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CAPITOLUL 1. 
 

NOAPTEA ÎN PUSTIE 

 

 

„Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul 

acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ține în seamă Domnul ne-

legiuirea, și în duhul căruia nu este viclenie!”  

Ps. 32:1-2 

 

„E inutil, nu vom reuși. Bicele din piele de rinocer nu ne vor 

duce nici măcar un metru mai departe, nu vor convinge aceste 

brute! Trebuie să poposim aici peste noapte!”, strigă Hans 

Kuhe, boierul olandez de la Cape Colony, după ce Pollux, vizi-

tiul său hotentot, se trudise în zadar vreme de un ceas, lovind 

cu biciul său lung în cei opt bivoli care încercau din greu, dar 

fără succes, să tragă de căruța cu coviltir prin nisipul pustiei 

africane. 

„Dacă am fi putut măcar să ajungem la apă; sărmanele vite 

sunt moarte de sete”, observă David, un tânăr englez, slujitor 
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al boierului. „Opt bivoli sunt nu sunt de ajuns ca să tragă căruța 

asta grea”. Apoi a privit cu milă către creaturile însetate, ale 

căror șale păreau brăzdate de urmele de bici, căci sângerau de 

pe urma loviturilor pe care Pollux le dăduse cu o forță atât de 

mare și fără milă. 

Hans a murmurat apoi un blestem asupra celor patru bi-

voli care muriseră pe drum și încă unul mai dur la adresa săl-

baticilor care uciseseră alți doi bivoli în decursul nopții. Hans 

era un bărbat gras, masiv, cu trăsături aspre, care zugrăveau 

din plin temperamentul lui vulcanic. Sticla de coniac și pipa 

erau tovarășii lui permanenți. 

„Ajută-l pe Pollux să deshame bivolii. Nu sta acolo, câine 

puturos ce ești!”, exclamă boierul către tânărul englez, care 

făcuse nouă zecimi din toată munca de când începuse expe-

diția. „Fără privirea aia către mine – și ce ai de șchiopătezi în 

halul ăla?” Întrebarea fusese pusă pe un ton de mânie, nici-

decum pentru a exprima compasiune. 

„Bivolul ăla m-a lovit la gleznă”, spuse David. 

„Tu ești un pui de leu viclean!”, a bâlbâit boierul. „N-avem 

timp de văicăreli acum – mâine ai 40 km de mers, dacă vrem să 

ajungem la izvorul Quagga. Acum grăbește-te și ridică jugul de 

pe animalul acela”. 

„Dar de pe mine cine va ridica oare jugul?”, gândi tânărul 

englez, mușcându-și buzele pentru a-și înfrâna mânia sau 
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durerea, și s-a dus să ajute la eliberarea vitelor pentru odihna 

de noapte. 

În urmă cu un an, David Aspinall era un deosebit tânăr 

englez, cu putere în brațele sale, cu o privire lipsită de griji și 

o inimă ușoară în piept, care cunoștea puțin din ce înseamnă 

grija sau întristarea. Acum, obrazul ars de soare se subțiase, 

ochii își pierduseră toată strălucirea, hainele atârnau pe tru-

pul lui epuizat, iar expresia feței sale vorbea despre greutățile 

și durerea suportate în tăcere, dar trăite din plin. 

„Eu singur mi-am ales această cale ticăloasă, a fost doar 

alegerea mea. Singur m-am înjugat la această robie insuporta-

bilă!”, gândea David, continuându-și munca. „Plata păcatu-

lui – plata păcatului – da, știu că asta e! Nu pot învinui pe ni-

meni, decât pe mine însumi! Aș fi putut…”, dar acest „aș fi pu-

tut” era un gând prea amar în care să continue, așa că David 

a căutat să îl alunge din mintea sa. 

Lucrul serii s-a sfârșit între timp. După o masă copioasă 

cu carne uscată și o cantitate impresionantă de coniac, Hans 

s-a așezat pe patul din căruța lui cu coviltir, fumând din pipa 

sa cu o bucurie leneșă, permițându-i slujitorului său trudit și 

aproape sfârșit să guste din mâncarea sa. Nu era nimic care 

să îl fi înviorat pe David atât de mult ca posibilitatea de a-și 

înveli într-o compresă cu apă rece capul care îl durea teribil 

și să își stingă setea fierbinte. Dar puținul care mai rămăsese 
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în vasul cu apă era prețios, și cu greu a putut să își primească 

tot ce avea nevoie. 

„Acum o să ațipesc un pic”, spuse Hans Kuhe, care, după 

moda călătorilor prin Africa, își transformase căruța cu co-

viltir într-o adevărată casă. „Tu trebuie să veghezi în noaptea 

aceasta, David, căci Pollux nu e de încredere. Uită-te cum sfo-

răie deja! Am putea avea de-a face cu hoți din aceia sălbatici, 

care ar putea încerca să vină asupra noastră din nou. Ori hie-

nele ar putea să se furișeze pentru a vedea ce pot să fure din ta-

băra noastră, ori vreun leu ar putea simți mirosul bivolilor. Mi 

se pare că am auzit mai devreme răcnetul unuia în depărtare. 

Ține pușca aceea lângă tine, și ai grijă să nu adormi pe timpul 

nopții, altfel am să te facă să guști din pielea rinocerilor!” 

Trupul voluptos al boierului dispăru în curând sub covil-

tir. David Aspinall a rămas să păzească tabăra în lungile ore 

de noapte, în acea pustietate înfricoșătoare din Africa. E ade-

vărat că era noapte, dar nicidecum nu avea parte de liniște. 

Gemetele dureroase ale vitelor însetate și lătratul zgomotos, 

din când în când, al câinilor, păreau că îi provoacă lui David 

sentimentul pericolului, așa încât trebuia să rămână veghe-

tor. Nevoia de a veghea era amplificată de urletele șacalilor și 

de lătratul sălbatic al hienelor care se auzeau în depărtare, și 

care formau un concert oribil, combinată cu durerea din 

gleznă, îl țineau treaz pe tânărul obosit. 
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Ați vrea să știți care erau gândurile care îi treceau prin 

minte lui David, stând așezat pe nisip, rezemat cu spatele de 

una din roțile uriașe ale căruței greoaie, cu pușca aproape de 

mâna lui și cu ochii ațintiți la globul mare de lună care părea 

atât de aproape de Pământ și care forma umbre întunecate în 

spatele oricărui obiect din acea pustietate? 

„Blestemul și binecuvântarea au fost așezate înaintea mea. 

Dar eu am părăsit binecuvântarea și am ales blestemul! Am fost 

învățat să merg pe calea dreaptă, mi s-a spus care este îndatori-

rea mea, și am avut părinți care s-au străduit să mă îndrepte pe 

calea către cer, atât prin cuvintele, cât și prin exemplul lor. Am 

auzit glasul conștiinței, dar n-am vrut să ascult de ea. Am avut 

o Biblie, dar nu mi-a păsat să o citesc. O, ce n-aș da acum pentru 

acea Biblie! Nu mi-au văzut ochii nici măcar odată o Biblie în 

ultimele luni! Mă întreb dacă aș putea să-mi amintesc ceva din 

ce am învățat când eram copil la Greenside Farm!” Și David a 

început să șoptească următoarele cuvinte: „Domnul este Păs-

torul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă duce la pășuni verzi 

și mă adapă la ape de odihnă…” „Nu pot continua cu asta”, a 

murmurat sărmanul tânăr, simțind că are un nod în gât, 

când și-a amintit de poienile verzi, împânzite de violete și 

ghiocei, unde își petrecuse copilăria, și de pârâiașul care stră-

lucea în lumina soarelui, curgând pe sub umbra podului ar-

cuit. „Acest psalm nu este pentru mine, nu este pentru o oaie ră-

tăcitoare. El este pentru turma lui Dumnezeu, cei care aud gla-

sul Lui și Îl urmează. Nici nu cred că îmi mai amintesc altceva. 
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O, ba da, mai este și Psalmul 32, favoritul mamei mele; cred că 

aș putea să mi-l amintesc în întregime”. 

„Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul aco-

perit! Ferice de omul, căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegiu-

irea, şi în duhul căruia nu este viclenie”. David s-a oprit pentru 

scurt timp, punându-și mâna la tâmpla fierbinte. „Acest 

psalm poate fi pentru mine, căci pare adresat unui rătăcitor. 

Vorbește despre nelegiuire și păcat – și vorbește și de iertare și 

binecuvântare! Aș putea fi oare și eu, un ticălos și un rătăcit, aș 

putea fi oare iertat?” 

Apoi a privit cu insistență către luna strălucitoare, ca și 

cum ar fi citit un răspuns acolo, la întrebarea lui. Lumina lu-

nii putea să îi zâmbească în deșert la fel cum îi zâmbea în po-

ienile și pe după copacii de lângă pârâul curgător de la casa 

lui din Anglia. Ba mai mult, ea părea acum mai mare și mai 

atrăgătoare, iar aerul era mai curat. „Ferice, ferice”, și-a repe-

tat David în gând, ca și cum i-ar fi fost greu să înțeleagă sen-

sul acelui cuvânt. „Dar cum poate fi nelegiuirea iertată și pă-

catul acoperit?” 

Apoi, în acea singurătate sălbatică, acestui tânăr i-au re-

venit în memorie lecțiile învățate pe genunchii mamei sale și 

pe care, până în acel moment, părea că le uitase. Și-a amintit 

atunci de predicile pe care le auzise în bisericuța liniștită de 

pe deal, unde adesea mersese mai degrabă obligat, și unde as-

cultase atât de nepăsător mesajul „Veștii Bune” de pe buzele 
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pastorului său. David nu era un ignorant față de adevărurile 

Evangheliei dar, în cazul lui, părea că sămânța bună căzuse 

alături de drum și că mândria, egoismul și nebunia, precum 

păsările cerului, o luaseră și o purtaseră atât de departe. Dar, 

în realitate, lucrurile nu erau așa. Sămânța aceasta se întipă-

rise adânc în memoria sa iar acum, în ținutul acela înfricoșă-

tor din Africa, avea să „răsară și să aducă un rod bun”. Pentru 

David Aspinall devenise foarte familiar versetul, „Sângele lui 

Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățeşte de toate păcatele”, dar el nu 

aplicase semnificația lui niciodată persoanei sale în zilele 

răzvrătirilor lui egoiste. David se gândise prea puțin la păca-

tele lui, pentru a reflecta și a se gândi dacă acestea ar fi putut 

fi spălate. El se bucurase an după an de sărbători, dar le con-

siderase doar ca pe o vreme de celebrare și bucurie, și nu se 

gândise câtuși de puțin ce însemna că un Mântuitor a cobo-

rât pentru a se naște în lumea aceasta, pe care o crease – căci 

David nu simțise în mod real nevoia lui pentru un Mântuitor. 

Dar lucrurile erau diferite acum – toate speranțele pă-

mântești ale tânărului fuseseră zdrobite și toată fericirea lui 

lumească dispăruse. David încălcase legile țării sale, nu avu-

sese parte de niciun fel de îndurare din partea oamenilor și 

se temea de însăși mânia dreaptă a lui Dumnezeu. Acum, el 

nu mai avea nimic de ce să se agațe, cu excepția speranței de 

a fi iertat și el știa, fiind învățat din copilărie, faptul că ierta-

rea, chiar dacă este dată fără tuturor fără plată, nu poate fi 
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obținută în nicio altă modalitate decât prin credința în Mân-

tuitorul răstignit, care a murit, Cel drept pentru cei nedrepți! 

Trecuse multă vreme de când David se rugase ultima 

dată. Poate că ar fi mai corect să spunem că el nu se rugase 

niciodată în viața lui, căci ce sunt cuvintele fără inimă şi vor-

bele de pe buze fără credința din suflet? Prima rugăciune 

adevărată a lui David, prima lui cerere de iertare, s-a înălțat 

către cer pe când stătea rezemat de roata acelei căruțe uriașe, 

cu urletele fiarelor sălbatice răsunându-i în urechi într-un 

fel înfricoșător. Cel puțin în duhul lui nu exista nici cea mai 

mică urmă de șiretenie. Nu încerca să se înșele cu privire la 

starea lui înaintea lui Dumnezeu. N-a mai adus nicio scuză 

pentru greșelile sale, ci simțea din străfundul inimii sale că 

era păcătos, meditând la starea ticăloasă pe care o îndurase 

până în acea clipă. El știa că a cere iertare pentru trecutul său 

ar fi reprezentat o batjocură la adresa lui Dumnezeu, dacă nu 

ar fi cerut în același timp har pentru viitor, ca să trăiască o 

viață nouă, diferită. David era onest în pocăința sa și sincer 

în întristarea față de păcat. Dar, vai, atât de mulți oameni fac 

confuzie între un simplu strigăt în necaz, în situația unei su-

ferințe acute, confundându-l cu suspinul penitent al unei 

inimi zdrobite!  

David își unise mâinile inconștient, în rugăciune. Dar 

atunci când și-a desprins o mână de cealaltă și a îndreptat ac-

cidental mâna stângă către pământ, în clipa aceea a atins 

ceva moale, care s-a mișcat ca și cum ar fi fost viu. În clipa 
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următoare, lumina strălucitoare a lunii s-a așternut asupra 

unui imens șarpe veninos negru, care se deplasa rapid peste 

valurile de nisip, ca și cum ar fi plutit pe deasupra lor! Câtă 

vreme David se rugase, se pare că șarpele se cuibărise 

aproape de el, atât de aproape încât se ascunsese la umbra lui! 

David stătuse, deci, total inconștient cu privire la vrăjmașul 

mortal aflat atât de aproape de el, încât o singură mișcare 

neatentă, care să fi atins sau iritat reptila, l-ar fi costat viața! 

David n-a încercat în niciun fel să se ducă după șarpe, căci 

piciorul i se umflase atât de mult încât abia de putea să îl 

așeze pe pământ. Pe deasupra, dacă ar fi întrerupt somnul 

adânc al lui Hans pentru un eveniment atât de obișnuit în 

Africa, precum apariția unui șarpe veninos, asta i-ar fi atras 

mânia nestăpânită a boierului. 

Dar întâlnirea cu reptila nu a rămas fără efect asupra 

minții lui David, pentru că ea s-a petrecut în ceasul pocăinței 

și rugăciunii sale. El a simțit că Dumnezeu veghea asupra lui 

și, de aceea, în pieptul lui a răsărit speranța că ar putea fi sal-

vat și că viața lui dureroasă n-a fost lăsată să continue la în-

tâmplare, ci s-a datorat îndurării și dragostei lui Dumnezeu. 

În clipa când, după aceasta, David oferea iarăși mulțumiri lui 

Dumnezeu pentru că l-a salvat de mușcătura șarpelui, a sim-

țit ca și cum această eliberare era garanția faptului că rugă-

ciunea îi fusese ascultată și că păcatele îi fuseseră iertate. O, 
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dacă el ar fi putut avea pace cu Dumnezeu, atunci cu sigu-

ranță că ar fi putut înfrunta toate greutățile vieții, cu un su-

flet hotărât și neînfricat! 

Apoi au sosit alte gânduri, sugerate de urletele sălbatice 

ale șacalilor și hienelor, care probabil adulmecau mirosul de 

hrană, dar nu îndrăzneau încă să atace. „Acele sunete obișnu-

iau să mă înfricoșeze când le-am auzit pentru prima dată”, 

gândea David, „și chiar și acum îmi creaseră un sentiment de 

frică atunci când le-am auzit. Le-am ascultat, apoi am privit la 

pușca mea și am rămas veghetor și pregătit. Dar devenisem total 

nepăsător față de pericolul mult mai mare din apropierea mea, 

anume șarpele veninos care se furișase atât de aproape! Și tot 

așa se petrec lucrurile în viață. Suntem adesea veghetori cu pri-

vire la pericolele exterioare, încercăm să ne păzim împotriva să-

răciei, bolii și durerilor, și totuși lăsăm șarpele veninos al păca-

tului să se adăpostească la sânul nostru, chiar dacă știm că 

mușcătura lui înseamnă moartea!” 

David a rămas treaz și veghetor în postul lui, până când 

apropierea dimineții a făcut ca fiarele sălbatice din deșert să 

se retragă. Apoi, fără îndoială, gândurile sale s-au încețoșat. 

Un sunet ca de clopot de biserică a răsunat în urechile sale, 

precum o invitație de a veni la închinare, invitație pe care o 

auzea atât de des în țara copilăriei sale, dar pe care refuzase 

să o accepte în ultimele luni de ședere în țară. Apoi, dintr-o 

dată, nu mai era în pustia aceea uscată și însetată, iar căruța 
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cu coviltir, roțile acelea mari și bivolii obosiți – toate au dis-

părut dinaintea ochilor săi. David a visat că se afla în biseri-

cuța de pe deal, stând alături de mama sa în scaunul atât de 

bine întipărit în minte, aproape de stâlpul de lângă ușa bise-

ricii. El obișnuia să stea adesea acolo când era băiat, nerăbdă-

tor ca slujba să se încheie, gândindu-se mai mult la cuibul 

acela de mierlă pe care-l văzuse într-un copăcel sau la puii de 

cioară pe care trăgea nădejde să îi dea jos din turnul vechi al 

satului. David mormăia mereu când trebuia să-și petreacă 

timpul în biserică. Dar acum biserica aceea, în visul lui, părea 

ca un colț de Rai! În urechea sa adormită răsuna constant 

străvechiul și bine-cunoscutul imn – Izvor de har, însângerat 

– atât de insistent, încât David putea să distingă tonul vocii 

mamei sale, de data aceasta mai suav decât răsunase vreo-

dată până atunci! Apoi a stat să asculte la pastorul încărunțit, 

ale cărui predici le considera prea lungi atunci! De data 

aceasta, părul lui cărunt părea ca o aură în visul tânărului 

nostru! El predica despre fiul rătăcitor și despre bucuria tată-

lui, despre încântarea inimii lui atunci când fiul pierdut a 

fost găsit iarăși! Pentru o clipă, David a crezut că a auzit sus-

pinul mamei sale și parcă ochii predicatorului bătrân erau 

ațintiți asupra lui, căci el însuși știa că el era fiul rătăcitor, 

primit cu bucurie înapoi – cel ce niciodată nu avea să mai ră-

tăcească! Ultimele cuvinte care au răsunat în urechea lui Da-

vid, înainte ca visul lui dulce să fie întrerupt cu brutalitate, 

au fost cuvintele psalmului pe care mama lui îl iubea atât de 



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

18 

mult — cuvintele care i-au adus mângâiere și speranță, „Fe-

rice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul acoperit”. 
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CAPITOLUL 2. 
  

