ai fugit cât 

mai departe de ţinutul ăsta?! 

 -Scumpul meu Lucas! Cum puteam să te las, să înduri 

singur martirajul, şi să nu fiu eu părtaş la suferinţele tale 

pentru Hristos! Iată, înainte să aprindeţi rugul, rog juriul să 

mă condamne şi pe mine la acelaşi rug! Vreau, Lucas, să mă 

jertfesc pentru Evanghelie, pentru Isus, odată cu tine! 

 -Nicolas! De ce ai venit? De ce ai lăsat soţia şi 

copilaşii şi ai venit aici, să înfrunţi martirajul, alături de 

mine?! 

 -Frate Lucas! Nu tu m-ai învăţat că cine va voi să-şi 

scape viaţa, o va pierde, iar cine o va pierde, va câştiga viaţa 

veşnică în Hristos? 

 -Nicolas! N-am crezut că poţi fi atât de devotat 

credinţei în Isus! Să-ţi primească El ca un dar de mare preţ 

această jertfă atât de hotărâtă! 

 Audienţa rămase stupefiată de această întorsătură a 

lucrurilor. Dar juriul îşi reveni repede din tulburare, şi, fără 

prea multă tărăgănare, condamnă şi pe Nicolas la aceeaşi 

moarte pe rug. 

 -Precum pentru trădătorul de credinţă, Lucas, în 

acelaşi fel, pentru Nicolas, concetăţeanul nostru, aplicăm 
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aceeaşi pedeapsă, moartea prin ardere pe rug! Doar dacă 

împricinatul, Nicolas, va voi să abjure, în acest moment! 

Abjuri? 

 -Niciodată! Cum să trădez pe scumpul meu 

Mântuitor, pe Isus Hristos! 

 Acestea fiind zise, judecătorii dădură dispoziţie de 

ardere pe rug a condamnaţilor. Doar câteva clipe fură de 

ajuns, şi făcliile aprinseră rugul, plin de lemne uscate şi 

smoală, care  începu să ardă viguros, cu învolburări puternice 

de fum. Cei doi condamnaţi ar fi vrut să se roage, să cânte. 

Buzele lor încă se mişcau, în timp ce flăcările cotropeau 

trupurile lor şi rugul, cu totul! 

 Trebuie să spunem că,  înainte de a lua decizia sa de a 

se preda în mâinile persecutorilor, Nicolas, pribeag de câteva 

zile prin păduri şi povârnişuri stâncoase, avusese remuşcări 

cumplite pentru că fugise în timpul atacului soldaţilor asupra 

templului, părăsindu-l pe Lucas, pe care soldaţii îl prinseseră 

şi-l legaseră. În acele momente, poate din instinct, Nicolas se 

gândi doar la fiinţa sa. Acum, după câteva zile de frământare 

a conştiinţei, ştiindu-şi prietenul de misiune prins de duşmani 

şi schingiuit, pe când el hălăduia  liber prin păduri, îl cuprin-

sese o remuşcare de nebiruit. Cât de mult începuse să urască 

fapta sa, acea fugă în pădure. Nu aşa trebuia el să arate că 

este gata să-şi dea viaţa pentru Hristos! Remuşcarea creştea, 

cu fiecare zi ce trecea. Plânsese amarnic, precum Petru după 

ce-l trădase pe Isus. Atunci se decisese să se predea persecu-

torilor, să ceară să fie judecat alături de Lucas! 

 Dar, înainte de a se preda, el ţinuse să mai treacă, 

pentru ultima oară, pe la casa lui, să-şi mângâie copilaşii şi 

soţia.  Ajunsese noaptea acasă, iar cei din familie deja se 

culcaseră. Cum să aducă el vestea cea groaznică familiei? Era 

aproape cu neputinţă! Totuşi, Nicolas deja era foarte decis să 
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sufere alături de misionarul Lucas! Urmase un impresionant 

dialog de despărţire de familie, un fapt cutremurător: 

 -Nicolas, îl întâmpinase cu bucurie soţia sa, Lidia. Ai 

reuşit să te întorci acasă? Ai venit să-ţi vezi soţia şi copilaşii? 

Să vezi ce se vor bucura ei, sărăcuţii! 

 -Draga mea, Lidia, sunt căutat peste tot. Nu ar fi de 

mirare să fiu urmărit, trădat şi închis, în orice clipă. Fratele 

nostru Lucas deja este sortit morţii pe rug! Am aflat asta de la 

diaconul nostru, pe care l-am vizitat în taină! 

 -Vai, dragul meu Nicolas, ce-o să ne facem? Ce va fi 

de copiii noştri? izbucni în lacrimi sensibila soţie. 

 -Nu plânge, scumpa mea Lidia! Ne-am consacrat 

viaţa noastră pe deplin Domnului Isus Hristos. Putem pierde 

viaţa pe acest pământ, dar vom câştiga viaţa veşnică! 

 -Dar copiii, ce-o să fie cu ei? 

 -Domnul se va îngriji de ei, sărăcuţii! Dacă ai ştii cât 

am regretat că am fugit în pădure din templu, atunci când 

oştenii au năvălit asupra credincioşilor din biserică! Nu mai 

pot îndura remuşcarea că l-am lăsat singur pe Lucas să fie 

prins, să îndure schingiuirile! Ce urmaş al lui Hristos sunt eu? 

 -Nu cumva ai de gând să te duci, să te denunţi la 

persecutorii catolici? 

 Nicolas tăcea şi se uita doar foarte solemn în ochii 

soţiei sale. Părea un om hotărât, ca o stâncă! 

 -Gândeşte-te, omule, măcar la copiii noştri, dacă de 

mine nu-ţi pasă! strigă Lidia cu disperare în glas. 

 -Lidia, vreau să te întăreşti în lupta pentru credinţă! 

Va trebui să dai un bun exemplu copiilor noştri, când eu nu 

voi mai fi! 

 Aici îl cuprinse şi pe el plânsul. La fel şi pe Lidia. Se 

îmbrăţişară. 
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 -Vreau să mai văd odată copiii, zise el, acum aproape 

liniştit. 

 -Vino să-i vezi, în casă. S-au culcat, e ceas târziu de 

noapte! 

 Intrară în casă. Copiii dormeau. Nicolas avea milă de 

ei, cum să-i trezească? Totuşi, mama lor, cu multă delicateţe,  

îi trezi, şi le zise: 

 -Copii! Edmond şi Luciana! Îmbrăţişaţi pe tatăl 

vostru, că pleacă departe! 

 -Unde pleci, tată? îl întrebară cei doi copii, în acelaşi 

timp. 

 -Nici eu nu ştiu… Să ascultaţi pe mama voastră şi 

Domnul să vă apere de cel rău! 

 Îi îmbrăţişă, şi-i binecuvântă, cu lacrimi în ochi. Apoi  

ieşi din casă în întuneric, fără să mai spună un cuvânt! În ace-

eaşi noapte ajunsese la Genova, unde aflase că va fi executat 

Lucas. Cu tot dinadinsul, vroia să fie părtaş la martirajul 

fratelui său de credinţă. Ce a urmat, am povestit deja. 

 Această jertfă voluntară, vădind cea mai mare 

dragoste pentru Isus şi pentru lucrarea Sa, impresionase multă 

lume dintre cei care  asistaseră la martiraj, dar şi pe cei din 

satele din preajma Genovei. Se poate spune că,  prin moartea 

sa, Nicolas  câştigase chiar mai multe suflete la credinţă, 

decât ar fi câştigat prin predici îndelungi, zilnice. Multă lume 

cunoscuse măreţia noii credinţe, căutând să urmeze întru-

totul Cuvântul Evangheliei şi a minunatelor ei învăţături! 
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Porunca a şasea 
 

 

 Pe râul Velica, ce îşi varsă apele în râul Marea 

Morava la sud de Beograd, exista, în vremuri străvechi, o 

localitate numită Jagodina, vestită în istoria Serbiei. Era locul 

cel mai frumos de locuit pentru oamenii care le plăcea să 

cultive grâul, orzul, secara, dar să şi crească animale: vite, 

cai, oi, măgari ori alte de curte. Localitatea aflată într-un ţinut 

de dealuri blajine, era plină de păduri, poieni şi ape ce 

însemnau binecuvântări ale Cerului pentru locurile acestea. 

 La marginea localităţii, nu departe de munţii domoli 

de la Apus, se aflau mai multe gospodării, printre care una a 

săteanului Dragoslav Vlahovic, gospodărie înzestrată de Cel 

de Sus cu de toate: oi şi vite cât abia puteai să le numeri, 

ogoare frumoase şi roditoare. În preajma gospodăriei se 

întindeau pajişti verzi, cât vedeai cu ochii, pornind chiar de la 

capătul satului şi urcând domol spre culmile mulţilor împădu-

riţi din zare. Din loc în loc, păşunile erau întrerupte de cursuri 

de apă şi chiar de mici heleşteie sau ochiuri de apă limpede, 

în care mijeau păstrăvi viguroşi. Cei din familia Vlahovic 

erau oameni de ispravă, vânjoşi, îndrăgostiţi de muncă, îngri-

jind cu sfinţenie frumoasa lor gospodărie. Şi erau atât de 

binecuvântaţi de Dumnezeu şi trăiau la un loc, în aceeaşi casă 

mare, atât bunica, cât şi Vlahovic cu soţia sa şi noua generaţie 

a familiei, trei copiii frumoşi şi vrednici: un băiat, Milan, şi 

două fete, Zora şi Jovanca. Gospodăria lor era întinsă, fiecare 

din casă îşi cunoştea rostul în acea gospodărie şi cu toţii tru-
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deau de dimineaţa până seara. Aveau de toate şi mulţumeau 

mereu Domnului pentru câte le-a dat. 

 Bunica lui Milan, pe nume Dragana, avea mare drag 

de nepoţii ei şi se îngrijea foarte mult de buna creştere a lor, îi 

învăţa să trăiască în cea mai desăvârşită credinţă pravoslavnă. 

Îi chema, seara, să se închine împreună cu ea. Îi învăţa cum 

să se roage, să spună Tatăl Nostru şi Crezul. Îi învăţa şi cân-

tece despre naşterea lui Isus, ori despre viaţa Sa. De aceea, 

copiii o îndrăgeau pe bunică, ca şi cum ar fi fost mămica lor. 

 Cu mult drag îi învăţa bunica pe nepoţii ei, dar mai 

ales pe Milan, care-i era cel mai drag, fiind o frumuseţe de 

băiat, cu părul bălai, cuminte, bine dezvoltat şi bun la suflet. 

Îi învăţa să aibă milă de oameni, să fie drepţi, să ajute pe cei 

nevoiaşi şi pe cei fără de adăpost. Îi învăţa cele zece porunci, 

una dintre ele părându-i bunicii foarte însemnată: Să nu ucizi!  

 -Cum adică să ucizi, bunică? întreba Milan. 

 -Uite cum, dacă pleci la război, fără voia ta, să nu 

ucizi pe nimeni! Mai bine să cazi tu în luptă! Aşa a zis Dom-

nul: să nu ucizi! Gândeşte-te, Milan, că acel om care moare în 

război, poate are copii acasă, care rămân fără tată, când tatăl 

lor moare în război! 

 Această situaţie îi impresiona până la lacrimi pe ne-

poţi, chiar şi pe Milan, care era băiat şi care, crescând mare, 

va trebui să devină bărbat în toată firea.  

 Şi astfel, copiii crescuseră mari şi frumoşi. Milan era 

deja un flăcău puternic şi chipeş, fiind foarte harnic, era 

sprijinul cel mai de seamă pentru părinţi, pe care îi ajuta cu 

toată inima în gospodărie. Era neîntrecut la cosit şi la strâns 

fân pentru iarnă, căci aveau vite multe. Ştia să doboare doar 

cu câteva lovituri de topor câte un copac mare din pădure. 

Tatăl său se mândrea cu el. Fetele lui Vlahovic, de asemenea, 

crescură mari şi mândre, încât deja se puteau gândi la măritat. 
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Şi peţitorii nu se lăsau aşteptaţi să apară, însă Vlahovic nu se 

grăbea să-şi mărite fetele prea de timpuriu. 

 Cel rău, însă, nu vedea cu ochi buni acest sat de oa-

meni bravi, trăind în mare armonie cu locurile şi cu învăţătura 

credinţei. Curând urma să se petreacă evenimente ce aveau să 

tulbure mult această liniştită localitate. 

 Într-o zi de toamnă, pe când cei din familia Vlahovic 

terminaseră de secerat şi treierat grâul şi pe când mai aveau 

de strâns şi pus în stoguri ultimele brazde de otavă, o mare 

nelinişte se răspândi pe la casele satului. Pe drumul care intra 

în sat, dinspre miazăzi, apăru o ceată de călăreţi care gonea 

furtunos pe uliţe. Călăreţii începură să năvălească prin case 

oamenilor, să ameninţe, să strige ca toţi bărbaţii să iasă în 

curte, că altfel li se vor da foc la casă. Deşi n-ar fi vrut, Vla-

hovic şi cu feciorul său, Milan, trebuiau să iasă în curte, de 

teamă ca oştenii să nu le dea foc. 

 Atunci oştenii îi prinseră zdravăn pe cei doi, îi legară 

fedeleş şi îi aruncară într-un rădvan încăpător ce gonea în 

urma călăreţilor, rădvan în care mai erau deja prinşi şi alţi 

nefericiţi săteni. Apoi oştenii plecară spre stăpânire. 

 Aşa erau obişnuitele raiduri ale oştenilor voievodului 

Serbiei prin satele sârbeşti, pentru a prinde bărbaţi, mai vârst-

nici sau mai tineri, să-i înroleze la oştire. Pe Vlahovic îl înro-

lară în oştirea voievodului, iar pe Milan îl luară şi, împreună 

cu alţi vreo cinci sute de băieţi tineri, îl trimiseră în ceată că-

tre Poartă, la Constantinopole. Voievodul Serbiei era supus 

Porţii şi era obligat, în fiecare an, să adune cel puţin o mie de 

tineri, care să fie trimişi la Poartă, pentru a fi educaţi ca luptă-

tori în oastea otomană. 

 Vlahovic făcuse vreo doi ani slujbă în oştirea voie-

vodului Serbiei. După aceea, ajunsese vestea în sat că tatăl lui 

Milan murise în luptele pe care le-a dus oştirea Serbiei 
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împotriva unei armate trimise de Împăratul de la Viena. Aşa 

că, cei din familia Vlahovic, rămăseseră fără sprijin, fără 

vrednicul Milan şi fără bărbatul din casă. Greu le-a fost soţiei 

lui Vlahovic şi fetelor sale să se descurce singure cu gospo-

dăria. Fata cea mare, Zora, se măritase cu un flăcău din satul 

vecin, aşa încât avea cine să cosească în întinsa lor gospo-

dărie. 

 Milan, luat cu atâta brutalitate din căminul fericit al 

părinţilor săi şi dus între străini care nu ştiau de milă, plângea 

mult când îşi aducea aminte de satul său, de părinţi, de bunica 

sa, de gospodăria lor frumoasă. Acum era înrolat într-o ceată 

de oşteni ismailiţi, îmbrăcat ca şi aceştia, făcând exerciţii de 

luptă pe câmpiile de lângă Adrianopole. În ceata de la oastea 

otomană în care era înrolat, nu era niciun ostaş sârb cu care să 

poată discuta ceva într-un grai cunoscut, erau doar tineri re-

crutaţi de prin cu totul alte ţinuturi ale Imperiului Otoman, 

din Kurdistan, din Siria, din Armenia sau Iran. La început nu 

le înţelegea limba, nu putea scoate un singur cuvânt cu cine-

va, ceea ce-i sporea şi mai mult tristeţea captivităţii în care  

căzuse. Cu timpul, se mai obişnui, zilele începură să treacă 

mai uşor, deşi îl apuca aşa un dor cumplit, când îşi amintea 

de casa părintească, de păşunile satului, de apa Moravei, de 

eleşteiele pline de peşte din ţinutul natal. Deşi era forţat de 

stăpânii otomani să se închine precum turcii, în inima lui el 

continua să se închine bunului Dumnezeu, Cel învăţat de 

acasă, de la părinţi şi bunici, şi se ruga într-una să-l ajute Cel 

de Sus să ajungă, odată şi odată, înapoi în satul său. 

 Poporul sârb, în frunte cu voievodul ţării, se răsculă 

împotriva asupririi umilitoare a otomanilor. Nu mai plăti bir, 

refuză să ofere contigente de tineri către Poartă şi izgoni 

garnizoanele turceşti din ţară. Se înţelege, acest lucru îi înfu-

rie cumplit pe turci, care se grăbiră să trimită oşti să înăbu-
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şească revoltele sârbeşti. Hoarde multe de pedestraşi, de călă-

reţi şi de arcaşi trecură Balcanii şi ajunseră pe pământurile 

Serbiei. Oastea voievodului sârbilor se pregătea de război. 

 Iată însă, că războiul venise. Cele două oştiri, cea nu-

meroasă a paşei de la Adrianopole şi cea mai puţin nume-

roasă a sârbilor, ajunseră faţă în faţă, pe câmpia de la Kne-

zevac. Bătălia stătea să înceapă din ceas în ceas. 

 Deşi nu era în obiceiul turcilor să trimită ostaşi din cei 

proveniţi din copiii unei ţări asupra propriului popor, nu se 

ştie de ce, de data aceasta Milan se trezi într-o unitate de 

oaste care mărşăluia contra Serbiei. Cum adică? Să lupte el 

împotriva propriului popor? Niciodată! Nu ar fi luptat, să uci-

dă vreun om, de niciunde în lume! Aşa învăţase el porunca a 

şasea: să nu ucizi! Grea povară asupra conştiinţei credincio-

sului Milan! 

 Nu avea însă de ales. Dacă se împotrivea să meargă la 

luptă, era ucis cu sabia pe loc! Se trezi, deci, târât în luptă 

fără voia sa. Iată, în zare se şi vedea oastea voievodului Ser-

biei, pe când el era de partea unei oştiri păgâne, numeroase, 

câtă iarbă şi frunză! Ca la un semnal, cele două oştiri porniră 

una împotriva celeilalte. Milan vedea cum avangarda sârbilor 

se apropie pe cai viguroşi, iar în urma lor grăbeau aprigii 

arcaşi şi pedestraşi. O puzderie de săgeţi umplură câmpul de 

bătălie şi într-o parte, şi în cealaltă. Flăcăii sârbi ajunseră la 

treizeci de paşi, apoi la zece paşi. Erau cei vrednici, neîn-

fricaţi, al căror grai şi port le ştia atât de bine! Cum să lupte 

cu ei? Ridică lancea, dar lancea rămase neputincioasă în mâ-

na sa ridicată. Un buzdugan îl lovi drept în coif şi-l ameţi. 

Căzu la pământ. Cele două oştiri trecură peste el şi pedestraşi, 

şi cai, şi fugari şi viteji! Milan nu mai ştia nimic… 

 Avea el un camarad în oastea turcească, unul Ismail. 

Acesta se afla în timpul luptei împotriva sârbilor chiar undeva 
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în apropierea lui Milan. Îl văzu pe camaradul său căzut la 

pământ, apoi văzu că nu se mai ridicase. Ar fi vrut să-l ajute, 

dar îl crezu mort, aşa că îşi văzu mai departe de lupta aprigă 

din jurul său. 

 Deşi erau oşteni viteji şi fără seamăn, sârbii, fiind pu-

ţini,  pierdură repede lupta, iar ultimele rămăşite ale oştirii lor 

se risipiră în codrii şi în luncile Moravei. Otomanii puseseră 

stăpânire din nou pe ţară, urmând acum să jefuiască satele ră-

mase fără apărare. 

 Milan zăcu toată ziua pe câmpul de luptă, aproape 

mort, fără să dea un semn de viaţă. Veni seara răcoroasă, şi-

un vânt rece se porni dinspre apele Moravei. Acel vânt îl rea-

duse în conştienţă. Se ridică în coate, în genunchi, apoi în pi-

cioare. Se clătină şi căzu iar. Se ridică din nou. Avea dureri 

cumplite la cap. Pe întuneric, scrută câmpul de luptă. Cai că-

zuţi, oşteni morţi, şi turci, şi sârbi. Mai auzi un glas îndepărtat 

cerând ajutor. Ajunse acolo. Era un camarad din oastea tur-

cească, în grea suferinţă. Muri chiar în braţele lui Milan. A-

tunci îi veni un gând puternic: să fugă de pe câmpul de luptă! 

 Dar unde să fugă?  

 Cum unde? Spre satul său natal, spre Jagodina! Nu-

mai ce acest gând trecut prin minte, şi-i dădu putere să uite de 

durerea rănii de la cap. Culese de pe jos o sabie, un arc şi o 

tolbă de săgeţi, şi porni hotărât spre munţii de la Apus de 

Knezevac, dincolo de care era casa părintească. Porni la 

drum, chiar atunci, în plină noapte. Nu mai simţea nici foa-

me, nici durere. Vroia, cu orice chip, să ajungă acasă, la ai 

săi! 

 Merse toată noaptea, iar zorii zilei îl găsiră pe culmile 

munţilor Soco Banija şi, de pe înălţimea unui vârf de munte, 

văzu în depărtare satul său natal. Ce frumuseţe: poieni verzi, 

ogoare de grâu şi orz, livezi îmbelşugate, râuri lucioase. Se 
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îndreptă, cât putu de repede, într-acolo. Cam spre seară intră 

în satul său. Mai era atât de puţin şi putea fi acasă la el! Cât 

de dor îi fusese de casă, de ai săi, în toţi acei trei ani de când 

fusese răpit şi dus la străini! 

 Mai avea de trecut de câteva case până să ajungă la 

gospodăria tatălui său. Dar ce-i fu dat să vadă ochilor? Unele 

case din vecini fumegau, altele ardeau în flăcări mari! L-a 

apucat groaza. Otomanii, după ce învinseseră oastea voievo-

dului Serbiei, se puseseră pe jefuit şi ars gospodăriile ţării. 

Milan alergă cu sufletul la gură spre casa părintească.  

 Casa lor era acolo, la marginea poienii! Însă doi 

soldaţi turci, în veşmintele lor de otomani tocmai se căzneau 

să dea foc casei sale. Se năpusti ca un leu să împiedice arde-

rea casei. Ajuns aproape, în livada cea mare, îi recunoscu pe 

cei doi turci fiind chiar camarazii săi de oaste: Ismail şi încă 

unul, Hakim, un sirian.  

 Atunci Milan puse o săgeată în arc, ţinti săgeata spre 

Ismail şi strigă cât îl ţinu pieptul: 

-Nu da vatra na moj kutija! (Nu da foc la casa mea!) 

 Ismail, speriat de vocea puternică a lui Milan, întoarse 

capul şi rămase stană de piatră. 

 -Ti Milan? Ti si jiv? (Tu Milan? Eşti în viaţă?) Te-am 

văzut căzut ca mort pe câmpul de luptă! 

 -După cum vezi, sunt viu! Dar tu de ce dai foc la casa 

mea? 

 -E casa ta, Milan? Oh! Iartă-mă! Nu mă ucide! 

 -Eşti camaradul meu! Dar cu casa părinţilor mei ce-ai 

avut? 

 -Iartă-mă, Milan! Meritam moartea! Dar sufletul tău 

bun mă va cruţa!  

 -Te iert, dar hai să stingem focul! strigă Milan către 

Ismail. 
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 Sirianul, tovarăşul de jaf al lui Ismail, dispăru încă de 

cum auzi glasul ca de tunet al lui Milan. Dar Ismail alergă la 

picioarele lui Milan şi căzu în genunchi să-i ceară iertare. 

Apoi amândoi începură să stingă casa în flăcări. Hambarul cu 

orz nu reuşiră să-l salveze. Casa, însă, scăpase. 

 Din pădurea din apropiere, mama lui Milan, bunica, 

surorile sale şi cu soţul Zorei apărură dintre fagi şi se uitau 

cum Milan şi turcul stingeau ultimele urme ale incendiului. 

Milan, de cum îi văzu, se năpusti spre ei şi-i îmbrăţişă. Mare 

este Dumnezeul care l-a adus pe Milan înapoi acasă!  

 -Dar tata, tăticul meu, unde este? întrebă nerăbdător 

Milan, dornic să-şi vadă părintele. 

 Aici, toţi cei ai casei coborâră ochii în pământ şi 

începură să plângă. Într-un târziu, mama îndrăzni să-i aducă 

fiului vestea cea rea: 

 -Tatăl tău nu mai este! A murit în război! 

 -Cum!? Tatăl meu este mort?  

 Şi se puse bietul Milan pe un plâns de nestăpânit. Du-

pă multă suferinţă, mama reuşi să-l mai potolească: 

 -Nu mai plânge, copilul meu! Tatăl tău e acolo sus, în 

ceruri, se uită la tine cum ai venit acasă! 

 Mai plânseră, mai povestiră noutăţi din sat şi din casă. 

Într-un târziu, bunica îl întrebă pe Milan: 

 -Dar turcul acesta cine este?  

 -Este Ismail, pe care l-am crezut camaradul meu de 

oaste! Dar, iată, venise aici în ţara noastră să-mi dea foc la 

casă! 

 -Iertare, bunule Milan! se văieta jalnic, în limbă străi-

nă, Ismail. Nu ştiam că e casa ta. Puteai să-mi iei viaţa, dar 

te-ai îndurat de sufletul meu! 

 Milan veni la nefericitul turc, îl îmbrăţişă, apoi îi zise: 
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 -Te iert! Dar să nu mai dai foc niciodată la case de 

oameni! Acum hai în casa noastră! Eşti oaspetele meu! 

 Prea multe nu erau de mâncare în casa părinţilor lui 

Milan, căci între timp mai trecuseră cete de otomani care  

jefuiseră totul, animale, grâne, brânzeturile de prin cămară. E 

drept, cei ai casei mai ascunseseră câte ceva din alimente, fie 

în gropi, undeva în pădure, fie luaseră ce era mai bun şi duse-

seră la stâna de pe munte, care era mai ascunsă privirilor 

jefuitorilor. Cu ce aveau, cu ce n-aveau, oamenii cei vrednici 

din familia lui Milan încropiră o masă, la care îl chemară pe 

proaspătul sosit, Milan, dar şi pe aşa zisul prieten al său, 

turcul Ismail. 

 -Dumnezeul nostru ţi-a dat viaţa, ca şi mie! El ne-a 

salvat din măcelul războiului! zise Milan către Ismail, încă 

îndurerat de vestea morţii tatălui său. 

 Stăteau la masa îmbelşugată, cât de cât. Când mai 

veni odată vorba de Vlahovic, tatăl lui Milan, pe turcul Ismail 

îl cuprinse un plâns aşa de mare, cu sughiţuri, de nu-l putea 

opri nimeni. În fine, îşi mai veni în fire, încât ceilalţi să poată  

continua poveştile în jurul mesei. 

 -Bunule Milan! Nu ştiu cum să mulţumesc lui Allah, 

că am scăpat cu viata! Dar sunt bucuros nespus de mult că am 

scăpat şi de oaste! Milan, te mai întorci la oaste? zise turcul. 

 -Eu? Cum să mă întorc? Acum când am ajuns acasă? 

 -Nici eu nu mai vreau la război! zise Ismail, cam 

spăşit. 

 -Şi atunci ce vrei să faci? îl întrebă Milan, în limba 

turcului. 

 -Vreau o viaţă simplă! Vreau la oi, îi răspunse Ismail, 

tot în limba turcilor. 

 -Ce-a spus, se interesă mama lui Milan. 
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 -A zis că nu mai vrea la război, s-a săturat de război! 

Vrea la stână, la oi! 

 -Avem noi stână! zise hotărâtă mama lui Milan. Şi-aşa 

n-are cine să stea la stână, de când a murit bărbatul meu, 

Vlahovic. 

