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CUVÂNT ÎNAINTE
„’Întâmplare’ sau providenţa lui Dumnezeu”? – Întrebarea aceasta am mai pus-o o dată în faţa
binevoitorilor noştri cititori, când am editat un şir întreg de povestiri din viaţă, mai demult, întrun volum cu acelaşi titlu. Pentru mulţi, această întrebare este decisă; dar şi ei poate vor fi
recunoscători pentru un nou număr de istorioare, care îi vor întări în convingerea că
„întâmplarea este degetul mic al mâinii Celui Atotputernic”. – Iar alţii, care în spatele
„întâmplării” încă n-au recunoscut mâna care de multe ori înnodă şi dezleagă încurcături
miraculoase, care aduce o salvare şi un ajutor rapid, când neaşteptat, când dorit fierbinte, poate
vor găsi prin citirea unui nou număr de povestiri din viaţă, lumina necesară pentru a-L căuta pe
Dumnezeu. Şi Dumnezeu se lasă găsit oricând de cei sinceri şi anume, nu doar ca Cel
Atotputernic în timpul necazului pământesc, ci şi ca Dumnezeul Sfânt şi Tatăl în Isus Hristos,
care Se numeşte „Minunat, Sfetnic”, care a venit aicea jos ca să caute şi să mântuiască ce era
pierdut.
Ah, de li s-au deschide ochii încă multor făpturi omeneşti, pentru a vedea, şi urechile, pentru a
auzi, şi inimile, pentru a recunoaşte lucrurile care le dau pacea!
Trebuie remarcat totuşi, că în acest nou volum nu am împărţit povestirile în grupe diferite, aşa
cum am făcut în primul volum, ci le lăsăm să succeadă într-o ordine amestecată şi sperăm că
numai prin alternarea conţinutului vor putea să acţioneze cu atât mai mult în binecuvântare, dar
ştim că numai Dumnezeu poate să binecuvânteze inimile şi în El avem încredere, că El va face
aceasta în har.
În ce priveşte stilul, el este acelaşi, deoarece relatările provin din peniţe diferite şi normal, la
unele povestiri nu este acelaşi.
Darmstadt, 16 octombrie 1911
Editorul
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1. INELUL CU DIAMANT
„Ah, aş vrea să mai putem fi o dată tineri”, a zis bătrânul Thomas Witt soţiei sale, Britta, în
timp ce se aşezau pe o bancă în faţa casei lor; „bătrânele mele picioare nu mai vor deloc să vină
cu mine.” Britta, care stătea cu ardoare lângă el, l-a privit îngândurată şi a spus în felul ei
prudent: „Ia uite, moşulică, eu cred că aceştia nu se zbârcesc aşa ca noi” şi zicând acestea, i-a
arătat, râzând, un cartof. „Păi, aceştia sunt în fiecare an chiar noi. Uită-te la mărul nostru, acolo,
lângă gardul viu. Acum cincizeci de ani, când am venit aici, eu l-am sădit şi în fiecare an face
flori noi şi portă rod nou. Şi eu cred că aşa ar trebui să fie şi la noi, făpturile omeneşti; nu ştii
cum zice psalmistul acolo, în Psalmul 92, versetele 13-15?” Femeia bătrână a dat din cap
afirmativ şi a spus: „Da, trebuie să aducem rod; numai de-am mai putea, bătrâni şi săraci, să
facem lucrul acesta. Că suntem bătrâni, încă nici nu este aşa de rău, dar că ne împiedică
bătrâneţea noastră şi în plus sărăcia, să slujim pe alţii, aceasta este ceea ce mă întristează. Când
îmi aduc aminte, pe când eram amândoi încă tineri şi am putut să muncim bine, atunci nici un
sărac n-a plecat flămând de la uşa noastră, dar acum nu suntem nimic altceva decât pomi morţi,
care stau inutil pe pământ.” „Nu, dragă mamă, nu spune asta”, a zis Thomas. „Dumnezeul şi
Tatăl nostru acolo sus ne cunoaşte cel mai bine şi dacă El găseşte că este bine să mai rămânem
pe pământul acesta, atunci nu avem dreptul să întrebăm de ce.” „Da”, a murmurat Britta, „aşa ai
fost mereu, dar spune-mi, pentru ce am fost şaptezeci de ani pe pământ? Patru copii am avut şi
toţi ne-au murit. Am muncit din zori până târziu şi am fost bucuroşi când am adunat atât încât
am putut să ne cumpărăm această căsuţă şi ce ne-a rămas pentru zilele noastre bătrâne: datorii,
sărăcie şi nevoi.” „Păi, ce câştigăm cu legatul măturilor, nu este totuşi aşa de puţin”, a spus
bătrânul Thomas. „Cu siguranţă trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu”, a răspuns Britta; „dar
ajunge numai pentru pâinea zilnică, nu rămâne nimic în plus, ca să le putem face o bucurie
semenilor noştri, iar la bani albi pentru zile negre nu ne putem gândi deloc. Poţi acum să-mi
spui de ce mai suntem pe lume?” Thomas Witt s-a sculat, s-a aşezat în faţa nevestei lui, s-a uitat
o vreme în ochii ei, apoi a spus: „Da, vreau să-ţi spun lucrul acesta şi încă foarte exact: suntem
pe lume pentru că Dumnezeului şi Tatălui nostru Îi place ca noi să învăţăm să-L cunoaştem tot
mai bine şi pentru că El vrea ca inimile noastre să stea corect în faţa Lui, pentru a face în orice
vreme voinţa Sa de Tată. De aceea suntem aici. Nu ajunge aceasta?” „Poţi avea, într-adevăr,
dreptate, Thomas”, a răspuns soţia lui care nu era fericită, „dar ce vrei să spui cu aceasta, când
zici că trebuie să învăţăm să-L cunoaştem mai bine? Doar Îl cunoaştem de-acum deja de atâţia
nai.” „Desigur”, a spus Thomas, „mă gândesc că Îl cunoaştem amândoi ca Dumnezeul şi Tatăl
nostru în Isus Hristos deja de mulţi ani, mulţumire să-I fie adusă Lui pentru acest mare har. Dar
eu cred, totuşi, că în anii de demult noi am avut prea mută încredere în puterea noastră şi ne-am
gândit prea puţin că viaţa noastră şi tot ce suntem şi avem, sunt un dar al dragostei Sale şi
trebuie să-I fie închinate lui, care a murit pentru noi. Şi acum Dumnezeu ia puţin din puterea
noastră, dar ne mai lasă să trăim, pentru a ne face să învăţăm să avem mai multă încredere în El
şi să ne arate cum vrea El să aibă grijă de noi. Oare n-ar trebui să luăm acum seama imediat şi
să ne punem mai mult încrederea în El?”