RĂTĂCIRI 

 

 

„Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele 

mele necurmate. Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; 

mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii” 

Ps. 32:3-4 

 

În timp ce tânărul nostru doarme extenuat, fiind reze-

mat de roata căruței cu coviltir, pe nisipurile din pustia afri-

cană, vă voi povesti pe scurt istoria vieții lui de până atunci 

și voi relata circumstanțele care au făcut ca el să devină un 

rătăcit în Africa, în slujba lui Hans Kuhe, boierul olandez. 

David Aspinall era fiul unui fermier neînsemnat din Dor-

setshire, un om cinstit și temător de Dumnezeu, care trăise o 

viață fără reproș de-a lungul vieții, cu ochii ațintiți la lumea 

de dincolo. Nu avea niciun alt fiu decât pe David, dar avea 

cinci fetițe, toate mai mici decât fratele lor. Cu atâtea guri de 
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hrănit, fermierului abia dacă îi rămânea ceva după toată 

truda lui, deși mulți vecini sărmani primeau din partea lui o 

bucată de șuncă, o găletușă de smântână sau una de lapte de 

la văcuța lui. 

Dorința puternică a lui John Aspinall era ca singurul lui 

băiat să crească așa încât să ajungă ajutorul său, apoi succe-

sorul lui la ferma Greenside. Simțea că sănătatea îi era șu-

bredă și viața mai nesigură decât a majorității celorlalți băr-

bați din sat. „Este un lucru care îmi oferă totuși mângâiere”, își 

spunea el adesea, când se simțea mai lovit decât în mod obiș-

nuit, „să știu că David va lucra acest pământ și se va îngriji de 

mama și surorile lui, dacă Dumnezeu va găsi de cuviință să mă 

ia din această lume”. 

Dar planurile lui David pentru propria persoană erau 

destul de diferite de cele ale tatăl lui. El voia să se bucure de 

viață, să călătorească prin toată lumea, să aibă parte de o vi-

ață mai incitantă decât să îngrijească de vaci, să tundă oile 

sau să trudească la plug. David era un băiat isteț, ager la 

minte, sigur pe el în a-și croi calea către o viață confortabilă, 

cel puțin așa se exprima, nefiind nicidecum băiatul acela 

care să rămână înțepenit într-o fermă mică dintr-un colț ui-

tat de lume!  

Și, uite-așa, sosi momentul când trebuia să ia o decizie. 

Într-o zi, pe la sfârșitul lunii Aprilie, după un atac rapid și ne-

cruțător de reumatism, ce l-a determinat să simtă mai mult 
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decât niciodată că avea nevoie de ajutorul fiului său, John As-

pinall i-a explicat lui David dorința lui și a soției sale. Tânărul 

a făcut cumva un pas înapoi. Tocmai își petrecuse dimineața 

respectivă citind anunțurile dintr-un ziar și calculând câți 

bani l-ar costa să ajungă la Londra, gândindu-se la lucrurile 

deosebite pe care le-ar putea face acolo și ce om mare ar putea 

deveni, dacă ar avea și el „șansa unui start bun în viață”. Da-

vid fusese dintotdeauna un băiat mai sălbatic și încăpățânat, 

gata să se implice în orice distracție sau sport, iar ideea de a 

rămâne toată viața lui la fermă era mai mult decât putea to-

lera duhul lui rebel. 

Dar acum se deschiseseră două căi înaintea lui David As-

pinall: calea datoriei (calea lui Dumnezeu) și calea proprie 

(calea dorințelor sale). Și tânărul nostru n-a stat prea mult 

timp pe gânduri pentru a alege între cele două. Fără îndoială, 

el nu a uitat să spună cât de mult i-ar place să răspundă pozi-

tiv dorinței tatălui său, doar că acest lucru nu îl mulțumea. 

Și-a sărutat cu multă afecțiune mama, dar n-a observat cât 

de mult a întristat-o. A lăsat mici cadouri tuturor surorilor 

sale și le-a promis că le va aduce lucruri deosebite de la Lon-

dra, dar n-ar fi renunțat la toate acestea de dragul surorilor 

lui, pentru că inima îi era cuprinsă de dorințele proprii. 

John Aspinall nu era un om al cuvintelor. Fața lui încrun-

tată de durere și bastonul de care se ajuta spuneau mai multe 

decât ar fi putut să exprime el în cuvinte. Așadar, l-a lăsat pe 

fiul său să își vadă dorințele împlinite și să meargă pe calea 
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proprie. „Nu putem să-l forțăm pe băiat să rămână aici împo-

triva voinței lui”, îi spunea fermierul soției lui. „Poate că 

Dumnezeu va găsi cu plăcere să îmi dea înapoi sănătatea, dar 

dacă nu, atunci El se va îngriji de tine și de sărmanele noastre 

fetițe”. Mama s-a întors pentru a-și șterge ochii plini de la-

crimi și a rămas cu nădejdea și rugăciunea că toate lucrurile 

vor avea în final un deznodământ fericit. Faptul că nu au pu-

tut să îl păstreze pe David acasă era o dezamăgire amară, dar 

măcar au putut să îl trimită la fratele său mai bogat, care era 

proprietarul unei băcănii din Londra. Acolo, David putea să 

învețe unele lucruri bune și, spre binele lui, putea să se pă-

zească de calea ispitei. 

Așadar, cei doi porci pe care familia îi mai avea au fost 

vânduți pentru a plăti cheltuielile și, în curând, David s-a 

pregătit cu mare zgomot să își ia rămas bun de la mica fermă 

din vale și de la inimile iubitoare, dar întristate, pe care avea 

să le lase înapoia sa. E adevărat că l-a mișcat un pic să vadă 

cum fața mamei sale pălise și cum se înroșiseră de lacrimi 

ochii sărmanei Jenny, una dintre surorile lui, pe când stătea 

pe cerdac, pregătindu-i o cămașă nouă. Ea fusese partenerul 

lui special de joacă și îl iubea mai mult decât pe oricine altci-

neva de pe fața pământului. 

„Jenny, nu mai fi atât de posomorâtă!”, spuse băiatul, ve-

nind și așezându-se lângă ea. „Nu pot suporta să te văd atât de 

întristată.” 
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„Nici eu nu pot suporta să te văd atât de bucuros tocmai 

acum, când ne părăsești pe toți”, i-a răspuns fetița, cu vocea 

zdrobită. 

„Nu sunt atât de bucuros pe cât crezi, Jenny. Nu pot să nu 

simt o oarecare strângere de inimă atunci când mă gândesc că 

trebuie să îmi iau rămas bun de la voi.” 

„Atunci de ce trebuie să spui asta?”, exclamă Jenny, aban-

donându-și lucrul în dorința ei aprigă de a-i vorbi. 

„O, David, David! Rămâi cu noi – nu ne vom putea descurca 

fără tine – ferma va fi atât de singuratică – atât de lipsită de 

viață! Până și micuța Nelly îți va duce dorul atât de mult, căci 

nu va mai fi niciun frate care să o joace pe genunchi sau care să 

îi cânte din fluier melodiile ei favorite! Nu voi mai dori nicio-

dată să văd frunzele înverzind, bobocii înflorind și nici să aud 

cucul cântând, căci toate acestea îmi vor aminti mereu de mo-

mentul când David ne-a părăsit, pentru a pleca la Londra! O, nu 

pleca, rămâi cu noi, David! De ce să nu fim cu toții fericiți?”, și 

sărmana copilă izbucni în lacrimi. 

David i-a șters în fugă lacrimile, a mângâiat-o pe surioara 

lui pe umăr, și-a spus că se va gândi mereu la ea, că va trimite 

des scrisori acasă și poate că va veni chiar de revelion să vadă 

vechea fermă Greenside, când vor putea să se distreze iarăși! 

David simțea cumva în inima sa strigătul dragostei: își iubea 

părinții și surioarele, iubea chiar și vechea casă, dar se iubea 
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pe sine mai presus de orice. De aceea, a rămas hotărât să plece 

la Londra. 

Un alt efort s-a făcut atunci pentru a-l păstra pe tânărul 

încăpățânat acasă. Minnie, cea mai mare dintre fetițe, cea 

care era atât de blândă, gânditoare și bună, mângâierea tată-

lui său și mâna dreaptă a mamei sale, simțea ca și cum era 

dreptul ei să încerce să facă un ultim apel la simțul datoriei 

în fratele ei. Pe când David se afla pe genunchi, în seara de 

dinaintea plecării sale, ocupat fiind cu împachetarea lucruri-

lor sale, a auzit un ciocănit ușor la ușă. 

„Intră”, a spus David, privind ușor în sus. „Așa, Minnie, 

ai venit să mă ajuți, ca un copil drăgălaș, cum ești!” 

„Nu tocmai”, a spus sora lui, „chiar dacă mi-ar place să te 

ajut să împachetezi totul dacă într-adevăr ai fi nevoit să pleci. 

Dar, o, David! Aș vrea să-ți spun mai întâi câteva cuvinte. Vreau 

să spun ce discuție am auzit mai devreme între dragii noștri pă-

rinți.” Lui Minnie îi era deja dificil să își stăpânească vocea, 

dar era hotărâtă să spună ce avea de spus, chiar dacă fratele 

său privea un pic nerăbdător, ca și cum i-ar fi fost teamă de 

cuvintele lui Minnie. „Tata spunea, ‚câteodată mă gândesc că 

nu voi mai trăi multă vreme, Mary, și dacă eu voi pleca, va tre-

bui să renunți la fermă, întrucât de acum nu vei mai avea niciun 

fiu care să te ajute’.” 

„Eu cred că tata se simte mai bine decât zice el”, spuse Da-

vid, cu o privire serioasă. 
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„Și eu sper și cred că își dorește din toată inima să se facă 

mai bine”, interveni Minnie, „dar pare că s-a gârbovit tot mai 

mult din cauza durerii!” 

„Da, asta-l mână să își facă tot felul de griji. Cred că ce îl 

afectează cel mai mult este îngrijorarea, nu atât boala.” 

„Și dacă ar lua din mintea lui toate aceste îngrijorări, n-ar 

preveni îmbolnăvirea lui tot mai avansată, nu-l va face să se 

simtă mai bine?”, începu Minnie, moment în care David a în-

trerupt imediat discuția. 

„Nu mă mai plictisi cu asta! M-am hotărât să plec, și o să 

plec! Tata nu s-a îmbogățit de pe urma fermei. Adică eu cred că 

ar fi fost mai bine să își ia altă meserie și să se întoarcă bogat, 

lucru care ne-ar fi făcut pe toți bucuroși și fericiți!” 

În acel moment, în mintea lui Minnie și-a făcut loc un 

verset al Scripturii, și simțea ca și cum ar fi trebuit să spună, 

chiar dacă inima ei bătea din ce în ce mai tare, căci știa că fra-

tele ei nu îndrăgea deloc „discuțiile religioase”. „David”, spuse 

ea cu blândețe, „‚Binecuvântarea Domnului îmbogățește, și El 

nu lasă să fie urmată de niciun necaz' 10:22) Am putea  (Prov.

ea binecuvântare, dacă întoarcem spatele să căpătăm ac

”îndatoririlor noastre?  

„Minnie, păcat că nu te-ai făcut predicator. N-am nevoie de 

predici şi după biserică!”, strigă David, pe jumătate înclinat să 

își arate mânia și totuși conștient în mintea sa că sora lui 

avea dreptate. „Te rog, du-te și fă-mi rost de o bucată de șnur, 
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și întreab-o pe Jenny dacă e gata ultima cămașă. Fie ce-o fi, ni-

mic nu va schimba hotărârea mea – mâine plec la Londra!” 

Și așa a făcut tânărul nostru în dimineața următoare. 

Chiar dacă tristețea s-a așternut întrucâtva în inima lui când 

a primit sărutarea mamei și binecuvântarea tatălui, și când 

le-a văzut pe surorile sale plângând, acest sentiment a dispă-

rut foarte repede. Până a pierdut din vedere parcul de meste-

ceni din vârful dealului și turla bisericii, care se zărea de la 

câteva mile distanță, ridicându-se deasupra acestora, și care 

umbrea podul arcuit de la marginea curții parohiei, gându-

rile sale deja rătăceau precum pârâul care curgea voios pe 

fundul văii. 

În tren, David și-a făcut destui prieteni amuzanți, iar 

conversația cu ei l-a ținut ocupat pe parcursul călătoriei 

lungi până la Londra. Mare a fost plăcerea și încântarea lui 

când a sosit în aglomeratul oraș, unde toate lucrurile i se pă-

reau atât de noi și neobișnuite. David se simțea ca și cum ar 

fi ajuns într-o nouă lume! În curând, s-a urcat într-un auto-

buz și, după puțină vreme, a ajuns la casa unchiului său, bă-

canul, care își dăduse acordul să îl primească și să îl așeze pe 

calea prin care să își câștige un venit cinstit. 

Fiul fermierului nu a fost atât de încântat de înfățișarea 

noului lui cămin, care era așezat pe o stradă îngustă, într-o 

zonă poluată de la capătul estic al Londrei. Îi lipsea aerul cu-

rat, strălucirea soarelui și mirosurile plăcute, cu care era 
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obișnuit la Greenside. Tânărul nostru nu era încântat de felul 

cum arăta și nici de manierele unchiului său. Dl. White era 

un om de afaceri tăcut, sobru, care an după an trăia în aceeași 

rutină a ocupației sale, fără vreun pic de schimbare sau dis-

tracție, și chiar fără a se gândi la faptul că alții ar avea nevoie 

de repaus sau de o viață diferită. 

Cu toate acestea, unchiul lui David s-a purtat frumos cu 

el. Adică i-a dat tot ce i-a trebuit, nu l-a pus la munci prea 

grele, și nici nu l-a tratat în vreun fel cu asprime. Dar, cum 

era de așteptat, i-a cerut să fie punctual și stabil, și să își facă 

lucrul de zi cu zi. În curând, David a început să se plictisească. 

Șederea constantă în spatele cântarului, măsurând pungile 

de zahăr și de ceai, nu era în niciun fel mai distractivă sau 

mai plăcută decât să curețe porumb în grajdul de la fermă. În 

afară de asta, David ura obiceiurile din casa unchiului său. El 

nu putea suporta programul strict și orele regulate pentru 

absolut orice lucru mărunt. Rugăciunea în familie i se părea 

plictisitoare și devenea mânios atunci când era avertizat cu 

privire la distracțiile și prieteniile care, de departe, erau mult 

mai pe gustul lui. 

„Nu mai suport felul acesta de a trăi!”, spuse David în gân-

dul lui, după ce trecuseră numai 5 zile de când era în Londra. 

Chiar dacă venise de puțină vreme, deja ajunsese să se împri-

etenească cu trei sau patru băieți neastâmpărați din cartier, 

despre care își imagina că sunt „prietenii lui de-o viață!” Unul 

dintre aceștia i-a strecurat în minte ideea de a-și găsi un alt 
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loc: „O să faci ceva cu totul diferit, vei merge într-un loc unde 

nu vei mai fi vânat tot timpul de un bătrânel metodist; într-un 

loc unde îți vei putea petrece serile și nopțile așa cum vrei, și 

unde vei fi liber, așa cum îți place!” 

David știa foarte bine că părinții lui doreau ca el să ră-

mână cu unchiul său, domnul White. El știa că ei ar fi fost 

neliniștiți dacă s-ar fi expus nenumăratelor ispite ale unui 

oraș atât de mare și dacă ar fi căutat compania unor astfel de 

camarazi, care n-ar face altceva decât să îl conducă spre lu-

cruri rele. Dar din nou, cele două căi au stat înaintea lui David 

Aspinall: calea lui Dumnezeu, calea datoriei – și calea dorin-

țelor proprii. Și din nou băiatul a întors spatele căii drepte, 

umblând după plăcerile sale, într-un mod lipsit de veghere. 

Astfel, el l-a părăsit pe unchiul său, spunându-i că el credea 

că „se va descurca mai bine de unul singur”, într-un alt loc. 

După ce i s-a mai oferit o șansă, el a plecat convins că n-ar mai 

fi putut accepta vreodată să lucreze la băcănie. 

În curând, David a descoperit că într-adevăr alesese o 

cale greșită. Cu greu și-ar fi putut imagina cu o lună în urmă 

că ar fi fost în stare să înainteze atât de repede în rău. Băiatul 

fusese mai mereu nepăsător și lipsit de preocupare în ce pri-

vește religia, dar nu avusese niciodată un comportament pă-

gân, și nici nu rostise vreo înjurătură în viața lui. Comporta-

mentul lui fusese unul decent, atât în vremea cât s-a aflat sub 

acoperișul tatălui său, cât și în cele câteva zile petrecute la 

unchiul din Londra. Dar acum, că toate restricțiile fuseseră 
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date la o parte, David a devenit asemenea prietenilor lui pă-

gâni. Putea să râdă la lucruri care altădată îl făceau să ro-

șească. În toată această vreme, el nu s-a rugat niciodată, nu 

și-a deschis niciodată Biblia, și niciodată n-a trecut pragul 

vreunei biserici. Dimpotrivă, devenise o prezență constantă 

în localurile publice, la baruri și locurile de distracție de joasă 

speță. Excursiile de duminica erau plăcerea lui. Vinovăția lui 

era acum cu mult mai mare, pentru că era unul care își cu-

noștea îndatoririle, şi totuși le ignora cu bună știință. David 

nu s-a obosit să scrie părinților lui, și abia de și-a mai amintit 

de existența lor, căci mai avea parte doar din când în când de 

câte o străpungere a conștiinței în sufletul lui, când gânduri 

rătăcitoare îi veneau în minte: „Ce-ar zice oare tata dacă m-ar 

vedea acum? Sărmana mama! Dacă ar ști după ce lucruri umblu 

eu acum, cu siguranță că i-ar frânge inima!” David a ajuns 

până acolo încât să urască să vadă scrisorile care veneau de 

acasă, căci întotdeauna îl întristau. Adesea își dorea ca fami-

lia lui să nici nu-i mai cunoască adresa! 