 Era o idee. Trebuia întrebat turcul dacă ar vrea o 

slujbă la stâna lor, la oi. Adică să pască oile, să le mulgă, să 

facă brânză şi urdă. Cum să nu! Turcul era în culmea fericirii, 

auzind că i se oferise această slujbă.  

 Vara, cât era timpul cald şi frumos, Ismail era la stână 

şi păştea oile. Iarna îl chemau în sat, unde dormea în bordeiul 

cel vechi al bunicilor, tăia lemne şi aducea fân, să hrănească 

animalele din grajd. Turcul era foarte bucuros de traiul său la 

aceşti oameni de treabă. Îi slujea cu toată inima încât se putea 

spune că plătise cu vârf şi îndesat toată paguba pe care o 

adusese familiei Vlahovic prin arderea hambarului de orz. 

 După trei ani de trăit în Jagodina, Ismail îşi dădu 

seama că religia pravoslavnă este mai bună, mai dreaptă, mai 

bună chiar şi decât cea a părinţilor săi. Aşa că ceru să fie 

creştinat, iar dorinţa îi fu îndeplinită îndată. Acum se putea 

căsători în sat. Îşi găsi repede perechea, fiind multe tinere 

femei rămase văduve după ce bărbaţii lor fuseseră ucişi în 

războaie. 

 Era vară. Ismail slujea mai departe la stâna lui Vlaho-

vic şi era fericit. Locuia la stână împreună cu soţia sa sâr-

boaică. După obiceiul moştenit de la părinţi, pe când copilă-

rise în Antalia, Ismail lua un covoraş şi-l punea pe iarbă, de 

trei ori pe zi, în faţa stânei, pe care îngenunchea să se închine. 

Dar acum nu se mai închina lui Alah, ci Sfintei Treimi, spu-

nând: 

 -Mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeule, din ceruri 

prea-înalte! Mulţumesc Ţie, Bunule Domn şi Mântuitor al su-
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fletelor, scumpul nostru Isus Hristos! Mulţumesc Ţie, Duhul 

Sfânt, care ne luminezi mintea şi sufletul! Mulţumesc că mi-

ai arătat Lumina Evangheliei, calea Adevărului Celui mai de 

preţ, precum că Tu vrei sufletele noastre să se pocăiască şi să 

se întoarcă la Tine! Mulţumesc că am scăpat de oaste şi de 

nelegiuirile ei, că mi s-a arătat Calea cea Dreaptă în viaţă, că 

trebuie să iubim orice om ca pe un frate! Mulţumesc că mi-ai 

trimis în viaţa mea aceşti oameni cu sufletele de aur, care m-

au primit în căminul lor, deşi am venit ca un tâlhar în casa 

lor. Dar Tu le-ai dat gândul cel bun, mi-au cruţat viaţa şi mi-

au oferit un loc în gospodăria lor! Mulţumesc că mi-ai dat o 

soţie harnică şi frumoasă, la care ţin atât de mult şi cu care ne 

rugăm împreună, în fiecare seară! Te mai rugăm, Doamne 

Dumnezeule, îndură-te de noi, dă-ne parte să avem copilaşi 

frumoşi şi sănătoşi care să ne bucure sufletele la bătrâneţe! 

 Şi Ismail nu se mai numea acum pe numele lui tur-

cesc, ci îl botezară cu numele de Dragan, nume de care era 

tare mândru. Multă vreme n-a mai fost război în Jagodina, iar 

cei din familia lui Vlahovic, ca şi cei ai lui Ismail, alias 

Dragan, trăiră ani mulţi fericiţi, ţinând ca un lucru de mare 

preţ, credinţa în Evanghelie şi în Domnul Isus Hristos! 
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Cărarea salvatoare 
 

 

 Întins şi sălbatic este districtul Kostroma din nordul 

Rusiei. Dar mai sălbatice şi mai neumblate sunt unele sate de 

la marginea acestui ţinut, cu cât ne apropiem de câmpiile fără 

de sfârşit din nord. Aici iernile sunt lungi, friguroase, iar 

vânturile bat năprasnic dinspre Oceanul Îngheţat către satele 

rare împrăştiate prin Câmpia Rusă. În lunile de iarnă, zilele 

sunt  atât de scurte, când soarele de-abia mijeşte pe la orizont, 

răsare târziu şi apune prea repede, lăsând noaptea stăpână 

peste sălbăticia fără de sfârşit a pădurilor şi a câmpiilor 

înzăpezite, prin care se întrevede câte o căsuţă de prin satele 

puţine şi răsfirate din aceste ţinuturi. 

 Vara, în schimb, este o mare binecuvântare pentru 

locuitorii acestor aşezări. Cât vezi cu ochii, câmpiile şi pădu-

rile prind viaţă, iarba creşte din belşug, florile umplu poienile 

de parfumul şi culorile lor, albinele zumzăie voioase prin 

fâneţe şi prin livezile din jurul caselor. Nici prin păduri nu 

este mai puţin frumos, arborii drepţi şi înalţi de molizi, de 

mesteacăn şi fag înmuguresc, capătă culori dintre cele mai 

vii, de un verde-smarald. Iar păsările se întrec în a umple cu 

trilurile lor ţinutul, făcându-şi cuiburi prin scorburi şi tufişuri, 

unde-şi vor creşte puii. Este o întrecere neîncetată printre 

fiinţele nevinovate ale naturii să crească, să înfrumuseţeze 

pădurile, să proslăvească numele Creatorului prin trilurile lor 

măiestrite. 

 Localnicii acestor ţinuturi ştiu că vara este rostul să 

pregătească tot ce e nevoie pentru o iarnă lungă şi împietrită 
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de ger, să adune lemne de foc, să cosească fân şi otavă pentru 

animale, să culeagă de prin poienile pădurilor hribi şi gălbiori 

tăiaţi şi uscaţi, apoi puşi în cămară, să culeagă afine şi zmeură  

de prin luminişuri, să strângă de pe ogoare grâu, orz, mazăre, 

varză, sfeclă şi multe alte roade muncite din greu. E nevoie ca 

omul să fie harnic, să muncească mult vara, ca iarna să stea la 

adăpost, liniştit, în casa sa. 

 Una din aceste gospodării, dintr-un sat din ţinutul 

Kostroma, era a lui Artemie Stepanovic, ţăran din tată-n fiu, 

care nu călătorise niciodată, dar nici nu avusese vreodată 

nevoie să călătorească departe de satul său. Trăia fericit în 

gospodăria sa, alături de nevasta sa, Evghenia Stepanovna, 

alături de fii săi, Yura şi Feodor şi de îngeraşul lui de fată, 

Katya, cea mai mică şi mai îndrăgită din familie. Casa lor se 

afla într-o poiană, chiar la marginea satului. Acolo era linişte 

cât cuprinde. Era în schimb multă muncă, şi vara, şi iarna. 

Vara la cosit fân, la îngrijit grădina şi ogorul întins de grâu şi 

orz. Copiii aveau datoria să pască vitele în poienile şi pădu-

rile de lângă sat. Iarna aveau de lucru destul, să hrănească 

vitele din gospodărie, să taie lemne şi să aducă apă în casă de 

la un izvor din apropiere, care nu îngheţa iarna, chiar şi pe 

gerurile cele mai năprasnice. 

 Ţinutul este lipsit în totalitate de munţi şi doar ici-

colo, mai răsare câte un deal domol, acoperit de păduri. În 

vârful vreunui deal sunt stâne de vite şi oi. 

 Gospodăria lui Artemie Stepanovic avea de toate, cât 

să trăiască în tihnă şi binecuvântare dată de Sus. Doar că 

Artemie avea o pasiune de care nu se putea lăsa, orice s-ar fi 

întâmplat. Îi plăcea să hoinărească la vânătoare prin pădurile 

şi poienile întinse din ţinut, să umble zile întregi pe plaiuri 

împădurite, fie vara, fie iarna când zăpezile erau mai mici şi 

nu-i era frică de nimic, având cu el un arc de vânătoare şi o 
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tolbă plină de săgeţi. Era îndemânatic la vânătoare, nefiind 

dată ca el să se întoarcă din pădure şi să nu aducă în spinare  

vânat pentru cei de-ai casei. Ca s-o spunem pe drept, Artemie 

Stepanovic îşi hrănea familia mai mult cu ce vâna de prin 

păduri şi văi, în timp ce animalele crescute în gospodărie le 

cruţa pentru a fi vândute în târg. 

 Treaba cu vânatul a mers o vreme, dar să vedeţi ce s-a 

întâmplat într-o zi! Plecase Artemie Stepanovic cu gânduri 

mari la vânătoare, sprinten, cu tolba doldora de săgeţi şi cu 

arcul său cel nou şi puternic, purtat pe umăr. Era primăvară, 

când zăpezile mari din păduri se topiseră, dar mai dădea câte 

o ninsoare uşoară, ca de sfârşit de iarnă. Mergea vânătorul 

nostru vioi pe un plai de pădure, când dintr-un luminiş răsări, 

chiar în faţa lui, un vătui de căprioară, de toată frumuseţea. 

Era numai bun pentru ce-i trebuia lui Artemie. Ascuns după 

un copac, trase arcul de pe umăr, luă o săgeată din tolbă, o 

potrivi apoi întinse arcul spre vătui. În acel moment, dinspre 

tufăriş sări sprintenă căprioara, mama vătuiului, proptindu-se 

drept în faţa puiului ei să-şi apere cu trupul odrasla. Biata 

mamă simţise primejdia venind de la arcul întins şi nu 

pregetă să-şi dea viaţa ca să-şi scape puiul! Şi nu fugea din 

faţa vânătorului, stătea vitejeşte să-şi protejeze puiul încolţit. 

 Când văzu Artemie Stepanovic aşa ceva, arcul începu 

să-i tremure în mâini şi nu mai avu vlagă să tragă. Lăsă 

săgeata să cadă jos şi aruncă arcul şi tolba într-un tufiş. Se 

înţelege, între timp, căprioara şi vătuiul se făcură nevăzute în 

desişul pădurii. 

 Pe Artemie această întâmplare îl făcu să-i dea lacri-

mile. Cum adică, o căprioară era în stare să-şi dea viaţa 

pentru puiul ei? Era aşa de însemnată viaţa puiului ei, încât să 

merite sacrificiul? Plângea de-a binelea. Căzu în genunchi să 

se roage Celui de Sus pentru că nu săvârşise crima aceea. Se 
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rugă să-l ierte pentru atâtea vieţi de sălbătăciuni curmate. 

Acolo, în genunchi, nevăzut de nimeni, decât de Cel de Sus, 

jură să nu mai plece cât va trăi prin păduri cu gânduri de 

vânătoare. Abia acum, după atâţia ani de viaţă, realiză că 

Dumnezeu crease animalele din pădure nu pentru hrana omu-

lui, căci erau atâtea alte bunătăţi pregătite de Creator pentru 

om, nefiind nevoie să ia viaţa sărmanelor animale! 

 Porni spre casă, dar lacrimile îi curgeau nestăvilite pe 

obraji. Nu putea să uite figura căprioarei hotărâtă să-şi apere 

puiul cu viaţa ei. Ce priviri nevinovate, blânde, frumoase 

aveau! Mergea liniştit către casă. După un ceas trecu pârlea-

zul de intrare în gospodăria sa, apoi intră în casă, cu o figură 

de nerecunoscut. 

 -Ce-i cu tine, Artemie Stepanovic? Ce s-a întâmplat!? 

îl întâmpină soţia cu privirea speriată. 

 Omul ei nici nu putea să vorbească. Mai avea şi acum 

lacrimi pe obraz. Într-un târziu, reuşi să spună ceva: 

 -Evghenia Stepanovna, scumpa mea, nu voi mai mer-

ge la vânătoare niciodată. Jur pe ce e mai sfânt! 

 -Cum aşa? N-ai adus nimic de la vânat? Ce s-a întâm-

plat? 

 -Draga mea, vino şi tu, Katya, aici lângă mine, să vă 

povestesc! Azi am avut o revelaţie nemaipomenită. Am zărit 

un vătui ieşit în faţa mea şi în timp ce mă pregăteam să-l 

săgetez cu arcul, căprioara, mama lui, a sărit din tufiş drept în 

faţa puiului să-l apere de moarte. Mi-au înlemnit mâinile 

când am văzut aşa ceva, n-am mai putut să trag cu săgeata în 

căprioara ce-şi apăra puiul! 

 -Şi puiul ce-a păţit? se interesă Katya, şi ea cu lacrimi 

în ochi. 
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 -Nu-mi mai trebuie vânat din pădure până voi trăi! De 

azi înainte mâncam ce ne-a dat Dumnezeu prin gospodăria 

noastră. Puiul şi căprioara s-au topit în pădure! 

 Evghenia Stepanovna se închină, căci aşa ceva nu mai 

auzise în viaţa ei! Cum adică, să nu mai meargă omul ei să 

aducă vânat din pădure? Păi aşa fac toţi bărbaţii din satul lor. 

Ce-o să mănânce copiii ei?  

 Când spiritele s-au mai liniştit, după ce Artemie Ste-

panovic îşi regăsi liniştea în propria sa casă mâncând şi 

odihnindu-se un pic de truda umblatului prin pădure, veni la 

el mezina casei, Katya, cu un aer misterios, să-i spună ceva 

ce avea ea demult pe suflet. 

 -Tati! Ştii ce bine-mi pare că au scăpat puiul şi căpri-

oara! Nici nu ştii ce bucuroasă sunt! 

 -Foarte frumos gândeşti, îngeraşul meu! Dar ce-o să 

mănânci tu săptămâna asta? 

 -Lasă, tăticule! Nu murim noi de foame! Vrei să-ţi 

spun ceva? Întotdeauna când aduceai vânat din pădure, mi-

era silă să mănânc din carnea aceea, aveam o mare durere în 

suflet ori de câte ori îmi punea mama în strachină carne de 

vânat! 

 -Ce suflet bun ai, Katya, copilul meu! De-acum n-o să 

mai mănânci vânat, îi spuse Artemie, mângâind părul băiai al 

fetiţei sale dragi. 

 În vara care urmă, cei din casa lui Stepanovic se apu-

cară să extindă ogorul. Semănară mai mult grâu, orz şi secară,  

lărgiră şi grădina cu zarzavaturi. Artemie, în loc să umble la 

vânătoare prin păduri, muncea cu sârg la coasă şi la greblă, 

ori la adunat cât mai mult fân şi otavă pentru vite şi la îngrijit 

culturile de lângă casă. Dumnezeu făcu ca în anul acela să 

rodească din toate, încât hambarul şi cămările se umplură. Ba 

mai mult, Artemie se duse în târg şi cumpără câteva roiuri de 
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albine, pe care le aşeză în nişte stupi rotunzi, făcuţi din trun-

chiuri de fag scobite pe dinăuntru, în livadă. Vara scoase 

multă, multă miere, de nu mai aveau în ce s-o pună. Domnul 

binecuvântă casa lor cu de toate! 

 Un lucru curios se întâmplă în iarna care urmă. După 

ce căzuse prima nea, Katya ieşi din casă să vadă zăpada cea 

albă şi pufoasă. Se uită către stoguri şi nu-i veni să creadă: 

lângă stogul de la margine, cel neîngrădit, se afla o căprioară 

cu puiul ei, care mâncau nestingherite din fân! Artemie Ste-

panovic ieşi şi el să vadă minunea şi se miră de ce văzuse. 

Mai mult, îşi dădu seama că animalele acelea erau chiar cele 

din pădure pe care era cât pe ce să le sacrifice. 

 -Ce facem? îl întrebă nevasta pe Artemie. Lăsăm 

căprioarele să mănânce din fânul nostru? 

 -Lasă-le să mănânce! Cât o să mănânce! Poate aşa o 

să-mi plătesc toate păcatele pentru câte fiinţe nevinovate am 

vânat din pădure! 

 Toţi ai casei fură de acord cu acest gând, să mănânce 

bietele căprioare din claie cât or pofti. Erau un dar trimis de 

Dumnezeu pentru sufletele lor. Katya, fetiţa miloasă, era pli-

nă de fericire, admirând aproape zilnic frumoasele animale 

care veneau să mănânce din fânul lor, fără un pic de frică. Şi 

sălbăticiunile cunosc sufletul oamenilor buni. 

 

 Într-un an, după o iarnă mai lungă, în ajunul Sărbăto-

rilor de Paşte, ce-i trecu prin minte Evgheniei Stepanovna? 

Gândi şi tot gândi să pregătească nişte bunătăţi pe care să le 

trimită prin Artemie, să le ducă până într-un sat vecin, acolo 

unde trăia Nadejda, fata lor cea mare, măritată de câţiva ani. 

Nadejda  avea casă grea, trei copilaşi mici de crescut şi nici 

măcar nu erau înstăriţi. Se gândea la bieţii copilaşi, cu câtă 

bucurie ar mânca ei, sărăcuţii, ceva bun de sărbători. Aşa că îi 
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dădu de veste lui Artemie al ei că îl aşteaptă un drum lung de 

făcut. Era primăvară, se putea umbla deja prin pădure, căci 

zăpada cea grea se topise, fiind numai bine de pornit la drum. 

Avusese grijă să pună în desagă multe bunătăţi: copturi 

proaspete din cuptor, unse cu unt şi cu miere de albine, o 

cofiţă plină cu brânză de oi, o altă cofiţă cu smântână, şi încă 

o oală de lut cu miere. Le puse pe toate în coşuri, iar coşurile 

le aşeză cu grijă în desagă. Când totul era pregătit, îl trimise 

pe Artemie să ducă degrabă acele bunătăţi la nepoţii ei dră-

gălaşi, care aşteptau. 

 Artemie, bucuros că-şi va putea revedea nepoţeii, 

plecă întins la drum şi, după o jumătate de zi, încă înainte de 

apusul soarelui, ajunse în satul unde trăia fiica sa Nadejda. 

Găsi toate bune şi la locul lor în casa fiicei sale. Mare bucurie 

le făcu însă copiilor, când îl văzură şi când dezlegară desaga 

să vadă ce bunătăţi le adusese bunicul! 

 Stătu Artemie Stepanovic o noapte şi o zi la fiica sa, 

apoi trebui să se întoarcă în satul său, acasă, unde îl aşteptau 

multe treburi în gospodărie. Nepoţii se puseră însă pe plâns, 

nevrând ca bunicul să plece. El îi mângâie pe toţi, apoi îşi luă 

rămas bun de la ei şi de la Nadejda şi porni grăbit la drum, 

căci se cam lăsa înserarea iar el avea mult de mers. 

 Plecă deci, la drum. Dar nici nu merse o jumătate de 

ceas, când văzu cerul întunecându-se şi vântul începu să sufle 

puternic şi rece. Era vreme schimbătoare primăvara, iarna nu 

ceda uşor din puterea ei încă nestinsă, încercând să se întoar-

că. Artemie nu se temu, mai apucase el astfel de zăpezi târzii, 

aşa că îşi văzu de drum. 

 Doar că furtuna deveni şi mai puternică, iar vântul 

sufla turbat şi rece. Se porni un viscol ca în miez de iarnă. 

Totul fu năpădit de zăpada albă, multă, viscolită cu putere. 

Artemie suferea de frig, nu se aştepta la viscol puternic în 
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primăvară. Frigul îl încerca şi prin suman. Păşea din ce în ce 

mai anevoios prin nămeţi. Se-nseră de-a binelea şi în curând 

se făcu beznă. Începu să aibă îndoieli că drumul pe care 

mergea era cel bun. Mergea prin nămeţi, prin păduri, uneori 

prin poieni troienite. Nici urmă de cărare sau de vreun semn 

de recunoaştere a locurilor prin care trecea. Începu să tremure 

de frig. Dârdâia. Simţea că nu mai are vlagă să ajungă acasă. 

 În deznădejdea sa, îşi aduse aminte de nepoţeii săi 

rămaşi în satul vecin. Apoi îşi adusese aminte de nevasta sa, 

de căsuţa lor caldă, unde cuptorul duduia de lemne de fag. Îi 

veni în minte Katya cea bălaie, dar şi ceilalţi copii ai lui. Îi 

dădură lacrimile. Dacă nu va ajunge repede acasă, va muri 

îngheţat de frig!  

 „Doamne, ajută-mă să nu mă rătăcesc, să ajung cât 

mai repede acasă!”, se ruga el. Nici nu termină de rostit ruga, 

că începură să se întrevadă, pe întuneric, chiar în faţa sa, mici 

urme troienite. Nişte sălbăticiuni păşiseră nu demult înaintea 

sa prin întunericul pădurii. „Voi merge întocmai după urmele 

astea, prin zăpadă". Apoi: "Domnul să aibă grijă de mine!”. 

 Răzbătu prin zăpadă, călcând pe urmele lăsate de săl-

băticiuni. Era mai uşor de răzbit prin mormanele de ninsoare, 

având zăpada un pic bătută. Mergea încrezător pe cărarea 

aceea prin zăpadă, pe care abia o desluşea pe întuneric. După 

o jumătate de ceas, cărarea îl scoase la un luminiş. Când se 

uită mai bine, se afla chiar în poiana de lângă casa sa! Dom-

nul îi arătase drumul spre casă într-un chip aşa de minunat, 

încât să nu moară de îngheţ prin viscolul dezlănţuit! 

 Ce minune! Cărarea mergea chiar spre gospodăria sa! 

Acum, la lumina poienii, vedea clar cum urmele prin zăpadă 

erau ale unor căprioare şi ele duceau chiar la stogul de fân de 

unde obişnuiau să se hrănească sărmanele. Mare era minunea 

Domnului! 
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 Ajunse acasă în miez de noapte. Nu-şi mai simţea 

picioarele, mâinile şi faţa de îngheţate ce erau. Cei ai casei nu 

dormeau, ştiind că el trebuia să se întoarcă încă de cu seară. 

Vedeau crivăţul care se dezlănţuise şi se rugau într-una la 

Domnul să-l ajute pe Artemie de vremea rea şi de fiarele 

pădurii. Acum, că-l văzură trecând pragul casei, bucuria era 

mare. Artemie le povesti soţiei şi copiilor cum mersese pe 

cărarea aceea salvatoare făcută de căprioare în miez de furtu-

nă! 

 A doua zi Katya povesti că văzuse cele două căprioare 

cum veniseră la stog, cum se uitau în jur şi nu luau nici măcar 

o gură de fân. Pesemne ştiau că stăpânul nu este acasă, ceea 

ce le neliniştea. Dar acum, când Artemie şi Katya ieşiră afară, 

să vadă zăpada - minune! Cele două căprioare, ca de obicei, 

veniseră la stog şi mâncau liniştite din fân! 
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Mântuire prin credinţă 
 

 

 Mario nu-şi amintea mai nimic din frageda sa 

copilărie, când rămăsese orfan de ambii părinţi. Părinţii 

muriseră de o cumplită plagă ce se abătuse asupra oraşelor şi 

a comunelor din ţinutul Piemontului, unde se afla însemnatul 

oraş Novara. Era vorba de ciuma ce se pogorâse ca o negură 

aducătoare de spaimă şi moarte peste orice suflare ome-

nească, fie bogaţi, fie săraci, fie bătrâni ori tineri. Plaga nu 

alegea, lovea tot ce considera că poate fi de partea ei. Şi 

totuşi, unii scăpaseră de cumplita sentinţă a morţii, deşi ni-

meni nu ştia care erau criteriile de cernere ale molimei. Doar 

atât mai ţinea minte bietul Mario, că după o suferinţă de doar 

trei zile, toţi ai casei, şi tata, şi mama, şi cele două surori ale 

sale părăsiseră această lume, după o scurtă dar năprasnică 

suferinţă. Doar de el nu se legase niciun rău şi nimeni nu-şi 

explicase cum de se întâmplase aşa. Şi mai ţinea minte că, 

după ce stătuse două zile închis în casă, singur şi flămând, 

copleşit de spaimă, ieşise cu frică pe uliţa satului, plângând. Îl 

auzise un om din vecini, care-l recunoscu. Şi omul acela 

scăpase de moarte tot datorită unei minuni. Trăia singur şi nu-

i murise nimeni în casă de molimă. Când văzu copilul plân-

gând pe uliţă, îl ademeni să intre în casa sa. Copilul era 

rebegit de foame şi de spaimă, aşa că s-a lăsat uşor convins să 

intre în casa omului din vecini. 

 Dar nu-i fusese dat orfanului Mario să stea mult timp 

în casa acelui bătrân milos, căci la poarta casei lui apăru 

cineva din familia părinţilor copilului, un om purtând o 
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pălărie cu boruri mari, pleoştite, îmbrăcat într-un suman ţără-

nesc. Era un unchi, numit Antonio, ce venise să vadă ce se 

alesese de rudele sale din satul vecin. Era tocmai timpul să se 

ocupe de îngroparea rudelor, tocmind nişte oameni care-şi 

riscau viaţa îndeletnicindu-se cu îngroparea morţilor de după 

ciumă contra unei plăţi substanţiale în arginţi. După ce făcu 

această îndatorire, unchiul luă băiatul rămas orfan şi-l duse la 

el acasă, în satul său. Mai apoi, la sugestia soţiei sale, dusese 

copilul în oraş, la Novara, la sora lui bogată, Elvira, care nu 

avea copii. Aceasta se rugase de ei să-i înfieze un copil, căci 

deşi bogată, nu avea niciun copil, pe când la ei în casă erau 

deja patru de crescut, de grija cărora de-abia făceau faţă. Nu 

s-ar fi despărţit nicidecum de vreunul dintre aceştia dar acum, 

apărând acest copil orfan, se gândise că ar fi bine să-l ducă pe  

bietul Mario la sora aceea, ştiind ce mult îşi dorea un copil. 

Astfel a ajuns Mario la mătuşa sa, Elvira din oraşul Novara.  

 Copilul n-o cunoştea pe mătuşă, căci fusese prea mic 

pentru a fi luat de părinţi lui în călătorii lungi şi obositoare. 

Mario îşi amintea uneori de mama sa, de tatăl său, de surorile 

sale mici şi plângea la amintirea lor. Dar nimeni nu mai putea 

da timpul înapoi şi trebuia să se resemneze în casa îndestulată 

a mătuşii. 

 Cu timpul se obişnuise cu viaţa din casa mătuşii sale, 

măritată cu un negustor bogat şi locuind în acest conac mare, 

cu multe încăperi, situat într-o curte întinsă, plină de pomi, 

de-a lungul aleilor de promenadă. Erau şi eleşteie în care se 

bălăceau în voie gâşte şi raţe grase, iar în jurul conacului se 

afla teren întins pentru promenade ecvestre. Aveau magazii 

de mărfuri întinse, mai departe de conacul impunător, unde 

erau depozitate mărfuri peste mărfuri, dintre cele mai scumpe 

şi mai căutate. Negustorul Paolo, soţul Elvirei, se ocupa de 

negoţ la scară mare, cumpărând din dughenele mândre din 
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Veneţia şi Levant şi plasând marfa în cele mai renumite pieţe 

din Novara, Torino, Milano, ba chiar şi din unele oraşe din 

Elveţia. Aşa cum se înţelege, bunăstarea din casa lor dădea pe 

afară.  

 Negustorul şi soţia sa se speriaseră tare de molima 

ciumei, însă oraşul Novara, de data aceasta n-avusese mult de 

suferit. În schimb, negoţul avusese un pic de suferit, însă, în 

lunile următoare, se relansase, parcă şi cu mai mare avânt. 

 Mario crescuse în casa mătuşii sale având tot ce şi-ar 

fi dorit un copil: hăinuţe calde, hrană aleasă, jucării minunate. 

Mătuşa Elvira tocmise o femeie cu bună instruire intelectuală, 

să-i înveţe copilul adoptiv să scrie şi să citească. Ba mai mult, 

îl învăţase şi arta muzicii, dar şi pe cea a picturii. Copilul 

avea înclinaţii vădite pentru arte, în special pentru pictură. I 

se cumpăraseră toate cele necesare pentru pictură, îi fuseseră 

tocmiţi profesori buni, unii chiar renumiţi. Era un copil deo-

sebit, talentat, ascultător, înclinat spre cunoaştere. În schimb, 

nu avea nicio vocaţie către negustoria unchiului său. Dar 

mătuşa şi soţul ei nu-i purtau pică pentru acest mic amănunt. 

