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Pe e�afod 

 
Ai întâlnit în c�r�ile de englez� �i povestea cunoscut� despre Sir Walter Raleigh �i zelosul s�u 

slujitor? Acest Sir Walter Raleigh (1552-1618) a fost unul din renumi�ii amirali ai Angliei �i 
totodat� un expert în expedi�ii de descoperiri. Regina Elisabeta I l-a apreciat foarte mult pe acest 
om curajos �i cinstit. Acesta a c�l�torit adesea peste ocean în America pentru regin�. Dintr-una 
din aceste c�l�torii a adus �i foi de tutun, din care a v�zut c� fumeaz� indienii. A mai adus �i o 
pip� veritabil�, pe care a considerat-o proprietatea lui. Ce-i drept, Columb adusese deja tutunul în 
Europa, îns� fumatul acestuia r�m�sese totu�i înc� mult� vreme necunoscut. 

Într-o zi, pe când Sir Raleigh se afla în camera lui de studiu �i tr�gea din pip� înv�luit într-un 
nor gros de fum, servitorul s�u intr� în camer�. Acestuia nu-i veni s�-�i cread� ochilor, când v�zu 
c� din n�rile �i gura st�pânului s�u ie�ea un nor gros de fum. De spaim� r�mase încremenit pe 
loc, apoi ie�i iute. Ap�ru din nou cu o g�leat� plin� cu ap� �i, înainte ca Sir Raleigh s�-i poat� 
spune vreun cuvânt explicativ, îi arunc� apa drept în obraz. Servitorul a fost convins c� s�vâr�ise 
o fapt� bun�, c�ci se gândise c� acolo trebuia stins ceva. �i chiar dac� Sir Raleigh nu a fost de-a 
dreptul încântat de du�ul nea�teptat, a trebuit s� râd� la urm� din toat� inima. 

Dar nu totul din via�a acestui mare b�rbat este a�a de cunoscut ca aceast� întâmplare hazlie. 
Mai pu�in cunoscut este faptul c� i s-a f�cut o mare nedreptate �i în cele din urm� a trebuit s� 
moar� pe e�afod. În anul 1603, regina Elisabeta I a murit, urmându-i la tron James I, fiul Mariei 
Stuart. Raleigh a c�zut în dizgra�ie �i a fost condamnat la moarte pentru pretins� înalt� tr�dare. 
Sentin�a îns� a fost amânat�. A fost �inut la închisoare timp de treisprezece ani în turnul Londrei, 
închisoare ce era pentru întemni�a�ii politici din acea vreme. Pentru c� regele a avut nevoie de Sir 
Raleigh pentru o nou� ac�iune cutez�toare în Guiana, l-a gra�iat. Deoarece acea expedi�ie a e�uat, 
îns� f�r� vina lui, regele a renun�at definitiv la temerarul navigator �i a dispus s� se execute 
sentin�a de moarte rostit� cu cincisprezece ani în urm�. Realitatea este c� acest Raleigh a fost 
unul din cei mai nobili fii ai poporului s�u. A fost un om foarte talentat, care a scris o istorie 
universal� în cinci volume �i numeroase lucr�ri �tiin�ifice. 

Îns� el nu a fost numai un savant, ci �i un adev�rat b�rbat, curajos �i îndr�zne� ca nimeni altul. 
Dar înainte de toate, a fost un cre�tin. În toate împrejur�rile din via�a sa, a avut parte de harul �i 
credincio�ia Dumnezeului s�u. A savurat aceast� pace cu Dumnezeu, pentru c� s-a sim�it în 
siguran�� la pieptul �i în bra�ele lui Isus. Pe data de 29 octombrie 1618 a trebuit s� se urce pe 
e�afodul din Londra. S-a suit pe e�afod ca un erou. Când �i-a a�ezat capul pe butuc, c�l�ul l-a 
întrebat dac� st� bine a�a. Atunci Raleigh i-a r�spuns: „Este totuna, prietene, cum st� capul, atâta 
vreme cât sufletul meu este în ordine." O splendid� m�rturie a unui osândit nevinovat! 

Cum stau lucrurile cu sufletul t�u? Opre�te-te o clip� �i judec�! Gânde�te-te la cuvintele scrise 
în Evanghelia dup� Matei 10.28: „Nu v� teme�i de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide 
sufletul; ci teme�i-v� mai degrab� de Cel ce poate s� piard� �i sufletul �i trupul în gheen�"! 
 