Bătrânii soţi Witt erau în sat stimaţi de toţi ca temători de Dumnezeu şi fiecare le dorea numai
bine pentru zilele lor înaintate. Dar o grijă deosebită, de care nimeni în sat nu ştia, apăsa greu pe
cei doi bătrâni. Un negustor, Rosenthal, din oraşul învecinat, avea o pretenţie de la ei de 200 de
guldeni, care erau înregistraţi pe căsuţa lor. Nici un om nu bănuia ce greu a devenit pentru
bătrâni, din puţinul pe care îl câştigau să economisească dobânzile pentru această datorie.
Totuşi, Dumnezeu care vede în ascuns, nu ştia numai de ce Thomas Witt şi soţia lui nu-i mai
ajutau pe săraci aşa ca odinioară, El ştia şi despre îngrijorarea lor.
Aşa era cu Thomas Witt şi cu scumpa lui soţie, ca şi când vântul de primăvară iar ar sufla pe
câmp şi ar testa copacii dacă frunzele sunt bine prinse de ramuri. Exact aşa vuia vântul mâhnirii
peste cei doi bătrâni, ca să vadă dacă într-adevăr se ţin tare de Dumnezeu.
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În vremea aceasta, tata Witt a vrut să repare ceva la acoperişul căsuţei lui, dar a căzut şi şi-a
rupt un picior. Mai multe săptămâni a trebuit să stea liniştit în pat. Atunci Britta era cât pe-aici
să-şi piardă curajul, dar bărbatul ei ştia întotdeauna s-o mângâie, chiar şi când guta ei nu voia să
se facă mai bine şi ea abia dacă se mai putea deplasa. Britta ştia că credinţa soţului ei era mai
adânc înrădăcinată decât cea a ei şi de aceea îl cinstea; dar inima ei nu era fericită. Bătrânul
Thomas vedea lucrul acesta şi suferea pentru aceasta. Ce putea face decât să se roage
Domnului, ca El să facă de ruşine credinţa slabă a soţiei lui şi să poată s-o scoată din necazul ei,
înainte de toate de dragul mărturiei în satul care ştia că el nădăjduieşte în Dumnezeul cel viu şi
mereu L-a lăudat ca pe un purtător de grijă şi un Răscumpărător în Isus Hristos. – Şi Dumnezeu
a răspuns.
Într-o zi, bătrânii citeau în liniştita grădiniţă din faţa colibei lor, un capitol din Cuvântul lui
Dumnezeu şi au găsit consolare din belşug în făgăduinţele şi mângâierile Lui şi în rugăciune.
Apoi mama Britta a trebuit să meargă în sat la băcan, ca să cumpere nişte cafea. Lui Thomas
nu-i plăcea să-i lipsească aceasta; era băutura lui preferată. Britta şi-a făcut cumpărăturile şi
când a ajuns acasă, a observat că ajutorul băcanului i-a dat în loc de cafea prăjită, cafea verde.
Pe când chibzuia dacă să pretindă bătrânelor ei picioare să facă încă o dată acest drum şi când
tocmai lăsa să îi alunece printre degete boabele unul câte unul, a simţit în palmă un obiect mare
şi tare. A examinat boabele mai atent şi iată că era un inel cu o piatră remarcabil de
strălucitoare. Britta l-a ţinut mult timp în mână meditând şi când l-a ţinut spre geam, în lumină,
a scânteiat în mii de culori. „Ia te uită, Thomas”, a strigat acum „ce am găsit aici, în cafea”.
Bărbatul ei a fost foarte uimit şi a privit mult timp inelul; căci un asemenea giuvaer încă nu
văzuse, cu atât mai puţin să fi avut în mână. Au contemplat împreună mult timp preţiosul obiect
găsit şi au estimat oare cam cât ar putea preţui. „Eu îl preţuiesc la cinci guldeni”, a zis Britta.
„Oh, mult mai mult”, a asigurat-o Thomas, „sigur chiar zece guldeni”. „Zece guldeni? Aceştia
ar fi dobânzile pentru datoria noastră pentru tot anul.” Apoi amândoi bătrânii au stat mult timp
tăcând pe scăunelele lor şi priveau inelul şi meditau. „Oare cui ar putea să-i aparţină?” a
întrerupt Britta tăcerea lungă. „Nouă, în orice caz, nu”, a răspuns Thomas, „poate
negustorului?” „Nu, nici lui” a răspuns femeia, „căci acesta primeşte întotdeauna cafeaua gata
împachetată şi un asemenea inel nici negustorul nu poartă.” Iar s-a lăsat liniştea adâncă, până a
fost tulburată de o vizită neaşteptată. Erau amândoi încă foarte cufundaţi în gânduri, când
deodată stătea în faţa lor creditorul lor, domnul Rosenthal. Nici nu observaseră intrarea lui, de
aceea sperietura lor a fost cu atât mai mare. „Iată, domnul Rosenthal”, a spus Britta temătoare,
căci i-a fost imediat limpede pentru ce îi vizita. Totuşi, înainte să poată vorbi mai departe,
negustorul observase cu privirile lui ascuţite, inelul care stătea pe masă neacoperit. „De unde
aveţi inelul, cum a ajuns în mâinile voastre?” a întrebat el cu uimire pe faţă. Bătrânii cei
cumsecade l-au asigurat că au ajuns la inel într-un mod cinstit, iar Britta a povestit cum l-a găsit
între boabele de cafea. „A văzut deja cineva inelul?” a întrebat şiret evreul. „Nici un om”, l-a
asigurat mama Britta. Domnul Rosenthal a luat inelul în mână şi l-a examinat îndelung. Apoi la pus din nou pe masă şi a spus pe un ton foarte indiferent: „M-am înşelat, totuşi; am crezut la
început că ar fi un inel cu diamant, dar acum văd că nu este decât o sticlă frumos şlefuită şi că
nu are o valoare mare.” „Dar inelul este totuşi din aur?” a întrebat Thomas. „Da, aur de la
căldărarul arămar; abia dacă valorează un gulden. Dar acum o altă întrebare: cum stăm cu
dobânzile?” Tata Witt i-a povestit acum domnului Rosenthal cum a dat înapoi în ultima vreme
prin căzătura de pe acoperiş şi l-a rugat să aibă răbdare o vreme, căci el speră să-i poată plăti cu
vremea. Dar negustorul regreta că poate va fi nevoit să le vândă căsuţa la toamnă, pentru a nu
pierde capitalul şi dobânzile.