Această umblare a lui în nebunie și păcate a durat până 

aproape de sfârșitul acelui an când, dintr-o dată, totul părea 

că s-a surpat înaintea ochilor lui. Alături de câțiva prieteni, 

David se întorcea de la Greenwich într-o duminică seară, 

când, înfierbântați de băutură, s-au apucat să spargă ferestre 

și să jignească sau să lovească pe cetățenii pașnici pe care îi 

întâlneau. Este adevărat că tânărul Aspinall a luat mai puțin 

parte la aceste stricăciuni serioase decât restul grupului, dar 
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el a fost amestecat acolo în întreaga întâmplare și astfel a 

ajuns, alături de un altul din grup, în arestul poliției, chiar în 

noaptea aceea. 

Pentru tânărul nostru, aceasta a fost o încercare groaz-

nică, căci în niciun caz el nu își pierduse cu totul simțul ruși-

nii, văzându-se adus luni de dimineață înaintea tribunalului 

și acuzat de încălcarea legii. Judecata a fost amânată, datorită 

absenței unui martor important, iar David a fost reținut 

până în ziua următoare, așa încât a trebuit să își petreacă o 

altă noapte mizerabilă în compania hoților de buzunare și a 

bețivilor. 

Dar dacă s-a simțit ca un ticălos la prima sa apariție îna-

intea unui judecător, rușinea lui a fost cu mult mai groaznică 

la cea de-a doua, căci atunci când acuzatul a înaintat în sala 

de judecată și și-a ridicat ochii pentru o clipă, în acea clipă, 

ochii i-au rămas țintă asupra chipului tatălui său, care stătea 

rezemat în bastonul lui, privind lung cu ochii lui bătrâni și 

obosiți și cu o expresie nemaiîntâlnită de durere și rușine, 

care l-au străpuns în inimă pe bietul fiu. 
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CAPITOLUL 3.  
 

NOI RĂTĂCIRI 

 

 

John Aspinall venise la Londra cu un tren de noapte. Lon-

dra era un oraș pe care nu-l vizitase niciodată dar, de data 

aceasta, sosise ca urmare a unei telegrame trimisă cu o zi îna-

inte de dl. White  la ferma Greenside. În acel colț ascuns și 

tăcut de lume nu fusese primită vreo telegramă până atunci, 

iar conținutul acesteia a umplut familia aceea liniștită de 

plâns și întristare. Dacă ar fi fost înștiințați de moartea lui 

David, probabil că o astfel de veste nu ar fi produs o întristare 

mai mare. Surorile lui au plâns cu amar, micuța Nelly fiind 

cea mai afectată dintre toți chiar dacă, la vârsta ei, nu înțele-

gea care este cauza acelui necaz, ci doar știa că ceva îngrozi-

tor s-a petrecut cu fratele ei David.  

Jenny era indignată la gândul că fratele ei – fratele ei 

preaiubit – avea să fie adus înaintea judecătorului. „Este ne-

vinovat ca un miel, sunt sigură de asta”, spuse ea printre sus-

pine şi lacrimi. „Asta trebuie să fie opera vreunui vrăjmaș crud 
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și rău, care vrea să îl ruineze pe David al nostru. Nu-i așa că este 

nevinovat, că ești sigură de asta, Minnie?” 

Sărmana Minnie putea doar să spere că așa stau lucrurile. 

Dragostea ei față de David era la fel de mare ca a lui Jenny, 

dar ea nu era atât de oarbă. Era conștientă de faptul că săr-

manul David nu se ținea de datoria lui nici măcar acasă și știa 

că atunci când o piatră este prăvălită la vale, nimeni nu știe 

unde se va opri. Tonul în care erau scrise scurtele depeșe ale 

lui David din ultima vreme, din ultimele șase luni, o făcuseră 

pe sora lui foarte neliniștită. Mai mult decât atât, în ultimele 

săptămâni nu mai primiseră nicio veste de la el. Minnie a fost 

mai puțin surprinsă decât necăjită atunci când vestea tristă 

a sosit. Deși cu o inimă foarte rănită, ea a încercat să o mân-

gâie pe mama sa și să îi vorbească cu speranță tatălui ei, dar 

efortul ei principal a fost concentrat către revărsarea inimii 

ei în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. 

Doamna Aspinall nu putea să plângă și nu se putea 

plânge, dar ea s-a zguduit la aflarea veștii, și un simțământ 

de boală grea s-a abătut asupra sa. Băiatul ei, liniștea ei, mân-

dria ei, cel către care privea cândva ca la acela care va mân-

gâia și va susține familia, avea să pogoare oare perii albi ai 

părinților lui cu durere în mormânt? 

„Draga mea”, spuse fermierul dintr-o dată, „trebuie să 

ajung în Londra de urgență. E un tren care pleacă în seara 

aceasta, la ora zece”. Doamna Aspinall a aruncat o privire 
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tristă la peisajul de afară, rece, înghețat și bătut de vânt , dar 

știa că ar fi încercat degeaba să îl oprească pe soțul ei de la 

călătoria periculoasă. A scos apoi din buzunarul ei un porto-

fel și l-a golit pe masă cu degetele ei reci, tremurânde. Erau 

acolo câteva monede de argint și câteva de cupru, dar niciuna 

de aur. 

Făcând repede socoteala, fermierul și-a întors privirea 

către magazia lui pentru o clipă sau două, gândindu-se cu o 

față încruntată, apoi a mormăit ca și cum ar fi vorbit pentru 

sine: „Gobbs spunea săptămâna trecută că i-ar place să o cum-

pere pe Crummie. O să dau fuga până la el, sper să nu-și fi 

schimbat opinia.” 

„N-o să scutim nimic de dragul fiului nostru”, spuse Mary 

Aspinall. Acestea au fost primele cuvinte pe care ea a îndrăz-

nit să le rostească de la sosirea acelei telegrame îngrozitoare. 

Așa că Crummie a fost vândută, ea, vaca favorită pe care 

fermierul o crescuse de când era mică, care fusese mândria și 

prilejul de joacă al copiilor lui, și al cărei lapte fusese princi-

pala sursă de hrană pentru ei toți. Mai mult, așa cum soția lui 

spunea adesea, laptele ei îl ajutase pe John atât de mult în de-

cursul lungii sale suferințe. Așa că, cu portofelul plin dar cu 

inima îngreunată, nefericitul tată și-a început călătoria către 

Londra într-o noapte întunecată, rece și ploioasă. El n-ar fi 

plecat singur, căci Mary a insistat să meargă cu el, dar amân-

doi s-au temut ca nu cumva călătoria lor să coste prea mult, 
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și astfel s-au hotărât să economisească cât mai mult pentru 

David. Pe deasupra, ea s-a gândit că trebuiau să mai cheme și 

pe altcineva care să aibă grijă de fete și de fermă. 

După ce l-a zărit pe tatăl său în sala de tribunal, cu greu a 

mai putut David să fie atent la ceea ce se petrecea în jurul lui. 

Vocile sunau în urechile sale ca niște bâlbâieli confuze. Părea 

conștient de un singur lucru, anume că era un ticălos vino-

vat, care merita oricâtă pedeapsă i s-ar fi dat. Cum răsplătea 

el toată dragostea care fusese revărsată asupra lui de la mo-

mentul venirii sale pe lume? Cum împlinise el speranțele 

care fuseseră atât de multă vreme așternute asupra lui? 

David Aspinall a fost găsit vinovat de tulburarea liniștii 

publice, iar sentința a cerut plata unei amenzi sau închisoa-

rea. John a plătit dintr-o dată amenda iar fiul său, care era pe 

deplin conștient cât de săraci erau părinții lui şi cum fuseseră 

obținuți banii pentru călătoria tatălui său, nu putea suporta 

să se gândească la faptul că eliberarea lui apăsa greu asupra 

familiei. Unchiul său White, care era prezent, alături de tatăl 

său și de nefericitul băiat, i-a condus afară din tribunal, a 

chemat un taxi și i-a condus la casa lui. De-a lungul călătoriei 

cu taxiul, nici măcar un cuvânt nu a fost rostit. Fermierul a 

stat așezat pe scaunul din fața lui David, sprijinindu-și 

amândouă mâinile de toiagul său, cu capul plecat, căci o gre-

utate mai mare decât cea a anilor săi părea că îl zdrobește pe 

bătrânul cinstit până la pământ! 
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În acea clipă, David a putut conștientiza într-o oarecare 

măsură ticăloșia descrisă în cuvintele psalmistului și ar pu-

tut experimenta agonia remușcării. Dar el a avut parte de o 

remușcare fără mărturisire, o remușcare ce nu a fost însoțită 

de nădejdea iertării din partea lui Dumnezeu. Mâna Domnu-

lui a apăsat greu asupra lui, dar băiatul a schimbat apa vie pe 

seceta verii! 

În acest moment de rușine și întristare, David a făcut o 

greșeală destul de des întâlnită: el s-a gândit că remușcarea 

aceea era egalul pocăinței. Se ura pe sine din cauza păcatului, 

dar încă nu învățase că ura de sine nu este totuna cu lepăda-

rea de sine și că inima poate fi întristată din cauza ticăloșiei, 

și totuși voia încăpățânată să rămână nezdrobită. 

„Vii cu mine acasă băiete, nu-i așa? Mama ta nu își va liniști 

inima până nu te va vedea. Ești așteptat la fermă mai mult ca 

niciodată.” 

Acestea au fost primele cuvinte pe care John Aspinall le-

a adresat în acea zi fiului său, și ele au fost rostite cu o voce 

gravă și aspră. 

„Nu mă voi întoarce niciodată!”, a exclamat David, într-o 

pornire pasională. „Ce am făcut eu se va afla acum în tot satul. 

Nu voi putea să-mi ridic privirea din pământ niciodată! Nu, nu. 

Mai degrabă aș muri decât să mă întorc!” 

„Şi dacă ar fi datoria ta să te întorci?”, spuse domnul 

White, cu un ton de reproș serios. „Câteodată trebuie să dăm 
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deoparte ce ne place și ce nu ne place, și să încercăm să reparăm 

ce am făcut greșit până acum.” 

„Voi pleca în una din colonii și mă voi descurca acolo, stabi-

lindu-mă într-un loc unde să nu mă cunoască nimeni”, a excla-

mat David, care cu greu ascultase la vorbele unchiului său și 

care nu îndrăznea să-și privească tatăl în față. 

Și iarăși cele două căi, cea bună și cea rea, stăteau înaintea 

tânărului nostru. Dacă pocăința lui ar fi fost adevărată, ar fi 

încercat cu orice preț să își corecteze căile așa încât să ridice 

de deasupra familiei sale toată durerea pe care le-o provo-

case. Și-ar fi sacrificat dorințele pentru a face ceea ce era în 

mod clar datoria lui. A fi ascultat de dorințele tatălui său pă-

mântesc și ar fi urmat călăuzirea Tatălui său ceresc. Dar Da-

vid nu era pregătit să facă asta. Încă odată, după toate lecțiile 

amare ale trecutului, David a ales calea dorințelor sale și a 

hotărât să meargă mai departe, să plece pe coastele Africii. 

Nici măcar nu s-a întors împreună cu tatăl său bolnav, 

pentru a petrece măcar sfârșitul anului la ferma Greenside. 

Nici nu voia să meargă, chiar dacă și-ar fi permis călătoria. Pe 

deasupra, toți banii se duseseră pe plăceri egoiste și a trebuit 

să împrumute de la unchiul său ce îi era necesar pentru a-și 

acoperi nevoile de bază din timpul călătoriei către Africa.  

Nici n-au trecut două zile, și David își freca mâinile de bu-

curie pe Canalul Mânecii, pregătit să înfrunte greutățile vie-
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ții pe mare și concentrându-se din greu să vadă câtuși de pu-

țin, de la distanță, turla bisericii ridicându-se pe deasupra 

parcului de mesteceni vechi, pe când trecea pe lângă coasta 

Dorsetshire. 

Calea nelegiuiților este grea. Biblia subliniază clar acest 

adevăr și milioane de oameni îl dovedesc prin trista lor expe-

riență de viață. Orice om care alege să urmeze propriile do-

rințe, ignorând chemarea conștiinței și a îndatoririlor sale, 

va descoperi în final – dacă nu cât de curând – că la umbra 

păcatului stă suferința. David nu mai era demult un tânăr 

voios, cu o inimă zburdalnică, ci era un păcătos împovărat, 

rușinat la gândul familiei sale, temător în a se apropia de 

Dumnezeul lui! După o călătorie mizeră, care părea că nu se 

mai termină, David a ajuns la Capul Bunei Speranțe. Aproape 

că nu mai avea bani și a descoperit că nu era atât de ușor să 

îşi găsească o slujbă bună pe cât se aștepta. Pentru o vreme, a 

avut câteva slujbe groaznice, dar niciun serviciu permanent. 

În final, a fost tentat de oferta unui salariu mare, dar și ispitit 

de speranța de a se bucura de aventură și distracție, pentru a 

călători o distanță considerabilă în interiorul continentului. 

Astfel a intrat el în slujba lui Hans Kuhe, boierul olandez pe 

care vi l-am prezentat la începutul cărții. Tânărul și-a chel-

tuit toți bănuții pe care îi mai avea pentru a se pregăti de 

această lungă călătorie, după care, la scurt timp, a descoperit 

că a ajuns în poziția unui prizonier, sau mai degrabă a unui 

sclav, dependent de omul cu inima ca de piatră și vorbirea 
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aspră, pe care îl alesese drept stăpânul său. David nu avea ni-

cio putere de a se elibera, căci îi era imposibil ca, fără bani și 

bivoli, să se întoarcă la Cape Town pe un drum pustiu, sece-

tos, hăituit de fiare sălbatice și de triburi de sălbatici însetați 

de sânge. Tânărul Aspinall ajunsese robul unuia care ura An-

glia atât de mult, încât l-a numit „englezul” pe cel mai încă-

pățânat din bivolii lui, cu scopul intenționat de a-l necăji pe 

tânărul nostru. Și, o, cât de tare contrasta comportamentul 

dur al lui Hans față de David, în acea pustie africană arsă de 

soare, pus în comparație cu dragostea celor din casa lui paș-

nică, din valea cu mesteceni. Cât de tare se deosebeau robii 

hotentoți ai lui Hans de familia lui, când africanii lăsau ori-

decâteori doreau ca munca să fie făcută de tânărul englez. 

Cât de deosebiți erau toți aceștia față de tatăl său, cu fruntea 

sa lată, arsă de soare, față de mama sa blândă și de față de su-

rorile lui cu obrajii roșii. David se uita acum punând în con-

trast chiar și bivolii cu picioare lungi și cu coastele brăzdate 

de urmele bicelor din piele de rinocer, gândindu-se la vacile 

grase care pășteau pe câmpurile din Anglia și care se bălă-

ceau în apa proaspătă și rece a pârâului din vale. David se po-

căia acum cu amar de faptul că a părăsit ferma Greenside. 

Dar, cu toate acestea, căința lui David nu era încă acea po-

căință care îl conduce pe păcătos la Dumnezeu, nu era acea 

aruncare a poverii păcatelor sale la picioarele Mântuitorului 

lui și nici acea încredere în îndurarea și meritele Mântuitoru-

lui, spre iertarea și pacea sa. Toate acestea nu s-au petrecut 
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niciodată în viața lui David până în acea noapte cu care po-

vestea noastră începe, când, întorcându-se dintr-o expediție 

în deșert, făcută de stăpânul lui cu scopul unui schimb cu 

băștinașii, sărmanul rătăcitor a putut să primească adevărul 

binecuvântat care l-a întors la Tatăl său ceresc, care a făcut 

ca fărădelegile sale să fie iertate și ca toate păcatele să îi fie 

șterse. Oricât de mari erau suferințele și pericolele sale, aceea 

era o noapte de binecuvântare pentru tânărul penitent. 

Atunci el L-a găsit pe Dumnezeul lui și a privit la El cu cre-

dință, văzându-L nu ca pe un judecător dur, care ar fi putut 

să pună în aplicare judecata asupra criminalului, și nici ca pe 

un rege înfricoșat, care ar fi zdrobit pe rebelul ce încălcase le-

gile sale, ci ca pe Mântuitorul plin de compasiune, față de 

care greșise profund, dar care totuși îl iubea, întinzându-Și 

mâinile sfinte, străpunse cândva de dragul păcătoșilor, și 

chemându-Și oaia rătăcită: „Întoarce-te, întoarce-te, de ce să 

mori?” 
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CAPITOLUL 4.  
 

IERTAT 

 

 

„Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am as-

cuns fărădelegea. Am zis: ‚Îmi voi mărturisi Domnului fărăde-

legile!” Și Tu ai iertat vina păcatului meu” 

Ps. 32:5 

 

„Deșteptarea, câine englez!”, au fost cuvintele rostite cu 

un ton aspru, poruncitor, care l-au trezit pe David Aspinall 

din scurtul lui vis dulce, aducând iarăși la viață realitățile du-

reroase din jurul lui. „Scoală-te, câine, n-auzi?”, repetă boie-

rul, după care adăugă apăsat cuvântul „englez” tocmai pen-

tru a aduce o insultă și mai mare. „Dă-i un picior leneșului ăla, 

Pollux. Toții ăștia – o prescurtare pentru hotentoți – nu știu să 

facă nimic altceva decât să mănânce și să doarmă mereu! Tre-

buie să înhămăm și să plecăm repede, înainte ca soarele să se 

înfierbânte.” 
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David a sărit în picioare, dar cu greu a putut să se abțină 

de la a-și exprima cu voce tare durerea, căci atât de ascuțită a 

fost durerea pe care a simțit-o în glezna lui rănită. Totuși, l-a 

trezit pe Pollux și, cu ajutorul hotentotului leneș, s-a pus pe 

treabă, așezând hamurile pe bivolii îndărătnici. Așezat în 

partea din față a căruței, Hans și-a mâncat micul dejun după 

care, trăgând liniștit din pipă, se uita la eforturile slugilor 

sale, pe care încerca să le grăbească când și când cu câte o 

amenințare sau înjurătură. 

„O, cât de mult îl urăsc și-l disprețuiesc pe acel om! Cât de 

mult aș vrea să ies din slujba lui!”, fuseseră până nu demult 

gândurile care se cuibăreau des în mintea tânărului englez și 

care uneori erau duse mai departe, în priviri, dar nu și în cu-

vinte. Dar, în dimineața aceasta, exista ceva în inima lui Da-

vid care înmuiase amărăciunea simțămintelor lui chiar și 

față de acest tiran. 