Mai întâi să-şi facă băiatul lor o educaţie impecabilă, apoi va 

fi timp şi pentru negustorie! 

 Când  împlinise cincisprezece ani, mătuşa Elvira şi 

soţul ei Paolo deciseră să-l dea pe Mario la ucenicie serioasă 

pentru desăvârşire în arta picturii. Băiatul avea o atracţie 

irezistibilă pentru pictura murală bisericească, îl captivau 

sfinţii de pe pereţii capelelor, scenele acelea grandioase cu 

subiecte religioase. Primul şi ultimul maestru la care fusese 

plasat Mario era un faimos artist al vremii, numit Carragio 

din Torino. De la el a avut multe de învăţat, căci nu erau 

lucruri aşa de simple cum i se păreau băiatului, văzute de-

acasă. Aici trebuia să înveţe lecţii însemnate despre proporţii 

în tablourile murale, despre unghiurile de iluminare, despre 
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amestecul ciudat al culorilor de-a lungul zilei de lumină, 

despre efectul timpului asupra capodoperei. De bună seamă, 

singur n-ar fi ajuns niciodată la însuşirea acestor cunoştinţe. 

De aceea, caracterul său deosebit de copil ascultător, răbdarea 

şi munca plină de sârg îl ajutaseră să progreseze mult. 

Maestrul său era mulţumit de el şi chiar îl lăsa să ducă la 

capăt anumite părţi din lucrările sale. 

 După patru ani de muncă, progresele ucenicului lui 

Carragio erau evidente. Tânărul Mario depăşise emoţiile 

începuturilor iar acum aborda cu îndrăzneală lucrări de mare 

complexitate. În mod vizibil, devenise un colaborator de 

nădejde al maestrului său. Antamau lucrări importante de 

pictură murală, unele foarte însemnate, pentru catedrale renu-

mite. 

 Dar tânărul Mario nu avea firea îndreptată spre lucruri 

trecătoare, spre avere, bani, ori relaţii suspuse. Nici măcar 

pentru afirmare personală, cu orice preţ, de exemplu, pentru a 

deveni un celebru pictor. Sufletul său tânjea după altceva, 

după cunoaşterea unor lucruri de natură cosmică. Avea încli-

naţie spre studierea grandioaselor legi care guvernează în 

Univers, dar şi în societate. De aceea, citea mult şi se 

documenta mereu. Îl pasionau toate ştiinţele, filosofiile, ideile 

grandioase. 

 Cum era pe-atunci obiceiul vremii, fiecare om dotat 

cu capacitate intelectuală căuta să-şi desăvârşească educaţia 

spirituală pe cât mai multe planuri. Astfel, şi Mario, pe lângă 

însuşirea artei picturii, avea şi o mare pasiune pentru filo-

sofie, pentru teologie şi chiar pentru inginerie. De aceea se 

înscrisese ca student la Universitatea din Torino, unde studia 

aceste ramuri ale cunoaşterii, atât de dragi lui. Era strălucit în 

tot ce făcea. 
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 La douăzeci de ani, devenise un tânăr frumos la chip, 

plăcut la vorbire, manierat, prietenos cu oricine. Profesorii de 

la Universitate îl elogiau. Se putea afirma, pe bună dreptate, 

că tânărul student Mario prospera în educaţie mult mai mult 

decât oricare altul de seama lui. 

 Dobândise arta de a ţine discursuri. Căuta, parcă, anu-

me prilejuri de a ţine disertaţii în public, fie în incinta Univer-

sităţii, fie chiar în piaţa oraşului, sau în aer liber, în parcuri. 

Lumea multă se aduna la asemenea cuvântări, dornică să 

savureze noutăţi din cele mai diferite domenii, ceea ce-i 

dădea tânărului Mario un imbold şi mai mare spre a-şi adânci 

cunoştinţele şi a-şi perfecţiona discursurile. 

 Dar, într-o zi, pe când se avânta el în elocinţa unui 

discurs public pe teme de teologie, observă că cineva din 

publicul ascultător avea mereu privirea aţintită asupra sa, 

ascultându-i cu aviditate prelegerea. Era o fată îmbrăcată într-

o rochie ca de ţară, venită la disertaţie chiar cu coşul de paie 

cu care fusese în piaţă, însă care, după cum remarcă Mario, în 

pofida ţinutei ei pe cât se poate de simple, era o fiinţă adora-

bilă, foarte frumoasă, dar şi foarte transpusă în a asculta 

discursul său de teologie elevată. Simţea că, de la o vreme, 

vorbeşte mai mult ca să-i fie pe placul acelei tinere ascultă-

toare. De aceea, discursul său deveni şi mai elaborat, mai plin 

de aplecare către subiect. Începu să compună, să improvizeze 

pe loc raţionamente originale, inedite. 

 Această situaţie se repetă şi la alte discursuri rostite de 

tânărul student în piaţa oraşului. Iar Mario era mereu atât de 

bucuros, observând că aceeaşi fată, în haine simple, minunată 

la chip, căuta să nu lipsească de la discursurile sale. Prezenţa 

ei îi schimba mereu structura şi argumentele discursurilor. În 

zilele care urmară, se părea că toate subiectele erau anume 
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întocmite astfel încât s-o încânte cel mai mult pe tânăra 

frumoasă, care părea atât  de docilă în ascultare.  

 Trebuia să se întâmple ca, într-o zi, tocmai când el 

pregătise un subiect de disertaţie foarte elaborat, plin de 

exemple şi cu argumente de excepţie, tocmai atunci tânăra sa 

ascultătoare să lipsească. Evident, acel discurs ieşi cu totul 

neizbutit, deoarece, în lipsa ei, nu se legau nici argumentele, 

nici elocinţa, iar întreaga disertaţie nu avu măcar un pic de 

coerenţă… 

 Atunci, plecă trist din piaţa unde ţinuse disertaţia, iar 

pe când trecea pe aleile din preajma parcurilor centrale din 

Torino, era într-o stare de mare dezamăgire, abătut şi 

deziluzionat de situaţie. Şi tocmai când se aştepta cel mai 

puţin, zări o fată lângă un havuz, care admira florile sădite pe 

aleile din preajmă, şi nişte porumbei care se scăldau în 

bazinul cu apă din mijlocul parcului. Privirile lor se întâlniră 

cu uimire, uitându-se  transpuşi unul la altul, fără a rosti un 

cuvânt. În cele din urmă, Mario rosti: 

 -Tu aici? E o întâlnire aranjată de Cel de Sus? 

 -Nu ştiu, tinere, cel cu atâta măiestrie în discursuri! 

Poate Cineva de Sus a făcut să ne revedem în parc, zise ea, 

îmbujorată de emoţie. 

 -Dacă ai ştii ce zi neagră am avut astăzi! 

 -Neagră? De ce? zise ea, neintuind în niciun fel moti-

vul zilei nefericite a tânărului. 

 -Dar, întâi şi întâi, domniţă adorabilă, vrei să-mi spui 

care este numele tău? 

 -Eu? Mă cheamă Adeline! Dar pe tine? 

 -Nu ştii? Mă cheamă Mario. 

 -Ce nume frumoase avem! Mario şi Adeline! constată 

ea, cu un zâmbet cuceritor pe buze. 
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 Privirile celor doi tineri vorbeau de la sine mai mult 

ca orice discurs în cuvinte. El deja remarcase la ea acea 

lumină a ochilor, neobişnuit de expresivă, caldă, izvorâtă din 

ochii ei mari, frumos arcuiţi, cu nuanţe de albastru, sau poate 

verzui, după cum era culoarea cerului sau a copacilor din 

parc. Dar, ceea ce remarcă cel mai mult la ea, era candoarea 

sufletului, fată cu chip blând, cu bunătate edenică cuprinsă în 

glasul ei, şi cu inimă larg deschisă către cel căruia-i vorbea. 

La rândul ei, ea deja remarcase la el chipul perfect, trăsăturile 

fine, privirea caldă, însă hotărâtă, inteligenţa vorbirii. 

Remarcase şi candoarea din inima sa, cu care o privea. Se 

vedea că pentru el ea era o revelaţie, o valoare de mare preţ, 

căutată de mult timp, poate de-a lungul întregii sale tinereţi. 

 -Şi de ce ziceai că erai aşa de deznădăjduit azi? îl 

iscodi ea, acoperindu-l cu privirea ei caldă şi senină. 

 -Cred că intuieşti... De câteva zile am remarcat că 

participi la discursurile publice şi urmăreşti cuvântările mele 

pe teme de teologie. Dar azi ai lipsit! 

 -Şi ce s-a întâmplat dacă am lipsit? zise ea, prefă-

cându-se că nu înţelege, dar de-abia ascunzându-şi emoţia. 

 -Cum să nu fie grav? Când am văzut că nu ai venit, 

parcă m-au părăsit toate muzele, toată elocinţa… Cuvintele 

mele sunau a gol în piaţă, întorcându-se neînţelese de la 

public. Am părăsit cât mai repede acel discurs. 

 -Chiar aşa? Doar pentru o fată simplă ca mine să 

pierzi ocazia de a ţine un discurs strălucit? Nici nu mă cunoşti 

cine sunt şi de unde vin! 

 El privi din nou ţintă în ochii ei, care, şi ei, erau 

aţintiţi asupra chipului său. 

 -Adeline, mesager al Cerului trimis pentru mine! Văd 

că Domnul are grijă de sufletul meu, şi sunt aşa de bucuros că 

ne-am cunoscut! Nu vreau să te pierd vreodată! 
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 -Nici nu mă cunoşti bine, cine sunt, ce fac toată ziua, 

şi-mi dăruieşti deja cele mai scumpe sentimente ale tale. Ai 

dreptate, şi mie îmi pare că Cel de Sus s-a îngrijit de sufletele 

noastre! 

 -Aşa e! Aici e un dar de la Dumnezeu! Nu cunosc ci-

ne eşti, cine sunt părinţii tăi, rudele tale. Dar privirea ta capti-

vantă, entuziasmul din inima ta sunt cele mai bune dovezi ca 

eşti sufletul pregătit pentru mine de Domnul din Cer! 

 În zilele următoare, Mario continua s-o întâlnească în 

parcul oraşului pe frumoasa Adeline, bucurându-se de 

prilejuri atât de minunate de discuţie pe cele mai pasionante 

subiecte, despre rudele lor, despre ocupaţiile lor de zi cu zi, şi 

despre visele lor de viitor pentru viaţă. Mario află că Adeline 

era fata unui cantor simplu de la un mic templu valdenz dintr-

o comună apropiată. La rândul lui, el povesti fetei despre 

părinţii săi, care nu mai sunt, despre mătuşa şi unchiul bogat 

din Novara, despre ucenicia în arta picturii şi despre studiile 

la Universitate. Ea nu avea prea multe de povestit despre 

viaţa ei, doar că, împreună cu  părinţii ei, face parte din 

biserica valdenză, că tatăl ei are funcţia de cantor, iar ea este 

membră credincioasă în biserică, citeşte Sfânta Scriptură şi o 

ajută pe soţia pastorului în activităţi de binefacere. Prin 

urmare, fiecare avea o mulţime de noutăţi de povestit din 

experienţa sa de viaţă. 

 Într-o zi, pe când o furtună cu ploaie şi tunete se abătu 

asupra oraşului, cei doi tineri priveau spectacolul furtunii 

dintr-un foişor de lemn situat chiar în mijlocul parcului cel 

întins. În aşteptarea încetării furtunii, Mario şi Adeline aveau 

atâtea de povestit, că nici nu ştiau de unde să înceapă. 

 -Admir la tine bogăţia cunoştinţelor din atâtea 

domenii, predilecţia către filozofie, teologie. Spune-mi, de 

unde ţi-a izvorât acest spirit de cunoaştere? 
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 -Eu? Nimic fantastic… Pur şi simplu vreau să realizez 

ceva în viaţă. Vreau să am un suflet bun, să ajut cât mai multă 

lume, să cunosc cât mai multe taine ale Universului. În felul 

acesta, sper ca preotul nostru catolic, Sfinţia sa Agostino, să-

mi faciliteze ştergerea tuturor păcatelor făcute cu voie, sau 

fără de voie. Simt că un creştin trebuie să facă tot ce poate ca 

să merite viaţa veşnică, după înviere! 

 -Chiar crezi că păcatele noastre pot fi iertate dacă 

facem neîncetat multe fapte bune? 

 -Da, aşa ştiu eu, aşa am învăţat la Universitate, aşa am 

citit din cărţi. Dar la voi, la valdenzi, nu este la fel? 

 -Hm! Ar trebui să vorbesc multe cu tine… S-ar putea 

ca pe alocuri să  te contrazic în ceea ce cunoşti şi ce crezi tu, 

zise ea, sperând să nu-l dezamăgească. 

 -Nu-i nimic! Nu-ţi face probleme în privinţa mea! Pot 

asculta orice, pot înţelege orice. 

 -Bine, scumpul meu prieten, să-ţi povestesc cum e la 

noi. La şcoala valdenză am învăţat că mântuirea noastră nu 

vine ca urmare a meritelor noastre, adică a faptelor noastre, a 

bunătăţii noastre. Mântuirea ne este oferita în dar prin jertfa 

Domnului nostru Isus Hristos, care Şi-a dat viaţa pe cruce. În 

bunătatea Sa cea mare, El ne oferă mântuirea în dar, fără să 

fim nevoiţi să facem fapte deosebite, fără să facem penitenţe, 

sau să plătim indulgenţe. Şi-am mai învăţat că noi nu ajun-

gem la Domnul Isus Hristos prin intermediari, prin preoţi, ori 

duhovnici. Noi avem acces nemijlocit la Mântuitorul nostru, 

fiecare în parte, prin mijlocirea rugăciunilor noastre! 

 -Înţeleg, o întrerupse Mario. Dar cum rămâne: mântu-

irea prin fapte, sau mântuirea prin credinţă? Ce spun pastorii 

voştri? 

 Ea privi atât de blând asupra lui, îl mângâie cu 

bunătatea ei caldă, apoi continuă: 
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 -Cel care ne-a dat viaţa şi ne va da şi viaţa veşnică, ne 

mântuieşte fără plată. Singurul lucru care se cere de la cel 

credincios este să creadă, din toată inima, în Mântuitorul 

nostru, să se dezică de toate păcatele şi poftele pământeşti. 

Adică, să caute să devină în caracter aidoma cu Isus Hristos. 

Aceasta se cheamă mântuirea prin credinţă! 

 -Foarte adevărat, scumpa mea Adeline! Dar dacă eu 

pretind că sunt ucenicul lui Isus Hristos şi am credinţă în El, 

iar faptele mele nu există, oare această credinţă, ea singură, 

mă poate mântui? 

 -Să nu încurcăm lucrurile: tot ce putem face noi, toate 

faptele, toate sentimentele, toate sacrificiile noastre, doar prin 

ele singure, nu ne-ar putea mântui. Ele sunt foarte bune, dar 

mântuirea presupune că există un Mântuitor, Cel care ne-a 

dat în dar viaţa veşnică. Dacă noi vom avea credinţă 

puternică în El,  dacă vom păzi poruncile Lui, atunci, ca rod 

al credinţei, şi faptele noaste vor fi după placul  Mântui-

torului. 

 -Minunat! Dar cu indulgenţele, penitenţele, cum 

rămâne? 

 -Valdenzii zic că toate acestea sunt scorniri ale 

oamenilor, mai bine zis ale clericilor, pentru a obţine profit 

material, pretinzând că ei au puterea de a ierta păcatele 

oamenilor, dacă sunt plătiţi. Ce amăgire a lui Satana! 

 -Da, recunosc, voi, valdenzii, aveţi dreptate! Distanţa 

dintre meritele noastre şi meritele lui Isus Hristos este ca de 

la cer la pământ! Şi totuşi, Isus nu ne mântuieşte dacă noi nu 

întindem braţele spre El, implorând iertarea păcatelor, dacă 

nu dorim o viaţă curată, alături de El. Ce Adevăr sublim! 

 -Aşa e, scumpul mei Mario! Văd că începi să fii 

conştient de importanta credinţei în mântuirea omului. 

Nimeni nu-l poate ierta de păcate pe om, decât Isus Hristos. 
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Acest Adevăr îl ştiau primii creştini, şi acelaşi adevăr îl susţin 

şi reformatorii credinţei. Şi, mai ales, noi valdenzii. 

 Era o lecţie extraordinară pe care o învăţase Mario de 

la o fată valdenză cu angelic chip, fată care nu avea nici studii 

la Universitate, nici rude suspuse. Înainte de a se despărţi, ea 

îi făcu o invitaţie: 

 - Mario, nu vrei să vii cu mine la templul valdenz în 

zilele următoare? 

 - Cum să nu! Cu cel mai mare drag! De-abia aştept să 

aud predicile pastorilor voştri… 

 Prima vizită la un templu valdenz fu o experienţă 

spirituală de neuitat pentru Mario, un templu foarte îngrijit pe 

dinafară, însă cât se poate de auster în interior, unde trona o 

simplitate dezarmantă, fără picturi murale, fără obiecte de 

cult: sfeşnice, candelabre ori icoane. Doar un simplu amvon, 

cu o Biblie mare, foarte folosită. Măreţia bisericii nu consta 

nici măcar în somptuozitatea slujbei. Totul era de o simplitate 

dezarmantă, austeritate cât se poate imagina. Atunci, pentru 

ce veneau credincioşii valdenzi la acest templu? 

 Curând se lămuri. Credincioşii care umpleau micuţul 

templu, ba mai stăteau şi prin curte, începură să cânte, cu 

mare însufleţire, o mulţime de cântece armonioase. Apoi se 

ţinură lanţ mai multe rugăciuni. Se rugau pe rând, cu voce 

tare, cu înflăcărare. Apoi urcă la amvon un pastor, cam în 

vârstă, care rosti o predică foarte simplă, însă deschizând 

Biblia de foarte multe ori. Tot ce spunea el era din Biblie. 

Vorbea despre Mântuitor, despre a doua venire a lui Isus 

Hristos, despre Împărăţia veşnică, despre credinţa neînfricată.  

 Mario urmărea cu deosebit interes predica pastorului. 

Vedea că tot ce spune el e nou şi atât de emoţionant. Nici 

urmă de raţionamente teologice complicate, de referiri la 

tradiţie, de interpretări filozofice! Totul era doar din 
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Evanghelie şi despre Isus Hristos. Se înţelege, pentru Mario 

era o experienţă şocantă, comparând simplitatea slujbei 

religioase de la valdenzi cu somptuozitatea ceremoniilor din 

catedralele catolice. Acum vedea că menirea tuturor acele 

catedrale înalte, impozante, a tuturor acelor doctrine teologice 

alambicate, era crearea unei distanţe cât mai mari dintre 

creştinul de rând şi cler, menite să impresioneze pe omul 

simplu, creând o evlavie falsă, pământeană, pentru ca omul să 

se simtă iertat prin măreţia slujbelor plătite, bineînţeles, cu 

bani grei. Pe când valdenzii, despovăraţi de tot ce e lumesc, 

renăscuţi prin simplitate, puneau preţ pe credinţă, pe 

Cuvântul Bibliei, pe devotamentul spiritual, şi susţineau 

mereu hotărârea lor de a lupta pentru credinţa lor, de a suferi 

chiar şi prigoana, de a-şi da viaţa, de bunăvoie, dacă va fi 

nevoie! 

 Se despărţiră cu entuziasm, ieşind de la templu. 

Adeline îl prezentă pe Mario tatălui ei, cantorul, apoi îl 

prezentă şi prezbiterului. Acestora le plăcu mult de tânăr, căci 

se vedea caracterul său ales şi pe chipul lui, şi din purtarea lui 

aleasă. Doar că era catolic şi, de buna seamă, îndoctrinat mult 

cu fel de fel de principii din tradiţia catolică.  

 Adeline şi Mario continuau să se întâlnească în parcul 

oraşului. Acum el renunţă la discursurile sale din piaţa 

publică. Renunţă şi la preocupările sale de studiu teologic de 

la Universitate, ba în curând renunţă chiar şi la pictura murală 

religioasă. Erau atâtea multe alte subiecte demne pentru 

pictură! Maestrul său de pictură, Carragio, rămase şocat 

văzând transformarea tânărului ucenic, doar în câteva 

săptămâni. Nu-i conveni deloc această situaţie, deoarece 

aveau atâtea proiecte în comun. Văzând statornicia ucenicului 

său pe noua cale, cea a credinţei valdenze, Carragio renunţă 

la serviciile tânărului. Mario avea sufletul şi mintea ocupate 
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acum cu totul noi perspective. Era prietenia sa edenică cu 

încântătoarea fată, Adeline. Dar, mai presus de toate, el trăia 

descoperirea minunată – viaţa lui Isus Hristos, mântuirea prin 

credinţă, devotamentul pentru Evanghelie. Toate celelalte 

onoruri lumeşti deveniră neînsemnate faţă de noile câştiguri. 

După un an de studiu conştiincios din Sfânta Scriptură, 

cunoscu botezul valdenz prin scufundare în apă. 

 Curând începură să vină lovituri în viaţa lui Mario. 

După dezicerea ca ucenic din partea mentorului său de pictu-

ră, Carragio, chiar şi unchiul său, Paolo, auzind de schimbă-

rile din viaţa lui Mario, se înfurie nespus de mult, şi decise să 

nu-l mai sprijine material nici măcar cu un bănuţ! Dacă vroia 

să se ducă la valdenzi, ceea ce-l punea într-o lumină foarte 

proastă în lumea negustorilor de breaslă, atunci să se descur-

ce pe cont propriu! Şi veni încă o lovitură pentru Mario: rec-

torul Universităţii, văzând că Mario renunţase la teologie, 

doctrină catolică, îl exmatriculă din Universitate! 

 Dar aceste prime semne de persecuţie îl îmbărbătară 

şi-l îndârjiră şi mai mult. De murit de foame, nu va muri. Îl 

ajutară fraţii valdenzi să-şi găsească de lucru cu ziua, îi găsiră 

şi adăpost, aşa că nu ducea lipsă de nimic. Dar, văzând 

aptitudinile sale intelectuale de excepţie, valdenzii îl cooptară  

în lucrarea misionară. În acest scop, era încurajat chiar şi de 

frumoasa şi delicata sa prietenă, Adeline. Ea era atât de 

bucuroasă că el acceptase convertirea, şi era şi mai bucuroasă 

văzând că el nu numai de dragul ei acceptase convertirea, ci 

oricum ar fi voit această schimbare, de îndată ce cunoscuse 

Adevărul cel curat din Biblie. Adeline era atât de fericită,  

bucuroasă, transformată, văzând această influenţă a ei asupra 

tânărului ei prieten, de aceea, cele două inimi tinere trăiau 

într-o bucurie şi armonie aproape cerească! 
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 Mario continua să lucreze cu ziua pentru a-şi câştiga 

existenţa, dar nu renunţa niciodată la invitaţia pastorului, 

atunci când acesta îl solicita să-l urmeze în diferite lucrări 

misionare. Cât de mult îi plăceau aceste acţiuni pentru a rosti 

oamenilor Adevărul biblic, pentru a-i converti la Isus, pentru 

a încuraja pe cei întristaţi, punând atât de mult suflet în toate 

aceste acţiuni, încât ele deveniră un mod de viaţă pentru el. 

 Văzând seriozitatea tânărului în tot ce făcea, văzând 

flacăra iubirii lui faţă de Adeline, fata cu chip angelic a can-

torului, pastorul valdenz, în consfătuire cu prezbiterul biseri-

cii şi chiar cu cantorul însuşi, hotărâră că cei doi tineri nu au 

nicio piedică  în a-şi uni destinele prin căsătorie. Chiar şi ti-

nerii se gândiseră la acest lucru, dar nu prea aveau curajul să-

şi exprime dorinţele. Bineînţeles, vestea că le este permisă 

căsătoria îi umplu de bucurie, iar nunta lor avu loc în  curând. 

Locuiau de-acum în casa cea mare a vrednicului cantor, dar 

aveau de gând să-şi facă o nouă casă pentru familia lor cea  

tânără.  

 Dacă nu ar fi apărut unele situaţii de importanţă mult 

mai mare... 

 Mario participa din ce în ce mai mult alături de pas-

torul valdenz, Lucca, la lucrările misionare din zonă, dar şi 

din alte localităţi îndepărtate. Era o activitate binecuvântată, 

plină de trăiri spirituale primite ca mulţumire de la Dum-

nezeu. Însă îşi dădură seama că apar la orizont unele primej-

dii, aflând că erau mulţi ochi care-i urmăreau pas cu pas, să 

vadă ce se întâmplă cu lucrarea misionară a valdenzilor din 

localităţile piemonteze. Şi erau destui dintre cei de credinţă 

catolică, şi care, de bună voie, din exces de zel, dădeau raport 

autorităţilor despre orice mişcare ale grupurilor de valdenzi. 

Erau aceia care se considerau prea catolici, raportând 

conştiincios către clericii lor, sau către reprezentanţii 
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iezuiţilor, toate nemulţumirile faţă de amploarea convertirii 

multor oameni la o altă religie, diferită de cea a catolicilor. 

Iezuiţii, fără a se grăbi, întocmeau meticulos dosare mari 

despre activitatea valdenzilor, pentru a fi gata în ziua când se 

va da ordin de sus pentru declanşarea represiunilor. 

 Adeline nu stătea degeaba cât timp Mario era plecat în 

lungi lucrări misionare. La rândul ei, ea participa la activităţi 

de vizitare a credincioşilor valdenzi care aveau necazuri, 

vizita familiile cu bolnavi, casele cu mulţi copii, uneori 

orfani. Era o activitate care i se potrivea atât de mult, ţinând 

cont de bunătatea înnăscută din firea ei, de iubirea pe care o 

avea  pentru lucrarea Domnului. 

 Între timp, cam după doi ani de ucenicie ca misionar 

alături de pastorul mentor valdenz, Mario începuse să cunoas-

că atât de multe, învăţase bine modalităţile de evitare a con-

fruntărilor directe cu iezuiţii, încât, la un sobor al pastorilor 

valdenzi din Piemont, el fusese propus să devină pastor, fiind 

multă nevoie de unul, în zonă. Acceptă postul propus cu mult 

entuziasm, bucurându-se de acest har de la Domnul. 

 După numirea sa ca pastor valdenz, Mario şi soţia sa 

primiră misiunea de a se muta într-o localitate îndepărtată, la 

poalele Munţilor Alpi, Torre Pellice, unde era deja un templu 

valdenz. Ei urmară întocmai şi cu multă bucurie această nouă 

misiune. Găsiră acolo o casă de locuit şi activau cu toată 

pasiunea lor pentru lucrarea Domnului Isus Hristos, pentru  

câştigarea existenţei, dar, cel mai mult, pentru propăşirea 

bisericii valdenze din localitate. Prezenţa lor acolo se simţi 

dintr-odată, iar locuitorii din Torre Pellice veneau mulţi să 

asculte pe tânărul pastor, apreciau la el felul deschis de a 

vorbi, inteligenţa sa, devotamentul pentru lucrare. Se vedea, 

zi de zi, cum biserica din localitate creştea în evlavie şi 

număr de credincioşi. 
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 În anii care urmară, Domnul aduse binecuvântare 

multă în tânăra familie a pastorului, încât, rând pe rând, li se 

născură copilaşi frumoşi, doi băieţi, Rossario şi Emanuel, dar 

şi o fată, cea mai îndrăgită, numită Anny. Adeline avea o 

mare grijă de ei şi-i educa în cel mai înalt spirit de creştini 

valdenzi. Copiii creşteau frumoşi, sănătoşi, şi erau cât se 

poate de bine educaţi, iar uneori ajutau chiar la unele treburi 

mai uşoare din gospodăria lor. 