Cei doi bătrâni s-au speriat foarte tare şi au plecat capetele. Şi această nenorocire mai trebuia
să vină peste ei, să le fie vândută casa în care locuiau deja de cincizeci de ani şi pe care au
achiziţionat-o în mulţi ani de economisire? Ce se va alege atunci de ei? Domnul Rosenthal a
întrerupt tăcerea şi a spus: „Păi, de ce vă faceţi griji? Pentru dobânzile scadente s-a rezolvat.
Voi aţi fost întotdeauna oameni cinstiţi, aşa că vreau să văd, să transform pentru voi inelul în
5
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bani şi cu câştigul să acopăr dobânzile restante.” „Dar domnule Rosenthal”, a tresărit bătrânul
Witt, „inelul nu este al nostru.” „Ce”, a strigat negustorul râzând. „doar l-aţi primit cu cafeaua
şi nimeni nu ştie de el, de aceea nici nu poate avea nimeni pretenţie la el.” „Ba da, Cineva a
văzut”, a spus Thomas serios. „Aşa? Atunci tocmai m-aţi minţit”, a strigat Rosenthal enervat.
„Prima dată aţi spus că nici un om n-a văzut inelul şi acum vorbiţi altfel.” „Şi chiar n-a văzut
nici un om inelul”, a spus Thomas, „dar Dumnezeu din cer nu vede? Nu vede El în ascuns?”
„Nimeni altcineva”, a spus Rosenthal dispreţuitor, „atunci daţi inelul aici, să nu fie, într-adevăr,
paguba voastră.” Dar Thomas ţinea bine inelul şi a spus: „Nu, inelul nu este proprietatea noastră
şi voi căuta să-l găsesc pe acela căruia îi aparţine. Niciodată nu voi încălca porunca lui
Dumnezeu pentru o avuţie mârşavă.” „Vorbărie prostească, deşartă” a striga acum Rosenthal
enervat de tot. „Gândiţi-vă totuşi, că am putere să vă arunc îndată în stradă. Daţi inelul aici şi vă
mai dau extra zece guldeni.” Pe când cei doi bătrâni refuzau acum mai departe, negustorul a
oferit întâi cincizeci, apoi o sută de guldeni pentru inel. Dar Witt a rămas tare şi amândoi soţii
au recunoscut în obrăznicia perpetuată a negustorului, că inelul trebuia să aibă o valoare mare.
Rosenthal ar fi preferat să-şi ia inelul cu forţa, dar Thomas, care a observat aceasta, a băgat
giuvaerul într-o clipă bine aleasă în paiele patului. Tocmai atunci a bătut cineva la uşă şi a intrat
predicatorul localităţii. Rosenthal a bătut atunci în retragere ca un om învins şi la plecare i-a
şoptit lui Thomas la uşă: „Dacă vă este dragă casa, atunci nu spuneţi nici un cuvânt despre inel;
mâine dimineaţă vin din nou.” Dar bătrânul Witt a răsuflat uşurat când chinuitorul a fost plecat.
„Veniţi în ceasul potrivit”, au spus amândoi ca într-un glas, „şi cu siguranţă Domnul v-a trimis
la noi.” Au povestit deci toată istoria cu inelul, pe care Witt l-a scos din ascunzătoarea lui.
Predicatorul l-a contemplat cu admiraţie şi a promis prietenilor că va merge pentru ei la
magazin încă în aceeaşi seară şi se va informa. Căci şi el găsea cu totul de la sine înţeles, că
trebuie descoperit proprietarul inelului. „Totuşi mă va surprinde cui îi aparţine; cu siguranţă
unui om bogat, căci inelul are o mare valoare. Şi fără îndoială veţi primi potrivit acesteia, o
răsplătire.” „Ah, atunci poate reuşim să-i plătim lui Rosenthal dobânzile”, a exclamat Britta.
Dar ce să-i spunem mâine, când va veni iar?” Predicatorul, care nu observase situaţia, a
întrebat: „Ce are de pretins omul acela?” „Mâine dimineaţă zece guldeni şi la Anul Nou iarăşi
atât”, a răspuns Thomas suspinând. „Aşa”, a spus predicatorul, „vă trimit imediat banii pentru
mâine şi pentru ce urmează se va purta de grijă. Voi vorbi cu nişte prieteni; Dumnezeu nu vă
lasă în nici un caz să ajungeţi pe stradă.”
Predicatorul s-a dus încă în acea seară la proprietarul magazinului şi i-a arătat obiectul preţios
găsit în cafeaua lui. Negustorul n-a fost puţin mirat de aceasta. Dar multă explicaţie n-a putut
nici el să-i dea; puţină lumină s-a făcut totuşi în problema aceasta. Soiul de cafea în care s-a
găsit inelul, a ajuns la negustor direct dintr-o plantaţie din Surinam, printr-un prieten de afaceri
din oraş. Atunci s-au aşezat amândoi, negustorul şi predicatorul şi au scris proprietarului
plantaţiei. Ei l-au întrebat dacă a pierdut un inel. Totodată, predicatorul i-a descris situaţia celor
doi bătrâni, în mâna cărora ajunsese inelul. Între timp, Thomas şi Britta stăteau iar, ca acum
câteva săptămâni, pe bancă în faţa casei şi-I mulţumeau Domnului că i-a ajutat până atunci şi că
în ceasul ispitei i-a păzit atât de milostiv.