Truda încercării de a pregăti căruța pentru plecare a fă-

cut ca durerea din călcâiul lui David să devină și mai mare, 

iar pe fruntea lui își făcură loc imediat stropi mari de su-

doare. El simțea deja că i-ar fi fost imposibil să țină pasul cu 

căruța mergând pe jos, iar, atunci când toate erau gata de 

start, s-a înfățișat înaintea stăpânului lui, adresându-i-se ru-

gător: „Domnule, iată cât de umflată îmi este glezna. Nu cred 

că o să pot merge pe jos mai mult de o milă.” 
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„Umflată? Credeam că a fost umflată!”, strigă boierul. 

„Atunci nu vei mai fi de niciun folos o lună întreagă de acum 

înainte; nu ești cu nimic mai util decât un câine mort sau decât 

un bivol leșinat în jug! Ce-o să mă fac cu tine toată vremea 

aceasta, ce să-ți dau să mănânci, dacă nu vei munci?” 

„Domnule, sper că mă veți lăsa să mă așez în căruță, vedeți 

că nu pot merge.” 

„Să stai în căruța mea, când aceste brute ticăloase abia pot 

să tragă căruța încărcată prin nisip?” întrebă indignat boierul, 

care, în privința sa, nici nu se gândise măcar o clipă să 

meargă pe jos. „Nu, nu, dacă nu poți să ții pasul cu noi, n-ai 

decât să rămâi în urmă!”, zise olandezul ducându-și iarăși 

pipa la gură, pe care o dăduse deoparte ca să vorbească, apoi 

pufăi calm, după ce a rostit cuvintele care, pentru tânărul lui 

slujitor, sunau ca o condamnare la moarte. 

Dregându-și vocea și stăpânindu-se cât a putut, David a 

răspuns astfel stăpânului lui: „Domnule, nu cred că vrei să mă 

părăsești aici, în mijlocul deșertului, la peste treizeci de mile de-

părtare de cea mai apropiată sursă de apă, ca să pier de sete, 

dacă nu voi fi ucis chiar de fiarele sălbatice!” 

„Pollux, dă câteva bice bivolilor, și hai să plecăm! N-avem 

timp de palavre!”, strigă boierul. 

„Dar dacă mă veți părăsi aici, asta ar fi ca o crimă”, ex-

clamă David cu indignare. 
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„Îți vei reveni, tinere, te asigur de asta. Tot ce trebuie să faci 

este să mergi pe urma căruței”, zise Hans, luându-și pentru 

scurtă vreme pipa din gură. 

„Cel puțin… cel puțin vă rog să îmi dați puțină apă și o 

pușcă, să mă pot apăra de atacurile fiarelor sălbatice și să pot 

să îmi obțin hrana…”, insistă David. 

„Nu pot să mă lipsesc de nicio pușcă. Am doar trei. Pot să ții 

asta!”, zise boierul, aruncându-i din căruță o suliță scurtă lu-

ată de la băștinași, una de puțină valoare și care cel mai pro-

babil nu i-ar fi fost tânărului nostru de niciun folos. „În ce pri-

vește apa”, a adăugat boierul, „tocmai ce am golit ultima pică-

tură din butoiaș”. 

Atât de înfricoșătoare era soarta pe care, cel mai probabil, 

tânărul nefericit avea să o înfrunte, încât, agățându-se cu du-

rere de căruță, care acum deja începuse să se deplaseze, a în-

cercat să miște inima stăpânului său crud cu implorări fier-

binți. David știa foarte bine că Hans putea să sacrifice câteva 

lucruri destul de neînsemnate din proprietatea lui, dacă voia 

să își ofere ajutorul de care depindea o viață de om, ba chiar 

putea să meargă el însuși câtva timp pe jos. Dar Hans părea 

atât de insensibil atât în ce privește mila, cât și în ce privește 

simțul datoriei și al onoarei, încât nu manifesta milă nici față 

de bietele vite, și nici pentru un suflet omenesc. Incapabil să 

țină pasul cu căruța și suferind tot mai mult de durere în 
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gleznă, datorită încercării de a se ține după aceasta, David a 

ajuns în curând să fie forțat să rămână în urmă. 

Într-o clipă, el a căzut la pământ și, pentru câteva mo-

mente, simțământul unei disperări totale părea că a pus stă-

pânire pe tânărul rătăcit, pe măsură ce auzea scăzând tot mai 

mult, în depărtare, sunetul scârțâitului roților și al lovituri-

lor de bici, ca și al strigătelor pițigăiate ale lui Pollux. 

„Dumnezeul meu, o, Dumnezeul meu”, murmură el, „oare 

am să pier în felul acesta?” 

David nu simțise niciodată moartea atât de aproape, iar 

acum încerca să își pregătească sufletul pentru a o privi în 

față cu seninătate. În curând, el avea să stea înaintea Creato-

rului său pe care Îl jignise – și cum va apărea oare înaintea 

Lui? La ce să apeleze pentru a cere îndurare? Ce nădejde să 

aibă că Raiul va fi partea lui de moștenire, atunci când va pă-

răsi trupul acesta obosit, de carne? David simțea că viața lui 

nu avea să dureze mai mult de câteva zile, dacă nu chiar câ-

teva ore. Era foarte puțin probabil că vreo ființă omenească 

ar fi putut să supraviețuiască acelui drum prin deșertul fier-

binte, rătăcit în urma unei căruțe trasă de vite. De aceea, tim-

pul devenise acum prețios. Făcuse oare David pace cu Dum-

nezeul lui? 

Prima îndatorire clară pe care David o avea era să își măr-

turisească cu umilință păcatele înaintea lui Dumnezeu. 

Stând întins pe nisip, cu fruntea îngropată în mâinile sale 
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împreunate, și-a adus aminte în câteva momente de eveni-

mentele vieții lui de până atunci, cercetându-și comporta-

mentul prin standardul poruncilor lui Dumnezeu. Îl iubise el 

pe Domnul, Dumnezeul lui, cu toată inima, cu tot sufletul și 

cu toată puterea? Nu, căci uitase de Făcătorul lui în zilele ti-

nereții sale. Încălcase legile Lui, profanase ziua Sa sfântă, 

batjocorise pe cei ce erau poporul Lui, luase în derâdere Cu-

vântul Lui, și chiar folosise Numele Lui în deșert, înjurând și 

blestemând! Își împlinise David îndatoririle față de semenii 

lui? Nu, căci el tratase cu lipsă de recunoștință și cu neascul-

tare chiar și pe părinții, care îl iubeau. Vorbise adeseori cu o 

atitudine de mânie și superioritate. De multe ori a hrănit în 

inima lui gânduri de răzbunare. Chiar dacă, este adevărat, nu 

furase pe nimeni, căci nu-i plăcea hoția, totuși, prin exem-

plul lui rău, i-a încurajat pe alții să păcătuiască. El nu-și pă-

zise curată inima, iar buzele sale nu rostiseră întotdeauna lu-

cruri adevărate. Făcuse multe lucruri pe care nu ar fi trebuit 

să le facă, și lăsase multe lucruri nefăcute, care erau porun-

cite. Din adâncul sufletului lui, sărmanul păcătos a mărturi-

sit că în inima lui nu exista nimic bun, la fel ca în viața lui. 

Totul era bolnav. 

Actul mărturisirii a fost în el însuși dureros, dar totuși i-

a adus un sentiment dulce de eliberare. David i-a spus astfel 

totul lui Dumnezeu – la fel cum un copil care greșește vine și 

mărturisește totul părintelui lui, simțind că orice pedeapsă 
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ar primi ar fi mult mai ușoară de suportat decât să își as-

cundă vinovăția. David a avut parte de nădejdea binecuvân-

tată că pedeapsa sa, în ceea ce privește suferința pentru pă-

cat, după moarte, fusese deja purtată. Ea fusese cu totul în-

durată de Mântuitorul binecuvântat, atunci când El a fost 

pus pe acea cruce groaznică. „Nu mai este nicio condamnare 

pentru cei care sunt în Hristos Isus”. Este adevărat că păcatul 

poate să aducă – după cum deja a adus – suferință în viața 

aceasta. Psalmistul a fost iertat, și totuși a gustat până la ca-

pătul zilelor sale din consecințele amare ale păcatului lui. Dar 

foarte diferită este nuiaua corectării unui tată iubitor, care 

va face ca „toate lucrurile să lucreze împreună spre binele” co-

pilului său penitent, mai ales eliberarea de la mânia zdrobi-

toare a Celui atotputernic, care se pogoară asupra răzvrătiți-

lor care nu se pocăiesc. 

După ce și-a vărsat inima în mărturisire și rugăciune, Da-

vid s-a simțit mai liniștit, mai resemnat. Apoi s-a ridicat pen-

tru o clipă și a privit în jur. Priveliștea era fără îndoială din 

cale afară de dezolantă și înfricoșătoare. Dureroasă era chiar 

și căldura soarelui, reflectându-se pe nisipurile pustii. Nici 

măcar vântul nu adia, iar atunci când se simțea cea mai mică 

boare, părea că vine ca dintr-un cuptor de foc. Gura lui David 

era deja uscată de sete. La distanță, se vedeau unele creaturi 

sălbatice, probabil zebre, galopând peste nisipuri, dar nu 

avea nici cea mai mică șansă de a ajunge la ele. Chiar dacă ar 

fi avut cu el o pușcă, acestea ar fi fost mult prea departe de 
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raza ei de acțiune. Singurul lucru care părea deosebit în 

această priveliște pustie era ceea ce părea un tufiș rătăcit, la 

câteva sute de metri către stânga, aproape ascuns de privirea 

lui, în spatele crestei unei dune de nisip. Acest tufiș părea 

atât de uscat, încât în alte circumstanțe David nici nu l-ar fi 

băgat în seamă. Acum, totuși, adăpostul chiar și al celui mai 

mărunt tufiș nu putea fi disprețuit, iar David, folosind sulița 

pe post de baston, și-a croit încetul cu încetul drum peste 

vârful acelei dune de nisip, către tufișul acela. 

Efortul băiatului a fost răsplătit de o surpriză care i-a pro-

dus o mare bucurie. Cu o încântare pe care numai cei care au 

suferit de sete severă pot să o înțeleagă, David a găsit la adă-

postul acelui tufiș un pepene verde, mare și suculent, stând 

acolo pe nisip, căci astfel de plante se mai găsesc din când în 

când în pustiile africane, ca și cum ar fi fost în mod expres 

concepute de Dumnezeul plin de har pentru a stăvili setea 

într-un ținut atât de pustiu și uscat. David a ridicat pepenele 

cu o grabă nemaiîntâlnită, l-a despicat cu cuțitul, pe care îl 

purta mereu la șold, și s-a hrănit cu nerăbdare, bucurându-

se de conținutul lui dulce și răcoritor, despre care se spune că 

potolește setea mai bine decât apa. Dar asta nu era totul, căci 

David, de când fusese în ținutul Damara, învățase să recu-

noască lucruri pe care cel neștiutor le-ar fi trecut cu vederea, 

considerându-le niște simple tufișuri. La rădăcina acestora 

se găsește adesea o adevărată comoară, iar David a săpat re-

pede cu sulița, descoperind astfel o rădăcină mare, suculentă 
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și hrănitoare, consumată adesea de băștinași. Aceste plante, 

care cresc în sălbăticie, nu doar că i-au asigurat sărmanului 

nostru rătăcit hrana de moment, dar i-au predat și o lecție de 

speranță pentru inima sa deznădăjduită. Aceste plante cresc 

în sălbăticia aceea lipsită de apă, fiind dovezi vii ale purtării 

de grijă a lui Dumnezeu, care, în modalități neștiute, le asi-

gură nutrienții pentru creștere și le face să trăiască și să se 

înmulțească în locuri unde niciodată n-ar putea să reziste 

nici măcar un fir de iarbă. 
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CAPITOLUL 5.  
 

ÎNTREBĂRI 

 

 

„De aceea orice om evlavios să se roage Ție la vreme po-

trivită! Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de 

loc.”  

Ps. 32:6 

 

David se înfrupta încă mulțumitor din rădăcina denu-

mită markrohae, când atenția sa a fost atrasă de apariția, la 

orizontul nisipos, a unei creaturi cu patru picioare, alergând 

către el cu toată puterea. În curând, a observat că era vorba 

despre un fel de antilopă de deșert, care se mișca rapid, în zig-

zag, așa cum probabil că niciun alt patruped nu este în stare 

să facă. Ea venea chiar în direcția lui, iar David s-a așternut 

la pământ, strângând sulița în mână și ascunzându-se cât de 

bine putea în spatele tufișurilor uscate. A fost surprins apoi 

să vadă că avea de-a face cu un exemplar rătăcit al unei specii 
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care în general călătorește în turme, ba chiar era o ființă atât 

de timidă și neprevăzătoare, încât nici nu l-a perceput, chiar 

dacă el nu se ascunsese grozav de bine. 

Motivul rătăcirii acestei antilope de restul turmei a fost 

curând dezvăluit, întrucât David a observat trei câini sălba-

tici care alergau nebunește după ea, probabil după ce o izola-

seră de turmă. Vânătoarea probabil că durase mult timp, căci 

antilopa abia de mai putea să își mențină viteza și alerga în-

grozită de pericolul din spatele ei, nemaiobservându-l pe 

acela din față. Înainte ca sărmana creatură să ajungă la zona 

tufișurilor, câinele cel mai puternic, din față, a reușit să o 

tragă jos, și, după câteva secunde, toți se înfruptau deja din 

prada rămasă atât de repede fără viață. 

Acum era momentul lui David! Cu o voință de fier, a 

aruncat sulița fluturând prin aer chiar în mijlocul câinilor în-

setați de sânge. Sulița lovi șoldul unuia dintre câini, care a 

urlat de durere, speriindu-i și pe ceilalți doi. David a sărit în 

picioare atunci, a ridicat brațele în sus și a început să strige 

către ei! 

Nu mai contează ce anume i-a speriat mai tare, apariția 

neașteptată a băiatului sau sunetul vocii omenești, despre 

care se spune că are o putere ciudată asupra sălbăticiunilor 

peste care Dumnezeu l-a făcut stăpân, dar ființele acelea săl-

batice nu au mai așteptat ca tânărul neînarmat să se apropie 
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de ele ci, la al doilea strigăt, au luat-o la sănătoasa cât le ți-

neau picioarele, fugind de fața omului și lăsând înapoia lor 

prada proaspăt vânată. 

„O, asta e cu totul minunat!”, murmură David pe când se 

îndrepta, șchiopătând, către locul unde ședea moartă anti-

lopa. „Dumnezeu a făcut ca însăși fiarele de pradă să îmi aducă 

hrană în deșert! Tu ai pregătit o masă înaintea mea. Asta este 

din Psalmul 23. Cu adevărat nu mai pot spune că acesta nu este 

un psalm aplicabil mie. Da, chiar de voi merge prin valea umbrei 

morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Nu voi 

mai considera de-acum înainte că sunt singur. Chiar și după 

toate rătăcirile mele vinovate, Dumnezeu nu m-a uitat. Mă voi 

încrede în El, în viață și în moarte, căci îndurarea Lui ține în 

veci.” 

Luându-și din nou sulița drept baston și, cu multă difi-

cultate, David a târât trupul antilopei moarte până la adăpos-

tul tufișului sub care stătuse inițial. Învățase deja de la băști-

nași cum să aprindă un foc fără chibrit sau fără pușcă, iar 

acum aceste cunoștințe aveau să îl ajute. Mai întâi a adunat 

câteva frunze, pe care soarele înfocat aproape că le uscase, 

după care a tăiat două bețișoare cu cuțitul, l-a crestat pe unul 

din acestea și l-a frecat pe al doilea atât de rapid cu palmele, 

încât să producă suficientă căldură pentru a aprinde grămă-

joara de frunze. A aruncat apoi deasupra frunzelor în flăcări 

câteva tufișuri veștejite și în curând un fir subțire de fum al-

băstrui avea să se ridice în aerul curat al deșertului. 
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David a prăjit în grabă un mușchi al antilopei stând acolo 

jos, cu o inimă foarte mulțumitoare. Pe când se afla la ferma 

Greenside, era obișnuit să îl audă pe tatăl lui spunând mereu 

o rugăciune de mulțumire înainte de masă. Dar, de când pă-

răsise Anglia, David nu se mai gândise niciodată să aducă 

mulțumiri lui Dumnezeu pentru hrana sa, până în această 

clipă, când providența Lui i-a așezat masa în plin deșert. 

Când David Aspinall a rostit cuvintele care urmează, ele n-au 

reprezentat nicidecum o formulă rece, ci o recunoștință pro-

fundă a inimii sale: „Laud Numele Tău, Doamne, pentru toate 

acestea, și pentru toate îndurările Tale!” David n-a fost doar 

împrospătat și întărit de hrană, ci el și-a umplut și inima de 

bucurie la gândul că, cel puțin pentru o noapte, va putea fi 

capabil să țină departe atacul fiarelor sălbatice, menținând 

aprins focul. Rezerva de vrejuri și tufișuri era, e drept, destul 

de săracă, dar era hotărât să se folosească de ea cu înțelep-

ciune. Cu toate acestea, se gândea că, dacă oricum nu avea 

lemne suficiente pentru ziua de mâine, de ce să se mai gân-

dească la următoarea zi? Dumnezeul care i-a asigurat nevoile 

astăzi, nu îl va abandona mâine. Astfel, pentru ceva vreme, 

David și-a găsit o ocupație în a strânge alături câteva tufișuri 

și lucruri care să alimenteze focul de peste noapte, apoi le-a 

adunat alături și s-a așezat la umbra unui tufiș pentru 

odihna de după-amiază. Când tânărul s-a trezit, s-a hrănit 

din nou și și-a stăvilit iarăși setea, terminând ce mai rămă-

sese din pepenele de dimineață. Apoi, așezându-se pe nisip 
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alături de mormanul de bețe și frunze uscate pe care avea să 

le aprindă după căderea serii, David și-a dedicat câtva timp 

gândurilor sfinte, repetând de câteva ori Psalmul 32 și stăru-

ind asupra înțelesului acestuia, verset după verset. 

„De aceea, orice om evlavios să se roage Ție la vremea potri-

vită!” David s-a oprit aici pentru a încerca să înțeleagă mai 

bine acest pasaj al Scripturii. 