 Mario, ori de câte ori revenea din vizitele sale din 

districtul Torre Pellice, sau când revenea acasă după lungi 

misiuni în localităţi îndepărtate, era întâmpinat cu bucurie, 

atât de iubitoarea sa soţie, cât şi de copilaşii săi cei dragi, cu 

care s-ar fi jucat toată ziua. Buna dispoziţie din sânul familiei 

era tezaurul lor cel mai de preţ. Dar, mai presus de toate, era 

bucuria de a cunoaşte Adevărul Evangheliei, de a propovădui 

acest Adevăr oamenilor care aveau atâta nevoie de el! 

 

* 

 

 Când se aştepta lumea valdenză cel mai puţin, se 

dezlănţui furtuna prigoanei asupra slujitorilor adevăraţi ai lui 

Isus Hristos. Agenţii bisericii catolice, iezuiţii în special,  

acumulaseră date îngrijorătoare, din punctul lor de vedere, cu 

privire la răspândirea bisericilor valdenze în ţinutul Piemon-

tului. Întocmiseră rapoarte, care mai de care alarmante, către 

stăpânitorii ducatului, dar şi către suveranul pontif. Ca urma-

re a acestor rapoarte, nu întârziară să apară represalii. În pri-

ma etapă, se hotărâse lovirea organizatorilor bisericii valden-

ze, suprimarea pastorilor, a prezbiterilor şi a colportorilor. 

 Urmare a acestor decizii venite de sus, fură trimişi 

spioni pe urmele pastorilor. Cu toate precauţiile, aceştia fură 

reperaţi degrabă şi urmăriţi pas cu pas. Aşa deci, ca din senin, 
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în timp ce pastorul Mario călătorea dintr-o localitate în alta, 

fu întâmpinat de doi slujitori ai garnizoanei din Torino,   

perchiziţionat, găsindu-se asupra lui o carte a Noului 

Testament. Cu o asemenea dovadă, era bun de dus în 

garnizoana oraşului şi aruncat în temniţă! 

 În zadar aştepta Adeline, împreună cu copiii ei, 

revenirea soţului acasă. În acea seară, Mario nu mai veni. Nu 

veni nici a doua zi, nici în următoarele zile ale săptămânii… 

 -Doamne, să nu se fi întâmplat ceva rău lui Mario! Nu 

îngădui, Doamne, acest lucru! se ruga Adeline, îngrijorată. 

 Dar Mario nu mai venea. Ea încerca să afle de la 

valdenzii din localitate ce se întâmplase. Nimeni din biserica 

valdenză nu ştia. Dar află că nici prezbiterul nu se mai 

întorsese de pe câmp, unde lucra în timpul săptămânii. O 

îngrijorare peste margini o cuprinse. Înseamnă că venise 

persecuţia! Pesemne, Mario, la fel ca şi alţi pastori şi 

conducători ai bisericii valdenze, sunt în închisori, acum! Ce 

e de făcut? 

 Nu era nimic de făcut. Ştia că nicio intervenţie pe la 

autorităţi nu l-ar fi putut salva pe Mario. Dar el avea copii 

mici de crescut… cum vor creşte ei, fără tată? Adeline era 

pregătită dinainte pentru această eventualitate, ştia că venise 

rândul ca soţul, ca şi întreaga familie a ei, la fel ca şi 

credincioşii din biserica valdenză, să dea mărturie pentru Isus 

Hristos! Ştiind acest lucru, Adeline se ruga cu şi mai multă 

tărie, către Cer: 

 -Doamne! Ajută-ne să fim neclintiţi în credinţă! Fă-ne 

tari, să nu cedăm persecuţiei! Lucrarea Ta, Doamne, este mai 

importantă ca orice. Suntem hotărâţi să nu cedăm prigoanei. 

Doamne, ai grijă de copilaşii noştri! 

 După alte câteva zile, ajunsese zvonul în biserica 

valdenză că pastorul Mario, împreună cu mentorul său, 
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pastorul Lucca, la fel ca şi mulţi alţi pastori şi prezbiteri, se 

aflau în închisoarea din garnizoana municipalităţii Torino. 

Deja începuseră torturile, pentru a obţine de la cei prinşi 

jurăminte de abjurare, adică de renunţare la credinţa 

valdenză, considerată eretică de către clerul catolic. Abju-

rarea era singura şansă ca Mario să se întoarcă viu acasă, la ai 

săi. 

 Spre slava Domnului, acest lucru nu se întâmplă. 

Mario, deşi tânăr şi cu o familie atât de preţioasă rămasă 

acasă, nu  cedă presiunii persecutorilor. Pentru el, încrederea 

hotărâtă în Isus Hristos şi în Evanghelie erau deasupra 

oricăror valori pământeşti, chiar şi deasupra propriei sale 

vieţi, sau a familiei! 

 Văzând îndârjirea lui Mario de a nu ceda în faţa 

persecutorilor, autorităţile închisorii hotărâră executarea sa. 

În cazul acesta, moartea cuvenită era prin ardere pe rug! 

 Aşa că, într-o zi, se vesti o nouă execuţie în piaţa 

publică de lângă garnizoana oraşului, unde de adună un 

public numeros. Majoritatea celor prezenţi la execuţie erau 

catolici convinşi, zeloşi, care urmăreau cu mare plăcere 

aceste execuţii ale ereticilor.  

 Pentru aceşti spectatori ai execuţiei, oare unde era 

învăţătura creştină, de a avea milă faţă de semenul lor, de a 

iubi pe aproapele lor? Jalnică ajunsese credinţa dominată de 

tradiţie şi percepte impuse de conducerea bisericii decăzute! 

 Execuţiile prin arderile pe rug fuseseră o dovadă în 

plus a statorniciei  credinţei valdenzilor în promisiunea 

Evangheliei, în puterea dumnezeiască a lui Isus Hristos, care 

spusese că are puterea de a învia chiar şi din morţi. Toţi 

credincioşii devotaţi ai lui Isus ştiau acest lucru şi erau 

pregătiţi să pună această credinţă în aplicare. Cei doi, Mario 

şi mentorul său, pastorul Lucca, fură arşi împreună, pe acelaşi 
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rug. Niciun cuvânt de îndoială, nicio vagă încercare de 

renunţare la credinţa lor nu se văzu pe chipul lor. Sfârşiră  cu 

demnitate pe rugul în flăcări, ca o jertfă demnă de 

Mântuitorul lor! 

 În timpul execuţiei pe rug a lui Mario şi a mentorului 

său, cineva din publicul numeros, din piaţă, urmărea execuţia. 

Era chiar unchiul lui Mario, numit Antonio, cel care îl adu-

sese la mătuşa sa bogată din Novara. Deşi acest unchi locuia 

mai aproape de Novara decât de Torino, el avusese treabă să 

călătorească tocmai până la Torino, să-şi viziteze la garni-

zoană un fiu înrolat în armata ducelui. Aflându-se, ca din 

întâmplare, pe lângă garnizoană, avusese nefericita ocazie să 

asiste la moartea năprasnică a nepotului său, moarte care îl 

cutremură. Plecă neom de la acea execuţie. Ajuns speriat în 

satul său, a doua zi, se îmbrăcă pentru oraş şi plecă la Novara, 

să povestească cele văzute surorii sale, mătuşii lui Mario, să 

afle şi ea destinul tragic al nepotului ei. Când ajunse la 

Novara şi le povesti rudelor sale cele întâmplate lui Mario, 

negustorul Paolo rămase şocat, apoi răutatea din el ieşi din 

nou la suprafaţă şi, în loc să deplângă pe fiul lui adoptiv, se 

apucă să rostească vorbe grele: 

 -Aşa-i trebuie! Nu i-a plăcut la noi, în casa noastră, 

unde avea de toate… S-a înhăitat cu eretici! Aşa-i trebuie! Şi-

aşa, ca eretic, nu mai era fiul meu! 

  Spre deosebire de soţul ei, mătuşa Elvira izbucni în 

hohote de plâns. Plânse câteva zile întruna, căci ea ţinea 

foarte mult la nepotul ei, singurul ei fiu, deşi adoptiv, în ciuda 

trecerii lui la credinţa valdenză.  

 -De ce, Doamne, nu i-ai cruţat viaţa? Măcar acolo, 

departe, unde era el, să fi ştiut că trăieşte! Ce mă fac eu acum 

fără băiatul meu! Cum poţi tu, omule, să fii aşa fără de inimă, 
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să spui vorbe de ocară, să nu-ţi pese nici măcar un pic de 

copilul tău adoptiv!? 

 Nu-l ajută Domnul pe unchiul lui Mario, căci nu mult 

timp după aflarea acestei tragedii despre Mario, veni o veste 

groaznică din comerţul în care era implicat negustorul Paolo. 

Colaboratorul lui cel mai de nădejde se îmbolnăvise subit şi  

murise, chiar cu o săptămână înainte. Atunci negustorul 

Paolo  rămase descoperit, şi nu mai putu să recupereze o 

sumă uriaşă de bani, pe care, la rândul lui, o datora unui alt 

negustor. Acesta îl dădu în judecată şi câştigă. De atunci 

începură să vină lovituri din toate părţile, negoţul lui se blocă, 

iar datoriile nu mai putură fi plătite. Astfel pierdu toată 

averea sa. Domnul îi dădu după dreptatea inimii sale. De 

necaz, negustorul se îmbolnăvi şi nu mai trăi mult, murind în 

sărăcie, uitat de toată lumea bună. 

 Necazurile Adelinei şi ale copiilor ei nu aveau să se 

termine aşa de repede. Cei care îl torturaseră pe Mario dădură 

dispoziţie ca şi proprietatea lui să fie confiscată. Aşa că, într-

o zi, Adeline se trezi cu nişte oficiali de la municipalitatea 

Torinului, care o ameninţară să părăsească casa în câteva ore. 

Biata Adeline mai avea şi spaima să nu vină autorităţile, să-i 

răpească şi copilaşii şi să-i ducă la şcoala catolică de 

reeducare a copiilor de eretici! 

 N-avea încotro, sărmana mamă, îşi adună copiii în 

jurul ei şi porni pe drumuri… Se opri la marginea celui de-al 

treilea sat în drumul spre Torino, unde se aşeză sub un stejar, 

să aştepte noaptea. Seara, după ce amurgul coborâse peste 

sat, trecu un om cu felinarul aprins în mână, care, văzându-i 

zgribuliţi sub stejar, îndurând răcoarea serii, din curiozitate, 

se opri din drumul lui, ca să cerceteze ce e cu persoanele 

acelea. Rămase surprins să vadă că erau trei copii mici, 

împreună cu mămica lor. Când ajunse chiar lângă ei,  întrebă: 
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-Ce e cu voi, oameni buni? 

-Ce să fie? Am rămas pe drumuri. Autorităţile de la 

Torino ne-au confiscat casa, pământul, ne-au izgonit pe 

uliţe!... 

-Da’ unde e soţul tău? 

-Soţul meu? Nu mai este, a murit ars pe rug, zise 

Adeline, năpădită de lacrimile aducerilor aminte. Începură să 

plângă şi copiii. 

-Cum?! Ars pe rug?! De ce? Poate era eretic? se miră 

omul cu felinarul. 

-Suntem valdenzi. Valdenzii nu sunt eretici, ei cred cel 

mai mult în Isus Hristos, luă ea apărarea valdenzilor şi a 

scumpului ei Mântuitor. 

-A, da… Aşa o fi, Domnul ştie! Dar ce-o să faceţi voi 

acum? Unde dormiţi?  

-Avem credinţa că Domnul se va îngriji de noi! zise 

Adeline, cu nădejde, strângând copilaşii în jurul ei. 

-Hm… Grea situaţie! Dar, ştiţi ce? De ce nu întrebaţi 

de adăpost la o casă din sat? Uite, chiar la căsuţa asta mică de 

la marginea satului, unde încă se mai vede prin geam o făclie 

aprinsă… 

-Omule bun! Nu prea avem nădejde că cineva din satul 

acesta ne va ajuta. Cine se va îndura de nişte eretici valdenzi? 

-Cine v-a zis că n-o să vă ia nimeni în seamă? 

Încercaţi! 

Şi bietul om, cel cu felinarul, îi îndemnă să aibă curaj, 

să se apropie de căsuţa cea cu lumina aprinsă. Păşind şovăi-

tor, ajunseră chiar lângă pridvorul casei. Omul cu felinarul 

bătu de trei ori în uşa de la intrare. După ceva vreme, uşa se 

deschise, şi o bătrânică apăru nedumerită în uşă. 

 -Ce e cu voi, în plină noapte? 
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 -Dragă mătuşică, copiii aceştia şi mama lor n-au unde 

dormi în noaptea asta! Vezi, poate ai cu ce să-i ajuţi, zise 

omul cu felinarul. 

 Apoi omul plecă în treaba lui, căci mai avea drum 

lung de făcut până în satul vecin. 

 Rămasă singură cu cei trei copiii străini şi cu o mamă 

amărâtă, bătrânica îi întrebă: 

 -Spuneţi-mi, de unde veniţi voi? Unde mergeţi, aşa, în 

plină noapte? 

 -Nu ştim unde mergem… Suntem dintr-o familie de 

valdenzi, soţul meu a murit ars pe rug ca eretic, casa noastră 

şi grădina  au fost deposedate de autorităţile de la Torino, iar 

noi  am fost azvârliţi pe drumuri, zise Adeline, cu lacrimi pe 

obraji. 

 -Sărăcuţii de voi! Şi ce dacă sunteţi valdenzi!? Poftiţi 

în amărâta mea căsuţă! Unde doarme o bătrânică, pot sta şi 

dormi nişte copilaşi, la un loc cu mămica lor! 

 -Domnul Isus Hristos să te binecuvânteze, suflet bun, 

de aur! Domnul să-ţi răsplătească inima ta bună! 

 -Intraţi în casă! Să văd dacă pot să vă dau ceva de 

mâncare. 

 După ce îşi potoliră foamea cu puţinul pe care li-l 

oferi cu dragă inimă bătrânica, copiii fură aşezaţi să doarmă 

pe o laviţă lungă, iar Adeline se culcă în pat lângă bătrânica, 

mai la marginea patului. Dar era atât de mulţumită, pentru că 

micuţii ei dormeau liniştiţi în casă de om! 

 O lună de zile petrecu Adeline, împreună cu copiii ei, 

în casa bătrânei. Până deveni mai clar că bunicuţa este prea 

săracă, neputând să-i ţină în casa ei pe toţi, întrucât rezervele 

de hrană din beci aproape că se terminaseră. Adeline,  

împreună cu  copiii ei, trebuiau să plece. Dar unde să plece? 

Să încerce să caute ajutor printre credincioşii valdenzi? Nu, 
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acest lucru nu se putea, îi era frică să nu-i fie luaţi copiii cu 

de-a sila, şi duşi la şcoala catolică de reeducare! 

 Atunci îi venit un gând - să plece la Novara, s-o caute 

pe Elvira, mama adoptivă a lui Mario. Nu mai avea niciun fel 

de resentimente faţă de ea, nici faţă de soţul ei. Poate că cei 

de-acolo se vor îndura de ea, deşi erau rudele care o 

renegaseră. Poate, de dragul copiilor, se vor răzgândi. Cu 

acest gând în minte, ea se pregăti, cât de cât, de călătorie, mai 

cumpără ceva merinde, luă ceva hăinuţe de vreme rea pentru 

copii, apoi porni la drum. Nu era uşor să călătorească mai 

multe zile pe jos cu copiii mici. Dar ei, sărăcuţii, mergeau 

îndârjiţi, făcând popasuri cât mai dese, să bea apă de la 

izvoare şi să-şi astâmpere foamea. Într-o seară, târziu, se 

văzură ajunşi la Novara. 

 Era întuneric beznă în oraş, de aceea căutară un adă-

post pentru noapte la marginea oraşului, sub nişte salcâmi. Iar 

de cum mijiră zorii dimineţii, porniră să caute casa mătuşii 

Elvira. Adeline ştia, în mare, cam în ce parte a oraşului trăia 

mătuşa lui Mario, căci chiar el îi spusese de multe ori unde 

locuiau părinţii lui adoptivi. Ajunse în acea zonă a oraşului. 

De acolo, spera să se descurce întrebând din poartă în poartă, 

şi nu se putea ca cineva să nu ştie de bogata familie a negus-

torului Paolo. 

 Elvira, mătuşa cea bogată a lui Mario, scăpătată acum   

de-a binelea, după ce se liniştise cumva după aflarea morţii 

năprasnice a băiatului ei adoptiv, ar fi vrut să dea de urma so-

ţiei valdenze a lui Mario. Toată aversiunea ei iniţială asupra 

celei care îi răpise băiatul adoptiv se topi, ca prin farmec. Ar 

fi vrut s-o vadă pe această fată de eretici, care îi fusese soţie 

lui Mario, şi ar fi fost singura ei consolare în viaţă. Dar cum 

să meargă s-o caute pe nora ei, din moment ce Mario fusese  

dezmoştenit de unchiul său, şi după ce ei îl izgoniseră din 
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casă şi din drepturile sale? Totuşi, ea ar fi vrut să ştie măcar 

unde locuieşte nora ei, aşa, pentru sufletul ei. Aflase de la fra-

tele ei, Antonio, că Mario şi soţia lui locuiseră o vreme în 

localitatea Torre Pellice, atunci când ostaşii ducelui îl aresta-

seră pe Mario, dar mai mult nu reuşi să afle nici ea, nici An-

tonio. 

 Şi când nu se aştepta, mătuşa Elvira auzi nişte bătăi la 

poarta de intrare în conac. Se apropie de poartă, să vadă cine 

o deranjează aşa de dimineaţă. Deschizând poarta, văzu o 

femeie în haine sărmane, cu trei copii micuţi după ea. 

 -Cine sunteţi? Ce căutaţi la mine, la poartă? întrebă 

mătuşa, cu glas cam sever, însă nu prea ferm. 

 -Dumneata eşti Elvira, mama lui Mario? întrebă 

Adeline, sufocându-se de emoţie. 

 -Da, sunt mama adoptivă a lui Mario! Pe cine căutaţi? 

 -Eu sunt Adeline, soţia lui Mario! Iar ei sunt copilaşii 

noştri. 

 -Copilaşii lui Mario!… Copilaşii lui Mario!!! strigă 

mătuşa Elvira, izbucnind în plânset puternic. 

 -Mama Elvira!… exclamă şi Adeline, la rândul ei. 

 -Copilaşii lui Mario!!! Intraţi în curte, nu staţi în 

stradă! Nu ştiam că Mario are trei copilaşi. Să intrăm în casă! 

Unde aţi dormit astă-noapte? 

 -Sub nişte salcâmi, la marginea oraşului, răspunse 

Adeline, acum cu nădejdile sporite, văzând-o pe mătuşa atât 

de binevoitoare. 

 -Bieţii de voi! Bieţii copilaşi! Cum au rămas ei fără 

tată! plângea mătuşa, sufocându-se în lacrimi. 

 Mătuşa şi Adeline se uitau una la alta, şi amândouă la 

copii. Deodată, cele două femei nu mai rezistară, şi se 

aruncară una în braţele celeilalte. 
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 -Scumpa mea! Oare mă poţi ierta pentru tot ce s-a 

întâmplat mai demult? 

 -Te-am şi iertat, chiar de-atunci! În credinţa valdenză 

trebuie să iertam pe loc orice supărare. Acum îmi pare aşa de 

bine că am ajuns la casa ta, mama Elvira! Măcar copiii lui 

Mario să aibă un adăpost. 

 -Fii sigură, Adeline dragă! Să nu ai nicio reţinere faţă 

de mine! Eşti ca şi fata mea! Mai ales că mi-ai adus aceşti trei 

îngeraşi în casa mea, în locul lui Mario, bietul de el, care nu 

mai este… 

 -Ai aflat că nu mai este? o întrebă mirată Adeline, 

surprinsă de unde ştie mătuşa de moartea lui Mario. 

 -Da, am aflat sfârşitul tragic al lui Mario! Nici nu ştii 

câtă deznădejde mi-a creat vestea dispariţiei lui… 

 Odată adăpostiţi în casa mătuşii Elvira, Adeline şi 

copilaşii  începură să-şi revină din suferinţele recent îndurate. 

Cele două femei îşi povestiră toate necazurile. Astfel, 

Adeline află de moartea lui Paolo, soţul mătuşii. Îl iertase şi 

pe el demult. Dar află şi de pierderea averii lor, căci rămaseră 

doar cu o aripă veche a casei, acum aproape pustie, iar toate 

bogăţiile din casa cea prosperă cândva, dispăruseră, chiar şi 

grădinile din jurul casei. Mai rămăsese doar o fărâmă de curte 

şi aripa veche a casei, goală, însă. 

 La rândul ei, mătuşa află toată istoria lui Mario de 

când nu mai fusese primit acasă, află despre credinţa lui 

nestrămutată în Evanghelie şi în Isus Hristos, apoi află despre 

martirajul lui năprasnic. Plângea fără încetare când îşi aducea 

aminte de Mario, băiatul ei cel frumos şi bun la suflet. De 

asemenea, din confesiunile mătuşii, Adeline află că soţul ei, 

negustorul Paolo, fiind capul răutăţilor, îl dezmoştenise pe 

Mario când aflase că adoptase credinţa valdenză. Nu-i conve-
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nea de loc acest lucru, nevoind să-şi piardă influenţa în rândul 

breslei negustorilor, să afle lumea că fiul lui este eretic. 

 În zilele următoare, Adeline află că mătuşa ei deveni-

se cât se poate de săracă. Dar mătuşa vroia să-i ţină în casa ei, 

cu tot dinadinsul. Atunci, Adeline, văzând un război de ţesut 

într-un colţ al magaziei casei, îşi exprimă dorinţa să-l scoată 

de acolo, să vadă dacă se poate folosi. Ştia să ţese lucruri 

minunate, căci învăţase acest meşteşug cât timp era soţie de 

pastor, şi ţesea foarte mult, pentru ajutorarea săracilor din 

parohia sa. Aşa că nu-i fu greu să se apuce să ţese din nou, ca 

să câştige un trai cinstit de zi cu zi. 

 Mătuşa era voioasă, iar copiii cei drăgălaşi şi 

zburdalnici  uitaseră demult de necazurile lor, acum ei fiind 

tot farmecul casei. Într-o seară, discutând, ca de la noră la 

soacră, Adeline şi mătuşa Elvira aduseră vorba de acea 

bătrână care-i ajutase în cele mai grele zile de refugiu. Atunci 

avură ideea s-o aducă şi pe bătrânică la ei, cea care-i găzduise 

cu atâta bunătate pe Adeline şi pe copilaşii, ei timp de o lună. 

Se bucurară de această idee. De aceea, atunci când mai veni 

odată pe la ei Antonio, fratele mătuşii, cele două femei îl 

rugară să meargă s-o caute pe bătrână şi, dacă o vor găsi, s-o 

îmbie să se mute la ei, ca s-o întreţină la bătrâneţe. Mare le fu 

surpriza când, într-o zi, pe la prânz, fratele Antonio şi cu 

bătrânica sosiră la conac. Adeline, mătuşa, dar mai ales copiii 

se bucurară mult când o văzură iarăşi, şi astfel ea rămase să 

locuiască la conac toată viaţa, câtă i-o va mai da Cel de Sus, 

să trăiască. Bătrâna era atât de harnică, atât de recunos-

cătoare, şi avea grijă deosebită pentru creşterea copiilor, care-

i erau nespus de dragi. 

 Domnul binecuvântă casa mătuşii Elvira, iar ei, cu 

toţii, trăiră împreună mulţi ani fericiţi. Se-nţelege, cu timpul, 

atât mătuşa Elvira, cât şi bătrânica, înţeleseră cât de mult 
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adevăr există în credinţa poporului valdenz, care trăiau după 

învăţăturile minunate izvorâte din Evanghelie. Înţeleseră că 

numai prin credinţă în Domnul Isus Hristos, vor avea 

binecuvântarea pe acest pământ, în ciuda prigoanei şi a ne-

dreptăţilor, având nădejdea că vor moşteni acea viaţă veşnică, 

minunată, alături de Mântuitorul nostru drag tuturora, Dom-

nul Isus Hristos! 
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Povestea puiului de vulpe 
 

 

O sărmană fiinţă, semănând mai mult a căţel mic şi 

pricăjit, trecea abătută pe lângă gardurile gospodăriilor dintr-

un sat de munte, aflat în imediata vecinătate a pădurii. Cine 

avea ochi pentru asta îşi dădea seama repede că nu era un 

căţel, ci un pui mic de vulpe, însă prăpădit la înfăţişare, slab 

şi vai de el. Din când în când scâncea cu glas subţire şi jalnic, 

pesemne sfârşit de foame şi de sete. Scâncetele sale aveau 

ceva tulburător în ele, şi aveau de ce, căci de trei zile o căuta 

asiduu pe maică-sa, nici măcar nu mai ştia de ea dacă trăieşte, 

căci, într-o după amiază, pe când vulpea mamă dădea iama pe 

la o gospodărie mărginaşă de lângă pădure, un vânător care 

atâta aştepta, o văzu, luă puşca, trase un foc şi vulpea se pră-

văli în frunziş, unde-şi dădu suflarea. Vânătorul se grăbi să-şi 

ridice trofeul, admirând calitatea şi mărimea blăniţei, punând-

o pe spinare şi plecând voios spre casă. 

   Rămas singur în vizuina din adâncul pădurii, unde-l 

lăsase maică-sa să stea cuminte, puiul de vulpe, auzind 

împuşcătura aceea teribilă, tresări de spaimă, dar mai apoi îşi 

veni în fire, căci liniştea se aşternu din nou asupra pădurii şi 

mai mult de atât nu se mai auzi din cele întâmplate. Doar că 

vulpea nu mai venea, în zadar o aştepta să-i aducă hrană şi 

lapte, spaima şi foamea îl chinuiau. Când nu mai îndură sin-

gurătatea şi foamea ieşi din vizuină şi porni prin pădure. 

Negăsind ceva care să-i potolească urâcioasa foame, îndrăzni 

să iasă din poiană, pornind-o spre sat.  
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Sărmanul de el trecu pe uliţa satului, cu paşi mărunţi, 

când mai repezi, când mai poticniţi, adulmecând cu năsucul 

său firav aerul din curţile gospodăriilor pe lângă care trecea, 

apoi pleca mai departe. Însă, la un moment dat, în dreptul 

unei gospodării nu prea arătoase, mirosul său ascuţit îi 

consimţi că acolo ar fi rost de ceva mâncare şi că ar trebui să 

încerce.  

Se strecură prin gardul portiţei de la intrarea în ogra-

dă, trase o raită, în joacă, printre orătăniile din curte, mai mult 

jucându-se, nicidecum să încerce să prindă ceva, căci găinile 

păreau ţinte prea mari pentru puterile lui. Se resemnă şi, 

văzând lângă grajd cuşca goală a dulăului, intră în ea şi se 

aşeză să se odihnească.  

Când îşi reluă promenada din preajma gospodăriei, 

dădu de dulăul gospodăriei care, la rândul lui rămăsese stupe-

fiat de neaşteptatul oaspete care ieşea din cuşca lui. Vedea o 

făptură ciudată, firavă, cu un botişor cu mustăţi lungi şi 

ochişori vioi. La rândul său, vulpişorul, speriindu-se, nu 

schiţă nici cel mai mic gest de teamă în faţa fălcosului şi 

fiorosului dulău. Acesta, văzând atâta îndrăzneală la fiinţa 

aceea firavă, ciudată, care-i ocupase adăpostul, mai zăcea 

încă în stare de perplexitate, neştiind ce să facă.  

În cele din urmă dulăul se culcă alături de  cuşcă, cu 

capul pe labele de dinainte.  

Când ieşiră stăpânii casei în curte şi văzură ipostaza în 

care dulăul lor cel fioros dormea afară, cuşca fiind ocupată de 

firavul pui de vulpe, se mirară mult, dar lăsară lucrurile în 

voia lor.  