*

*
*

Dar să-i părăsim acum pentru o vreme pe soţii cinstiţi şi pe prietenii lor şi să ne mutăm în
îndepărtata America de Sud, pe plantaţia de unde a venit inelul. Aici, în Guyana, în nord-estul
Americii de Sud, vedem o plantaţie de cafea, pe care arbuştii de cafea se înşiră unul lângă altul.
De aici şi-a găsit cafeaua împreună cu inelul, drumul lung peste marea îndepărtată până în
căsuţa celor doi bătrâni.
În timpul când recoltarea cafelei era în toi, proprietarul plantaţiei, domnul Luden, şi-a făcut
într-o zi rondul obişnuit, pentru a se interesa dacă munca pretinsă este făcută în mod adecvat.
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Sacii plini de cafea erau aşezaţi în rânduri lungi unul lângă altul; domnul Luden a mers de la
sac la sac, a examinat conţinutul şi a cercetat dacă negri n-au făcut vreo escrocherie şi poate au
pus pietre în saci, pentru a obţine mai repede greutatea necesară. Cu această ocazia i-a alunecat
neobservat domnului Luden inelul de pe deget şi a rămas prins între boabe. După rond, bogatul
om s-a aşezat cam obosit într-un şezlong, într-un locşor umbros, pentru a se odihni puţin.
Curând a adormit şi s-a trezit abia când soarele era deja destul de jos, din cauza unui zgomot
din apropierea lui. El a privit buimac de somn şi a observat cum un negru pe nume Robert, care
lucra deja de mult pe plantaţie, trece repede pe acolo. Negri de acolo nu erau sclavi, dar se
temeau de patronul lor sever, care îi privea ca pe animale de povară, aproape ca un hăitaş de
sclavi. Domnul Luden l-a strigat pe Robert şi acesta s-a oprit. „Ce făceai aici?” a strigat la el.
„Doar treceam pe aici.” A răspuns Robert. „N-ai de ce să treci prin faţa mea când mă odihnesc;
marş la treaba ta, leneş bătrân!” Domnul Luden, odată trezit, s-a îndreptat spre casă. Ajuns
acasă, a vrut să se mai dedice odihnei; întâi şi-a răcorit puţin mâinile care se înfierbântaseră şi
acum a observat spre spaima lui, că lipseşte inelul lui preţios cu diamant. S-a gândit unde ar fi
putut să rămână. Ştia precis că dimineaţa încă l-a purtat. Acum şi-a amintit că a dormit puţin
afară şi că Robert se furişase pe lângă el foarte aproape, în grabă. Normal, nici un altul decât
acest negru putea avea inelul; sigur el a fost hoţul, era limpede. Negrul a fost chemat şi
interogat sever, dar el nega neclintit că avea inelul. Aşa că a trebuit biciul să intre în acţiune,
pentru a-l sili pe bătrân să recunoască, dar totul a fost zadarnic. Plantatorul era furios şi făcea
scandal: „O să scot eu inelul de la tine. Afară de-aici, în puşcărie cu el!” Acolo, într-o gaură
nenorocită trebuia încăpăţânatului, prin foame şi lovituri de bici, încetul cu încetul să-i fie
învinsă rezistenţa. După ce a fost adus de la închisoarea care mişuna de gângănii, a mai fost
bătut o dată până i-a dat sângele, dar Robert şi-a susţinut mereu nevinovăţia.
Multe luni a suferit aici sărmanul, nu numai fizic, ci şi lăuntric sub acuzaţia falsă. Apoi, într-o
seară, a venit din Scoţia la plantator cu poşta vaporului o scrisoare, care l-a lovit ca un trăsnet
din senin. Era scrisoarea predicatorului din Scoţia, care aducea vestea despre inelul găsit acolo.
După descriere nu era nici o îndoială că era inelul lui, inelul din cauza căruia bătrânul negru
Robert suferise deja aşa de mult şi de greu. Îl treceau fiori calzi şi reci pe omul căruia până
atunci nu i-a păsat nici de Dumnezeu, nici de oameni; era profund emoţionat. Ce să facă? Cum
să apară în faţa sărmanului negru, care de luni întregi se prăpădea în temniţa lui nenorocită?
Aceste gânduri îl torturau. În amurgul serii s-a grăbit la coliba izolată, dărăpănată, care-i servea
drept temniţă sărmanului negru. Aici a stat liniştit sub foşnetul copacilor. Atunci deodată… Cea fost asta? S-a înşelat? Oare n-a auzit voci şi chiar pomenit numele lui? Ce să însemne aceasta?
Să fi dat poate totuşi de urma unei conspiraţii sau a unei adunări de negri nemulţumiţi? S-a
furişat atent mai aproape şi a ascultat. Acum auzea desluşit ce se vorbea. „Azi te simţi mai
bolnav, Robert?” a întrebat o voce compătimitoare. „Da”, a răspuns întemniţatul, „şi cred că în
curând voi putea pleca acasă.” „Deci tu eşti în lăuntrul tău foarte convins că Dumnezeu ţi-a
iertat păcatele şi că te va primi în Împărăţia Sa?” „Da, sunt”, l-a auzit acum domnul Luden pe
Robert spunând, „şi Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că prin acuzaţia falsă a domnului Luden
am fost izolat aici de toată lumea şi de muncă şi că Dumnezeu v-a trimis pe dumneavoastră la
mine, să-mi propovăduiţi evanghelia scumpă despre Isus, Mântuitorul păcătoşilor. El m-a
salvat.” „Dar i-ai şi iertat domnului Luden din toată inima tot ce ţi-a pricinuit? A întrebat din
nou vocea necunoscută. „O, sigur că din toată inima! Mergeţi, vă rog, la domnul Luden şi
spuneţi-i lucrul acesta. Spuneţi-i încă o dată, că bătrânul Robert nu a furat inelul; şi povestiţi-i şi
despre Isus Hristos, care-l iubeşte şi pe el şi care a murit şi pentru el.” „Desigur, vreau să fac
aceasta, îndată ce voi avea ocazia”, auzea plantatorul răspunzând. Acesta n-a mai putut acum să
se abţină, a deschis brusc uşa şi l-a văzut şezând lângă Robert pe misionar, pe care îl gonise
deja de pe plantaţie în repetate rânduri. În clipa următoare, mândrul şi asprul proprietar de
plantaţie stătea lângă patul lui Robert şi i-a întins mâna şi i-a cerut iertare. Robert şi chiar
misionarul erau ca unii care visau. Bucuria era prea mare pentru amândoi, îndeosebi pentru
sărmanul negru. „’Master’ Îl iubeşte şi pe Domnul Isus?” a exclamat Robert.