„Dacă acest psalm vorbește despre îndurarea arătată ace-

luia căruia i s-a iertat nelegiuirea și care are păcatul acoperit, 

m-aș fi gândit că aici ar fi trebuit să spună mai degrabă, ‚orice 

om păcătos să se roage Ție la vreme potrivită’. Ar trebui să se 

roage oare doar cei care au nevoie de îndurare? Dar cine sunt cei 

evlavioși, cine sunt cei neprihăniți menționați atât de des în Bi-

blie? Nu cumva citim noi și în altă parte că ‚Nu este niciunul care 

să facă binele, nu, nici măcar unul’? N-a spus Însuși Mântuito-

rul nostru că ‚Unul singur este bun, anume Dumnezeu’? Ce-

nseamnă, atunci, ce vrea să spună prin „evlavios”, și de ce tre-

buie să se roage cei evlavioși, dacă Dumnezeu are îndurare față 

de păcătoși?” 

Aceasta era o întrebare dificilă, iar David a căutat ceva 

vreme să-și imagineze un răspuns satisfăcător. Dar nu este 

socotit sfântul Petru ca „evlavios”? Și totuși sfântul Petru s-a 

lepădat de Domnului de trei ori. Cu siguranță că sfântul Pavel 

era „neprihănit”, dar până și el fusese un persecutor și blas-

femiator. În final, adevărul părea că se apropie de mintea lui 
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David, atunci când și-a amintit cuvintele acestea: „Numai în 

Tine, Doamne, am mântuirea și puterea” (Isaia 45:24, 

SBB1921). Cu siguranță că „evlavioșii” din versetul șase al 

psalmului trebuie să fie aceiași „fericiți” menționați în pri-

mul verset, cei ale căror nelegiuiri sunt iertate și ale căror pă-

cate sunt acoperite, care sunt socotiți neprihăniți înaintea 

lui Dumnezeu pentru că, prin credință, aceștia sunt făcuți 

părtași neprihănirii fără pată a lui Hristos. Despre acești oa-

meni se spune în psalm că Domnul nu le ține în seamă nele-

giuirea. Da, cel „evlavios” nu este și nu poate fi omul care nu 

a păcătuit niciodată, pentru că, în astfel de situații, n-ar 

exista nimeni evlavios pe pământ. Mai degrabă aici se vor-

bește despre acela care iubește mult, pentru că i s-a iertat 

mult! 

„Acum îmi amintesc”, se gândea David, „de poza aceea 

mare cu Potopul, care stătea agățată pe perete dintre cele două 

ferestre din vechea mea cameră de la Greenside, și ce spunea 

mama cu privire la ea într-una din duminicile vijelioase de 

iarnă, când eram aproape acoperiți de zăpadă”. David a suspi-

nat din greu amintindu-și de jocul strălucitor al flăcărilor în 

soba din casa lui natală, întețite de aerul rece de afară și 

amintindu-și de ferestrele din camera sa, pe care gheața pic-

tase niște flori atât de frumoase. Se gândea iarăși la copacii 

înghețați, plecați sub greutatea zăpezii, de parcă se rugau. 
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Pentru sărmanul băiat rătăcit, aproape prăjit sub soarele ar-

zător al Africii, gheața și zăpada, precum și aerul proaspăt, 

tăios al iernii, păreau cele mai luxoase lucruri din lume. 

David a continuat cu șirul gândurilor sale, întorcându-se 

la imaginea aceea a potopului. „Draga mama – ne arăta cum 

arca plutea pe ape, în timp ce ploaia curgea în torente din cer, 

iar sărmanii păcătoși se înecau chiar și pe cei mai înalți munți. 

„Țineți minte, copiii mei”, spunea ea, „familia lui Noe a fost în 

siguranță, dar nu pentru că erau buni înotători sau buni mari-

nari, ci doar pentru că aveau credință și ascultare, suficiente cât 

să îi ducă în arcă. Acela era locul sigur pe care Dumnezeu îl dă-

duse, iar niciun altul nu le oferea această siguranță. Tot așa, 

Hristos este Arca noastră și Refugiul nostru acum. Dacă suntem 

în El, suntem siguri. Chiar și în ziua judecății, marile ape ale 

distrugerii nu se vor putea apropia de noi!” 

„Dar ce înseamnă să fii în Hristos? Nu înseamnă oare să vii 

la El ca un păcătos sărman, neajutorat, gata să piară, a cărui 

singură speranță este în îndurarea Lui? Nu a spus El despre as-

tfel de oameni că, ‚pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni nicio-

dată afară’? (Ioan 6:37, NTR)”. 

Cititorule, nu te întreb dacă ai fost vreodată un rătăcitor 

precum David, sau dacă ai trăit ceea ce oamenii denumesc o 

viață fără reproș. Eu te întreb – Ai venit vreodată la Hristos? 

Ți-ai predat vreodată inima în mâna Lui? Dacă da, El este 
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dornic și gata să te îmbrace cu neprihănirea Lui, să îți dea Du-

hul Lui cel sfânt, pentru a te sfinți și a te transforma, prin pu-

terea Duhului, în unul dintre cei „evlavioși”, care se roagă 

Lui! 
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CAPITOLUL 6.  
 

ÎN PERICOL 

 

 

„Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă în-

conjuri cu cântări de izbăvire”  

Ps. 32:7 

 

Soarele roșu strălucitor cobora dincolo de linia apusului 

pe când David reușea, după multe încercări, să aprindă mica 

grămadă de bețe și frunze. Aproape că nu mai era niciun fel 

de lumină cât vedeai cu ochii și, după nu multă vreme, totul 

era întuneric bocnă, căci luna încă nu răsărise. Singurul loc 

luminos din toată acea pustietate era tufișul lângă care tână-

rul nostru englez așeza cu grijă băț după băț peste focul lui, 

în vegherea sa singuratică de noapte. 

„N-am voie să adorm”, se gândea David, „altfel focul se va 

stinge, mai ales că, acum, nu vreau să irosesc prețiosul meu com-

bustibil pentru a face un foc mai mare, și care să dureze fără ca 
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eu să îi port constant de grijă. Deșertul mi se pare acum mai li-

niștit decât în mod obișnuit. Chiar și șacalii au amuțit și nu se 

aude nici măcar lătratul oribil al hienelor!” David și-a așezat 

urechea aproape de pământ pentru a asculta când, deodată, 

chiar în acea noapte liniștită, lângă foc, a simțit ceva care a 

făcut să se ridice părul pe el. David a aruncat degrabă mai 

multe bețe pe foc și a făcut ca flacăra să se înalțe sus, timp în 

care s-a uitat agitat într-o anume direcție, apoi s-a plecat din 

nou cu urechea la pământ pentru a asculta. 

„Nu, nu este o greșeală, am auzit bine acel sunet chiar dacă 

e poate la câțiva kilometri de aici. Este răcnetul unui leu! Nu voi 

lăsa focul să se stingă, căci este singurul meu mijloc de protecție, 

cu excepția îndurării, a grijii veghetoare a Dumnezeului meu!” 

Când David a observat că briza de noapte sufla din direc-

ția unde auzise răcnetul leului, acest lucru n-a fost o simplă 

consolare pentru el. Întrucât se afla în bătaia vântului, groaz-

nicul rege al deșertului avea puține șanse să miroasă rămăși-

țele antilopei pe care băiatul o pregătea la foc, sau chiar să 

adulmece mirosul de om. Cu toate acestea, David se afla într-

o situație destul de neplăcută acolo, singur în pustietatea 

aceea, știind că o fiară sălbatică răcnea în depărtare și că nu 

exista niciun fel de barieră între cei doi! Într-un fel natural, 

David și-a amintit în acest pericol straniu de un verset din 

epistola sfântului Petru. „Fiți treji și vegheați! Pentru că po-

trivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și 

caută pe cine să înghită” (1Petru 5:8). 
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„O, cât de grijuliu sunt acum, cu ce nerăbdare și anxietate 

mă păzesc acum împotriva leului care nu poate să îmi distrugă 

decât trupul, dar n-am făcut așa față de cel care era cât pe ce să-

mi distrugă sufletul!”, gândea David. „Stau aici acum, nu voi 

ațipi, ci voi economisi orice băț, ca și cum ar valora greutatea lui 

în aur, stârnind focul pentru a fi cât mai mare, ascultând, ve-

ghind, așteptând, pregătindu-mă în orice clipă să îl atac cu su-

lița! Dar cât de nepăsător eram în zilele în care mă complăceam 

în păcat! Vai, cum râdeam, ca un păgân, la ideea de pericol. Mă 

mâniam când alții mă avertizau, oricât de înțelept o făceau. 

Aproape că nici n-am crezut că exista diavolul, și m-am jucat cu 

numele distrugătorului sufletului meu prin vorbele mele. Nu m-

am temut de leul care caută să devoreze, mai mult decât ar pu-

tea să caute să se mai apere această antilopă moartă. De ce am 

fost atât de ușuratic și nepăsător? Pentru că eram mort în păcat. 

Conștiința mea era moartă! Mulțumesc, Doamne, Dumnezeul 

îndurării, că n-am pierit atunci pe vecie, că n-am fost chemat 

înaintea judecății ca un nepocăit, ca un criminal neiertat!” 

Tânărul nostru rătăcitor a stat acolo alimentând focul 

vreme de câteva ore, în timp ce lumina lunii așternea o um-

bră lungă împrejurul lui și mii de stele strălucitoare păreau 

să zâmbească pe cerul de un albastru închis de deasupra lui. 

Alimentat constant pentru a speria leii și alte fiare de pradă, 

focul a fost precum harul lui Dumnezeu în inimă, pe care 

orice credincios trebuie să îl întețească cu grijă, prin veghere 

și rugăciune. O, dragă cititorule, când descoperim că inimile 
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noastre se răcesc față de Dumnezeu, când lumina noastră nu 

mai strălucește înaintea oamenilor, când ațipim și devenim 

nepăsători în umblarea noastră în credință, să ne cutremu-

răm și să ne înnoim vigilența. Să ne amintim că vrăjmașul 

nostru nu doarme, că ispita și pericolul sunt aproape și că ele 

sunt pericole cu mult mai mari decât orice poate să ne ame-

nințe viața trupească! 

În câteva rânduri, David părea că vede niște forme ca 

prin ceață, ca umbrele, mișcându-se în depărtare; apoi părea 

că le vede din ce în ce mai clar. După aceea, a auzit sunetul 

unui răcnet încet de leu, care, oricând se face auzit, produce 

groază în inimă. A încercat să își păstreze sufletul calm, pu-

nându-și credința în Dumnezeu – să conștientizeze siguranța 

prețioasă care se găsește în cuvintele Mântuitorului: „Nu se 

vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, niciuna din ele nu este 

uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt 

numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât 

multe vrăbii” (Luca 12:6-7). Cine ar putea fi atât de lipsit de 

temeri cum este creștinul care se odihnește la umbra aripilor 

Celui atotputernic? De ce anume să se teamă acela față de 

care însăși moartea, oricând și oricum ar veni, nu este decât 

un mesager al dragostei, care să îl conducă în prezența Tată-

lui său ceresc? 

Chiar dacă David a găsit mângâiere în astfel de gânduri, 

el a devenit şi mai mulțumitor atunci când lunga noapte a 

început să se disipeze, deși ... mult, mult prea încet! În final, 
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aura soarelui a apărut la orizont, dimineața și-a făcut apari-

ția, și iată-l pe tânărul nostru rătăcitor viu și nevătămat. 

Cât de mult se gândise el de-a lungul nopții la familia sa 

de acasă și la fiecare membru al ei. Memoria îi părea atât de 

împrospătată, amintindu-și de fiecare față pe care o îndră-

gea, până când aproape că se imagina stând alături de familia 

lui în jurul mesei pline de veselie, cu micuța Nelly pe genun-

chii lui. Și, o, cât de profund s-a rugat el toată noaptea pentru 

toți cei de la ferma Greenside: pentru bunul său tată, pentru 

blânda lui mamă, pentru surorile ce erau permanent o sursă 

de bucurie și cei mai buni prieteni ai lui! Ce hotărâri zeloase 

a făcut David, dacă Dumnezeu ar fi găsit plăcere să îi salveze 

viața și să îi dea posibilitatea să se întoarcă în Anglia. Ar fi 

fost atunci mângâierea și ajutorul părinților lui, un frate ade-

vărat și un apărător pentru surorile lui. Cu câtă veselie ar 

munci el, nu pentru un stăpân crud, ci pentru un tată iubitor. 

Nu ca un rob, ci ca un fiu! Și chiar într-un astfel de duh ar în-

cerca să slujească pentru Dumnezeul lui. Iar lucrarea lui nu 

putea fi una mânată de frica unui sclav, ci motivată de o dra-

goste fierbinte, recunoscătoare! Nu s-ar gândi în niciun fel că 

îndatorirea lui ar fi prea grea, nici prea chinuitoare, dacă ar 

fi chemat să muncească din greu de dragul Mântuitorului lui 

milostiv! 

Acum se luminase de câtva timp, soarele răsărise, iar Da-

vid admira cu surprindere scena schimbată care se afla îna-

intea lui. La depărtare de mai puțin de o milă îi apăru un lac 
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mare și frumos, reflectând strălucirea soarelui ca o oglindă 

lustruită! Ici și colo apăreau mici insule, ca niște puncte pe 

întinderea albastră a apelor. Scena era atât de atrăgătoare și 

contrasta atât de mult cu sălbăticia aridă peste care apusese 

soarele cu o seară înainte! 

David s-a holbat cu admirație, dar nu cu plăcere. El știa 

că privea la un miraj, și că totul era la fel de fals pe cât era de 

frumos; că, în ciuda acelui lac strălucitor din fața ochilor lui, 

putea totuși să piară de sete! Pe cât de întinse păreau apele, 

tânărul nostru rătăcitor știa că nu exista nici măcar un strop 

de umezeală reală în el, cu care să-și răcorească buzele arse 

de soare. Ar fi dat cu bucurie toată acea scenă încântătoare 

pe o singură cană cu apă rece! 

„Ah”, și-a spus David cu un suspin, „dacă aș fi ajuns în 

acest punct în timpul nopții și dacă n-aș fi avut parte de ținutul 

în care mă aflu, cât de repede și cu ce încântare m-aș fi aruncat 

în lac! Cum aș fi alergat către el, oricât de mare ar fi fost dure-

rea, și cum m-aș fi scufundat în apele lui răcoritoare! În zilele 

ignoranței mele, așa am privit la plăcerea păcătoasă. Ea era ca 

un miraj pentru sufletul meu. Am umblat constant după ea și n-

am lăsat pe nimeni să mă oprească! Am făcut tot ce mi-a stat în 

putință să obțin ce îmi doream, și totuși ce am găsit? Ce am ob-

ținut? În niciun caz ape răcoritoare, nu, ci doar acest nisip sterp! 

O, cât de multă suferință a fost necesară ca să mă învețe lecția 
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că setea sufletului după fericire nu poate fi stinsă de mirajul lu-

mii! Ea poate fi satisfăcută doar de dragostea Aceluia care a 

spus: „Cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).” 

David își imagina că, odată cu trecerea nopții, cele mai 

mari pericole date de fiarele sălbatice aveau să treacă, și că 

oricât ar suferi din cauza căldurii soarelui, cel puțin va avea 

parte de un pic mai multă siguranță, oferită chiar de acesta. 

Dar apoi, după ce a privit mirajul pentru câtva timp, și-a în-

dreptat din întâmplare privirea într-o altă direcție, moment 

în care parcă s-a declanșat alarma! Ce este acea vietate care 

se îndreaptă către el? O creatură singuratică, dar uriașă. Nu 

este nici girafă, și nici zebră! 

Singur și lipsit de apărare, David simțea că inima începe 

să-i bată tare, suspectând că avea de-a face cu o altfel de cre-

atură, care vedea atât de rapid peste nisipuri! N-a durat 

multă vreme până când îndoielile s-au risipit, căci un leu 

uriaș se îndrepta galopant către el. Venea cu viteza săgeții că-

tre tânărul nostru rătăcitor. Pe măsură ce se apropia, leul și-

a încetinit viteza și, foarte curând, alergarea lui galopantă s-

a schimbat într-o umblare lentă. În acea clipă, David ar fi fost 

în stare să-și dea mâna lui stângă pentru o pușcă în cea 

dreaptă. Știa foarte bine că biata lui suliță i-ar fi fost de puțin 

folos într-o luptă cu un inamic atât de puternic precum re-

gele deșertului. Nici măcar n-ar fi încercat să arunce sulița 

către leu, căci tot ce-ar fi produs ar fi fost iritarea animalului, 

nicidecum să îl rănească de moarte. 
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Deși era un lucru groaznic să stea privind apropierea 

treptată a leului, totuși David a fost mai calm și liniștit decât 

în circumstanțe cu mult mai grele pentru viața lui trupească. 

Chiar și în acele momente groaznice, exista în el un simță-

mânt al prezenței lui Dumnezeu, care i-a întărit sufletul pen-

tru a înfrunta pericolul și, dacă era nevoie, pentru a înfrunta 

chiar moartea, așa cum un creștin ar trebui să o facă! 

David a rămas cu privirea fixă asupra leului, dar ochii 

pofticioși ai acestuia erau nedezlipiți de noua lui pradă! Tâ-

nărul auzise adesea povești printre hotentoți, despre aven-

turi cu fiare sălbatice, în timpul cărora puterea ochiului ome-

nesc fusese ceea ce înfrânase până și leul să atace pe omul 

care îl privea fix în ochi. David nu și-a pus atâta credință în 

astfel de povești, ci el replica mereu, spunând că cea mai 

bună folosire a ochiului în astfel de situații era să țintești 

bine fiara cu un glonț. Dar tânărul englez nu avea acum nicio 

armă de apărare. Mai mult, i se părea chiar că îndrăznește 

prea mult și că îl stârnește pe leu, studiindu-l cu o privire atât 

de fixă încât părea ca și cum s-ar fi transformat într-o sta-

tuie. Ca și cum ar fi fost vrăjit pe jumătate, leul a avansat din 

ce în ce mai încet, pășind ca o pisică pe nisip, legănându-și 

sacadat coada și strecurând printre colții lui, din când în 

când, câte un răget scurt. 

Așa au trecut cinci, apoi zece minute, căci fiecare minut 

părea să dureze un ceas. Suspansul devenise aproape insu-
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portabil. Sfârșitul părea să fie imediat. Leul se afla la doar câ-

țiva metri de tânărul englez și dintr-o dată, scuturându-și 

trupul într-un acces de mânie, s-a așezat în poziție de atac! O 

clipă a durat, și fiara s-a repezit către David... 