Şi, de atunci, multă vreme puiul de vulpe şi dulăul au 

convieţuit în bună pace, puiul dormind în cuşcă iar dulăul 

afară, în faţa acesteia.    



Viorel Darie 
 

169 

 

Mai nostim era când i se aducea dulăului de mâncare. 

Acesta lăsa întâi hulpavul vulpoi să se înfrupte, de unde vroia 

el, iar dacă acesta, din prea multă lăcomie, nu se oprea din 

mâncat, îl îndepărta, împingându-l în lături, prieteneşte, cu 

laba, ca să apuce şi el să guste din ce mai rămăsese.  

Aşa trecură câteva luni bune, puiul de vulpe crescu, se 

făcu arătos şi cu blăniţă mândră, lucioasă, şi deşi i se dădu 

voie să umble prin curte, acesta avea bunul simţ să nu se 

agaţe de găini, în timp ce acestea nici nu se sinchiseau de el. 

Îi erau dragi găinuşele, parcă erau surorile sale. Îşi făcuse 

obiceiul de a le amirosi, aveau un parfum ademenitor, de fru-

moase şi grăsune ce erau! Doar cocoşul îl privea cam de sus, 

suspicios, şi atunci trebuia să umble smerit prin faţa lui, 

tupilat de multe ori, aproape una cu pământul.  

  Aşa o fi fost? E adevărat ce v-am povestit. 
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Povestea bunicului 
  

 

O vizită neaşteptată 

 

 Gianinna, în fiecare zi de vară, păştea turma ei de oi şi 

capre pe povârnişul unui munte, nu prea departe de munţii 

înalţi ai Alpilor. Creaturile Domnului hărăzite ei în pază ştiau 

bine ce aveau de făcut când se vedeau slobode pe plaiuri de 

munte. Într-o zi, pe când veghea mica ei turmă ce păştea 

liniştită într-o poiană cu Ursu - câinele său care adulmeca 

orice mişcare din jur - şi în timp ce se bucura de razele 

binefăcătoare ale soarelui care lumina întreaga întindere a 

văilor Alpilor, a văzut că Ursu ridică botul de pe labele de 

dinainte şi scoase un scurt mârâit. Puţin tulburată, fata a 

îndreptat privirea în lungul potecii de sus, unde a simţit 

câinele mişcarea. Mare a fost bucuria ei când, din spatele 

unor crengi de copaci care umbreau plaiul, au apărut două 

siluete omeneşti, îmbrăcate în haine închise, cu pălării cu 

boruri mari pe cap.  

 Cel care mergea înainte era chiar bunicul său, 

Damiano, iar cel din urmă era frăţiorul ei, Agostino, doar cu 

patru ani mai mare ca ea. 

 -Vai, ce surpriză! Nu mă aşteptam să veniţi azi să mă 

vedeţi! Cu ce treburi aţi pornit să colindaţi pădurea? 

 -Gianinna mea, fata frumoasă a bunicului! Am ieşit să 

adunăm ciuperci, mânătărci şi gălbiori, dar şi afine, să facem 

provizii pentru iarnă! 
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 -Da? se bucură fata, luând în mână coşul fratelui ei, 

Agostino. Vai, ce mult aţi strâns! Ia să vad şi tu, bunicule, cât 

ai cules! 

 -Ei, fata mea, eu nu mai sunt aşa de sprinten ca altă-

dată, dar tot mai găsesc câte ceva, căci ştiu bine locurile unde 

se găsesc roadele pădurii! Uite, am adunat şi nişte fragi pen-

tru tine!... 

 -Fragi? Ce minunăţie! Ştii ce mult îmi plac fragii! 

 În timp ce Agostino şi sora ei admirau recolta din co-

şuleţe, bunicul s-a întins pe iarba mătăsoasă de lângă cărare, a 

privit ţintă în sus, spre cerul albastru şi părea că a aţipit. 

 -Ce faci bunicule? Dormi aici, pe plai? 

 -Nu dorm, scumpa mea! Privesc cerul albastru, curat. 

Parcă mă duce gândul la cerul unde este Împărăţia Tatălui 

nostru, Creatorul acestei lumi! 

 Gianinna îşi aminti că nu demult, bunicul i-a promis 

să le spună povestea vieţii sale, cum s-a luptat el o viaţă 

întreagă pentru a fi credincios Domnului. 

 -Bunicule, ştii că ne-ai promis să ne spui povestea ta? 

Nu crezi că acum frumos aici şi numai bine de spus poveşti 

de demult? 

 Bunicul se ridică pe covorul mătăsos al ierbii alpine, 

cuprinse cu mâinile sale pe amândoi nepoţii, unul de-o parte 

şi celălalt de cealaltă parte şi începu să gândească de unde să 

înceapă povestea, o poveste pe care atât de mult dorise s-o 

spună nepoţilor, dar a aşteptat ca ei să crească, să înţeleagă 

bine rostul povestirii sale.  

 Îşi drese glasul, apoi, privind în văile alpine de la 

poalele muntelui, începu: 

 -Copiii mei dragi, îngeraşii mei, Domnul să vă bine-

cuvânteze! A venit vremea să mă destăinui în faţa voastră, ca 

să duceţi mai departe lucrarea Celui de Sus, aşa cum am 
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preluat-o şi noi, în tinereţe, lucrare care, pentru unii, cum a 

fost şi în cazul meu, am dus-o până la bătrâneţi fericite, deşi 

nu toţi din povestea mea au apucat zile de bătrâneţe, căci 

mulţi au trebuit să dea mărturie credinţei cu viaţa lor, încă din 

fragedă tinereţe. 

 Vedeţi aceste văi care se întind în jurul nostru până 

departe? Aceste văi alpine au fost cetatea de scăpare, locul 

pregătit de Dumnezeu ca toţi cei care s-au decis să apere 

Adevărul şi Cunoştinţele biblice să aibă un loc de refugiu, ca 

cel rău să nu poată stârpi lucrarea Sa cea mare.  

 Vedeţi văile adânci, stâncoase, vedeţi vârfurile semeţe 

ale Alpilor înalţi, înzăpeziţi şi în timpul verii? Acesta a fost 

templul valdenzilor din care ne tragem noi. Şi voi, copilaşii 

mei, veţi continua lupta cea mare cu Satana până la înfrân-

gerea lui definitivă, până când Împărăţia lui Isus Hristos va 

reveni din înaltul cerului pe acest pământ, care va fi refăcut 

din temelii! 

 Când eram şi eu băiat, de mic, m-au învăţat ai mei cât 

de frumos este să slujeşti Domnului Isus Hristos, să trăieşti în 

satele ascunse în inima munţilor, la adăpostul stâncilor. Nu 

eram bogaţi, lipsuri aveam multe. Dar, prin mila Domnului, 

ne descurcam, eram sănătoşi, bucuroşi că Cel de Sus nu ne 

uită niciodată. 

 -Bunicule, de când sunt satele astea care se văd în 

vale? interveni, curioasă, Gianinna. 

 -Satele astea? Hm... Aici e o poveste lungă... În aceste 

locuri, acum multe sute de ani, au fost păduri întunecoase 

care umpleau văile înconjurate de pereţi abrupţi. Doar colţii 

albi ai stâncilor se vedeau, stânci semeţe şi încruntate, aşa 

cum le vedeţi voi şi acum. 
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Primul misionar din familie 

 

 -Am auzit de la bătrânii noştri, începu bunicul să-şi 

depene istoria, că primii oameni care au venit în văile astea 

au fost strămoşii neamului nostru valdenz, care s-au refugiat 

în munţi din cauza persecuţiei papale şi a ducilor de Savoia. 

Aici erau ţinuturi fără case, fără poieni, erau doar pajişti 

alpine, care aveau aceeaşi înfăţişare ca şi acum. Primii care 

au ajuns în satul nostru au fost două familii de valdenzi care 

au fugit să-şi salveze viaţa tocmai din satele mănoase din 

ţinutul Padovei. 

 Cele două familii nu erau rude între ele. Prima era a 

unui cizmar, pe numele Giovani Scarpa, care a venit în aceste 

locuri cu cinci copii, cu părinţii bătrâni şi cu o rudă îndepărta-

tă, mai sărăcuţă de minte. Cealaltă familie, cultivatori de zar-

zavaturi, aveau căruţă, cai frumoşi, câteva oi şi cinci capre. 

Aveau trei copii şi o bătrânică, rudă de-a lor. Unul dintre 

aceşti copii, băiatul mijlociu, era străbunicul meu!... 

 -Cum îi zicea acestui băiat? întrebă foarte curios 

Agostino, fratele Gianinnei. 

 -Stai să-mi aduc aminte… vai ce repede uit… aha, da, 

cred că îi zicea Bartolomeo. Bartolomeo Montanari. Să vezi o 

poveste interesantă cu acest băiat! Da, Bartolomeo, aşa îi 

zicea… 

 Pe când era el copil, trăind liniştit la casa părinţilor şi 

ajutând familia la păzirea celor câteva animale, a trecut într-o 

seară un vizitator pe lângă casa lor improvizată din trunchiuri 

de copac. Poftit în casă, drumeţul, văzându-l pe Bartolomeo 

numai ochi şi urechi, mai în serios, mai în glumă, le spuse 

celor din casă: “Misionar valdenz o să se facă acest băiat!” 
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 Nimeni n-a luat în seamă aceste vorbe ale străinului 

care, plecând, a şi uitat spusele sale, cam la întâmplare. Doar 

că, singurul care se mai gândea la aceste cuvinte, şi asta chiar 

în fiecare zi şi noapte, era foarte sprintenul copil Bartolomeo. 

În mintea lui se coceau gânduri mari, se visa deja umblând 

prin sate şi peste înalţii munţi, cu desăgi cu cărţi, vestind 

Evanghelia lui Hristos. Dorinţa copilului creştea şi mai mult, 

pe zi ce trecea, iar credinţa lui creştea la fel de mult. 

 Dar asta ţinu până în ziua când acelaşi trecător miste-

rios reveni din drumurile lui prin ţinut şi trecu iar pe la casa 

lor. Cum îl văzu, băiatul lăsă totul la o parte, să asculte 

Cuvântul Domnului rostit de misionar, sorbindu-i cu privirea 

figura şi vorbirea aleasă. Vedea în acel om ceva deosebit, 

ceva fermecător, atât în vorbire, cât şi pe chipul său blând, 

dar hotărât. 

 Când intră tatăl lui Bartolomeo în încăperea unde 

valdenzul ţinea predici fiului său, copilul n-a mai putut răbda 

şi strigă: 

 -Tată, vreau să mă fac misionar! 

 Tatăl băiatului rămase fără grai, nevenindu-i să crea-

dă. 

 -Cum? Tu, aşa mic, misionar?  

 -De ce nu? Eu nu pot să vestesc Evanghelia ca un om 

mare? 

 Tatăl copilului şi străinul se uitară unul în ochii celui-

lalt, apoi amândoi s-au uitat la băiat. 

 -Bartolomeo! rosti tatăl. Chiar crezi că vrei să duci 

viaţă de colportor? Ştii tu la câte riscuri se supune un valdenz 

plecat în lucrare? 

 -Da, tată, ştiu. Voi înfrunta bucuros şi cu fruntea sus 

toate pericolele acestei meserii! 



Viorel Darie 
 

175 

 

 Văzând hotărârea băiatului, tatăl se uită iarăşi la faţa 

lui, apoi zise: 

 -Rebecca! Nevastă! Îmbracă băiatul nostru! În seara 

asta pleacă departe! 

 Mamei nici nu-i veni să creadă. Cum, băiatul ei? De 

asta l-a crescut, ca acum să-l piardă? Să plece şi să nu-l mai 

vadă niciodată? 

 -Copilul meu, ce-o să te faci fără părinţi, departe de 

casă, printre străini? Când o să te mai vedem noi? 

 Tatăl scăpă o lacrimă. Apoi hotărârea se afişă pe faţa 

lui, care de acum nu se mai putea schimba. 

 -Da, Bartolomeo va pleca chiar azi cu omul acesta! Să 

ai grijă de copil! Domnul să vă ocrotească! 

 Încă de dimineaţă, Enrica a pregătit toate lucrurile 

băiatului. A fost îmbăiat şi îmbrăcat în hăinuţe noi. A luat 

rămas bun de la părinţi şi de la fratele lui mai mic, apoi a ieşit 

pe poartă împreună cu mai vârstnicul valdenz. 

 De cum s-au aşternut la drum întins spre satul de 

peste munte, valdenzul şi cu băiatul care păşea voios în urma 

sa au început să urce poteci de munte, cam timp de două cea-

suri, fără să scoată o vorbă. Mai apoi, simţind că picioarele 

băiatului s-au cam înmuiat, de cum au ajuns sus pe o culme 

de poiană, valdenzul îi zise tânărului însoţitor: 

 -Ai obosit, băiete? Să ne odihnim. Uite, şezi pe peleri-

na mea de vreme rea, să privim în vale. Şezi aici lângă mine. 

 Băiatul se aşeză ascultător. A vrut să spună ceva, dar 

nu ştia cum să înceapă vorba. Mai apoi îndrăzni: 

 -Unchiule, spune-mi cum te cheamă? Ai mai fost pe 

drumul ăsta? 

 -Ehei, băiete! Mă cheamă Gonini, Martini Gonini. 

Sunt de fel de prin ţinuturile Livorno. Ai auzit de Livorno? 

 -Nu, n-am auzit. De cât timp eşti misionar? 
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 -Eu? De când mă ştiu. Când eram copil ca tine, m-a 

luat unchiul meu ca ucenic. Făceam evanghelizare frumoasă 

în oraşele şi satele din ţinutul Livorno. Cu ajutorul Domnului, 

am reuşit să răspândim Adevărul în multe locuri. Au răsărit 

vreo şase biserici ca urmare a lucrării noastre. Vedeam cum 

lumea este însetată de Adevăr, de cuvântul Evangheliei. De-a 

lungul anilor, am crescut şi eu în priceperea de a aduce oame-

nilor Cuvântul lui Dumnezeu, alături de alţi misionari.  

 Dar când părea că Evanghelia va învinge în ţinutul 

acela, diavolul nu a lăsat mişcarea valdenză să ia avânt, nes-

tingherită. 

 -Unchiule Gonini, noi unde vom dormi la noapte? 

întrebă cu nelinişte Bartolomeo. 

 -Nu te îngrijora, Domnul va avea grijă de noi! 

 Călătorind pe drumuri de munte, după ce soarele s-a 

ascuns printre stâncile munţilor dinspre Apus, au ajuns la o 

colibă mai mare, în care locuiau câţiva lucrători pietrari. Au 

fost primiţi cu bucurie, ospătaţi cu bucatele simple pe care le 

aveau, au dormit pe pat de crengi de fag şi iarbă. A doua zi s-

au trezit de dimineaţă şi au pornit la drum spre Florenţa. 

 

 

Acasă la Martin Luther 

 

 Multe drumuri a umblat străbunicul Bartolomeo în 

compania lui Gonini. Nu odată au văzut Padova, Florenţa, 

Livorno. Dar cele mai captivante drumeţii au fost cele pe 

timp de vară, peste Alpi, călătorind în îndepărtata Elveţie, ba 

chiar şi până în Germania, la Wittemberg, acolo unde s-au 

văzut cu Martin Luther. Au stat o săptămână la el acasă. Îl 

ştia bine pe Gonini, din auzite, iar acum era de-a dreptul feri-

cit să-l poată vedea faţă în faţă. Le-a arătat biserica lui, corul 
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pe care-l conducea chiar el. Martin Luther, acest om însemnat 

al lui Dumnezeu avea o evlavie deosebită în firea lui, în gân-

direa lui. Doar asupra papalităţii, a huzurului în care trăiau 

prelaţii avea o înverşunare de neoprit. În rest era sensibil la 

frumuseţile naturii, la problemele copiilor, ale săracilor. Nu 

vor uita niciodată bunătatea cu care i-a primit. Însă Gonini şi 

ucenicul său au trebuit să plece de la el, având lucrarea lor. 

 Avea ce învăţa Bartolomeo de la încercatul Gonini. 

Primul lucru pe care l-a învăţat era să privească lumea cu dis-

creţie, cu precauţie, să nu-şi exteriorizeze prea mult senti-

mentele. Chiar dacă erau lucruri care-l uimeau, trebuia să pa-

ră că cele văzute sunt fireşti, banale, peste tot pu-teau fi ochi 

versaţi în a descoperi călători dubioşi care, odată descoperiţi, 

ar fi fost percheziţionaţi, luaţi la întrebări şi cu greu puteau 

rezista la interogatoriile la care urmau să fie supuşi. 

 Următorul lucru pe care trebuia să-l înveţe tânărul 

Bartolomeo era să-şi ţină lucrurile şi hainele în mare ordine. 

Făceau popasuri dese, puteau să-şi spele şi să-şi usuce haine-

le, ca ele să fie potrivite  pentru lucrarea pe care o făceau.  

 Evident, băiatul învăţa cu aviditate multe lucruri auzi-

te din gura misionarului itinerant. Erau lucruri captivante, din 

Sfânta Scriptură, pe care el le memora cu drag de fiecare 

dată. Pe vremea aceea încă nu erau răspândite tipografiile, ca 

să poată tipări repede şi uşor cărţi valoroase. Răspândirea 

Evangheliei se făcea prin manuscrise din piele de oaie, fin 

prelucrată. Erau oameni care se dedicau cu multă pasiune 

transcrieri de cărţi conţinând capitole din Biblie sau chiar toa-

tă Biblia. Iar Gonini, cu ucenicul său Bartolomeo, aveau 

misiunea sacră de a duce Cuvântul Evangheliei acolo unde 

era aşteptat cu mare nerăbdare.  

 Au făcut această lucrare de colportaj împreună, mulţi 

ani. Bartolomeo, din copil necunoscător cum era la început, a 
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devenit un tânăr vânjos, experimentat, hotărât în lucrarea sa. 

Gonini nici nu s-ar fi putut despărţi vreodată de el. 

 

 

Denunţul 

 

 Timpul, însă, nu stă pe loc. Pe când avea Bartolomeo 

douăzeci de ani iar Gonini vreo cincizeci şi cinci, o mică 

lipsă de prevedere a făcut ca pastorul să fie denunţat şi prins 

de agenţii ducelui. Duşmanii nu l-au iertat, prea multe făcuse 

acesta pentru răspândirea aşa-zisei erezii valdenze, deşi era 

lucrarea cea mai importantă a Domnului. Un negustor din ţi-

nut a încercat să-l salveze din închisoare pe Gonini, oferind 

bani şefului temniţei. Se izbi, însă, de un refuz hotărât din 

partea mai marelui temniţei. Pastorul Gonini era o persona-

litate prea cunoscută în ţinut, prea mult timp l-au urmărit 

agenţii papali peste tot. Aşa că, într-o zi, s-au decis să-l 

supună presiunilor detractării, înainte de a-l executa pe rug. 

Vajnicul luptător întru Isus nici n-a vrut să audă de negarea 

credinţei sale. Prin urmare, a fost dus în piaţă, în faţa publi-

cului venit să deguste execuţia ereticilor. Pastorul fusese bi-

ciuit, apoi trupul lui a fost ars pe rug. 

 Rămas singur, Bartolomeo era descumpănit. Cum să 

continue el singur să facă lucrarea de colportor, fără prezenţa 

ilustrului său mentor? Rugăciunile sârguincioase l-au scos din 

impas. S-a întors în satul său, unde localnicii abia l-au recu-

noscut, căci acum se făcuse mare, înalt, impetuos, de ţi-era 

mai mare drag să-l priveşti. Fraţii săi crescuseră şi ei. Chiar şi 

sora lor mai mică, Cristiana, crescuse şi ea mult, era o domni-

ţă cât se poate de încântătoare. Părinţii lui Bartolomeo se 

bucurau văzând familia întregită. 
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 S-au întristat însă mult când au auzit că băiatul lor nu 

va sta mult cu ei în căminul părintesc. Nu trecuse nicio lună 

de când venise, că a început să se pregătească iar de plecare. 

Cine ştie când îl vor mai vedea. Auziseră de cumplitul sfârşit 

al pastorului Gonini. De aceea au plâns mult, pe umerii băia-

tului, la despărţire. Oricum, Bartolomeo trebuia să plece, 

lucrarea Domnului era mare, nu putea zăbovi prea mult. 

 

 

Familia dăruită omului  de Domnul Isus 

 

 Ceva s-a întâmplat, însă, cât timp a stat Bartolomeo 

acasă la părinţii săi. Participând la servicii divine din templul 

din sat, ochii lui au remarcat nişte priviri învăluitoare, înflă-

cărate, ale unei fete pe care o ştia: singura fată a tâmplarului 

din sătucul acela de munte. În următorul Sabat, aceleaşi 

priviri, aceleaşi nelinişti. Dar Bartolomeo trebuia să plece, să 

continue lucrarea lui de colportaj. A plecat neliniştit, în timp 

ce în inima lui creştea o flacără, la amintirea acelei fete din 

biserică, pe care o ştia de mică, dar acum era o splendoare de 

copilă, chipeşă, mlădioasă. Asta făcea ca drumurile sale să se 

abată mai des prin satul părinţilor săi. Dilema îl cuprindea pe 

zi ce trecea, mai tare: să se întoarcă în sat, să se căsătorească 

cu această fată ademenitoare, ori să plece departe, să facă 

neabătut lucrarea căreia îi era menit. 

 La ultima lui întâlnire cu fata, a înţeles că nu poate 

trăi fără ea. Aşa că, îşi zise să lase de-o parte lucrarea, să se 

dedice vieţii de familie, întemeiată şi ea de Creator pentru 

orice om. Se căsători şi îşi făuriră o locuinţă la marginea sa-

tului, după puterile lor. Au dus o viaţă fericită de cămin. S-au 

născut în familia lor doi copilaşi, un băiat, pe nume Giordano, 

bunicul meu, şi o fată, Eliza. 
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 După nici patru ani de această idilică viaţă de familie, 

se întâmplă că mama copiilor să se îmbolnăvească şi, cu toate 

străduinţele celor din jur, să nu poată supravieţui. Mare jale a 

fost în familie! După încă un an de durere, Bartolomeo îşi 

aduse aminte că jurase în faţa Domnului să nu lase niciodată 

lucrarea de colportaj. Atunci realiză că toate evenimentele ce 

avuseseră loc în familia sa ar putea să însemne că el trebuie 

să reia lucrarea. Lăsă cei doi copilaşi în seama părinţilor săi, 

iar el luă desaga colportorului şi se pierdu pe cărările munţi-

lor. Străbătea neîncetat, zi şi noapte, drumurile cele mai ane-

voioase, cele mai pline de pericole. Şi era dat de la Domnul 

ca, la fel ca şi dascălul său, Gonini, să fie şi el prins, torturat, 

executat prin ardere pe rug. Asta s-a petrecut în anul 1557, 

când nu avea nici 37 de ani. Şi-a sacrificat familia şi viaţa 

pentru o cauză de mare preţ! 

 Copiii străbunicului - Giordano, ca şi sora sa, Eliza - 

au trăit o viaţă în credinţă simplă, fără a participa la lucrarea 

de colportaj. Dar erau credincioşi întru totul Domnului, evla-

vioşi. Şi-au întemeiat familii chiar în sat, au zidit case noi.  

 

 

Un nou val de persecuţie 

 

 Între timp, generaţiile s-au schimbat. Bunicul meu, 

Giordano, a avut copii dintre care, unul era Mario, tatăl meu. 

Bunicul ducea o viaţă fericită, binecuvântată de Domnul, în 

aceste văi din Piemont, pe care le-a îndrăgit mult. 

 Însă, cam prin anii 1580, ducele Emanuele Filiberto, 

aflat la domnia ţinutului Piemont, a primit ordin de la Papa 

Grigore al XIII-lea să zădărnicească lucrarea valdenzilor şi a 

catarilor, să dărâme toate locaşurile de închinare şi toate locu-

inţele acelor valdenzi răzvrătiţi împotriva Bisericii Catolice. 
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Pentru asta, Ducele a apelat la garnizoanele de armată şi a 

trimis trupe însemnate în tot ţinutul Torino. Ostaşii ducelui n-

au reuşit mare lucru, valdenzii erau răspândiţi prin sate multe, 

îndepărtate între ele, unde era greu de ajuns. Cum vedeau 

apropierea oştilor ducelui, valdenzii luau puţinul lor avut şi 

porneau pe drumuri de pribegie. Aşa că ducele şi armata sa n-

au realizat mare lucru. 

 În acea vreme, Mario, tatăl meu, văzând că toţi 

credincioşii din acele sate au fost împrăştiaţi, a decis să plece  

de acolo. Şi de atunci a călătorit întruna, neavând casă stabilă. 

A făcut lucrarea Domnului şi, ca har de la Cel de  Sus, nu a 

dus lipsă de adăpost şi odihnă în lungul său drum prin viaţă. 

Mulţumea Celui Prea Sfânt, că nu i-a lipsit nimic în lucrare. 

Doar gândul la suferinţele atâtor martiri îl neliniştea, însă, era 

convins că jertfa lor va da roade însutit. După mulţi ani, a 

revenit în sat, s-a căsătorit şi după câţiva ani m-am născut eu, 

chiar în anul 1600. 

 Ajuns la acest punct, bunicul Damiano tăcu îngân-

durat. Ochii i se lipeau de somn greu. 

 -Şi ce-a mai fost după aceea? se interesă Gianinna, 

nemulţumită că bunicul s-a oprit din povestit, moţăind. 

 -Ce să fie, fata mea?... Îţi voi povesti mâine... Mai trec 

pe aici!... 

 -Nu, nu, bunicule, vreau să-mi povesteşti chiar acum, 

mai este până la înserare! 

 

 

Mărturia tinerilor misionari 

 

 Încă cu douăzeci de ani înainte de ciuma cea cruntă 

din anul 1640, în toiul persecuţiilor contrareformei din toate 

ţările împotriva protestanţilor, când nici n-am împlinit două-
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zeci de ani, plin de râvnă pentru lucrarea Domnului, am 

plecat de la casa părintească, să cutreier satele şi oraşele din 

Italia, să dau sprijin lucrării de colportaj. 

 În lungile mele călătorii de evanghelizare, am ajuns în 

nişte sate din ţinutul Florenţei. Eram împreună cu încă doi 

tineri ca şi mine, veniţi din satul nostru, şi mai era unul venit 

tocmai din Padova. Am alcătuit un frumos grup de 

evanghelizare. Ne întâlneam seara la marginea satului, sub 

umbra unui castan măreţ. Acolo era biserica noastră. Citeam 

din Scriptură, ne rugam, cântam. Apoi luam cărţile sfinte cu 

noi şi plecam prin sat, doi câte doi. Încercam să intrăm în 

vorbă cu oamenii, să-i ajutăm la munca câmpului. Acolo 

aveam timp şi ocazia să vorbim despre principiile credinţei 

noastre. Oamenii ne ascultau cu nesaţ, erau nerăbdători să li 

se dezvăluie Adevărul, cel care, se vede, le-a fost ascuns de 

atâtea secole. Invitam oamenii cei simpli la biserica noastră 

de sub castan. Erau impresionaţi de solemnitatea întrunirilor. 

Cei care se decideau să se convertească erau îndrumaţi să 

primească taina botezului. 

 Într-o vreme, biserica noastră de sub castan număra 

cam treizeci de suflete. Uneori mai multe, alteori mai puţine. 

S-a decis că ar fi bine să se construiască un mic templu în 

acel sat. Entuziasmul era mare, avea cine să zidească. Nici 

mijloace nu lipseau, piatră era din belşug în zonă, lemn de 

asemenea. Câţiva ţărani din sat, mai pricepuţi în construcţii, 

au fost sfătuiţi să meargă până într-un sat din Toscana, să 

vadă cum s-au făcut alte temple valdenze. Când s-au întors, s-

au decis să pornească imediat construcţia. Tinerii evanghelişti 

au plecat prin satele mai îndepărtate şi au adus încă vreo zece 

meşteri pricepuţi în zidire de temple. Până în toamna acelui 

an, silueta noului templu a prins contur. Construcţia era 
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frumoasă, zveltă, suplă, armonioasă. Se vedea semeaţă printre 

ramurile verzi de castani umbroşi. 