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O oră mai târziu îl găsim pe Robert îmbăiat şi pansat într-un dormitor al domnului Luden,
într-un pat curat. Plantatorul şedea lângă pat şi dorea mult să îndrepte ceea ce îi pricinuise
sărmanului negru. Dar se vedea desluşit că ceasurile lui Robert, pe care le mai avea aici jos,
sunt numărate. Dar el a trebuit să vadă cu mirare şi admiraţie, ce efect minunat a săvârşit
evanghelia în negru. Robert nu putea să laude îndeajuns dragostea lui Isus pentru păcătoşi şi de
fiecare dată încheia cu vorbele: „Şi pentru ‚Master’ a murit Isus.” Au fost zile de profunde
exerciţii sufleteşti, cele pe care domnul Luden le-a petrecut la patul bolnavului. Dar au fost zile
de binecuvântare durabilă, căci inima lui dură s-a topit şi s-a deschis pentru dragostea
Răscumpărătorului, care a murit pentru vrăjmaşii Lui şi care îi învaţă şi pe răscumpăraţii Lui să
se roage pentru vrăjmaşii lor. El a găsit pace în sângele Mielului. Suferinţele lui Robert au adus
astfel rod bogat. Plantatorul convertit l-a rugat acum pe misionar să rămână pe plantaţia lui, ca
să-i înveţe pe negri Cuvântul lui Dumnezeu şi a pus să se construiască în locul unde Robert a
suferit nevinovat atâta timp, un local în care le-a fost propovăduită evanghelia negrilor şi
albilor. Robert a putut să plece curând acasă.
În ziua de după înmormântarea lui Robert, domnul Luden a scris o scrisoare lungă
predicatorului din satul îndepărtat din Scoţia şi l-a rugat să-i trimită inelul. La scrisoare a fost
adăugat un cec cu o sumă mare pentru găsitorii cinstiţi, pe care-l puteau ridica de la o bancă.
*

*
*

Vechii noştri prieteni, Thomas şi Britta Witt, I-au încredinţat lui Dumnezeu problema cu
inelul şi au fost foarte liniştiţi în privinţa deznodământului problemei, cu atât mai mult cu cât
Domnul s-a folosit deja de ea pentru a-i ajuta să treacă peste ea. – Dar apoi i-a vizitat într-o zi
predicatorul şi le-a adus aminte că în curând va fi ziua în care concomitent va fi cea de a 70-a
aniversare a bunului Witt şi în care vor putea să-şi serbeze nunta de aur. În acelaşi timp şi-a
exprimat dorinţa ca festivitatea să se ţină în casa de adunare. „Ah, noi, oameni simpli, bătrâni”,
a spus Britta, „n-avem nici copii, nici nepoţi care să serbeze ziua cu noi şi aceasta face totuşi
parte din ea.” „Bine”, a spus predicatorul, „atunci noi vom fi copiii voştri în acea zi şi toţi cei
care vin, se vor bucura împreună cu voi.”
Astfel s-a apropiat dubla zi de sărbătoare. Predicatorul şi un ţăran i-au luat pe cei doi bătrâni
într-o căruţă şi i-au dus spre casa de adunare împodobită sărbătoreşte. Aici se prezentase cea
mai mare parte a comunităţi, pentru a petrece cu ei sărbătoarea ca nişte copii şi nepoţi. După ce
au mulţumit lui Dumnezeu pentru toată binecuvântarea şi dragostea pe care El le-a arătat-o atât
de îmbelşugat bătrânilor cumsecade în viaţa lor de până acum, predicatorul a împărtăşit perechii
jubiliare că prieteni binevoitori au hotărât să plătească datoria care apăsa pe căsuţa lor şi le-a
înmânat o sumă considerabilă ca dar de sărbătoare.
Thomas şi Britta au fost profund emoţionaţi pentru dragostea prietenilor, dar şi mai mult
jubilau inimile lor faţă de Dumnezeu, credinciosul lor Tată, care, ca să spunem aşa, de câteva
luni i-a copleşit cu binecuvântare.