Chiar în această clipă, o împușcătură puternică a sunat în 

aer, apoi alta, și alta. Până să își dea David seama că salvatorii 

lui se aflau foarte aproape, leul s-a rostogolit pe nisip, cu un 

răget sălbatic de agonie, dându-și acolo viața în scurtă 

vreme, la doar câțiva pași de cel ce putea fi următoarea lui 

victimă. 
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CAPITOLUL 7.  
 

HOTĂRÂRI ȘI DORINȚE 

 

 

„‚Eu’ – zice Domnul – ‚te voi învăța, și-ți voi arăta calea 

pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, și voi avea privirea în-

dreptată asupra ta’”  

Ps. 32:8 

 

„Bine țintit și splendid trofeu!”, exclamă o voce voioasă și 

puternică, în limba engleză, în timp ce un vânător tânăr a ga-

lopat până la locul unde leul stătea întins, urmat de un altul, 

cu câțiva ani mai în vârstă, a cărui față bronzată, cu barbă 

roșcată, trăda originea sa britanică. 

„Ai scăpat ca prin urechile acului”, îi strigă cel de-al doilea 

călăreț lui David, care stătea nemișcat, ca și cum ar fi fost în-

țepenit în pământ. 

„O... eliberare... miraculoasă”, bâlbâi tânărul. 
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„O, da, o eliberare plină de îndurare”, repetă primul călă-

reț, al cărui nume era Carlton. „A trebuit să facem un ocol ca 

să prindem un loc de unde să tragem bine și ne-am temut în fie-

care clipă că fiara avea să sprinteze către tine înainte de a ne 

putea apropia suficient ca să fim siguri că o vom ținti. A trebuit 

în final să trag chiar dacă distanța era lungă, și nici nu m-am 

așteptat ca glonțul să îl lovească. Ce creatură splendidă este leul 

acesta, Smith! Dintre toate capturile noastre, acesta este de de-

parte cel mai frumos trofeu!” 

Descălecând, tânărul englez a măsurat cu admirație ca-

davrul imens a ceea ce fusese până nu demult un leu înfioră-

tor. 

„Ești un tip plin de curaj”, a observat Smith față de David. 

„L-ai înfruntat ca un erou!” 

„De fapt nu puteam nici să mă lupt cu el, și nici să fug”, răs-

punse simplu David, „deşi aș fi ales fără ezitare oricare din 

aceste variante, dacă aș fi putut”. 

„Cum se face că ai ajuns aici – și fără armă – singur în pus-

tietatea asta?”, întrebă Carlton cu o oarecare curiozitate și in-

teres. 

„Am slujit pe Hans Kuhe, boierul care este proprietarul că-

ruței cu coviltir ale cărei urme le puteți vedea colo. M-am rănit 

la picior și el nu mi-a dat voie să merg în căruță, așa că, nepu-

tând să țin pasul cu ei pe jos, am rămas în urmă.” 
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„Ce brută!”, exclamă tânărul vânător. 

„Dar, în ciuda neputinței tale, se pare că ai avut un pic de 

succes la vânătoare”, observă Smith, arătând cu ochii către ce 

mai rămăsese din acea antilopă. 

„A, nu puteam să alerg după pradă, așa că a venit singură 

la mine”, răspunse David, cu o inimă plină de recunoștință. 

„Niște câini sălbatici au alergat-o și au pus-o jos aproape de lo-

cul acesta și, folosindu-mă de jumătatea asta de suliță, am fost 

în stare să îi alung și astfel să mă înfrupt din ceea ce Dumnezeu 

mi-a dat. Tot El a fost Acela care v-a adus aici, domnilor – vă 

datorez viața și vă mulțumesc din tot sufletul!” 

„Am ajuns aici chiar la timp”, observă Smith. 

Carlton deja începuse să măsoare leul, care avea dimen-

siuni impresionante, și vorbea destul de repede pe măsură ce 

continua să își admire trofeul. 

„Acest rege al fiarelor sălbatice își merită numele. Ne-a tâ-

rât până aici toată noaptea, aducându-ne acest loc pustiu. S-a 

tot învârtit noaptea trecută în jurul taberei noastre și a făcut ca 

vitele noastre să fie constant agitate de groază. Dar nu a îndrăz-

nit să se aventureze într-un atac, și astfel s-a îndepărtat înainte 

ca să putem să îl prindem în bătaia puștii. Așa că am încălecat 

și ne-am luat după urmele lui prin întuneric până s-a făcut su-

ficientă lumină ca să îl putem vedea. Dar mă îndoiesc că l-am fi 
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putut vâna vreodată, dacă nu l-ai fi înfruntat tu și nu l-ai fi ți-

nut relativ nemișcat. Fără îndoială că tu ești eroul acestei aven-

turi și meriți să primești coada lui drept trofeu.” 

„Evident, dacă vrei, poți să te alături grupului nostru”, se 

adresă dl. Smith cu bunătate lui David. „Căruțele noastre își 

vor face apariția cam într-un ceas, căci intenționăm să poposim 

deseară la izvorul Quagga”. 

„Iar Smith se va ocupa de rana din piciorul tău, căci este chi-

rurg”, spuse Carlton zâmbăreț. „El este doctorul din grupul 

nostru, și se pricepe de minune să pună la loc oasele ori să taie 

foarte repede un picior bolnav!” 

David a acceptat cu bucurie oferta compatrioților lui. Su-

netul limbii lui materne, în puritatea ei, a fost ca o melodie 

frumoasă în urechile lui, iar bunătatea sinceră, pe care a în-

tâlnit-o la aceștia l-a făcut și mai fericit, gândindu-se la com-

portamentul dur al boierului. Și cât de minunat a fost îngrijit 

de data aceasta tânărul rătăcitor. Celui înfometat, i s-a trimis 

mâncare. Celui fără prieteni, i s-au trimis prieteni. Celui nea-

jutorat, i s-a dat o mare scăpare! Toate acestea au îndulcit și 

mai mult orice binecuvântare pe care David a primit-o, fă-

cându-l să le privească în totalitate ca venind direct de la 

Dumnezeu. 

Mulțumirea este mama fericirii. Putem să afirmăm fără 

să greșim că acela care are o inimă dornică să aducă laudă nu 

va fi lipsit de motivele pentru care să o aducă. Vânătorii au 
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propus acum să se grăbească pentru a ajunge la căruțele lor, 

și să trimită înapoi câțiva hotentoți pentru a jupuirea leului. 

„Și probabil că se vor înfrupta și din cadavrul acestuia”, 

râse Carlton. „Pentru ei, totul e să aibă cât se poate de multă 

carne, căci nu contează prea mult de la ce animal provine.” 

„N-ai vrea să te iau cu mine, pe calul meu?”, îl întrebă 

Smith pe David. 

David a refuzat oferta cu politețe, spunând că durerea 

din gleznă era mult prea mare ca să poată suporta o astfel de 

călătorie. Dincolo de asta, nu dorea să creeze vreun inconve-

nient celui care îi salvase viața. Mai degrabă prefera să ră-

mână acolo unde era și să vegheze alături de leul mort până 

când își făceau apariția căruțele. 

„O să-mi încarc carabina și ți-o las aici”, spuse Smith. „Ai 

putea avea parte de vizitatori nepoftiți câtă vreme vei rămâne 

singur aici.” 

„O să țin minte să-ți trimit prin hotentoți ceva să mănânci 

pentru micul dejun”, adăugă Carlton. „Apoi, deși văd că ai su-

ficient de mâncare aici, apa îți cam lipsește.” 

În câteva cuvinte pornite din inimă, David le-a mulțumit 

din nou proaspeților lui prieteni, care n-au așteptat prea 

multă vreme, ci au încălecat repede de cai. Voioși și fericiți, 

au plecat către căruțele lor, încântați că au reușit să ucidă 
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leul, dar și mai bucuroși că au putut fi folosiți spre salvarea 

unui tânăr galant de la un sfârșit groaznic. 

Încă odată, David a rămas acolo singur, dar, de data 

aceasta, singurătatea nu a fost privită cu supărare, ci dimpo-

trivă, cu bucurie, căci în mijlocul ei putea să își verse mai bine 

inima în recunoștință adâncă înaintea lui Dumnezeu. Mai 

mult decât atât, el putea acum, în tăcere, cu mult mai multă 

speranță, să ia decizii serioase pentru viitor. Acum putea să 

Îl roage pe Dumnezeu pentru împlinirea acelei promisiuni 

pline de har, cuprinsă în psalmul favorit al mamei sale: „Te 

voi învăța și îți voi arăta calea pe care să mergi”. David s-a ho-

tărât ca, începând cu acea zi, să nu mai facă niciun pas im-

portant în viață fără a se ruga pentru a căpăta călăuzire de 

sus. De asemenea, el nu mai putea tolera să rămână pe căile 

sale rătăcitoare care să îl atragă de pe calea cea dreaptă. De 

aceea, a strigat după ajutorul Duhului lui Dumnezeu. 

„Ce înseamnă oare ce spune Dumnezeu aici, că ‚Te voi călă-

uzi cu privirea Mea’?”, reflectă David asupra exprimării. Este 

bine să ne gândim mereu la astfel de pasaje până când înțele-

sul lor deplin devine clar în mințile noastre. 

„Îmi amintesc”, se gândi tânărul Aspinall, „că atunci când 

eu și Minnie eram copii, mama vorbea tatălui nostru despre 

comportamentul nostru în lipsa lui, când pleca la târg trei zile 

la rând. ‚Am avut ceva necazuri cu David’, zicea ea – și îndrăz-

nesc să spun că nu erau niște mici necazuri – ‚căci el nu pune la 
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inimă întotdeauna ce i se spune. Dar, în ce privește o pe micuța 

Minnie, o privire este suficientă pentru ea’. Minnie era atât de 

ascultătoare față de mama, încât putea fi călăuzită doar cu pri-

virea. O, ăsta trebuie să fie înțelesul acestor cuvinte din psalm 

și ce înțeles frumos! Mi-am trăit viața de până acum ca un copil 

neascultător, încăpățânat, iar Dumnezeu a trebuit să mă aducă 

înapoi la El prin mijloace dureroase. Am avut parte de rușine și 

sărăcie, de durere și pericole, și toate aceste încercări au fost ne-

cesare, căci niciuna nu mi-a fost scutită. N-aș fi avut parte de 

toate acestea, dacă aș fi ascultat încă din primul moment de vo-

cea conștiinței. Da, conștiința care aplică Scriptura trebuie să 

fie privirea aceea călăuzitoare din partea Domnului. Iar omul 

care o urmează pe deplin și cu credincioșie este acela pe care 

Dumnezeu îl călăuzește cu privirea Sa. 

Cea mai mare dorință pe care David o avea acum pentru 

această lume era să se întoarcă la familia lui și să împlinească 

acele dorințe ale părinților, care acum deveniseră și dorințele 

lui. Până și amintirea vieții sale pasagere și dureroase din 

Londra care îl făcuse cândva să refuze întoarcerea la Green-

side, era acum insuficientă pentru a stăvili această dorință. 

Gândul de a trăi din nou în zona bine-cunoscută și de a auzi 

iarăși vocile dragi care îi erau familiare – gândul de a se că-

țăra toamna în copacii din livadă, de unde să arunce merele 

acelea dulci în coșul Elizei, a cărei față mereu zâmbitoare pă-

rea rotundă și roșcată ca un măr copt – sau gândul de a sta 
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împreună în jurul focului în serile de iarnă, povestind întâm-

plări din viața Africii – cât de minunat trebuie să fie! Apoi 

mersul alături de tata și mama, printre lanurile verzi, către 

biserica din deal, cu Jenny la dreapta lui; sau să asculte cân-

tările melodioase din gura lui Minnie, învățând-o pe Nelly 

imnul de seară – toate acestea erau ca un vis fericit pentru 

sărmanul rătăcit în Africa, mult prea strălucitor pentru a se 

împlini vreodată! 

Dar cum ar putea să ajungă David înapoi în Anglia? Fără 

îndoială că vânătorii generoși arătaseră deja multă bunătate 

prin faptul că voiau să îl ia în siguranță cu ei, pentru a fi parte 

din colonia lor, unde cel puțin n-ar mai fi fost în pericolul de 

a muri de foame sau de a pieri din cauza atacurilor fiarelor 

sălbatice sau ale băștinașilor. Dar David simțea că nu avea ni-

ciun drept să se aștepte la nimic mai mult din partea lor. 

Rana din glezna lui era atât de severă, încât se temea că ar fi 

putut trece foarte multă vreme până când ar avea din nou 

șansa de a putea să își procure cele necesare pentru întoarce-

rea acasă. Și totuși, odată ajuns la Capul Bunei Speranțe, ar 

putea să câștige câte ceva lucrând cu mâinile sale, dar știa din 

proprie experiență că avea să treacă multă vreme până când 

să poată economisi suficienți bani că să-și poată plăti drumul 

înapoi către Anglia. Și câte alte lucruri nu s-ar putea petrece 

între timp! David era acum într-o stare aproape febrilă dato-

rită căldurii, secetei și a durerii din gleznă. Apoi se poate ca și 

aventura cu leul să-i fi zguduit, pentru câtva timp, nervii. 
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Fără îndoială că a înfrunta de unul singur o creatură atât de 

înfricoșătoare și atât de multă vreme, era suficient ca să 

pună la încercare chiar și pe cei mai stăpâni pe ei înșiși. Toate 

acestea au produs împreună un efect deprimant asupra du-

hului lui. O frică oribilă a venit asupra lui, gândindu-se că ar 

putea să nu-l mai vadă niciodată pe tatăl său, ar putea să nu 

fie capabil niciodată să își mai ceară iertare, ba chiar se gân-

dea că ar putea să ajungă în Anglia prea târziu, și să găsească 

ferma în mâinile unor străini, familia plecată.... Ar putea 

chiar să nu mai găsească nici o rămășiță a celor dragi, decât 

niște morminte în curtea bisericii! 

David a suspinat cu voce tare în timp ce aceste gânduri 

febrile îi cuprindeau mintea cu o vioiciune care părea să le 

facă din ce în ce mai reale. O, dacă ar fi avut aripi să zboare 

acasă! Cum ar putea să suporte el așteptarea acestor luni, 

poate chiar ani, înainte de a se putea îmbarca pe vapor, către 

bătrâna Anglie! Ar fi oare greșit să se roage, să își dorească să 

câștige bani, știind că banii erau ceea ce îi lipsea ca să poată 

ajunge acasă? David s-a rugat și s-a rugat cu toată inima. A 

cerut lui Dumnezeu să i se poată deschide o cale și ca tatăl lui 

să mai trăiască, pentru a experimenta bucuria întoarcerii fi-

ului său risipitor. 
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CAPITOLUL 8.  
 

CĂLĂUZIREA 

 

 

„‚Eu’ – zice Domnul – ‚te voi învăța, și-ți voi arăta calea 

pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea în-

dreptată asupra ta’”  

Ps. 32:8 

 

Viteza cu care se deplasau cele două căruțe ce aparțineau 

vânătorilor englezi, chiar dacă era cu siguranță mai mare de-

cât cea a boierului, care pierduse atât de mulți din bivolii lui, 

părea mult prea mică pentru nerăbdătorul David. Cu toate 

acestea, el nu a rămas în suferință, lipsit de apă până la sosi-

rea acestora, căci o ceată de hotentoți, trimiși de vânători, ei 

înșiși implicați în uciderea leului, a sosit la scurtă vreme pen-

tru a căra pielea și colții leului, iar Smith nu uitase să trimită 

prin ei apă și alte lucruri necesare lui David. 



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

80 

Chiar dacă într-o oarecare măsură fusese împrospătat, 

David tânjea după adăpostul din căruța cu coviltir, unde să 

se protejeze câtuși de puțin de soarele arzător. Mai mult, el nu 

se afla întocmai pe traseul pe care căruțele aveau să treacă. 

Vă amintiți, poate, că David a trebuit să se abată un pic de la 

drum, în căutarea acelui tufiș. Pentru că imaginea și mirosul 

hotentoților implicați în jupuirea leului nu era deloc plăcute, 

David și-a luat pușca și sulița pentru a se ajuta în drumul lui 

înapoi către zona pe unde aveau să treacă căruțele, unde încă 

se mai vedea urma pe nisip a roților căruței lui Hans și a co-

pitelor late ale bivolilor lui obosiți. Tânărul nostru nu avea de 

parcurs o distanță prea mare, dar a încercat în van să se gră-

bească, căci durerea din gleznă aproape că îl ținea pe loc. În 

pieptul rătăcitorului s-au stârnit deodată emoții de indig-

nare când și-a amintit de răul care i se făcuse și de faptul că 

purtarea crudă a stăpânului său fără inimă aproape că îl lă-

sase pradă leului. 

Pe când David reflecta la aceste lucruri în mintea sa, pri-

virea i-a fost atrasă de un obiect care se afla la doar câțiva 

pași de el, pe jumătate îngropat în urma roții căruței boieru-

lui. Într-o clipă și-a dat seama despre ce era vorba și, gră-

bindu-se către acel loc pe cât de repede îi permitea durerea 

din gleznă, a ridicat din nisip un portofel mare din piele, plin 

din monede de aur, acel aur pe care Hans Kuhe îl prețuia mai 

mult decât orice altceva pe pământ, probabil cu excepția sti-

clei lui de coniac și a pipei. 
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Într-o clipă, asupra minții lui David s-au năpustit o mul-

țime de simțăminte contradictorii, pe când ținea în mână 

portofelul greu, scăpat pe drum de bărbatul care aproape că 

fusese ucigașul lui. Primul gând care i-a venit în minte a fost: 

„Ăsta trebuie să fie trimis ca răspuns la rugăciunea mea. Acești 

bani mă vor duce acasă!” Apoi a urmat o luptă ciudată în inte-

riorul lui, un fel de dialog pe care David l-a purtat cu propriul 

său suflet. Sau, mai degrabă, exista un Ispititor al omului 

care vorbea pe de o parte, iar Conștiința răspundea de cea-

laltă parte. Dacă cititorul nu a experimentat câtuși de puțin 

un astfel de conflict interior, atunci mă tem că asta se dato-

rează faptului că și-a redus conștiința la tăcere, nu că păcatul 

ar fi mort în el. 

ISPITITORUL – De ce te-ai îndoi chiar și o clipă dacă este 

drept să îți însușești acești bani, pe care Providența i-a așezat 

chiar în calea ta? 

CONȘTIINȚA – Este scris, „Să nu poftești” și „Să nu furi”. 