 Văzând biserica înălţându-se, mulţi săteni curioşi 

zăboveau din drum s-o admire. Locul în care era zidit templul 

era deosebit. Au fost plantaţi brăduţi în jurul clădirii, pentru a 

spori solemnitatea lăcaşului de închinare. În fine, după şase 

luni de muncă asiduă, s-a făcut inaugurarea templului celui 

nou.  

 Era o bijuterie. Venise un pastor de departe să inau-

gureze bisericuţa. Tinerii misionari care au început zidirea 

templului nu reuşeau să facă faţă discuţiilor cu toţi oaspeţii la 

serviciile divine, devenite solemne, îndestulate prin cuvântări 

emoţionante, la care se adăuga şi o muzică parcă venită din 

rai!  

 Multă lume din sat s-a convertit. Bucurându-se de o 

oarecare prefăcută linişte din partea autorităţilor, serviciile 

divine erau măreţe, fără teamă de a fi stricate de fanaticii 

adepţi ai bisericii catolice. Această libertate a sporit numărul 

convertiţilor cam la  o sută de suflete. 

 Toate mergeau bine, doar că cel rău nu putea să 

suporte liniştit acest avânt impresionant de evanghelizare. 

Degrabă s-a gândit cum să zădărnicească toată mişcarea. 

Pentru a reuşi, celui rău îi trebuiau mijloace şi oameni. 

 Într-o seară dinaintea Sabatului, nişte oaspeţi cu 

înfăţişare aleasă au venit în incinta templului, prezentându-se 

ca doritori să rămână peste noapte, să asiste la un Sabat 

petrecut în  templul valdenz. După înfăţişare, păreau oameni 

cumsecade, evlavioşi, demni de încredere. Au fost primiţi să 

înnopteze după datina frăţească de ospitalitate în casele 

valdenzilor din sat.  

 A doua zi, oaspeţii aceştia s-au arătat nespus de 

curioşi să vadă biserica în zi de Sabat, în toată splendoarea 
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serviciului divin. Au urmărit atenţi tot ce se petrecea, toată 

organizarea bisericii. Dădeau din cap mulţumiţi. Au venit şi 

seara la o întrunire sub un castan falnic de la marginea 

satului, să vadă ce se petrece acolo. Au mulţumit tuturor şi, 

spre seară, au plecat pe jos, luând drumul oraşului Florenţa. 

 Ceva n-a fost bine cu acei oaspeţi ciudaţi. În săptă-

mâna care a urmat, într-o joi, nişte oşteni de-ai ducelui au tre-

cut prin sat, s-au oprit la poarta casei prezbiterului bisericii, l-

au chemat la ei, l-au urcat în caleaşcă şi dus a fost! Alţi oşteni 

au poposit la casa celuilalt prezbiter, l-au luat şi pe acela.  

 Întreaga suflare de credincioşi s-a îngrozit de cele 

întâmplate. Bănuiau ei care e cauza arestării: era vorba de 

evanghelizarea valdenză care n-a mai putut fi tolerată de 

biserica rivală, cea catolică, iar cei mai fanatici dintre ei au 

apelat la iezuiţi, care au şi trimis emisari să urmărească totul, 

cu scopul suprimării oricărei mişcări dizidente principiilor 

papalităţii. 

 Cei patru tineri stăteau îngroziţi într-o colibă din 

pădure, trişti de cele întâmplate cu prezbiterii bisericii. Oare 

vor mai continua lucrarea în acel sat? Oare ducele va avea 

câştig de cauză? Au făcut rugăciuni multe, au implorat harul 

Domnului... 

 Au decis să continue mişcarea valdenză, fie ce-o fi. 

Templul a fost închis, dar, formând grupuri mici, credincioşii 

continuau să se adune în poieni, la adăpostul castanilor. În loc 

să se împrăştie, credincioşii parcă se înmulţeau.  

Se părea că urmaşii lui Isus aveau să biruie, iar cel rău 

nu putea împiedica lucrarea. 

 Dar sătenii au aflat, într-o zi de vineri, o veste tristă: 

că trei dintre cei patru tineri care începuseră evanghelizarea 

în satul lor au fost prinşi de către agenţii ducelui, au fost 

înlănţuiţi şi duşi în temniţă la Florenţa.  
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 Urmau să dea mărturie pentru credinţa lor, să 

demonstreze că ei luptau nu pentru o credinţă oarecare, ci 

pentru una care era mai presus de toate altele, capabilă să 

înfrunte toate ameninţările stăpânitorului acestei lumi căzute. 

 Unul din acei tineri eram eu, bunicul vostru. N-a fost 

întocmai simplu de stat la închisoarea sinistră, cu hrana cât se 

poate de rea şi mizerie de neîndurat. Dar noi, tinerii, am 

hotărât să călcăm pe urmele înaintaşilor noştri valdenzi. Nu 

ne speria perspectiva inchiziţiei, a torturii. Aşteptam zilele 

când vom fi torturaţi, când ni se va cere ori să  retractam, ori 

să sfârşim ca martiri! 

 Dar, se vede, Cel de Sus a hotărât că firavele noastre 

fiinţe tinereşti să fie cruţate o vreme pentru viaţa aceasta, 

pesemne Domnul avea un plan cu noi. Câţiva săteni, vecini ai 

unuia dintre noi, aveau băieţi în slujba garnizoanei oraşului 

Florenţa. Acolo ei cunoşteau foarte bine pe mai marele 

garnizoanei, care, la rândul lui, era prieten cu temnicerul 

închisorii comunale.  

 Lucrurile s-au aranjat: într-o noapte, câţiva oşteni au 

apărut la intrarea în închisoare, vreo două uşi s-au deschis şi 

tinerii noştri s-au văzut sloboziţi în miez de noapte, precum 

păsările din colivie. La cât de mulţi erau în închisoare, nu s-a 

observat lipsa a trei tineri neînsemnaţi. Ce minunat a lucrat 

Domnul pentru salvarea vieţii noastre tinere şi nevinovate! 

 După cum era de aşteptat, cei trei tineri s-au topit în 

pădurile din împrejurimi. După vreo două săptămâni, băieţii 

au ajuns la marginea satului nostru. Au îngenuncheat şi au 

proslăvit numele Celui Prea Înalt că le-a cruţat viaţa, că au 

putut să-şi revadă satul, rudele. Vă închipuiţi ce bucurie era 

în sânul familiilor. Îmbrăţişări, laude aduse Domnului, rugă-

ciuni de mulţumire.  
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 După vreo câteva zile de umblat pe furiş prin sat, 

tinerii au prins mai mult curaj. Deghizaţi în ţărani, umblau cu 

căruţe prin sate ca banali locuitori de ţară din văile 

Piemontului. Nimeni n-ar fi zis că aceşti tineri  s-au ocupat 

cândva de evanghelizare departe de casă. După încă zece zile, 

au îndrăznit să intre în templul valdenz din satul nostru, 

Villar Pellice, spre marea uimire, dar şi bucurie a tuturor cre-

dincioşilor. Toţi ştiau să păstreze bucuria doar pentru ei, ştiau 

că în jurul lor pot exista iscoade, unelte ale împotrivitorului.  

 Tinerii băieţi au rămas în sat, şi-au găsit câte o 

pereche, după cum era rânduit de Creator, şi-au întemeiat 

familii, au zidit case şi au continuat să ducă viaţa de credinţă.  

 Când şi când, mai făceau câte o călătorie spre templul 

valdenz de lângă Florenţa, la a cărui întemeiere au contribuit 

cu atâta devotament. După ce au îndurat multă persecuţie şi 

prigoană, pentru credincioşii din acel sat, lucrurile s-au mai 

liniştit, şi au început din nou  să se adune şi să se roage în 

micul lor templu. 

 Iată aşa, de atunci am trăit liniştit în satul pe care-l 

vedeţi la poalele acestui munte, unde s-au născut patru 

copilaşi ai mei. Cel mijlociu, Pietro, dragii mei, este chiar 

tatăl vostru, Pietro Montanari, zis şi Sabbadini, deoarece 

străbunii noştri ţineau sâmbăta. Pe mine mă cheamă 

Montanari, Damiano Montanari.  

 Acum aţi aflat cât de zbuciumată a fost istoria 

străbunilor voştri, din vremuri de demult şi până astăzi. Şi 

lupta pentru apărarea credinţei încă nu s-a sfârşit! 

 Tatăl vostru, Pietro Montanari, a avut şi el dorinţa de 

a sluji Evanghelia. A fost mereu supus Domnului, ca un 

cinstit şi credincios rob al Său. Domnul l-a binecuvântat cu o 

familie frumoasă, iar voi, copilaşii săi, sunteţi un mare dar de 

la Domnul lăsat pe acest pământ. În voi este toată speranţa că 
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veţi continua neînfricaţi lupta cu puterile întunericului, pentru 

răspândirea Evangheliei la orice popor, din orice colţ al lumii. 

Domnul să ne ajute! 

 

 

Ciuma 

 

 După ce termină de povestit nepoţilor istoria sa, buni-

cul Damiano mângâie părul cârlionţat al nepoatei sale cu-

minţi, Gianinna, apoi reîncepu să-şi mai aducă aminte de 

poveştile din trecut. 

 -Copiii mei, voi sunteţi încă mici, nu aţi pătimit câte 

am pătimit noi în viaţă. Mi-aduc aminte de anul 1640, când 

bântuia ciuma în toată ţara. Boala asta cumplită a urmat ime-

diat după războaiele religioase dintre anii 1600-1638. Nici nu 

puteţi să vă închipuiţi cum era atunci! Câte cineva din familie 

simţea că îi este rău, îi apăreau bube urâte pe corp, îi era sete, 

voma. Avea febră. Dacă cineva se apropia de el să-l ajute, la 

rândul lui se îmbolnăvea. Aşa se îmbolnăveau familii întregi, 

cei cere îngrijeau bolnavii se îmbolnăveau şi ei, şi mureau cu 

toţii. Cumplită pedeapsă de la Dumnezeu, pentru nelegiuirile 

oamenilor care lepădaseră credinţa cea dreaptă în Hristos! 

Familia noastră, ca o minune de la Domnul, nu a avut pierderi 

mari de la ciumă. Doar un unchi şi un băiat de-al lui s-au pră-

pădit. Nimeni nu putea să spună de ce unii au scăpat  de boa-

lă, alţii nu. Cel mai puţin care au avut de suferit de molimă 

erau cei care locuiau departe de lume. Valdenzii erau, în mare 

parte, dintre aceştia, lor le plăcea traiul tihnit în izolare.  

 În anul următor, după ce urgia molimei trecuse, ni-

meni nu se mai gândea la ciumă,  iar oamenii s-au apucat din 

nou de treabă. 
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Lupii şi ursul 

 

 -Bunicule, dar cum a fost întâmplarea aceea cu ursul? 

se rugă Gianinna, nespus de curioasă, să-i mai povestească 

bunicul odată păţania din tinereţea sa, când era să-şi piardă 

viaţa. 

 -Hm, hm! Începu bunicul cam răguşit. Ursul?… Să 

vedeţi!… Eram eu şi cu fratele meu, Aristide, la păscut cu 

mica noastră turmă la poalele unui munte împădurit de la 

capătul satului, uitaţi-vă, chiar acolo unde sunt nişte trun-

chiuri de fag tăiate… Păzeam turma noastră, într-o vreme 

liniştită, senină. Când, deodată, amândoi câinii noştri au 

început să latre furioşi, întorşi cu feţele la deal. Când ne-am 

uitat într-acolo, ce credeţi? Venea înspre noi, aproape rosto-

golindu-se, o namilă neagră, horcăind înfiorător!… 

 -Ursul! Bunicule, ce-ai făcut? Ai fugit? rosti Gianinna 

cu ochi mari, înfricoşaţi. 

 -Cum să fugim? Dar turma noastră? Ce valoram noi 

dacă pierdeam turma? Eu şi cu fratele meu am apucat nişte 

scurtături grele de ramuri de fag şi-am ieşit în faţa ursului. 

Câinii s-au năpustit şi ei. Ursul s-a repezit drept spre una din 

oile noastre şi a prins-o, s-o sugrume, nu alta! Noi, disperaţi, 

loveam dihania din răsputeri. Ursului nici nu-i păsa. S-a nă-

pustit spre noi. Eu am căzut şi vedeam cum ursul a apărut 

deasupra mea. Atunci fratele meu îl lovea şi mai tare. Câinele 

nostru cel mai mare s-a aruncat pe capul namilei şi-i sfâşia 

urechile. La aşa necaz, ursul înşfăcă oaia cea deja doborâtă la 

pământ şi-o luă la fugă înspre hăul pădurii. Nu l-am mai vă-

zut de atunci în satul nostru! 

 -Vai, ce viteji aţi fost! Dacă nu reuşeaţi să-l alungaţi? 
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 -Ehe, nu ursul e marea primejdie pentru păstorii din 

satele noastre... Mai mult decât cu ursul, sătenii au de furcă 

cu lupii. Aceştia nu atacă singuri, vin în haită. Atacul lor e 

furibund. Dacă nu eşti atent şi dacă n-ai nişte câini de ispravă, 

e aproape cu neputinţă să creşti oi în văile astea împădurite! 

 -Vai, bunicule! M-a cuprins frica! Dacă ne atacă lu-

pii? se frământă Gianinna. 

 -Linişteşte-te, fetiţa mea, căci Domnul are grijă de mi-

ca noastră turmă. Când aud glasul Domnului, până şi lupii se 

ascund în pădure! 
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Porumbelul 
 

 

 Roxette, fata răsfăţată a baronului, nu avea stare să 

doarmă până la prânz, cum dorm alţi copii de seama ei. De 

cum se lumina de ziuă, ba chiar şi cu noaptea-n cap se uita pe 

fereastră, să citească vremea de afară, apoi îşi punea pe cap 

pălăriuţa ei preferată, cea cu buline albastre, mov şi aurii şi 

ieşea în curte să vadă cum stau treburile gospodăriei. Nu era 

fără rost această osteneală, căci acolo, în ograda cea întinsă, o 

aştepta cea mai grozavă desfătare din cursul dimineţii. Era 

ceasul când slujnica Marta hrănea orătăniile din curte, când 

toate găinile mari, puicuţele tinere, dar, mai ales, cocoşii cei 

împopoţonaţi şi trufaşi, cu penajul colorat ca de aur, cu pene 

lucitoare de parcă erau nişte pietre nestemate, de opal, agate, 

sau cine ştie ce podoabe preţioase, încât ei arătau ca nişte 

veritabile vitrine ambulante înzorzonate de bijuterii. Aşa deci, 

era ceasul când toate orătăniile ciuguleau pe întrecute, să-şi 

facă guşa cât mai rotundă. Ea se războia cu trufaşii cocoşi, 

care călcau ţanţoşi prin curte şi nu lăsau în pace amărâtele 

găinuşe să-şi culeagă în tihnă grăunţele, că doară de la ele era 

cel mai mult folos!  

Iată, trecu prin curte şi motanul Tigran, motan viclean, 

necioplit, mare hoţoman, care cam urmărea puicuţele cele ti-

nere, sau puişorii proaspăt ieşiţi din găoace. Îi va arăta ea lui, 

să nu-l mai prindă prin curte, că-i  rupe picioarele! Avea ea o 

socoteală mai veche cu el şi de-atunci căzuse în dizgraţie. Să 

nu-l mai vadă, nici să nu-l mai prindă prin curte! Gata, nu 

mai era la inima ei! Parcă nu era destul că, în fiecare zi, îl 
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vedea pitindu-se, una cu pământul, apoi sărind ca un arc, 

drept în sus, să prindă păsările ce zburau din tufă în tufă. Iar, 

într-o zi, chiar sărise să smotocească un puişor de porumbel, 

îl prinse de coadă, apoi de-un picioruş şi trăgea tare de el, 

mai-mai să-l dovedească. Mare noroc avu porumbelul, căci 

ea zări la timp păţania, sări în ajutorul lui şi aşa scăpă bietul 

de el de răutatea motanului! 

 -Biet puişor, hai vino la fetiţă să vadă ce ai la picio-

ruş! A, ţi-e frică de mine? Nu, puiul mamei… Vino să văd ce 

ai, că nu-ţi fac nimic! Să vadă Roxette ce ţi-a făcut urâtul şi 

nesuferitul de Tigran! îi arăt eu lui, de-l mai prind pe-aici… 

Vai, ce rană ţi-a făcut! Vino la mama, să te oblojească! Hai să 

intrăm în castel, să căutăm nişte fâşii de pânză şi nişte untură 

de oaie, pui-puicuţ mic. Stai cuminte, la pieptul meu. Da, 

uite, mi-a dat Marta nişte fâşii de cânepă şi nişte seu de oaie, 

dar şi nişte alifie adusă tocmai de la Lyon, să-ţi ung picio-

ruşul, să te faci bine, pui drăgălaş, pui-pui… 

 Şi porumbelul se făcu bine. 

 -Aşa, bravo drăgălaşule! Ia să văd cum o să mergi tu 

fără fâşii de pânză legate pe picioruş. Hai, încearcă, fă un pas, 

şi apoi încă un pas… Aşa, aşa, ai început să mergi chiar bine! 

Ia să văd,  poţi zbura? Opa! Uite, zbură! Ce veselie în zborul 

lui! Se înălţă sus, plutind frumos, mângâind înaltul cerului cu 

aripile lui… Aşa, porumbel argintiu! Scaldă-te în soare, căci 

lumina îţi face bine! Acum, coboară iar la mine! 

 Şi porumbelul o asculta, îşi unea aripile şi venea ca o 

săgeată în jos, ajungând chiar în dreptul ei. Fâlfâi bucuros din 

aripi, apoi se aşeza cuminte în palmele ei întinse spre el. Aşa 

va face de-acuma în fiecare zi, când Roxette va ieşi în curte. 

De-atunci, motanul nu mai era prieten cu ea, şi o ocolea 

temător, să n-o întâlnească, ştiind ce-l aşteaptă… 
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 Spre prânz, Roxette îşi extindea vizitele în alte spaţii 

ale generosului castel. Mai încolo, peste două garduri, lângă 

râu, acolo unde sălciile plângătoare îşi întindeau generoasele 

ramuri, ca nişte umbrele aplecate spre pământ, căutând apele 

râului cristaline şi lucioase ca nişte sclipiri de diamante vii, 

acolo o aştepta prietenul ei cel mai bun, un ponei frumos, cel 

cu hreavă albă, strălucitoare, crescută pe spinarea sa de 

culoare grena, moale ca de mătase. Poneiul, de cum o zărea, 

se transfigura, sărea de bucurie, venea la gard şi-şi întindea 

capul spre ea, peste răzlogi. Ea îl îmbrăţişa, îl mângâia, îl 

curăţa de ciulinii şi de scaieţii adunaţi peste noapte pe spina-

rea lui, apoi îi oferea o bucăţică de ceva dulce, la care el nu 

rezista şi tresărea, muşcând cu bucurie din bunătatea oferită şi 

închizând ochişorii de mulţumire. 

 Poneiul ştia când se apropia ceasul de călărie a lui 

Roxette, când ea deschidea poarta, îl chema, încăleca pe spi-

narea lui cea moale şi lucioasă, îl mângâia pe hreavă, îl dez-

mierda prin cuvinte drăgăstoase. Atunci el începea să tropăie 

voios pe izlaz, prindea viteză la fugă, şi ieşeau în galop prin 

poarta larg deschisă. Treceau aşa, ca adierea dulce a vântului, 

străbăteau întinderile, treceau podul de peste râu, apoi se 

afundau  pe potecile cele sălbatice ale pădurii din întinsa mo-

şie a baronului! Atunci, Roxette şi poneiul ei păreau o singură 

fiinţă, care zbura ca o zână din poveşti pe deasupra fermecă-

toarelor poteci răcoroase! 

 Roxette, simţindu-se ca în paradis pe pajiştile naturii, 

nu s-ar mai fi întors niciodată la castel. Era aşa de bine acolo! 

Era atâta linişte, atâtea triluri de păsărele de tot neamul, ce 

umpleau spaţiul cu slava lor edenică. Roiau fluturi din cei 

frumoşi, mari şi multicolori, planând uşor în aer, curtând 

florile cele minunate din întinsele poieni de la marginea 

pădurii.  
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 Dacă rămâneau în poienile pădurii până târziu, sau 

dacă se vestea o furtună pe cer, Roxette se trezea cu 

porumbelul ei cel drag că sosea de îndată în poiana în care se 

aflau, ştiind întocmai unde să vină. Îl zărea pe cerul de 

deasupra poienii, răsărind ca un sol alb de pace. Când vedea 

porumbelul, fata ştia că nu mai era timp de stat, că e târziu, şi 

că e vremea de întoarcere la castel. 

 

* 

 

 Toate erau liniştite şi bune, până într-o zi, când 

poneiul, din prea mare avânt, vroind să sară peste un copac 

doborât de furtună chiar în cale, se agăţă cu picioarele 

dinainte în crengile acelui copac, căzu, şi-şi frânse piciorul 

din faţă.  

 -Vai, dragul meu ponei, ce-ai păţit! Te-ai lovit? Te 

doare? Cum mai ajungem acasă? Să ştii că nu te las singur, 

stau cu tine toată ziua şi toată  noaptea aici! Ah, dar iată, 

soseşte în aer, alb ca un sol de salvare, porumbelul meu drag! 

Ce frumos se leagănă în zbor, apoi coboară spre noi! Dragule 

de tine! Ai sosit? Vezi ce necaz am eu cu poneiul meu? Îşi 

rupse un picior… Stai aici cu noi, nu pleca! Da, acum ştiu ce 

am de făcut. Am să te trimit, porumbelule, la castel, cu o 

scrisoare - „poneiul e rănit, veniţi cât mai repede să ne luaţi 

de aici!” Dar cu ce să scriu? Aha! Iau o coajă din teiul de aici, 

şi scriu cu tăciune o scrisoare: „Veniţi în Poiana Largă de 

lângă Râu, căci  poneiul şi-a rupt piciorul”! Hai, porumbelule 

drag, zboară repede şi du vestea asta la castel! A şi plecat ca 

vântul, sărăcuţul de el! Iată, nu se mai vede, a dispărut în 

zare. Nu a trecut niciun ceas, şi se aude tropot de cai pe 

cărare. Tocmai la timp sosesc ajutoare, căci va însera, în 

curând. Da, vin de la castel, cu rădvanul cel mare, să ia 
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poneiul rănit, şi pe mine de asemenea, gândi Roxette. Iată, 

porumbelul sosise înaintea lor. Să mergem la castel! Nu 

plânge, poneiul meu drag, te vei face bine în curând şi iarăşi 

vom zbura peste câmpii şi plaiuri de păduri, liberi ca adierea 

vântului! 

 

* 

 

 Oameni răi sunt peste tot în lume. Nişte lotri 

căpcăuni, nespălaţi, nebărberiţi, duşmani ai baronului, se 

gândiră să facă rost de bani mulţi de la baron. Ce le veni în 

minte? Se strecurară hoţeşte în livada moşiei, chiar dimineaţa 

- pe când Roxette încă mai admira animalele de prin curtea 

castelului -, o răpiră fulgerător, o aşezară pe spinarea unui 

cal, o legară strâns cu funie de şaua calului, şi se făcură 

nevăzuţi în tropotul cailor, ca nişte fantome. După câteva zile, 

trimiseră vorbă baronului, că dacă vrea să vadă înapoi fata 

acasă, va trebui să plătească, în cutare loc, zece mii de ducaţi! 

Altfel, nu-şi va mai vedea copilul niciodată! 

 Baronul se cutremură când auzi această veste 

cumplită. Nu ştia ce să facă. Mai întâi, îşi puse slugile s-o 

caute pe Roxette peste tot, prin păduri, prin poieni şi pe la 

casele oamenilor din ţinut. Nu aflară nimic. Dar nici zece mii 

de ducaţi n-avea de unde să scoată aşa repede! Era  cumpănă 

mare asupra lui şi-a familiei sale… 

 În acest timp, într-un turnuleţ prăpădit, dărăpănat, 

dintr-un castel aflat într-un sat nu prea depărtat, Roxette 

plângea zi şi noapte, speriată de soarta ei. Zilele treceau 

cumplit de greu. Nici hrana care i se aducea nu-i tihnea, şi îi 

era cumplit de sete. Privea mereu afară prin ferestruica 

murdară şi cu pânze de păianjeni atârnând în jos, aflată 

tocmai în vârful turnului. Era disperată, căci nu ştia dacă va 
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mai scăpa de-acolo. Dar iată, vede prin geam un semn alb ce 

apare în zare, de peste copacii unui pâlc îndepărtat de pădure. 

Parcă e zbor de porumbel alb colindând împrejurimile, 

căutând ceva peste tot. Se-apropie de turn. Iată, vine şi mai 

aproape, chiar ajunge lângă ea, şi se aşeză pe pervazul 

ferestrei unde stătea ea, închisă în turn.  

 -Dragul meu porumbel! M-ai găsit şi aici? Mă vezi? 

Uite, bat în geam! Da, mă văzu, şi-şi desfăcu aripile lui albe 

şi largi. Ar vrea să zboare, dar aşteaptă să vadă ce e cu mine. 

Tu eşti salvarea mea! Ah, cum să scriu o scrisoare? Da, uite, 

iau un colţ de tencuială de pe zid şi scriu un mesaj cu unghia: 

„Tată, sunt într-un turn închisă, lângă un râu, de unde se vede 

pădurea!” Porumbelule drag, ia în cioc acest ciob de ten-

cuială, şi zboară către castel! Spune-le să vină repede, să mă 

scape de aici! 

  Da, înţelese, bietul de el, şi plecă precum vântul! Nici 

nu-l mai văd, gândea Roxette. Aştept, şi aştept… Vai, dar cât 

timp a trecut, şi nimic nu se vede venind să mă scape de-aici! 

Stau, şi suspin, şi plâng! Ai ajuns, porumbelule, acasă? Uite, 

se face noaptea, şi - nimic! Acum chiar că e întuneric…  

 Dar văd prin gemuleţul din turn cerul în depărtare, 

luminat încă, deşi pe pământ e deja întuneric beznă. Iată, ce 

minune! Pe cer văd ceva alb, care tot creşte. Nu cumva e 

porumbelul meu? Da! El este!! Vine cu ajutoare de salvare! 

Dar trebuie să stau cuminte, să nu dau în vileag acţiunea de 

salvare! Stau şi aştept… Nimic. Dar iată, porumbelul a şi 

ajuns, şi se aşează cuminte pe pervaz. Se uită la mine şi dă 

bucuros din aripi. 

 Tu eşti, credinciosul meu prieten? Unde sunt cei de la 

castel? Să mai aştept? Da, aştept! Iată, văd la marginea râului, 

încă luminat de aurora cerului la asfinţit, cum se apropie ceva 

negru, ca un rădvan mare. Mai văd cinci călăreţi cu arme care 
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se furişează. Aştept, aştept… Ce greu trec clipele! Dar ce văd 

chiar în geam? Motanul Tigran!! Tu aici, nesuferitule!? De ce 

ai venit? Văd că porumbelul nu se mai teme de tine? Ce e, 

motanule? Te uiţi la mine? Văd o funie uşoară legată de gâtul 

tău! Eşti tu salvatorul meu? Hai să deschid geamul! Însă nu 

se deschide, având zăbrele mari… Dar hai să sparg geamul, 

să pot ieşi. Am spart doar într-un colţ… Citesc un bileţel adus 

de porumbel, în cioc: „Leagă funia de zăbrelele geamului”! 