Dar bucuria urma să fie şi mai mare. Va să zică după ce predicatorul a mai împărtăşit scurt
adunării cum el i-a găsit altădată pe dragii de bătrâni în mâhnire, pentru că în ultimele lor zile
nu mai puteau să împartă nimic din al lor cu Domnul şi poporul Său, a povestit întâmplarea cu
inelul găsit şi a citit apoi scrisoarea de la domnul Luden. Astfel au aflat acum, cum prin vestea
că inelul a fost găsit, în ţara îndepărtată un sărman negru convertit a fost eliberat din temniţa lui,
iar proprietarul inelului L-a găsit pe Domnul Isus ca Mântuitor al lui. Abia atunci inima lor s-a
umplut într-adevăr de laudă către Domnul şi Răscumpărătorul lor; ei L-au lăudat cu ochii în
lacrimi, că El le-a dat odinioară putere să se împotrivească ispitei de a-şi uşura pe moment
situaţia prin vânzarea inelului. Ei au lăudat împreună cu adunarea harul lui Dumnezeu, care
mereu poate face minuni şi nu-l părăseşte niciodată pe poporul Lui şi care are permanent
mijloace şi căi noi şi să-I atragă la Sine pe oameni, ca acolo pe negru şi pe plantator. –
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Astfel serbarea aniversării de 70 de ani şi a nunţii de aur a devenit o zi de sărbătoare de
preamărire. Şi mama Witt a spus seara, acasă, către soţul ei, smerită sub atât de multă dragoste
şi bucurie: „Ah, dragă Thomas, ce ruşine îmi este că mai înainte m-am plâns de atâtea ori şi am
întrebat de ce mai suntem pe pământ. O, cât L-am întristat pe Domnul prin aceasta şi mai ales,
cât de puţin am cunoscut bunătatea şi harul Lui.” – „Da, dragă Britta”, a spus bărbatul devotat,
tare în credinţă, „şi chiar dacă problema cu inelul nu s-ar fi petrecut şi Dumnezeu n-ar fi
intervenit atât de minunat, El tot ar fi fost cu noi şi pentru noi şi ne-ar fi arătat acolo sus, în
fericita lumină, dacă am fi umblat cu El, că rămânerea noastră pe pământ în greutăţi şi trudă, na fost zadarnică. Felul Lui de a proceda este întotdeauna desăvârşit; ‚El este singurul Dumnezeu
înţelept’ şi este dragostea. Da, ‚ferice de cei’, cum spune Mântuitorul nostru, ‚care nu văd şi
totuşi cred’.” –
Deoarece acum aşa este, vrem să spunem oricărui cititor care trece prin suferinţă sau care la
bătrâneţe este sărac şi singur şi nu-şi poate serba aniversarea de 70 de ani ca scumpii soţi Witt,
împreună cu mulţii fraţi în Domnul şi prieteni şi nici n-a avut parte aşa ca ei, de o asemenea
intervenţie minunată a lui Dumnezeu: „Perseverează! Domnul este, dacă Îi aparţii Lui şi ai
încredere în El, şi scutul şi marea răsplată a ta!”
2. ÎNTÂLNIREA DE PE DRUMUL SPRE BAL
Era într-una din sâmbetele mele libere, pe care în mod obişnuit le petreceam în una din cele
mai frumoase vile ţărăneşti din Scoţia. În această casă Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrurile care
priveau Împărăţia lui Dumnezeu erau subiectul principal al conversaţiei. În acea zi vorbeam
despre minunile harului lui Dumnezeu, în legătură cu o nouă trezire într-un oraş învecinat.
După ce ne-am întreţinut în legătură cu câteva întoarceri la Dumnezeu deosebit de
îmbucurătoare, de care am avut parte în ultima vreme, un prieten, unul dintre cei mai cunoscuţi
şi mai iubiţi predicatori ai Scoţiei a spus: „Acum vreau să vă mai povestesc tuturor încă o
istorioară, care vă va interesa foarte mult. Pentru adevărul ei pot să garantez în orice privinţă.
Eroina principală a plecat acasă abia de curând, în Franţa, în vârstă de 80 de ani. Dar ea era
cunoscută de 60 de ani ca o conducătoare în cercurile protestante credincioase ale claselor
înalte din Franţa catolică. Începând din ziua convertirii ei, a umblat devotată pe calea îngustă a
credinţei. Acolo unde a mers, a purtat mărturia luminoasă şi veselă despre Isus, atât în clasele
cele mai înalte ale societăţii, ca şi printre săracii cu care era permanent în legătură.
Doamna M. era fiica unei familii distinse şi bogate din Paris. Când a avut aproximativ 20 de
ani, s-a măritat cu un bărbat tânăr la fel de bogat şi cu o poziţie înaltă. Această tânără pereche,
ca majoritatea din clasa lor, era mondenă. Doar putea participa la tot ce îi oferea lumea distinsă
şi nu avea nimic altceva de făcut decât să se distreze. Cum este de presupus, amândoi erau,
bărbatul şi femeia, cu desăvârşire neştiutori privind Cuvântul lui Dumnezeu şi gândurile de
mântuire, cu toate că, sau tocmai pentru că erau sever catolici şi mergeau zeloşi la biserică şi se
supuneau orbeşte tuturor prescripţiilor şi practicilor ei.
Erau căsătoriţi de câţiva ani, când, ca de atâtea ori, au mers într-o seară iar la teatru sau la
operă. S-a jucat o piesă în care a fost prezentată noaptea sfântului Bartolomeu, uciderea
hughenoţilor. Aceasta a fost atât de impresionantă şi de plină de viaţă, încât a făcut o profundă
impresie asupra doamnei M.
Ea şi-a întrebat soţul încă în clădirea teatrului, cu inima bătând şi cu priviri pline de spaimă,
ce fundal istoric avea această piesă. Răspunsul a fost: ‚Păi ştii, este baia de sânge a hughenoţilor
din anul 1572.’ ‚Cum au putut aceşti oameni să fie măcelăriţi aşa de perfid?’ a întrebat tânăra
femeie îngrozită. ‚Din cauza religiei lor eretice’, a răspuns tânărul bărbat evaziv. – ‚Nu s-a
petrecut din nici un alt motiv?’ – ‚Din câte ştiu, din nici un alt motiv; tocmai pentru că erau
eretici.’ – ‚Şi cine a provocat toată această baie de sânge? Sfânta noastră biserică a aprobat întradevăr această crimă sau chiar o are pe conştiinţă, pentru că aceşti oameni cumsecade erau
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creştini fără să-i aparţină?’ – ‚Ajunge’, a răspuns soţul ei, deranjat de multele ei întrebări, ‚au
fost eretici!’
Spectacolul şi scurtele răspunsuri pe care le-a obţinut la întrebările ei serioase, au impresionat
tânăra femeie atât, încât l-a rugat pe soţul ei să părăsească imediat teatrul împreună cu ea.
Au trecut zile – dar doamnei M. îi era cu neputinţă să-şi alunge din minte impresia
zguduitoare a acestui spectacol şi istoria hughenoţilor. Permanent era o apăsare pe sufletul ei,
până a decăzut într-un fel de melancolie şi dintr-odată – nici ea n-a ştiut cum şi de ce – a simţit
greutatea propriilor ei păcate. Nimeni nu putea s-o ajute sau s-o înveţe. Bineînţeles că n-avea
nici o Biblie; încă şi mai puţin cunoştea evanghelia în simplitatea şi puterea ei.