ISPITITORUL – Boierul acela vrednic de ură îți datorează 

plata. Este normal să iei banii. 

CONȘTIINȚA – Boierul îți datorează o singură monedă de 

aur, care poate fi a ta de drept. Acel portofel, judecând după 

greutatea lui, conține cel puțin patruzeci de bani de aur. 

ISPITITORUL – Dar gândește-te cât de multe fapte bune ai 

putea face cu acei bani. În mâinile boierului, ei vor fi cheltuiți 

pe beții sau chiar pe lucruri mai rele. În mâinile tale, cu ajutorul 
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acestor bani, îți vei face părinții fericiți. Te vei duce înapoi la 

familia ta, față de care ai păcătuit când ai părăsit-o. 

CONȘTIINȚA – Felul cum banii vor fi cheltuiți de un alt om 

nu este treaba ta. Tu vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de 

comportamentul tău, nu de al boierului. Bogăția câștigată prin 

mijloace necinstite nu aduce nicio binecuvântare, ci doar bles-

teme. Nimeni să nu facă vreun rău, crezând că prin aceasta se 

va ajunge la ceva bun. 

ISPITITORUL – Dar gândește-te la cât de greșit te-au tratat 

alții. Amintește-ți de cuvintele pline de insultă – chiar la lovitu-

rile pe care a trebuit să le înduri. Gândește-te la barbaria ace-

luia care a fost în stare să abandoneze în pustiu un slujitor cre-

dincios, lăsându-l în mâinile unei morți groaznice, și asta dato-

rită unei răni pe care ai căpătat-o în timpul slujirii lui. Dacă nu 

poți păstra toți banii pentru tine, măcar aruncă portofelul. 

Lasă-l să fie găsit de cineva care va folosi banii fără să își pună 

atâtea întrebări. Ia din el banul care îți aparține de drept, apoi 

aruncă-i pe ceilalți în stânga și în dreapta. Poate că nu-ți place 

să păstrezi banii dușmanului tău, dar măcar te poți bucura de 

„dulceața răzbunării”. Tiranul tău va avea astfel o mare 

pierdere și poate că, în felul acesta, va conștientiza că merită o 

pedeapsă dreaptă pentru comportamentul lui față de tine. 

CONȘTIINȚA – Este scris, „Faceți bine celor ce vă urăsc și 

rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” (Matei 
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5:44). De asemenea, este scris, „Dacă nu iertați oamenilor gre-

șelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre”. 

Există o regulă simplă și sigură, pe care orice slujitor al lui Hris-

tos este chemat să o urmeze: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biru-

iește răul prin bine” (Rom. 12:21). 

Conștiința a biruit în acest caz, iar David s-a bucurat de 

experiența binecuvântată a faptului că orice copil al lui Dum-

nezeu poate fi călăuzit de privirea Lui. 

Tânărul nostru s-a hotărât ca, imediat ce are ocazia, să 

înapoieze portofelul proprietarului de drept. Dar firea ome-

nească este slabă și el știa că, dacă o astfel de oportunitate ar 

fi luat multă vreme, ispita pe care tocmai o biruise s-ar fi pu-

tut întoarce cu o forță irezistibilă. Rațiunea i-a spus că ar fi 

mai bine ca portofelul să fie pus undeva unde n-ar mai fi stat 

în puterea lui să pună mâna pe acea comoară de aur. Știa că 

putea să treacă multă vreme până când îl va întâlni iarăși pe 

Hans Kuhe. David credea că boierul nu se afla la mai mult de 

o zi distanță de el, dar și că drumul pe care mergea alături de 

vânătorii englezi avea să sfârșească la izvorul Quagga, de 

unde, cel mai probabil, noua lui ceată avea să meargă într-o 

cu totul altă direcție. Oamenii cu care se însoțea acum știau 

mai bine decât David cum să trimită bani prin acea țară săl-

batică. De aceea, tânărul și-a pus în minte să le dea acestora 

portofelul, luând din el doar ceea ce era, de drept, salariul pe 

care și-l câștigase cu multă trudă. 
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Înainte ca vânătorii să își facă apariția călare, la scurtă 

distanță de căruțele lor, David s-a hotărât să meargă pe calea 

cea dreaptă. Imediat ce ei au descălecat și au venit la locul 

unde îi aștepta, tânărul Aspinall a pus portofelul în mâinile 

lui Smith, spunându-i că tocmai ce îl găsise pe drum, dar că 

știa că portofelul aparținea lui Hans Kuhe, boierul olandez, 

care locuia la Heinbok Kloof, și că spera că Smith și prietenul 

lui îl vor returna boierului. 

„Cum se face că îți poți da seama cine este proprietarul unui 

portofel care arată atât de obișnuit?”, întrebă dl. Carlton. 

„O, l-am văzut de câteva ori în mâinile proprietarului lui. 

Știu foarte bine că praful acela de tutun de pe fundul lui apar-

ține lui Hans.” 

„Atunci aș zice că Hans a fost de fapt prietenul tău.” 

„Cu greu ar putea cineva să îl numească prieten”, răspunse 

David cu un zâmbet. „Doar ieri îmi era stăpân.” 

„Stăpânul tău, da!”, exclamă Carlton. „Ce prieten te-ar fi 

abandonat să mori în deșert?” 

Carlton a tras un fluier scurt și s-a întors cu calul către 

căruțe. Smith a zâmbit, a băgat portofelul greu în unul din 

buzunarele sale, și i-a spus lui David că nu doar că se va îngriji 

ca portofelul să ajungă la proprietarul lui, ci îl va informa pe 

boier și cu privire la cine a fost cel ce l-a găsit şi a insistat să 

fie înapoiat. 
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„Acum, băiete”, spuse englezul, „dă-mi voie să mă fac pe 

chirurgul și să arunc o privire la glezna ta.” 

Cu multă îndemânare și blândețe, Smith a bandajat rana 

tânărului călător, ca un bun samaritean. În tot acest timp, 

Carlton stătea acolo și îi privea cu interes. Apoi cei trei s-au 

urcat în căruțele de care erau agățate multe trofee de vână-

toare şi care le-au oferit un adăpost foarte bun din calea ra-

zelor arzătoare ale amiezii. Smith l-a lăsat pe David să se 

odihnească în patul său de sub coviltir, unde băiatul s-a bu-

curat de un somn prelung, din care s-a trezit fără febră și cu 

o dispoziție mult mai bună. 

Fără îndoială că, pentru David, care fusese tratat ca un 

câine de către Hans Kuhe, a fost un lucru foarte plăcut să se 

găsească nu doar în compania concetățenilor lui, și a unor 

gentelmeni, dar și să fie conștient de faptul că ei manifestau 

o bunătate ieșită din comun față de el și că îi admirau curajul 

și onestitatea. Ceea ce îl făcea pe David să fie încântat era nu 

simpla speranță că Smith și Carlton ar fi putut într-un 

anume mod să îl ajute să se întoarcă în Anglia, ci el avea o 

inimă care era înfierbântată de bunătate, mai ales acolo, într-

un ținut străin, și după ce experimentase tot ce se putea mai 

rău. Astfel, tânărul nostru era înclinat în mod natural să gă-

sească plăcere în opiniile bune pe care vânătorii le aveau des-

pre el și, de aceea, nu îndrăznea să spună nimic care l-ar fi co-

borât din ochii lor. 
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Pe când cei trei stăteau împreună în căruță, vânătorii i-

au pus lui David câteva întrebări cu privire la locul nașterii 

sale și cu privire la familia lui, și păreau surprinși când au au-

zit că era fiul unui țăran englez. 

„Mi-aș fi închipuit că provii din rasa orășenilor noștri aro-

ganți”, observă Carlton, „când te-am văzut cum ai stat înain-

tea leului vreme de o jumătate de ceas, fără să clipești!” 

Obrajii lui David s-au înroșit de plăcere la auzul laudelor 

și nu s-a putut reține să nu le povestească despre o faptă cu-

rajoasă făcută de tatăl său în tinerețe, când John Aspinall sal-

vase o fată din calea unui taur înfuriat. Amândoi vânătorii 

au ascultat cu mare interes, iar Smith a citat ceva din Gol-

dsmith despre „mândria lor cu privire la oamenii de la țară”, 

care i-a înălțat și mai mult inima lui David. Conversația a luat 

apoi o altă turnură, subiectul concentrându-se asupra vână-

torii, iar camarazii lui David a fost încântați să afle că tânărul 

lor prieten știa foarte bine cum să mântuiască pistolul sau 

carabina.  

„Cred că cea mai bună împușcătură pe care am întâlnit-o 

vreodată era cea a fiului pădurarului”, observă Smith. „L-am 

văzut doborând o pasăre de mici dimensiuni din cer, aflată la o 

distanță de la care nu părea să fie mai mare decât un pai! Era și 

un tip foarte priceput, pe ce punea mâna îi mergea de minune. 

Ar fi fost de mare preț într-o expediție ca aceasta, căci putea să 

pregătească o cină sau să repare căruța, putea să facă o pereche 
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de încălțări și era în stare în același timp să mâne o turmă de 

vite, ca și cum ar fi fost cel mai bun bucătar, tâmplar, cizmar și 

vizitiu! Sărmanul băiat era înnebunit să vină cu mine în 

Africa!” 

„Dar de ce nu l-ai luat cu tine?”, întrebă Carlton. 

„Ei bine”, începu Smith cu un ton ezitant, ca și cum n-ar 

fi vrut să ofere motivele, „vedeți voi – băiatul a dat de necaz – 

a ajuns înaintea judecătorului și a fost trimis la închisoare. Pe 

de altă parte, eu nu prea suport în jurul meu pe cei al căror ca-

racter este pătat.” 

„Foarte corect, nu-i așa?”, spuse Carlton, întorcându-se de 

către David. 

Fața sărmanului nostru tânăr s-a înroșit din nou, dar de 

data aceasta nu de plăcere. Se simțea rușinat și neliniștit, și 

nu știa cum să răspundă. 

„Nu cred că ai vrea să îți iei de tovarăș pe vreun răufăcător 

de-ăsta”, continuă Carlton, văzându-l pe David ezitând. 

Din nou, în inima lui David, s-a născut o nouă luptă, un 

dialog între Ispititor și Conștiință, cu singura diferență că, de 

data aceasta, dialogul s-a purtat cu o rapiditate mai mare de-

cât ar putea autorul să scrie și cititorul să lectureze. 

ISPITITORUL – Ia-ți o față serioasă și spune „Nu” dintr-o 

dată. 

CONȘTIINȚA – Dar asta ar fi o minciună. 
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ISPITITORUL – Ei, ar fi doar o minciună nevinovată. N-ar 

face rău nimănui. 

CONȘTIINȚA – Te va răni greu, căci ai păcătui astfel. „Bu-

zele mincinoase sunt o urâciune înaintea Domnului.” 

Și din nou, David a simțit că ochiul călăuzitor al lui Dum-

nezeu era reprezentat de Scriptură, explicată de conștiință. 

„Sigur că n-ai vrea să te împrietenești cu astfel de răufăcă-

tori, nu-i așa?”, repetă Carlton, hotărât să capete un răspuns 

din partea lui David. 

„Am… am… am fost și eu într-o astfel de situație”, spuse 

David într-un efort disperat. 

„Atunci sunt sigur că în cazul tău acuzațiile au fost false!”, 

exclamă Smith. 

„Mi-aș dori să fie adevărat ce spui”, murmură sărmanul 

David, dorindu-și din toată inima să se găsească la 50 de mile 

depărtare de această discuție. 

A urmat apoi o tăcere de câteva secunde, după care Smith 

a menționat în treacăt către Carlton: „Orice s-ar fi petrecut 

atunci, băiatul este un om nobil acum. Nu vreau să mai revenim 

la acest subiect”. 

Efortul fusese făcut, adevărul fusese spus, iar David se 

bucura de mângâierea faptului că sinceritatea îl înălțase îna-

intea prietenilor lui, întrucât se temuse ca nu cumva să fie 

privit ca un răufăcător. Smith și Carlton l-au tratat cu și mai 
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multă bunătate decât înainte, în timp ce David a fost mângâ-

iat de simțământul că a ascultat de glasul conștiinței și a spus 

adevărul, așa cum orice creștin ar trebui să facă mereu. Acela 

care ascultă de călăuzirea blândă a Celui care îi ghidează pe 

sfinții Lui prin privirea Sa, nu poate să ajungă vreodată în si-

tuația în care să regrete că L-a urmat pe Dumnezeu fie în lu-

crurile mari, fie în cele mici! 

  



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

90 

  



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

91 

 
 

CAPITOLUL 9.  
 

PĂCĂTOSUL ÎMPIETRIT 

 

 

„Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-

i strunești cu un frâu și o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apro-

pie de tine”  

Ps. 32:9 

 

David și-a amintit de versetul de mai sus pe când privea 

la zbaterile unuia din bivolii însetați, un animal tânăr, încă-

pățânat și care nu se lăsa deloc condus de vizitiu. Împotrivi-

tor și încăpățânat, părea mai degrabă dispus să tragă în orice 

altă direcție, decât în cea corectă, iar David se gândea că 

această scenă reprezenta cu fidelitate viața lui din trecut. Și 

asta cu atât mai mult cu cât vizitiul încerca să îndrepte vitele 

către cel mai apropiat loc, unde se găsea un izvor bogat de 

apă. Bivolul arunca din picioare și încerca să lovească cu 

coarnele lui, pentru a scăpa din hamuri, făcând orice putea, 
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numai să nu se supună, atrăgând astfel asupra lui bici după 

bici, pedeapsă care ajunsese să fie foarte crudă, cu atât mai 

dureroasă cu cât era clar că n-ar fi trebuit să se ajungă la așa 

ceva. 

„Comportamentul meu a fost cândva foarte asemănător cu 

cel al acestui bivol necăjit”, gândea David, „chiar dacă, în cazul 

meu, n-aș putea să spun că aș fi avut scuza bivolului, care nu 

poate să priceapă gândul vizitiului. Am avut parte de lovituri 

groaznice, care au făcut ca inima mea să sângereze. Dar, într-

un final, am cedat și mi-am supus duhul mândru față de jugul 

lui Hristos. Mai mult, nici nu mai numesc asta un jug, căci toți 

cei care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu sunt eliberați de 

orice robie. Ei merg pe urmele pașilor Stăpânului lor și nu sunt 

conduși de la spate, ci Stăpânul merge înaintea lor și îi călău-

zește.” 

Între timp, soarele aluneca ușor către apus iar vizitiii ho-

tentoți spuneau că în curând aveau să ajungă la izvorul 

Quagga, înainte de apus. Acolo aveau să poposească peste 

noapte. 

„Se pare că nu vom fi singuri”, observă Carlton. „Văd o că-

ruță la aproape două mile înaintea noastră”. 

Cuvintele acestuia au fost mai degrabă o surpriză, căci 

David era sigur că nimeni nu trecuse pe lângă ei de când 

Hans Kuhe plecase în acea direcție. 
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„Trebuie să fie căruța boierului”, observă el, „dar e ciudat 

să îl găsim aici. El socotise că avea să părăsească izvorul Quagga 

în dimineața aceasta. Dacă așa stau lucrurile, atunci s-ar părea 

că nici n-a ajuns la apă.” 

„Poate că bivolii lui..”, sugeră Smith, „...poate că vitele au 

fost prea obosite pentru a trage de căruță și poate că le-a dezle-

gat şi le-a dus la izvor, lăsând căruța în drum până când se va 

întoarce”. 

„Vom ști în curând care este adevărul”, spuse Carlton. 

„Sper ca boierul să mai fie acolo, să se fi înțepenit cumva în 

nisip. În felul acesta, David ar putea avea plăcerea de a-i îna-

poia el însuși portofelul, și să poată vedea cum îi roșește obrazul 

acestuia”, adăugă Smith. 

După ce căruțele au mai avansat un pic, David a vorbit 

din nou, cu un accent ușor îngrijorat. „Cu siguranță că ni-

ciuna din vite nu mai este la căruță și, ceea ce este și mai ciudat, 

e că nimeni nu pare să fi fost lăsat acolo ca să o păzească. Hans 

Kuhe nu este omul care să își părăsească averea în felul ăsta.” 

„Chiar dacă a putut să își abandoneze la fel slujitorul cre-

dincios”, observă Carlton, ironic. 

„Se vede acolo un om – trebuie să fie boierul însuși – căci cu 

siguranță nu este un hotentot... stă întins pe pământ, la câțiva 

metri pe partea stângă a căruței... pare ca și cum este pe jumă-

tate dezbrăcat!”, exclamă Smith. 
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„Trebuie să se fi petrecut ceva rău cu el!”, exclamă David, 

ridicându-se în picioare. „Hans trebuie să fi fost atacat de băș-

tinași. Haideți să ne grăbim să vedem despre ce e vorba.” 

Bivolii au fost stârniți și biciuiți să meargă cu viteză. Cu 

fiecare metru cu care avansau, temerile lui David se confir-

mau. El a putut să recunoască imediat căruța lui Kuhe, dar 

acum era complet goală, numeroasele ei articole de mobilă, 

îmbrăcăminte, părți din caroserie, ustensilele de gătit, bucă-

țile de fildeș, pieile de animale, ouăle și penele de struț, toate 

acestea dispăruseră din locul unde odinioară păreau că for-

mează un adevărat muzeu pe roți. Un câine rănit care venea 

lătrând către David, ca și cum era încântat să-i vadă fața fa-

miliară, era singurul lucru care mai avea viață în toată acea 

priveliște dezolantă. Mai mult, una sau două săgeți dintre 

cele folosite de băștinași, o cutie goală în care odinioară erau 

păstrați biscuiții, niște țevi sparte și câteva sticle goale stă-

teau împrăștiate pe nisip, după ce fuseseră, în mod evident, 

călcate în picioare de cei care nu purtau niciodată încălțări. 

Prima căruță dintre cele trei ale englezilor a descoperit 

ceea ce părea să fie trupul lipsit de viață al boierului. În graba 

lui, David a sărit din căruță, uitând aproape total de durerea 

din gleznă. 

„Nu este mort! Nu este mort!”, exclamă David. „Nu este 

mort! Iată, se mișcă, își deschide ochii. Dacă am avea puțină 

apă…” 
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„Puțin coniac… puțin coniac!”, gemu boierul. 

Imediat au fost adusă apa. Sărmanul om, care stătuse 

acolo vreme de 24 de ore, a băut de parcă n-ar fi vrut să se 

oprească nici măcar o secundă. 