Încerc să fac asta. De-abia pot scoate mânuţa prin geam, să 

pot dezlega funia de pe motan, şi s-o leg de grilaj. Acum stau 

şi aştept minunea. Văd cum o forţă mare trage de grilaj, care 

imediat zboară, cu geam cu tot! Aerul rece năvăleşte în  

încăperea insalubră în care am stat atâtea zile. Iată, 

porumbelul apăru din nou, cu un alt bilet în cioc: “Motanul îţi 

aduce iar funia la geam. Leag-o strâns de după patul din 

cameră, apoi cobori alunecând uşor pe funie!” 

 Tocmai aşa făcu, biata Roxette! Cu frică în suflet,  co-

borî pe funie, până ajunse pe iarbă, în afara turnului. Acolo o 

aşteptară slugile trimise de baron, care o aşezară repede într-

un rădvan, şi zburară iute ca pasărea spre castel! Iar cu lotri 

va avea timp destul baronul, să se războiască mai pe urmă! 

 -Motane, motane! Cum te-ai schimbat tu aşa, deodată! 

Văd că nici porumbeii nu mai sperii, nici după vrăbii nu mai 

sari. Acum eşti prietenul meu adevărat. Hai să vedem ce fac 

ceilalţi prieteni ai noştri din curte. Vreau să văd poneiul meu, 

ce dor mi-era de el! 

   

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

Lumea Nouă 
 

 

 Hans Cristiansen era un băiat cât se poate de cumse-

cade, liniştit, prietenos, zâmbitor către oricine, care nu se gră-

bea niciodată să-şi arunce părerea când vorbea cu cineva, mai 

întâi ascultând tot ce avea de spus interlocutorul său, iar apoi, 

cu blândeţe şi smerenie, îşi spunea părerea sa, dacă mai era 

nevoie.  

 Era un tânăr cu suflet de aur, ajuta pe oricine la nevo-

ie şi muncea cinstit la orice treabă la care era pus. Avea un 

chip plăcut, senin, ochi albaştri ca cerul, părul blond, umerii 

dezvoltaţi, nu prea înalt de statură, dar puternic, cu braţe 

puternice, bune pentru muncă. 

 Meseria sa nu era cine ştie ce însemnată, căci muncea 

cu ziua, ca hamal, pe cheiurile întinsului port Amsterdam. Nu 

era un loc prea plăcut de muncă, portul era înţesat de corăbii 

multe, zarva era cumplită, mărfuri de tot felul se încărcau şi 

se descărcau încontinuu din calele pântecoase ale navelor. 

Miasme nu prea plăcute sufocau rada portului: algele des-

compuse aduse de ape la ţărm, peştele neplăcut mirositor des-

cărcat de prin calele navelor, bărci puzderie, negre şi insa-

lubre, împânzind rada portului şi împrejurimile. Strigăte de 

stăpâni şi gemete de hamali trudind din greu pentru a-şi câş-

tiga existenţa.  

 Nici natura nu era prea darnică în acel loc de lume: 

cerul era mai mereu mohorât, cenuşiu, învolburat de nori  

întunecaţi, ploile spălau mai tot timpul rada şi punţile coră-

biilor. Rar de tot, când norii părăseau portul, cerul devenea, 



  Povestiri creştine 
 

198 

 

dintr-odată, curat şi strălucitor de albastru. Atunci, fiecare su-

flet simţea un dor de libertate, de călătorie într-o lume 

necunoscută, într-o ţară îndepărtată, unde să fie numai cer 

senin, iarbă cu flori, copaci minunaţi ridicându-şi coroanele 

spre cer, iar apele nemărginite să sclipească cu luciri de 

argint, brăzdând întinderile orizontului! 

 Dar alte noi şi minunate bucurii aveau să apară în 

sufletul şi în inima tânărului Hans. De curând, cunoscuse o 

comoară pentru suflet, nişte oameni cărora le va fi 

recunoscător pentru totdeauna, care îi aduseseră în viaţă Bi-

blia, cartea cea scumpă, de nepreţuit, prin care Adevărul 

luminează viaţa oamenilor. De când noua credinţă îi fusese 

sădită în suflet, zilele de trudă pe cheiuri i se păreau o joacă, 

totul era frumos, toţi oamenii îi erau prieteni. Ce dar nepre-

ţuit, venit de la Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos! Ca 

urmare a cunoaşterii acestui Adevăr, Hans devenise membru 

al unei biserici protestante, nu prea numeroase, dar foarte 

primitoare sufleteşte, cea a bisericii calvine din oraş. Se îm-

prietenise şi cu pastorul care întemeiase această biserică. 

 La început, părinţii lui Hans nu prea erau încântaţi de  

această schimbare de credinţă a fiului lor, singurul lor copil. 

Cu timpul, se obişnuiseră însă cu noile convingeri de credinţă 

ale băiatului lor, cu biserica lui, cu activităţile la care 

participa cu trup şi suflet. După doi ani, chiar şi ei fuseseră 

curioşi să afle ce se petrece într-o biserică protestantă. Şi n-au 

mai plecat de-acolo! 
 

 Era o zi liberă, iar Hans vroia să profite din plin de ea. 

Ieşi cu barca sa, una amărâtă, dar curată, de nădejde şi se 

aventură în largul mării, departe de ţărm. Era o zi atât de 

frumoasă şi de promiţătoare, încă de dimineaţă, când cerul 

era albastru pur, fără niciun nor, apele mării erau şi ele la fel 
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de albastre, cu valuri line cutreierând întinderile. Era atâta 

linişte şi pace în acel peisaj, încât, dacă te uitai drept în sus, 

spre cer, simţeai cum o putere divină aduce mângâiere şi 

binecuvântare asupra mării, şi asupra oamenilor ieşiţi cu 

bărcile pe mare. 

 Ieşiseră multe bărci în largul apelor, căci locuitorii 

mohorâtului Amsterdam doreau să se bucure cât mai mult de 

ziua de excepţie, senină, caldă şi strălucitoare, cu adierea 

vântului de abia perceptibilă, când orizontul verde al ţărmului 

se profila ca un zid de smarald la marginea dintre ape şi 

uscat. Erau bărci de toate mărimile, de toate culorile, brăz-

dând apele până departe sub adierea brizei ţărmului. Iată, nu 

prea departe de Hans, era o barcă frumoasă, nu prea mare, dar 

elegantă, în care se vedeau  trei persoane vâslind la rame, bu-

curându-se de bunătatea mării. Hans chiar le făcu un salut cu 

mâna celor de pe barca din apropiere, iar ei îi întoarseră salu-

tul. 

 Dar, fără de veste, albastrul cerului deveni mai verzui,  

valurile mării nu mai erau argintii pe ape albastre, ci se 

metamorfozară acum verzui. Chiar dacă nu se vedeau încă 

semne pe cer şi pe mare, Hans ştia că vremea se va schimba 

în curând. 

 Parcă anume vrând să-i confirme lui Hans teoria 

despre vremea schimbătoare, dinspre larg răsări un val înalt, 

verzui, înspumat, ce se rostogolea drept spre el. N-ai fi zis, 

după cum arăta cerul, că se va întâmpla asta. Dar valul ajunse 

aproape, iar mărimea lui neobişnuită făcu cerul să arate, 

dintr-odată, întunecat. Cu o forţă de fiară sălbatică uriaşă de 

mare, valul  lovi bărcile din larg, ce fură spulberate care 

încotro. Şi barca lui Hans fu lovită de forţa copleşitoare a 

valului, se răsturnă, însă Hans o redresă repede, rămânând cu 

barca pe val. Valul  trecu, dar în urma lui marea fierbea, şi 
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alte mii de valuri jucau încoace şi încolo, sub un cer deja 

sinistru. Când îşi aruncă privirea înspre barca vecină, cea ele-

gantă, Hans aproape că nu o mai văzu. Apoi o zări răsturnată, 

cu lucruri puţine deasupra apelor. Persoanele din barcă se 

luptau să se prindă de rămăşiţele bărcii. 

 Atunci, Hans ştiu că venise momentul de acţiune, că 

trebuia să dea ajutor celor de la barca răsturnată, ce luase apă 

şi se scufunda repede. Din câteva lovituri de rame, ajunse în 

preajma celor naufragiaţi, tocmai la timp, căci barca vecină, 

sfărâmată, intra cu totul sub ape, iar persoanele care se ţineau 

de barcă erau trase şi ele la fundul mării. Hans nu-i lăsă să se 

prăpădească, şi când ajunse lângă ei, le strigă să nu-şi piardă 

cumpătul, ci să urce în barca lui. De fapt, cei naufragiaţi erau 

un om nu prea în vârstă, voinic, şi soţia sa, împreună cu fata 

lor. Hans strigă la bărbatul familiei să-l ajute să le urce pe 

cele două femei în barca sa. De ambarcaţiunea lor cea 

elegantă – nici urmă, să uite de ea, căci se scufunda sub ape! 

Hans şi cu bărbatul înotau în spatele bărcii, împingând-o spre 

ţărm. Dar, oricât de vânjoşi erau cei doi şi oricât se străduiau, 

vântul împingea barca şi mai mult în larg, mult mai mult 

decât reuşeau ei s-o împingă spre ţărm. Valuri mari şi înalte 

cutreierau marea, cotropind totul. Se părea că şi ei vor fi 

înghiţiţi de ape! 

 Atunci, la grea încercare, Hans începu să se roage, ca 

Cel de Sus să aibă milă de ei şi să-i scape. Şi nici n-apucă să 

rostească pe deplin ruga sa, că vântul, ca prin minune, îşi 

schimbă direcţia, şi acum bătea în lateral, dinspre mare, 

împingând barca din ce în ce mai aproape spre ţărm. Hans şi 

cu bărbatul necunoscut înotau vânjos în urma bărcii pe care 

stăteau înspăimântate soţia şi fiica sa. În cele din urmă, barca 

lui Hans ajunse cu mare viteză la ţărm, se izbi de dig, se 

sparse, şi începu să ia apă. Bărbatul sări în apă, urcă pe dig, 
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iar Hans le ajută cele două femei să ajungă şi ele pe dig. 

Domnul se îndură de ei şi nu păţiră nimic, decât traseră o 

mare sperietură. Văzuseră cât de mare este puterea dumne-

zeiască, când omul se află pe mare! 
 

 A doua zi, Hans îşi văzu de treburile lui, ducându-se 

la lucru, în port, cum făcea de obicei. Munca lui nu oferea 

răgazuri prea lungi de  odihnă.  

 În acest timp, oamenii salvaţi de Hans într-un mod 

atât de miraculos, după ce se văzuseră acasă, după acea zi de 

coşmar cu naufragiul pe mare, se închinau întruna şi mulţu-

meau Domnului pentru că le dăruise viaţa. Cei salvaţi erau 

Jansen, soţia sa, Hanna, şi copila lor, Julia. Soţul era bine 

văzut în societate, fiind un demnitar de seamă la primăria 

oraşului, iar soţia şi cu fiica erau casnice, având grijă de 

bunul mers al gospodăriei. 

 După ceva vreme de la acest naufragiu pe mare, într-o 

zi minunată de vară, Julia venise în parcul cel mare de lângă 

cheiurile portului, să se bucure de ziua senină, şi să privească 

marea ce se întindea chiar în apropiere. Stătea aşezată pe o 

bancă din parc, de unde vedea toată panorama mării până în 

depărtări. Uitase episodul cu naufragiul din timpul furtunii, 

acum iertase marea, şi privea liniştită întinderile apelor. 

Aproape de ea, era digul care o separa de mare. Dincolo de 

dig, ca într-un creuzet uriaş, erau ape multe, tumultuoase, 

verzi, atât de sus ridicate faţă de orizont, încât ziceai că marea 

este mai sus de uscat, că se contopeşte cu cerul albastru! 

 Îi plăcea mult spectacolul mării, urmărind pescăruşii 

venind şi plecând în zbor razant deasupra apelor. Urmărea 

şiragurile de unde ale valurilor care plecau periodic de la 

ţărm spre zări, departe. Vedea cu nostalgie acele zări, unde, la 

orizont, valurile atingeau cerul, în sclipiri vii de argint. Urmă-
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rea cum corăbiile îşi umflă pânzele când părăsesc rada por-

tului, pentru a ieşi în larg, să înfrunte primejdiile de tot felul, 

să cutreiere oceanele lumii celei rotunde. Odată cu aceste 

corăbii, şi dorurile ei plecau în călătorii exotice spre melea-

guri doar visate, sau auzite, din povestirile copilăriei, pentru a 

ajunge acolo unde aveau loc cele mai fantastice spectacole 

ale lumii. Poate spre Indiile de Est, acolo unde se înalţă spre 

cer falnicii eucalipţi. Sau poate spre Sumatra, ţara plină de 

mirodenii şi de vegetaţii luxuriante, unde maimuţele se joacă 

prin coroanele copacilor. 

 Desigur, fu voia Domnului ca, în acea zi, după ce 

admiră îndeajuns spectacolul mării, pe când se pregătea să 

plece spre casă, Julia văzu un tânăr om, îmbrăcat în haine de 

lucru, venind de-a lungul cheiurilor, şi care, în trecere spre 

casă, se decise să treacă prin acest parc frumos, de lângă port. 

Fata nu dădu prea mare importanţă trecerii tânărului, până 

când acesta nu ajunse aproape de tot de ea, iar privirile lor se 

întâlniră. Tânărul se opri, iar Julia se opri şi ea din mers, să-l 

vadă mai bine. Rămaseră câteva clipe uitându-se cu uimire 

unul la altul. Deodată, îşi zâmbiră, când se recunoscură. 

 -Tu, domnişoară? Am onoarea să te reîntâlnesc? Cum 

te numeşti? 

 -Eu? Mă numesc Julia! Julia Jansen! Dar tu cum te 

numeşti? 

 -Hans! Hans Cristiansen, zise el, cu multă modestie. 

 -Hans Cristiansen? Ce nume frumos! Parcă ar fi nume 

din poveşti, răspunse ea, şi mai emoţionată ca la început. 

 Se priveau în ochi. Acum îşi dădeau seama că ochii 

lor sunt cu totul şi cu totul deosebiţi. Sunt mai albaştri ca 

cerul în zi luminoasă, şi mai liniştiţi ca marea pe care briza de 

abia adie. Privirile lor o luaseră înaintea conversaţiei, şi deja 

exprimau că există ceva pregătit de Dumnezeu din cer, ca ei 
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să păşească într-o lume sublimă, feerică. Ce bucurie, ce 

fericire oferită unor suflete curate! 

 -Trebuie să-ţi fim recunoscători toată viaţa, eu şi pă-

rinţii mei. Fără tine, mai mult ca sigur, ne-am fi prăpădit în 

furtuna pe mare, zise ea, cu un glas atât de dulce şi recunos-

cător. 

 -Nu, Julia, Cel de Sus veghează asupra vieţilor oame-

nilor. Dacă nu eram eu, găsea Domnul o altă modalitate să fiţi 

salvaţi. Eu am făcut un lucru pe care este dator să-l facă orice 

om, să încerce să fie de folos semenilor săi. 

 -Da, aşa este. Dar tu ţi-ai riscat viaţa ca să ne salvezi 

din naufragiu! 

 -Să mulţumim Domnului că a creat această minunată 

ocazie să ne cunoaştem, zise el cu modestie, dar atât de fericit 

de bogăţia luminii din privirile ei. 

  Au mai discutat multe lucruri frumoase şi nevinovate. 

Erau atât de fericiţi! Acum, tot universul era al lor! Ea a 

propus ca el să-i facă o vizită, acasă la ea, să-i cunoască mai 

bine părinţii şi, desigur, ei se vor bucura mult când îl vor 

revedea pe salvatorul lor. 
 

 Vizita în casa funcţionarului Jansen avu loc în condi-

ţiile cele mai amiabile, căci părinţii Juliei erau oameni de 

treabă, cât se poate de recunoscători tânărului Hans pentru 

sacrificiul pe care îl făcuse ca să-i salveze de la moartea 

văzută cu ochii. Însă tânărul era foarte modest, aşa era firea 

lui, şi atribuia Divinităţii salvarea în acea zi de furtună. Şi 

chiar fusese o intervenţie divină!  

 De bună seamă, cea mai fericită de această situaţie era 

chiar Julia. Până atunci fusese privită ca o fată foarte liniştită, 

ascultătoare, la locul ei în casa părinţilor. Ea încă nu cunos-

cuse vreun prieten, nici nu s-ar fi gândit măcar la viitoarea ei 
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căsătorie, cu toate că, mintea ei era locaşul celor mai nobile 

sentimente pline de fascinaţii edenice, de doruri neexprimate. 

Tânjea după ceva neobişnuit, ceva care să-i aducă mult far-

mec în viaţă. Nu se gândea la bogăţii, nu se gândea la faimă. 

Era doar un suflet plin de sensibilitate, căutând absolutul în 

prietenie, armonie şi frumuseţe. Învăţase să scrie, să citească, 

şi învăţase chiar să cânte la flaut, fiind foarte dotată pentru 

aceasta. 

 Acum, lucrurile se schimbară cu totul. Dacă până 

atunci dragostea trăia în subconştientul fiinţei ei, acum ea 

răsări deodată, în toată puterea ei. Inima se aprinse ca o fla-

cără care lumina întreagă fiinţa ei. Gândurile i se schimbară 

cu totul. În inima şi cugetul ei nu mai avea loc nimic altceva 

decât un singur gând: Hans. Băiatul acesta, sfios în aparenţă, 

dar atât de cutezător. Tânărul care n-avea avere, dar avea acel 

zâmbet fermecător, pe care-l dăruia din toată inima sa curată, 

neprefăcută. Era tinereţea din fiinţa lui, armonia trupului, dar 

şi a sufletului şi a cugetului. O cucerise de la bun început. Era 

sigură, s-ar fi îndrăgostit de el chiar dacă nu ar fi existat acel 

episod al salvării din naufragiu. El era unic, era tot ce şi-ar fi 

imaginat şi dorit pentru viaţă! 

 Ca în oglindă,  acelaşi lucru se petrecea şi în inima 

curată a tânărului Hans. Pentru el, începuse o altă perioadă a 

vieţii. De abia îşi mai amintea de sine de dinainte de a-i 

cunoaşte pe Julia şi pe părinţii ei. Acum, deşi portul 

Amsterdam era pe mai departe mohorât, cu vreme de ploaie 

în fiecare zi, în ochii şi-n inima lui era o lumină nouă, 

puternică, zi de zi. Toată munca lui pe cheiuri părea acum o 

joacă, o binecuvântare. Fredona vesel un cântecel şi era cel 

mai bun tovarăş, zâmbitor, prietenos, săritor la nevoie, pentru 

oricine din jurul său. Chiar şi credinţa lui cunoscu o nouă 

transformare, căci vedea acum totul ca un şir de binecuvân-
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tări nesfârşite, venite ca har de la Cel de Sus. Cât de recunos-

cător era Divinităţii, şi atât de frumoase i se păreau acum 

toate! Chiar şi părinţii săi observaseră această transformare 

pe chipul fiului lor, el, care era toată speranţa lor, şi încă nu-şi 

găseau explicaţie pentru aceste schimbări. 

 Se-nţelege, în lunile care urmară, această prietenie 

edenică între doi tineri cu inima curată devenise din ce în ce 

mai puternică, mai plină de trăiri de excepţie. Hans avu 

prilejul să-i povestească frumoasei sale prietene cât de mult îi 

transformase viaţa noua credinţă izvorâtă din Biblie, din 

devotamentul total pentru Evanghelie şi pentru slujirea lui 

Isus Hristos. Ea asculta cu încântare aceste povestiri ale lui 

Hans. Îşi dorea şi ea să fie acolo unde mergea Hans, la 

biserica protestantă, şi chiar fusese de câteva ori, fiind încân-

tată, bucuroasă de tot ce auzea şi vedea acolo, în mijlocul 

unor oameni atât pe primitori şi credincioşi! 

 După câteva luni, cei doi tineri începură să-şi facă 

planuri de viitor, pentru o posibilă căsătorie, pentru a trăi 

nedespărţiţi în aceeaşi casă, unde să-i binecuvinteze Domnul 

cu o familie fericită. 

 

* 

 

 Însă, cu mult regret pentru ei, în lunile care urmară, se 

petrecură multe evenimente care complicară atât soarta lui 

Hans, cât şi a Juliei. Să povestim, pe rând. 

 Când aflară că Hans urmează credinţa calvinistă, 

părinţii Juliei intrară la gânduri. Era tocmai ce nu şi-ar fi dorit  

pentru viitorul fiicei lor, crescută în tradiţia catolică de cea 

mai pură speţă. Chiar şi Julia rămase cât se poate de 

surprinsă, la început, aflând că Hans nu este catolic. Ce se va 

face ea, deoarece ştia că părinţii ei nu vor accepta nicicum 
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altă credinţă decât cea catolică? Însă ea ţinea atât de mult la 

Hans, revelaţia vieţii ei, şi se obişnui repede cu gândul că el 

nu este de aceeaşi religie cu ea, că nici n-ar mai fi contat 

acest lucru. Era în stare să urmeze orice religie, doar să fie la 

un loc cu Hans!  

 Pe de altă parte, părinţii Juliei nu uitară binele pe care 

li-l  făcuse Hans, de curând, atunci când le salvase vieţile din 

naufragiu. În acelaşi timp, nu-şi închipuiau cum ar putea ei, 

sau fiica lor, să urmeze altă credinţă decât cea a părinţilor şi 

bunicilor lor! Ba, mai mult, în calitatea sa de funcţionar la 

municipiu, domnul Jansen auzise că se pun la cale nişte 

represalii înspăimântătoare împotriva protestanţilor din oraş. 

Veniseră dispoziţii precise de la Scaunul Papal, să se ia mă-

suri urgente împotriva protestanţilor. Nici mai mult, nici mai 

puţin, aceştia trebuiau exterminaţi în ţară, sau, la alegere, să 

emigreze oriunde în Lumea cea Nouă. Din acest motiv, 

domnul Jansen şi cu soţia sa aveau mari nelinişti privitoare la 

ce se va întâmpla cu fiica lor, dacă ea ţine neapărat să fie 

prietenă, apoi, în cele din urmă, să se căsătorească cu tânărul 

Hans, cel care îi cucerise inima. 

 Hans, la rândul său, ajunse să cunoască tot ce se 

întâmpla în familia părinţilor Juliei. Chiar ea îi povesti toate 

aceste nelinişti din familia ei cu privire la situaţia lor. Dar 

Hans era senin, zâmbitor, ca întotdeauna, şi punea pe seama 

Domnului toate aceste probleme. Pentru el, cea mai mare 

datorie era să păzească poruncile lui Dumnezeu, să aibă 

încredere în Evanghelie şi în Isus Hristos, iar toate celelalte le 

va rezolva Cel de Sus, ca urmare a rugăciunilor sale. Văzând 

această stare de spirit la Hans, refugiul ei cel mai preţios, 

Julia se contamină şi ea de acelaşi optimism şi încredere în 

Dumnezeu. 
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 Întrucât veştile despre apropiata reprimare a mişcării 

protestante din Ţările de Jos se discutau peste tot în oraş, 

părinţii Juliei deveniră şi mai tulburaţi. Găsiră, însă, o moda-

litate de a ţine pericolul departe de casa lor: să amâne cât mai 

mult posibila căsătorie dintre fata lor şi Hans. Sperau ca 

lucrurile, cu timpul, să se rezolve favorabil pentru toţi. 

 Şi nu se înşelară prea mult în premoniţia lor, întrucât 

situaţia pe plan politic se precipită. Deja sosiseră contigente 

de armată din Spania catolică, cu misiunea precisă de a supri-

ma reforma în Ţările de Jos. Aceste contigente se instalaseră 

în garnizoanele din marile oraşe, deja multe coverte înarmate 

cu tunuri şi obuze ancoraseră în porturile de la Amsterdam şi 

Roterdam. Nu degeaba veniseră atâtea armate catolice în Ţă-

rile de Jos. Toată lumea se aştepta să se declanşeze opera-

ţiunile de curăţare a ţării de aşa zişii protestanţi, care, în mod 

vizibil, începeau să-i întreacă ca număr pe cel al catolicilor. 

Suveranii Spaniei, îndemnaţi de Papa de la Roma, nu puteau 

tolera ca Ţările de Jos să devină protestante. 

 Ostilităţile începură imediat. La vestea iminentelor 

represalii asupra protestanţilor, populaţia din marele oraşe se 

răsculă. Muncitorii din porturi nu mai vroiau să lucreze sub 

stăpânii spanioli, catolici. Armatele spaniole, deja instalate în 

ţară, trecură la acţiune şi urmară atrocităţi şi lupte dintre cele 

mai înfiorătoare. Se-nţelege, armatele spaniole învinseră. Dar 

greva în porturi se prelungea. 

 Atunci, sub aprobarea tacită a oficialităţilor catolice 

din Ţările de Jos, în conlucrare cu bisericile protestante, înce-

pură operaţiunile de emigrare a protestanţilor spre colonii, în 

căutarea unor pământuri nelocuite în Lumea Nouă, din Ame-

rica, pământuri mai liniştite pentru cei cu convingeri protes-

tante. Se năimiră corăbii care să-i transporte pe protestanţi - 

bărbaţi, femei, copii, - către New Jersey, unde deja erau mici 
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colonii olandeze. Acolo vroiau să extindă colonizarea olan-

deză, să trăiască la adăpost de persecuţia Spaniei catolice. 
 

 Hans, împreună cu familia sa, erau nevoiţi şi ei să se 

îmbarce şi să plece spre Lumea Nouă. Vă închipuiţi ce era în 

sufletul lui Hans, să părăsească ţara, tocmai acum, când avea 

o prietenie atât de puternică cu Julia, fata catolică. El trebuia 

să plece, fiind protestant, căci era în mare pericol să fie 

arestat şi torturat de inchizitorii catolici. Nu ar fi vrut deloc să 

plece, dar ce putea să facă?  

 La rândul ei, Julia, deşi îl iubea pe Hans ca pe nimic 

altceva din lume, nu putea să plece împreună cu el, căci nu o 

lăsau părinţii. Prin urmare, situaţia celor doi tineri era 

încurcată, disperată chiar. 

 

* 

 

 Ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi, când Hans, 

împreună cu părinţii, verii, unchii şi multe alte neamuri şi 

prieteni, se îmbarcau pe corabia ce-i aştepta în port, ca să 

plece spre Lumea Nouă. Cerul era curat ca o pânză de satin, 

fără urme de nori, fără cea mai slabă adiere de vânt. Doar 

valurile albastre, cu sclipiri argintii, călătoreau neostenite în 

largul mării, repetând mereu şi mereu aceeaşi melodie suavă, 

melancolică, adormitoare. 

 Emigranţii se îmbarcau de zor pe corabie. Încărcau în 

cală toate averile lor neînsemnate: câteva vite, unelte 

agricole, saci cu făină, grăunţe. Sperau ca pe pământurile cele 

noi, unde vor ajunge, să găsească mult-dorita pace, să nu fie 

tulburaţi de persecuţii, de urmărirea iscoadelor iezuite, şi 

desele revolte împotriva asupritorilor. Sperau într-o altă lume, 

multă credinţă, sentimente noi. Despărţirea de rude şi de 
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cunoscuţi era, de asemenea, foarte patetică, lacrimi multe se 

revărsându-se de ambele părţi. 

 Dar, acea zi a fost cea mai romantică zi de despărţire 

dintre doi tineri care se iubeau, Hans şi frumoasa Julia. Ea 

venise în rada portului încă de dimineaţă, împreună cu 

părinţii ei, care vroiau să-l vadă şi ei pe Hans la plecare. Era 

un băiat simpatic, cu inimă mare, deşi ei încă nu puteau să-i 

facă pe voie în ce priveşte religia. Poate vor veni alte 

vremuri, mult mai liniştite… 

 Semnalul de plecare începu să sune prelung, semn că 

toată îmbarcarea se terminase, iar corabia se va urni curând 

pe mare. Doar Hans încă nu era îmbarcat. Nu se putea 

despărţi de Julia, comoara sufletului său! Ca întotdeauna, dar 

mai ales acum, parcă dinadins, era atât de frumoasă, în 

această zi cu cerul albastru, frumuseţe de vis ce se reflecta şi 

în ochii ei. Era un înger, o fiinţă cerească, de care nu îşi 

imagina că va trebui să se despartă! Julia, de-asemenea, n-ar 

fi vrut să se despartă vreodată de Hans al ei cel frumos, băiat 

cu inima de aur. Cum să-l lase să plece? L-a îmbrăţişat strâns, 

şi nu-i venea să-i dea drumul din îmbrăţişare! 