Domnul M. a devenit foarte neliniştit de starea soţiei lui şi a ajuns aproape disperat, din care
cauză s-a adresat unui medic. Când acesta a auzit despre necazul sufletesc al doamnei şi despre
sperietura acelei seri de la teatru, el a pus problema foarte serios şi s-a pronunţat deschis faţă de
soţul ei: ‚Este un atac extrem de grav de melancolie religioasă de care suferă doamna, soţia
dumneavoastră. Trebuie să interveniţi cât mai repede cu putinţă împotriva lui, altfel soţia
dumneavoastră va cădea într-o melancolie fără speranţe, suferinţa ei va deveni incurabilă.
Trebuie să mergeţi cu ea în călătorie, s-o duceţi iar la concerte, la baluri, în societate. Faceţi tot
ceea ce îi poate distrage mintea de la aceasta groaznică vedenie care-i apasă sufletul.’ –
Domnul M. a insistat după aceea pe lângă soţia lui până ea s-a învoit să meargă iar cu el la tot
felul de divertismente şi distracţii, mai mult decât a făcut-o vreodată. – Seară de seară ieşeau la
teatru, la concerte, la baluri, în societate; totuşi, soţia lui îl însoţea după toate aparenţele numai
din ascultare. Ea a rămas cea supusă.
Aşadar, într-o seară domnul şi doamna M. au fost invitaţi de o familie prietenă la un bal de
societate. Ei au acceptat invitaţia şi tocmai intrau în hala mare şi mergeau de-a lungul
culoarului viu luminat, care ducea printr-un şir lat de trepte la sala unde erau aşteptaţi oaspeţii.
În aceeaşi clipă a apărut în faţa lor, ca o arătare, un domn îmbrăcat în negru, aparent un pastor
sau preot, care a păşit exact spre doamna M. şi i-a spus foarte direct: ‚Stimată doamnă, să ştiţi
că sângele lui Isus Hristos ne curăţă de orice păcat.’
Doamna M. a stat nemişcată ca înlemnită în urma acestei veşti neaşteptate şi privea pe
domnul necunoscut. ‚Ce spuneţi?’ a întrebat ea. Acesta a reluat expresiv şi serios, fără a lua
seama la anturaj, mesajul lui ceresc: ‚Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne
curăţă de orice păcat.’ Apoi şi-a acoperit capul cu pălăria neagră pe care o ţinuse în mână
respectuos şi a dispărut la fel de brusc cum venise. Doamna a mai rămas o clipă consternată,
apoi şi-a privit întrebător soţul care era şi el foarte uluit şi a spus: ‚Ce cuvânt minunat a fost
acesta în locul acesta! Şi de ce a trebuit să-mi fie adus mie?’ Pe când încă vorbea şi medita la
minunatele cuvinte şi la semnificaţia lor, pe când tocmai urca ultimele trepte impunătoare, a
cuprins-o dintr-odată o pace atât de preţioasă, încât inima îi sălta de bucurie; oare nu auzise
unde putea găsi curăţirea şi iertarea păcatelor ei? – Chiar faţa ei ar fi devenit deodată luminoasă,
iradiind de bucurie interioară după o atât de lungă apăsare a sufletului, cum a povestit bărbatul
ei mai târziu. – Astfel a păşit în salon şi apropiindu-se de stăpâna casei, i-a strigat: ‚Tocmai am
auzit o veste preţioasă! Ce fericită mă face! Oare o cunoaşteţi şi dumneavoastră deja? Sângele
lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curăţă de orice păcat.’
Cum era de prevăzut, dar ceea ce nu bănuia cea acum nespus de fericită, stăpâna casei a
încremenit în urma acestor cuvinte. Iar uimirea ei s-a răspândit curând în toată sala, când
doamna M. n-a ştiut să vorbească despre nimic altceva şi cu ceilalţi oaspeţi, decât despre
fericirea ei proaspăt găsită. Curând se şoptea de la ureche la ureche: ‚Doamna M. şi-a pierdut
minţile. Dar ca şi Pavel, nu era ‚ieşită din minţi’, ci ca şi el, cea mai fericită dintre toţi, plină de
bucurie pentru minunata pace a lui Dumnezeu.
Domnul M., căruia toată povestea aceasta îi era penibilă în cel mai înalt grad, a plecat cu soţia
lui acasă mai devreme ca de obicei. Timp de câteva zile, doamna M. a fost nespus de fericită.
Iar şi iar repeta cuvintele: ‚Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţă de
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orice păcat!’ – Tristeţea ei, aşa-zisa ei exaltare religioasă, apăsarea sufletească – totul a
dispărut dintr-odată; o pace de negrăit şi o bucurie niciodată bănuită o însufleţeau. Oricui care
venea în casă, servitorilor, prietenilor şi rudelor, atât cât aveau legături cu ea, lucrul acesta nu
le-a rămas ascuns; dar ei nu-şi dădeau seama de motiv, că de fapt lucrarea lui Dumnezeu a fost
aceea care i-a dat pace prin Cuvântul Lui, pace prin credinţa în sângele lui Isus Hristos.
Când doamna M. a aflat că acest verset minunat fusese luat din Sfânta Scriptură, n-a avut
linişte până n-a avut o Biblie. Şi ea a găsit cuvântul după multă căutare, spre marea ei bucurie.
Prin cercetare devotată în Cuvântul lui Dumnezeu, inima ei a fost firesc consolidată în harul şi
adevărul Domnului. Pacea ei s-a întărit, iar bucuria ei a fost de durată. –
Soţul ei, poate acum neliniştit el însuşi în conştiinţa lui, a vrut să fie lămurit în legătură cu
cauza şi motivul schimbării petrecută la soţia lui; de aceea a chemat medicul pentru a doua
oară. Medicul, care n-o văzuse pe doamna M. de câteva luni, a fost surprins s-o găsească acum
pe aceasta aşa de fericită şi vioaie. Dar când a auzit motivul fericirii ei şi a sănătăţii ei lăuntrice
şi exterioare, că prin credinţa în sângele lui Isus ar fi găsit iertare şi pace cu Dumnezeu, a făcut
o mutră îngândurată. Căci omul firesc, după cum ştim, nu percepe sau nu înţelege lucrurile lui
Dumnezeu, până nu sunt şi conştiinţa şi inima lui luminate şi apucate de Duhul lui Dumnezeu.