„Sper că nu este foarte grav rănit!”, strigă David. „Poate că 

rana din omoplat nu este adâncă. Nici n-a sângerat prea mult și 

nu cred că a atins vreo parte vitală.” 

„Dar rana pare să fi copt în jurul ei”, zise Smith, scuturând 

din cap cu gravitate. Apoi s-a întors repede la căruța lui, pen-

tru a aduce de-acolo lucruri care ar fi putut fi de ajutor unui 

om rănit. 

„Cum ai ajuns aici?”, întrebă dintr-o dată Hans Kuhe, 

ațintindu-și privirea cu o expresie sălbatică asupra lui David, 

care susținea pe genunchii lui capul boierului, în timp ce cu 

cealaltă mână îl ajuta să bea din sticla cu apă. 

„Ai putea mai bine să nu întrebi asta”, murmură Carlton, 

„căci nu datorită ție se află el aici sau oriunde pe această pla-

netă!” 

Probabil că el n-a intenționat ca vorbele lui să ajungă la 

urechile olandezului, dar acesta le-a auzit și înțeles, căci ime-

diat Hans a exclamat cu vehemență, ridicându-și mâna cu 

mult efort: „Da, da, din cauza asta a căzut ruina asupra mea! 

Ar fi trebuit să vegheze, să rămână veghetor. Astfel, sălbaticii 

n-ar fi năpustit asupra noastră și nu ne-ar fi lovit înainte să pot 



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

96 

ridica arma! Da, da, n-am avut parte de nimic altceva decât de 

ghinion de când l-am lăsat în urmă! Prima dată mi-am pierdut 

portofelul…” 

„Pe care David l-a găsit, și pe care David ți-l înapoiază”, 

spuse Smith, care a apărut în acel moment și, scoțând porto-

felul din buzunar, l-a dat tânărului care stătea acolo nemiș-

cat, pe genunchii lui, alături de fostul lui stăpân. 

„Poftim, toți banii dumitale sunt aici, cu excepția unui sin-

gur ban, pe care mi-l datorezi”, spuse David, așezând portofe-

lul greu în mâna arsă de soare care altfel ar fi fost imediat 

dornică să strângă în mână aurul, cu lăcomie. Dar, spre sur-

prinderea lui David, Hans nu a părut deloc interesat de por-

tofel. 

„Ce mai înseamnă acum banii pentru mine?”, spuse ge-

mând ticălosul om, așezându-se înapoi pe nisip. „Ar putea 

banii aceștia să facă așa încât moartea să întârzie chiar și oră, 

măcar un moment?” 

„Nici vorbă de moarte”, exclamă David. „Nu ai decât o rană 

ușoară de la săgeată”. 

„Dar săgeata era otrăvită!”, murmură Hans cu un oftat 

greu. „Nu mai există nimic pe acest pământ care să mă salveze!” 
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„Are dreptate”, spuse Smith, care tocmai ce examinase 

rana. „Petrece-ți timpul pe care îl mai ai, omule nefericit, fă-

când pace cu Dumnezeu, căci nicio pricepere omenească nu te 

mai poate ajuta acum.” 

„Pace cu Dumnezeu?”, gemu cu voce scăzută Hans. „Este 

prea târziu. Nu mi-a păsat de credință când eram sănătos, cum 

o să-mi pese acum…” 

„Roagă-te, o, roagă-te!”, exclamă David. „Dumnezeu este 

atât de îndurător… Eu însumi am parte de îndurarea Lui, dar 

trebuie să ne pocăim.” 

„Nu mă pot pocăi”, gemu păcătosul muribund, a cărui vi-

ață nu fusese altceva decât un șir lung de răzvrătiri, care își 

astupase urechile și inima la ofertele îndurării, până când de-

venise împietrit și înțepenit în vinovăția lui. 

„Dă-mi voie să îți spun ceea ce mi-a adus mângâiere – sin-

gura mea speranță”, spuse David cu emoții, căci conștiința îl 

îndemna să facă un ultim efort spre binele sufletului acelui 

om ticălos, chiar dacă prezența vânătorilor și conștientizarea 

nevredniciei lui îl împiedicau întrucâtva să vorbească: „Fe-

rice de cel…” 

„Nu mai există nicio fericire pentru mine, nici măcar una”, 

l-a întrerupt boierul. „Pleacă, băiete, pleacă, tu ai vrut să te 

porți bine cu mine, dar acum este prea târziu! Ia portofelul acela 

și păstrează-l, căci eu ți-am greșit, și merit toată soarta. Banii, 
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vitele, toată viața cea bună s-au dus! Nu mai vreau nimic al-

tceva decât un mormânt!” 

Acestea au fost ultimele cuvinte pe care Hans le-a mai 

rostit. Însoțitorii lui David l-au pus cu blândețe într-o căruță 

și acolo, cu multă grijă și bunătate, așa cum doar un fiu ar fi 

putut să arate, băiatul a avut grijă de vrăjmașul său în timp 

ce acesta își dădea ultima suflare. Cât de groaznic trebuie să 

fie patul morții pentru cel rău! David s-a rugat Dumnezeului 

lui într-o vreme când Acesta putea fi găsit. Hans, însă, a fost 

ca acei nefericiți care au neglijat avertismentele lui Noe, 

până când cei ce erau ai lui Dumnezeu au intrat în arcă, ușa a 

fost închisă, și toți cei care au refuzat îndurarea au fost șterși 

de pe fața pământului de apele potopului cel mare! 

Aproape că nici nu mai este necesar să vă spun cum de a 

venit acest necaz peste Hans. După ce a mâncat și a băut în 

exces, boierul a căzut într-un somn greu în căruța lui. Pollux, 

care nu se trudise niciodată pentru nimeni, a urmat exem-

plul stăpânului lui și a adormit, în timp ce vitele obosite s-au 

oprit în drum. Un băștinaș viclean, care venise să spioneze, a 

văzut cum stăteau lucrurile în tabăra boierului, lucru care n-

a fost decât o invitație la atac. Apoi, adunând câțiva luptători 

din tribul lui, au luat cu asalt căruța, mai întâi trimițând o 

ploaie de săgeți otrăvite, căci boierul era cunoscut ca unul 

care era puternic înarmat. Astfel l-au lovit de moarte, cât de 

puternic era el. Poate că cititorul își imaginează deja dezno-

dământul: Pollux a fugit, vitele și toate celelalte lucruri au 
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fost furate, iar boierul a fost abandonat acolo să moară! Așa 

a rămas el  însetat, ruinat și expus la atacurile groaznice din 

partea fiarelor sălbatice, într-o stare cu mult mai înfricoșă-

toare decât aceea în care, prin cruzimea lui egoistă, își con-

damnase propriul slujitor. 

În acea noapte, trupul lui Hans Kuhe a fost îngropat 

aproape de izvorul Quagga. Nici o lacrimă nu a curs peste 

mormântul lui. Viața lui fusese fără credință și fără pocăință. 

Moartea lui a fost fără speranță sau pace. Dumnezeu spune 

că nu există pace pentru cel rău. 
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CAPITOLUL 10.  
 

ÎNAPOI ACASĂ 

 

 

„De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede 

în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui.”  

Ps. 32:10 

 

Vom trece acum peste câteva luni, și vom schimba scena 

poveștii noastre de la sălbăticia deșertului Africii la micuța 

fermă liniștită din Anglia. Voi cere cititorului meu să des-

chidă, în mintea lui, porțile ei, îmbrăcate în albul zăpezii, și 

străbătută de o alee unde zăpada s-a așezat într-un strat gros. 

Mai apoi, imaginați-vă cerdacul jos al casei, și intrați în fru-

moasa locuință veche, care pare atât de călduroasă și confor-

tabilă prin comparație cu aerul înghețat de afară. 

Și ea este cu adevărat caldă, fiindcă câțiva bușteni mari 

trosnesc de zor în sobă, încât par un soare mic ce luminează 



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

102 

și încălzește întreaga casă. Lângă sobă sunt așezate două sca-

une, de-o parte și de alta a ei. Într-unul din acestea stă fermi-

erul Aspinall, încălzindu-și mâinile la flacăra focului, după o 

întreagă zi de trudă. Soția lui mestecă ceva într-un ceaun 

mare de fontă, care fierbe pe foc și împrăștie în casă un miros 

foarte savuros. Cinci fetițe de înălțimi diferite, de la Minnie, 

o tânără frumoasă, ajunsă acum la fel de înaltă ca mama ei, 

și până la Nelly, care cu greu depășește înălțimea mesei, toate 

sunt ocupate cu pregătirea de sărbători, de care Eliza părea 

că era cea mai încântată. 

Este vremea ajunului anului nou, iar familia fermierului 

obișnuia să își decoreze căsuța cu tot felul de lucruri fru-

moase, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primi-

seră în anul care tocmai se încheia. 

„De ce ai fasa tlistă, Jenny?”, întrebă Nelly, holbându-se 

insistent la fața sorei sale. „Nu e sălbătoale? Nu tlebuie să fim 

cu tosii buculosi?” 

„Anul Nou nu mi s-a mai părut niciodată la fel”, spuse 

Jenny, cu un suspin adânc, „de când David ne-a părăsit.” 

„O, da”, interveni cu un strigăt Eliza, cea cu obrăjorii ro-

șii, „ce veselie făcea el în inimile tuturor!” 

„Plecarea lui a fost o încercare, o mare încercare pentru 

noi”, spuse Minnie, pentru care evenimentele relatate în cel 

de-al doilea capitol al cărții noastre fuseseră ca o iarnă în mij-

locul primăverii vieții. „Dar încercările noastre nu trebuie să 
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ne facă să uităm de binecuvântările de care avem parte, și chiar 

că am avut parte de multe lucruri bune în ultima vreme.” 

„Da, acum avem văcusa de la unchiul White”, a întrerupt 

discuția Nelly. 

„Nu cred că o s-o iubesc niciodată așa cum o iubeam pe biata 

Crummie”, spuse Betsy, una din cele mai mici dintre fete. 

„Și apoi, am avut parte de cea mai bună recoltă”, exclamă 

Eliza, „căci hambarul nostru n-a fost niciodată atât de plin ca 

anul ăsta!” 

„Chial si tata se simte mai bine, dlagul de el! Niți nu mai ale 

nevoie de baston”, spuse Nelly.  

„Oh”, adăugă Minnie cu ochii mijind de lacrimi, „când mă 

uit la acel baston agățat în cuier, și mă gândesc cât de mult a 

suferit tata, cred că n-am putea niciodată să fim atât de mulțu-

mitori văzându-l acum simțindu-se atât de bine!” 

„Totuși el are o inimă tristă, știu asta, și așa este și mama”, 

spuse Jenny, vorbind aproape în șoaptă, ca nu cumva părinții 

să o audă. „Pot să pun rămășag că se gândesc chiar acum la săr-

manul Davy. De când au primit acea ultimă telegramă din He-

inbok Kloof (ce loc oribil trebuie să fie!), nu cred să se mai fi gân-

dit la altceva. Îmi doresc să se termine cât mai repede aceste săr-

bători, pentru că mă gândesc mereu cum ar fi arătat ele dacă l-

am fi avut pe David aici”, și o lacrimă a căzut atunci în pal-

mele lui Jenny. 



Rătăcit în Africa   |   Charlotte Maria Tucker 

104 

„Dragă Jenny, nu este totuși un motiv de mângâiere că, deși 

suntem departe de el, putem totuși să ne rugăm pentru el?”, 

spuse Minnie. 

„Eu mă log meleu pentlu Davy”, spuse micuța Nelly. "Me-

leu spun „Te log, Doamne, ai gliză de flăsiolul meu, si adu-l îna-

poi acasă!” „Si tot asa…”, adăugă copilașul, cu o credință sim-

plă, „eu sunt sigulă că se va întoalse acasă.” 

„Sssst!”, întrerupse Jenny discuția înlăcrimată, „se aud 

pași afară”. 

„Cineva bate cu degetul în geam!”, exclamă Minnie. 

Dar ochiul mamei a fost acela care a observat pentru 

prima dată acea față și o cunoștea, chiar dacă fereastra în-

ghețată nu-i permitea să vadă decât o umbră a ei. Dintr-o 

dată, toate surorile s-au năpustit la ușă, dar mâna mamei a 

fost cea care a tras zăvorul și l-a lăsat să intre pe fiul rătăcitor, 

cel preaiubit. Prima sărutare de bun venit adresată lui David 

a fost sărutarea mamei care, suspinând, l-a strâns puternic 

la inima ei! 

Da, era chiar David, chiar dacă destul de schimbat, deo-

sebit față de cum îl știa familia, atunci când s-au calmat un 

pic pentru a se gândi la orice altceva decât la bucuria revede-

rii. Era mai înalt, mai subțire și mai ars de soare decât atunci 

când se despărțiseră. Dar schimbarea din interior era de de-

parte mai profundă decât cea din afară. Băiatul mândru, în-
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căpățânat și rătăcitor se întorsese înapoi în persoana crești-

nului zelos, altruist și smerit, care era hotărât ca, prin ajuto-

rul lui Dumnezeu, să trăiască o viață nouă. Era hotărât să 

pună îndatorirea înaintea plăcerii sau, mai bine spus, să își 

găsească plăcerea în datoria lui: „În sârguință, fără pre-

get...plin de râvnă cu duhul... slujind Domnului.” 

Fermierul a sărit în picioare la primul strigăt de bucurie 

ieșit din gurile fetelor lui și a înaintat să-și întâlnească fiul cu 

o recunoștință atât de profundă pentru Dumnezeu, chiar 

dacă tăcută, așa cum niciun cuvânt și niciun gest exterior n-

ar putea să o exprime. Surorile erau pline de întrebări nerăb-

dătoare; tatăl, cu greu a rostit un cuvânt. Mama a plâns de 

bucurie, dar tata nu a vărsat nicio lacrimă. Totuși, nimeni nu 

putea să privească dincolo de fața acelui bătrân onest în acea 

seară, în inima lui. John Aspinall stătea ascultând la relatarea 

multelor evenimente din viața fiului lui, dar, cine era atent, 

putea să vadă că niciun altul nu trăia mai profund toate 

aceste lucruri precum bătrânul tată. Acest creștin ajuns la 

bătrânețe trecuse printr-o viață de trudă, greutăți și încer-

cări. Cunoscuse boala și suferința, sărăcia și dezamăgirea. 

Dar își pusese încrederea în Dumnezeu și, iată, acum Dum-

nezeu îl trecuse prin toate în siguranță. Acum, John Aspinall 

privea iar, de data asta în ceasul bucuriei de nedescris, către 

Acela care fusese Stânca și Adăpostul lui în orice vreme. 

Cel rău are parte de multe necazuri. Da, cititorul poate să 

observe el însuși acest lucru, dar știm în același timp că 
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Scriptura afirmă și că, „De multe ori vine nenorocirea peste cel 

fără prihană”. Este adevărat, dar în același timp Cuvântul 

adaugă că „Domnul îl scapă întotdeauna din ea”. Necazurile 

celor care Îl iubesc pe Dumnezeu nu vor dura o veșnicie, iar 

ele vor lăsa în urmă o binecuvântare, după cum revărsarea 

Nilului, care acoperă pământurile pentru o vreme, aduce în 

sfârșit, în vremea culesului, o recoltă cu mult mai bogată. 

Cititorule, povestea mea se sfârșește aici. Dar înainte să 

pui deoparte această carte, dă-mi voie să-ți adresez câteva în-

trebări scurte. Ai experimentat tu, cunoști tu ceva din ferici-

rea celui ale cărui nelegiuiri sunt iertate și ale cărui păcate 

sunt acoperite? Sau cumva amâni pocăința pentru o vreme 

mai potrivită, care de fapt nu va veni niciodată? 

Ești unul dintre cei ce aparțin Domnului, care îi călău-

zește prin Cuvântul Scripturii, prin vocea conștiinței și cu 

privirea Lui? Ori ești cumva păcătosul acela încăpățânat și 

împietrit, pentru care este nevoie de bici, de multe lovituri, 

ca să poată fi adus înapoi? Te rogi Domnului în necazurile 

tale, sau doar cauți ajutorul omului? 

Dacă ai fi dornic acum să Îl cauți pe Domnul câtă vreme 

poate fi găsit, să vii la Mântuitorul pentru a căpăta iertarea și 

pacea, ca și harul Duhului Său Sfânt, care să te facă să Îl iu-

bești și să I te supui, vei descoperi că El este cel mai bun Stă-

pân, cel mai adevărat Prieten, și cel mai iubitor Tată. Um-

blând pe căile Lui și împlinind voia Lui, vei experimenta în 
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final adevărul versetelor care încheie acest frumos psalm: 

„Cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui. 

Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți 

strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană!” 

 

PSALMUL 32 

 

Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul aco-

perit! Ferice de omul, căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiu-

irea, și în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, 

mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și 

noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se 

usucă pământul de seceta verii.  

Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns 

fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădele-

gile!“ Și Tu ai iertat vina păcatului meu.  

De aceea orice om evlavios să se roage Ție la vreme potrivită! 

Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu 

ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu 

cântări de izbăvire.  

„Eu – zice Domnul – te voi învăța, și-ți voi arăta calea pe 

care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, și voi avea privirea îndrep-

tată asupra ta.” Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, 

pe care-i strunești cu un frâu și o zăbală cu care-i legi, ca să nu 
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se apropie de tine. – De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce 

se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui. Nepri-

hăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte 

de bucurie, toți cei cu inima fără prihană! 

=    Sfârșit   =  
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DESPRE  

ASOCIAȚIA MAGNA GRATIA 

 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o lucrare de procla-

mare a  Evangheliei, prin intermediul publicațiilor pe care le 

distribuim exclusiv gratuit. 

Asociația MAGNA GRATIA se bazează pe credincioșia, 

suveranitatea și providența lui Dumnezeu, Acela de la care 

avem toate și Căruia datorăm toate lucrurile. De aceea, noi 

nu solicităm direct donații, dar primim cu recunoștință 

orice sprijin material sau financiar din partea credincioșilor 

pe care Dumnezeu îi îndeamnă să dăruiască în mod liber 

pentru susținerea lucrării noastre. 

Dacă doriți să sprijiniți publicarea unor eseuri și cărți 

asemănătoare, vă rugăm să consultați lista de publicații în 

pregătire de pe website-ul nostru la www.magnagratia.org 

http://www.magnagratia.org/