 Dar supraveghetorul îmbarcării pe corabie nu-i lăsă, 

veni la Hans şi-i spuse că e timpul de plecare. Atunci, după o 

ultimă şi cea mai înfocată îmbrăţişare, cei doi se despărţiră, 

cu lacrimi în ochi. Iar Hans, privind-o ca pe o fiinţă cerească, 

îi spuse: 

 -Julia, nu fi tristă! Voi reveni curând să te iau, să fim 

împreună! Până atunci, plec spre Lumea Nouă, unde o să zi-

desc o căsuţă frumoasă pentru noi! 

 -Hans! Domnul să te ocrotească în călătoria asta lungă 

şi primejdioasă! Te voi aştepta zi şi noapte, şi nu voi avea 

linişte până nu te întorci la mine… 
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 Şi, cu acestea rostite, tinerii se despărţiră. Hans urcă 

pe puntea corăbiei, iar acolo îşi făcu loc mai în faţă, să vadă 

spre port, ca să facă semne cu braţele larg deschise, să trimită 

ultimele saluturi de despărţire către Julia, cea care, împreună 

cu părinţii ei, făceau neîncetat semne de despărţire cu mâinile 

ridicate în sus.  

 Corabia se puse în mişcare sub loviturile puternice ale 

rândurilor de vâslaşi năimiţi să trudească la mânuirea ei pe 

întinderile Oceanului. Curând, un vânticel uşor umplu pân-

zele desfăcute larg de pe catargul cel mare şi, încet-încet, 

corabia  începu să se depărteze de ţărm, clătinându-se uşor în 

tangajul infinit al mării. Cu fiecare val ce trecea, corabia era 

mai departe. De pe ţărm, încă se mai vedea un batic alb care 

flutura. Era cel al Juliei, care sorbea cu privirea orizontul care 

înghiţea ce era ei mai drag, pe Hans, plecând spre Lumea 

Nouă, să caute un nou destin pentru ei amândoi! 

 

* 

 

 Nu se poate spune că Hans şi familia sa nu au fost 

ocrotiţi în călătoria lor peste Ocean, spre Lumea Nouă. După 

trei luni de călătorie, având şi vremea bună, fără furtuni,  

izbutiră să ajungă pe ţărmul Americii, cam în zona unde deja 

erau colonii olandeze, în New Jersey. De cum debarcară pe 

noul continent, căutară să cumpere pământ pentru viitoarele 

lor gospodării. Hans şi cu noii sosiţi trăiau o mare eferves-

cenţă a muncii, a zidirii de case, a semănării şi recoltării de 

cereale, a creşterii de cirezi de vite. Acum erau liberi, iar 

bisericile protestante erau înfloritoare, liniştite, netulburate de 

persecuţii şi spioni iezuiţi. 

 Dar nu pentru asta venise Hans pe pământurile noi ale 

Americii. E adevărat, el consimţise să se îmbarce pe corabie 
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împreună cu toată familia sa, dar inima, precum şi gândurile 

sale, rămăseseră în Olanda, acolo unde era cineva atât de 

drag, care aştepta ca el să revină într-o zi! De aceea, în 

fiecare zi, avea obiceiul să vină pe ţărmul mării, să urce 

promontoriul unei stânci înalte, să se roage la Domnul Cel de 

Sus, apoi să se uite, cu dor nesfârşit, peste întinsele ape 

albastre, cele cu valuri veşnic călătoare. Marea, deşi agitată 

cel mai adesea, aducea o linişte imensă în sufletul său, şi era 

singura legătura ce-i mai aducea veşti nescrise din partea 

celei mai dragi fiinţe – Julia, fata cu ochi atât de senini, 

precum cerul în miez de vară. Aducea zâmbetul ei cuceritor, 

inegalabil în bunătate şi tandreţe. “Da, încă puţin, îşi zicea 

Hans, cu faţa luminată de seninătatea gândurilor, încă puţin 

mai am de muncit pe Noul Pământ al Americii, ca să-mi 

termin căsuţa şi gospodăria, pentru mine şi pentru viitoarea 

mea familie. După aceea, voi porni purtat de dor de velele 

corăbiilor întunecate, cu pânzele albe, care mă vor aduce 

acasă, să-mi revăd partea din sufletul meu, cea  rămasă în ţara 

mea natală. Doamne din cer, ajută să treacă timpul mai 

repede! Ajută să găsesc o corabie, nici mare, nici mică, doar 

ca să mă aducă degrabă în oraşul meu natal, acolo unde o fată 

cu chip de înger mă aşteaptă!“ 

 În partea cealaltă a Oceanului, pe cheiurile cele mari 

ale cosmopolitului oraş Amsterdam, forfota zilei era la ea 

acasă, neîncetat. Dar era cineva care nu avea stare în casa ei 

îndestulată şi liniştită, cineva care, mereu, de cum vedea 

dimineaţa că cerul e senin, netulburat de vânt, se şi ducea pe 

ţărmul mării, să vegheze mersul corăbiilor pe întinderile 

apelor. Alesese ea un ţărm mai înalt, departe de forfota 

portului, unde venea să vadă marea, cu tot ce se petrece pe ea. 

Era Julia, fata cu părul de aur, cu ochi albaştri, cu zâmbetul 

senin şi plin de bunătate. Nu aştepta de pe mare nici 
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întoarcerea vreunei corăbii pline de mirodenii din Orient, nici 

sosirea unui transport de mătăsuri sau de aur, din îndepăr-

tatele Indii, ci ea aştepta ceva care-i era cu mult mai drag, aş-

tepta ca marea să-i aducă un cât de mic semn de la omul cel 

cu faţa senină, cu sufletul atât de liniştit, care, de bună seamă, 

era şi el cu gândurile doar spre ea! Vedea corăbii sosind şi 

plecând. Le învăţase aproape pe toate. Uneori, când i se părea 

că venise o corabie dinspre America, dădea fuga în port, la 

debarcader, să vadă dacă nu sosise cel pe care atât îl aştepta. 

Dar deziluziile se ţineau lanţ, ca un şirag de mărgele din Ara-

bia. Omul ei drag nu venise nici de data aceasta, ceea ce nu o 

putea opri să nu aştepte următoarele corăbii, în zilele care 

urmau. Una dintre ele va aduce ceea ce sufletul ei aştepta cu 

aprig dor! 
 

 Pentru Hans, ziua cea mare sosi, Domnul îndurându-

se de aşteptările şi rugăciunile sale. Totul era pregătit, ca el să 

se întoarcă în Olanda cea veche, ţara natală. Se va întoarce 

acolo, s-o regăsească pe aleasa inimii sale, cea care era stăpâ-

nă, doar ea, singură, peste sufletul său. Ea şi Dumnezeu erau 

contopiţi în inima sa, şi nu putea vedea niciun rost în lume, 

fără de ea, cea pe care Cel de Sus a dăruit-o ca pe o comoară 

de mare preţ! Oricum, slujirea Evangheliei, a misiunii lui Isus 

Hristos în lume, era mai presus de toate, dar el dorea, din tot 

sufletul, ca această bucurie s-o împărtăşească cu o fiinţă 

omenească, cum era şi el, şi acest suflet ales era Julia. Cu câtă 

bucurie o va revedea, şi cât de multe avea să-i povestească! 

 Se văzu îmbarcat pe corabia de întoarcere în ţară. 

Mateloţii stăteau pregătiţi, vâslaşii la fel. Primiră comanda de 

plecare. Pânzele fură ridicate în sus, iar vântul cel puternic le 

luă în primire. Încet, cu optimism, corabia ieşi din port,  
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aruncându-se în apele învolburate ale Oceanului, cel cu 

întinderi nesfârşite stăpânite de valuri înalte călătoare… 
 

 Julia era pe ţărm, când corabia cu care se-ntorcea 

Hans  răsări la orizont. O recunoscu. Da, era aceeaşi corabie 

cu care plecaseră Hans şi ai lui spre Lumea Nouă. Ce bucurie 

în sufletul ei! Alergă într-o suflare spre cheiurile portului un-

de ajunse încă înaintea corabiei. Iat-o, semeaţă, cu velele cele 

mari strânse, aluneca uşor spre ţărm. La un moment dat, vâs-

laşii  struniră corabia, care se opri doar la câţiva paşi de chei, 

iar mateloţii aruncară ancora fixând-o lângă ţărm, apoi punţi 

mari se întinseră înspre mal, şi lumea începu să coboare. 

 Iar cel care sărise primul pe chei, era Hans. Căuta cu 

privire pe cineva din port, cineva care, spera el, să-l 

recunoască. Da, nu se înşelă, căci Julia, îngerul care-l aştepta 

în port, era la locul lui. Cei doi tineri se aruncară unul în 

braţele celuilalt, îmbrăţişându-se cu multă înfocare. Nu se 

văzuseră de trei ani! Se uitau cu bucurie şi uimire unul în 

ochii celuilalt. Nimic nu se schimbase, totul era aşa cum erau 

în visurile lor în tot acest timp. Sufletele lor rămaseră 

aceleaşi! Restul - nici nu mai conta, nu mai exista. 

 -Hans! 

 -Julia! 

 -Doamne! Ştiam că nu mă vei uita, că vei reveni să 

mă vezi! exclamă Julia, în entuziasmul revederii. 

 -Cum puteam să nu revin la tine? Dar, spune-mi, 

prinţesa sufletului meu, cum ai ştiut că vin tocmai  astăzi? 

 -Eu în fiecare zi ştiam că o să revii. Te-am aşteptat de 

atâtea ori în port! 

 -Îngerul sufletului meu! Şi eu ştiam că o să fii în port 

când mă voi întoarce. Dar chiar dacă aş fi venit, iar tu nu erai 

pe ţărm, eu tot ştiam că mă aşteptai zi de zi! 
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 Hans aduse multe lucruri bune din Lumea Nouă, dar 

acestea nu mai aveau nicio importanţă. Năimiră un hamal, să 

ducă toate acele lucruri acasă, la Julia. Erau pentru ea şi cei 

dragi ai ei. 

 Mergând mai mult ca în vis, cei doi tineri fericiţi 

ajunseră acasă la Julia. Aici, pe Hans îl aşteptă prima surpriză 

neplăcută. Domnul Jansen ajunsese imobilizat în pat! O boală 

grea, necunoscută, îl ţintuise. Soţia sa, împreună cu Julia, 

aveau grijă mereu de el. Se-nţelege, el pierduse slujba de 

funcţionar municipal, iar acum trăiau greu, dintr-o mică rentă 

a unei moşii din partea soţiei.  

 Părinţii Juliei se bucurară sincer de revederea lui 

Hans. Acest băiat avea un caracter excepţional. Aparent, avea 

figura unui om prea blajin, dar avea o inimă de aur. 

 Hans povesti cum decursese călătoria sa în Lumea 

Nouă, cum muncise acolo, cum reuşise să-şi construiască o 

mică, dar frumoasă, casă. De abia aştepta s-o revadă pe Julia, 

s-o ceară în căsătorie şi s-o aducă cu el în simpatica lor căsuţă 

din New Jersey! 

 Totuşi, acum văzu şi Hans, că situaţia este cu mult 

mai complicată. Boala neaşteptată a domnului Jansen o făcu 

pe Julia să fie supusă uneia dintre cele mai neplăcute dileme. 

Să plece în America, alături de mult îndrăgitul ei Hans, sau să 

rămână acasă, să îngrijească, în continuare, de tatăl ei, 

imobilizat la pat. Era o dilemă în faţa căreia ea nu putea 

decide. Hans îşi dădu seama de apăsarea cea mare din sufletul 

prietenei sale, frumoasa Julia. După multe zile de rugăciune 

adresate Domnului Isus Hristos, Hans se decise - va amâna 

reîntoarcerea în America, oricât va fi nevoie! 

 Această generozitate din partea lui Hans umplu de 

bucurie inimile din familia Juliei. Da, tânărul confirmase, 

încă odată, spiritul de supremă generozitate. Nu se înşelaseră 



Viorel Darie 
 

215 

 

niciodată în privinţa caracterului său, capabil de un devota-

ment ieşit din comun. Poate că era rodul credinţei lui protes-

tante, mai apropiate de nevoile trupeşti şi spirituale ale seme-

nilor? Nu, Hans ar fi avut aceste calităţi indiferent de religie. 

Divinitatea sădise aceste calităţi în inima sa, încă din fragedă 

tinereţe. Doar că, prin cunoaşterea reformaţiunii, în mintea 

tânărului se întărise convingerea care este credinţa cea dreap-

tă, şi care sunt îndatoriile unui creştin faţă de semenii săi. 

 În această privinţă, Hans discutase mult cu Julia şi cu 

părinţii ei. 

 -Dragul Hans! Tu ştii la ce pericole te expui dacă 

rămâi în ţara asta controlată de papalitate şi de iezuiţi? 

 -Cum să nu ştiu! Cred că deja am fost luat în 

observaţie, de cum am debarcat în Olanda. Sunt mulţi care au 

sarcina să urmărească pe unde umblă şi ce fac protestanţii! 

 Julia se uita îngrijorată la seninătatea lui Hans de a 

vorbi despre pericole care-l ameninţă. Cum de rămânea aşa 

de senin la chip? 

 -Dragul meu prieten! Tu nu te tulburi ştiindu-te 

ameninţat de urmăritorii protestanţilor din ţara asta? 

 -De ce să mă îngrijorez? Totul este în mâna Dom-

nului! Dacă el vrea ca eu să-mi păstrez viaţa, ca să continui 

lucrarea pe acest pământ!… Fie! Cum e voia Sa! 

 -Dar dacă te prind spionii iezuiţi, dacă te aruncă în 

temniţă, eu ce mă fac fără tine? 

 -Domnul se va îngriji şi de situaţia asta! Să ştii, eu nu 

voi fugi din ţara asta, să te las singură aici, ci voi rămâne 

lângă tine şi lângă părinţii tăi, oricât va fi nevoie!  

 -Hans, de-ai ştii cât de recunoscătoare îţi sunt pentru 

devotamentul tău! Dar mă uimeşte încrederea extraordinară 

pe care o ai în Evanghelie şi în Isus Hristos, care par a dirija 
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destinul tău în modul cel mai fericit, încât pentru tine nu mai 

rămâne nicio grijă în această privinţă! 

 -Amin! Adaugă Hans, bucuros ca ea ajunse să 

cunoască bine spiritul care-l animă. 

 Tatăl Juliei auzea discuţiile dintre cei doi tineri şi 

încerca să pună lucrurile pe făgaşul lor cel mai firesc: 

 -Ascultă, Hans! Eşti ca şi copilul meu. Eu, împreună 

cu soţia mea, Hanna, ştim ce înseamnă pentru tine prietenia 

cu Julia noastră. Ştim şi dăruirea din inima ei pentru tine, în 

care vede un suflet mare, nealterat de relele acestei lumi. Dar 

acum suntem într-o situaţie în care nu putem decide căsătoria 

voastră. Vedem că nici tu nu ai putea renunţa la credinţa ta, 

care, se vede, este foarte bună! Dar nici pentru Julia nu este 

momentul să treacă la religia protestantă, având în vedere 

persecuţia şi situaţia noastră de acum, din casă. 

 Hans înţelegea foarte bine ce spunea Jansen, tatăl Juli-

ei. De aceea îi răspundea cu seninătate şi bucurie în suflet: 

 -Noi, adică eu şi Julia, avem inimile unite, nimic nu 

va despărţi, nici Oceanul, nici credinţa, nici inchiziţia iezuită! 

Domnul ne-a unit inimile, aşa că vom aştepta oricât, până 

când ne vom putea uni destinele într-o familie fericită! 
 

 Într-adevăr, situaţia politică din Olanda era una foarte 

nefavorabilă tinerilor Hans şi Julia. Deşi cei mai mulţi 

protestanţi, datorită persecuţiei, părăsiseră ţara, îndreptându-

se către Lumea Nouă, persecuţia continua împotriva celor 

rămaşi în ţară. Dar, emigrarea vechilor protestanţi nu micşora 

numărul lor din Olanda. Misionarii protestanţi, cu riscul vieţii 

lor, continuau să propovăduiască Cuvântul Evangheliei, noile 

mii şi mii de oameni, ignorând persecuţia, se alăturau noii 

credinţe.  
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 Această mişcare de masă crea şi forţe politice 

capabile să se lupte împotriva aristocraţilor spanioli catolici. 

Apăruse un curent patriotic al populaţiei subjugate, care căuta 

să se elibereze, să devină stăpână pe ea însăşi. Această stare 

de lucruri dusese la multe revolte, războaie, între provinciile 

Ţărilor de Jos, cu puterile catolice: Spania, Potrugalia, Franţa, 

şi chiar Anglia. Noua credinţă protestantă oferea un sprijin 

important pentru lupta lor asupra dominaţiei catolice. 

 Hans trăia departe de aceste frământări politice. Pen-

tru el, cel mai important era să fie alături de Domnul Isus 

Hristos, alături de Cuvântul Evangheliei, alături de fraţii 

protestanţi. Nădejdea lui cea mare era ca şi Julia să se decidă 

să-i urmeze credinţa, înainte de a se căsători cu ea. Dar ştia că 

pentru ea încercările sunt mult mai mari, aşa că se ruga 

întruna Domnului să-i dea îndelungă răbdare, să fie făcute 

toate doar după voia Sa. 

 El se întoarse la vechea lui meserie, cea de lucrător cu 

ziua în port. De locuit, fusese primit în locuinţă de un vechi 

prieten, pe care-l cunoştea încă dinainte de a pleca în 

America.  

 Nu avea multe avuţii, multe lucruri, aşa că nu-i era 

greu să găsească o gazdă, cât de modestă, şi venea acolo doar 

să se odihnească peste noapte. În schimb, urma cu mare 

plăcere, cu bucurie chiar, întrunirile bisericii protestante din 

oraş. Această biserică, fraţii din ea, erau toată averea sa. Iar 

cealaltă bucurie era Julia, darul nepreţuit oferit de Domnul 

pentru el! 
 

 Starea de sănătate a domnului Jansen nu dădea semne 

de îmbunătăţire, aşa că Julia era legată de casă, să-şi 

îngrijească  tatăl. Se-nţelege, planurile ei de căsătorie cu Hans 

şi plecarea în America se amânau de la sine. 
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 Cel rău, însă, trimite lovituri peste lovituri în viaţa 

unui om. Într-o zi, pe când trebuia să vină Hans în vizită la ei 

acasă,  el nu veni. Era pentru prima dată când se întâmpla ca 

Hans să nu se ţină de cuvânt. Acest lucru o alarmase pe Julia, 

dar şi pe părinţii ei. Ce se întâmplase cu bietul Hans? Nu veni 

nici seara târziu, nici noaptea, şi nici a doua zi nu veni! 

 După o săptămână de frământări şi nelinişti, domnul 

Jansen, văzând deznădejdea fiicei sale, trimise soţia la muni-

cipalitatea oraşului, să-l roage pe un prieten de slujbă al lui, 

să întrebe ce se întâmplase cu un băiat muncitor din port, pe 

numele Hans. Să întrebe mai întâi pe la primărie, sau pe la  

garnizoana din oraş, acolo unde era închisoarea pentru eretici.  

 După încă o săptămână de căutări, domnul Jansen află 

că Hans fusese arestat de ostaşii garnizoanei sub învinuirea 

de colportaj cu cărţi interzise, protestante. Se găsiseră asupra 

lui câteva Evanghelii în limba olandeză, ceea ce era consi-

derat o vină prea mare pentru a fi iertat! 

 Se-nţelege, această veste o lovi cumplit pe biata Julia. 

Ea ştia din totdeauna că Hans este în pericol iminent de a fi 

arestat. Dar el nu putea să stea deoparte de lucrarea Domnu-

lui, era viaţa sa, nu-l putea trăda pe Isus Hristos, nici cu preţul 

vieţii sale. Fata ştia cât de mult ţinea el la ea, doar pentru 

aceasta îşi riscase viaţa, şi decisese să rămână în Olan-da, 

alături de ea.  
 

 Complicată situaţie! Părinţii o sfătuiră pe Julia să nu 

meargă să-l viziteze la închisoare, căci nu ar fi rezolvat 

nimic, în schimb, erau în pericol să fie arestaţi atât ea, cât şi 

ei. Inchizitorii nu aveau milă. Trebuiau să aştepte ca Domnul 

să găsească o cale de ieşire din situaţia grea în care se aflau. 

Julia era disperată şi tremura pentru viaţa prietenului ei drag. 

Nu era supărată nici pe părinţi, căci din cauza lor nu reuşise 
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să plece în America, ca soţie a lui Hans. Ea ar fi vrut să 

intervină în închisoare în favoarea lui. Ştia, însă, că nicio 

intervenţie nu ar fi avut succes, iezuiţii stăpânind acum totul, 

ştiind totul, căci nu se putea face nimic fără ştirea lor. Pe de 

altă parte, nici Hans nu ar fi acceptat să înlăture de la el, prin 

mijloace omeneşti, această ocazie de a lupta devotat pentru 

cauza Mântuitorului său Cel drag. El considera că nimic nu 

este mai de valoare decât să slujească până la capăt misiunii 

încredinţate creştinilor de câtre Isus Hristos! 
 

 Când vestea cea grea, crudă şi nedreaptă, ajunse în 

casa Juliei, această veste căzu ca un fulger! Hans plătise cu 

preţul vieţii sale credinţa pentru Domnul şi pentru Evanghe-

lie!  

 Cum, era de aşteptat, inchizitorii îl supuseseră mai 

întâi la diferite cazne şi schingiuri, ca să-l forţeze să abjure. 

Dar el rezistase cu mult curaj acestor ultime asalturi ale celui 

rău asupra credinţei sale neclintite. Refuzul său de a abjura se 

soldase cu moartea prin decapitare. Dacă ar fi avut un rang 

mai însemnat în cadrul bisericii protestante, i s-ar fi cuvenit 

moartea prin ardere pe rug. Aşa, însă, avuse parte de o moarte 

simplă, dar demnă de un bun credincios calvinist. La auzul 

acestei veşti cutremurătoare, Julia izbucni în lacrimi nepotoli-

te, încât nimic nu o putea alina sau opri din durere. Îl rugă pe 

tatăl ei să intervină măcar acum pe lângă municipalitate, ca 

trupul lui Hans să fie înmormântat într-un cimitir comunal. Îi 

aduse flori la mormânt, îi sădi un pom. Toată dragostea ei, 

toată nădejdea din viaţa această se sfârşiseră… Decise să 

rămână credincioasă memoriei lui cât timp va trăi! 

 Domnul avu grijă de sufletul ei, să-i trimită o alinare, 

chiar din partea lui Hans. Un prieten de-al domnului Jansen  

aduse un mesaj familiei sale, cu o scrisoare compusă de Hans 
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cu o zi înaintea martirajului, pe care ea o citi cu cumplită 

tulburare: 

 “Julia mea dragă, n-a vrut cel rău, vrăjmaşul care 

aduce durere şi întuneric în lumea aceasta, să ajungem să 

trăim fericiţi la casa noastră! Tu eşti pentru mine tot ce putea 

să ofere Divinitatea mai bun unui om amărât şi neînsemnat, 

ca mine. Tu erai fericirea pe care am trăit-o de când te-am 

cunoscut, fericire pe care numai pe Noul Pământ o vom 

putea trăi din nou. Sunt atât de recunoscător Cerului, că mi-

a oferit acest dar în viaţă! A venit acum vremea să dăm 

mărturie credinţei noastre, atât eu, cu trupul meu, cât şi tu, 

cu sufletul, cu inima, să dovedim că încrederea în Mântui-

torul nostru Isus Hristos nu a fost una oarecare, o poveste, ci 

a fost o credinţă neclintită în promisiunile Sale. Acum ştiu, 

voi da viaţa pentru această credinţă. O voi da cu mare seni-

nătate! Să nu plângi prea mult în urma mea. Gândeşte-te că, 

oricum, fie mai lungă, fie mai scurtă, viaţa noastră pe acest 

pământ este neînsemnată, trecătoare. Doar viaţa promisă de 

Isus Hristos este veşnică, fără întristare şi fără suferinţă. De 

El trebuie să ascultăm, doar El este Salvatorul nostru! 

 Julia, te încredinţez în mâinile Domnului, să te încu-

rajeze în aceste zile de mare suferinţă! Dar să nu pierzi nici-

odată nădejdea că există o viaţă veşnică, cu mult mai 

frumoasă, mai de preţ, decât viaţa de acum! Fii tare, roagă-

te neîncetat, îmbărbătează şi pe părinţii tăi! Sunt foarte recu-

noscător pentru bunăvoinţa lor faţă de mine. Fie ca Domnul 

să-i îndrume pe drumul veşniciei obţinute prin credinţă! 

 Mai am o ultimă rugăminte. Când nu voi mai fi, să le 

scrii o scrisoare părinţilor mei din New Jersey, să le spui de 

martirajul meu, dar să adaugi că am mare încredere că ne 

vom revedea cu toţii în Lumea Nouă, cea Dreaptă, trăind 
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viaţa veşnică, pe care ne-o va dărui Isus Hristos! Domnul să 

vă binecuvânteze pe toţi! Rămâneţi cu bine, Hans”. 
 

 În primele clipe de citire a acestei cutremurătoare 

scrisori, Julia plângea cu disperare. Plângeau şi domnul Jan-

sen, la un loc cu soţia sa. Apoi, Julia, citind şi recitind 

scrisoarea, îşi dădu seama că, printre sentimentele de sufe-

rinţă exprimate în această scrisoare, răzbătea ceva mult mai 

valoros. Răzbătea acea seninătate angelică a lui Hans, acest 

om cu suflet de înger, blând, hotărât şi credincios! Îndemnul 

lui din ultima parte a scrisorii era atât de senin, încât învin-

gea, parcă, însăşi moartea. Din cuvintele lui Hans răzbătea 

acea încredere nestrămutată într-o Lume Nouă, mai bună, cu 

mult mai bună decât “Lumea Nouă”, cea din America, aceea 

care, în ciuda libertăţii de acolo, ar fi adus familiei ei alături 

de Hans o fericire pământeană vremelnică. Dar Hans alesese 

acea fericire infinit mai valoroasă, ceea promisă în Evan-

ghelie, acea fericire pentru care îşi dăduseră viaţa, cu bucurie, 

un şir atât de mare de martiri! 
 

 În anii care urmară, situaţia politică din Olanda evo-

luă. Poporul batav, adoptând religia protestantă în masă, de-

veni o forţă greu de biruit. Cu preţul vieţii lor, batavii învin-

seră toate forţele întunericului şi, începând cu domnia lui 

Wilhelm de Orania al III-lea, ei îşi câştigară o binemeritată 

independenţă politică şi religioasă. 

 După mulţi ani de la evenimentele descrise mai sus,  

intrând în templul cel simplu unde cunoscuse Hans credinţa 

cea dreaptă, se puteau vedea câţiva enoriaşi, credincioşi, adu-

naţi să se închine Domnului, cu cea mai mare evlavie şi bucu-

rie. Printre ei, alături de doi bătrânei, se afla o domniţă în 

haine cernite, ţinând o Biblie mare în mâini. Dacă întorceai 
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prima copertă a acestei Biblii, puteai vedea un scris de mână, 

adică o dedicaţie: 

 “Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumne-

zeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe 

locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pre-

gătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, 

Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, 

să fiţi şi voi”.  

 Semnat - “Pentru Julia, din partea lui Hans”. 
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