Da, bărbatul învăţat i-a explicat domnului M. dând din cap: ‚Aici încă mai este toată aceeaşi
exaltare religioasă la doamna, scumpa dumneavoastră soţie. Este un caz deosebit de greu. Boala
gravă i-a schimbat numai caracterul. Acesta s-a manifestat la început prin tristeţe, iar acum prin
exaltare, prin mare bucurie. Mă tem că starea de acum este mai gravă decât cea dinainte.
Trebuie s-o supravegheaţi pe soţia dumneavoastră extrem de conştiincios şi să faceţi tot ce îi
poate distra mintea.’
Mai mult n-a putut medicul să spună; el credea că a dat sfatul cel mai bun. Dar bucuria şi
liniştea în Domnul a doamnei M. n-au scăzut. Dimpotrivă, viaţa nouă din ea se exprima tot mai
mult în vorbă şi în umblare. Biblia era cum însoţitoarea ei zilnică, iar doamna M. a devenit o
lumină vie şi o mărturie plăcută pentru Domnul Isus, Răscumpărătorul şi Domnul ei. Iar şi iar îl
ruga pe soţul ei să-L accepte şi el pe Isus ca Mântuitor al lui. Ea a rupt-o definitiv cu lumea şi
cu mersul la biserica romană, iar Dumnezeu a făcut ca ea să audă despre câţiva protestanţi cu
adevărat credincioşi, care se bucurau de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste cercuri credincioase le
frecventa acum şi continua să lase lumina ei să strălucească viu şi desluşit în mediul ei
întunecat; astfel a devenit o mărturie adevărată şi o binecuvântare pentru mulţi. Domnul M.,
soţul ei, citea şi el din când în când Cuvântul lui Dumnezeu şi căuta partea binecuvântată care îi
fericise soţia, dar fără a rupe cu lumea. Prietenii lui lumeşti chiar încercau să-l ţină bine. Într-o
seară a invitat un grup de artişti, erudiţi şi scriitori. În timpul discuţiei au ajuns să vorbească şi
despre religie, care în general, fără a ţine seamă de stăpâna casei, fie că nu-i cunoşteau poziţia,
fie că voiau s-o discrediteze în ochii bărbatului ei, a fost caracterizată ca superstiţie şi iluzie.
Curând s-au manifestat chiar în discuţii nepoliticoase şi batjocuri asupra Bibliei şi a
învăţăturilor şi persoanelor ei. Atunci domnul M. n-a mai putut să tacă. ‚Domnii mei’, a spus el,
‚nu pot să permit ca Cuvântul lui Dumnezeu şi învăţăturile lui Isus să fie dispreţuite şi să fie
făcute subiectul batjocurii în casa mea. Şi eu cred în Sfânta Scriptură şi sunt convins că Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul nostru; sângele Lui ne curăţă de orice păcat.’ –
Efectul acestui discurs poate fi mai bine imaginat decât descris. Domul M., care niciodată
înainte nu-şi exprimase credinţa sau convingerea lăuntrică, păşise hotărât cu această mărturisire
liberă şi curajoasă, spre marea bucurie a credincioasei sale soţii, de partea Domnului şi a
poporului Său. El a rupt-o, de asemenea cu lumea şi cu biserica romană şi viaţa lui ulterioară a
demonstrat oricui, că Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu au trezit şi în el viaţa nouă.
Domnul şi doamna M. puteau acum să slujească împreună lui Dumnezeu şi să umble pe căile
Domnului. – Doamna M., care fusese trezită aşa de minunat într-un teatru şi convertită în drum
spre un bal, a mai trăit şaizeci de ani şi a plecat acasă abia acum câteva luni. Până la fericita ei
plecare, ea a fost şi a rămas creştina hotărâtă, martora devotată a Domnului, călăuză pentru
multe inimi spre Hristos şi spre binecuvântările Lui.
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Doamna M. a putut câţiva ani după mântuirea ei, să cunoască şi unealta de care s-a folosit
Domnul şi Mântuitorul, pentru a conduce la pacea cu Dumnezeu inima ei minunată şi doritoare
de mântuire; a fost curajosul şi credinciosul pastor P., al cărui curaj de partizan este bine
cunoscut. În seara aceea el avea o treabă de afaceri la o familie într-o altă parte a acelei case
distinse. Pe când cobora scările şi întâlnea oaspeţii în costumul de bal, l-a cuprins o profundă
durere sufletească pentru aceşti sărmani oameni, care voiau să-şi vindece în distracţia lumii
sărmanele lor inimi lipsite de bucurie sau măcar să le amorţească pentru o seară. Dragostea lui
Hristos l-a silit să îndrepte un cuvânt scurt unei persoane care trecea pe lângă el. Şi fără a se
putea gândi prea mult, i-a spus doamnei M. cuvântul serios: ‚Sângele lui Isus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, ne curăţă de orice păcat.’
Că tocmai M. a trebuit să fie persoana, absolut necunoscută lui şi care tânjea după pacea lui
Dumnezeu, căreia i-a spus cuvântul şi tocmai acel cuvânt, aceasta cu siguranţă n-a fost nici o
‚întâmplare’, ci minunata providenţă a lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeul care l-a trimis pe Filip
din Samaria pe drumul spre Gaza, să-i vestească evanghelia despre Isus famenului însetat după
mântuire, mai poate face şi astăzi minunile harului Său. Dumnezeu n-a uitat să fie îndurător şi
Duhul Sfânt n-a încetat să-i convingă pe oameni despre păcatele lor şi lumea despre dreptate şi
despre judecată şi nici să-i călăuzească pe cei răscumpăraţi în mărturia şi slujba lor pentru Isus
Hristos, numai ei să vrea să trăiască cu devotament pentru El, care a murit pentru ei.”
3. ÎNCARTIRUIREA
La începutul secolului trecut trăia într-un sat din Württemberg un ţăran bogat. În el
Dumnezeu S-a adeverit de multe ori; în îndurarea Sa, în dragostea Sa El a mers pe urmele lui.
Şi care a fost urmarea? Descoperirea vrăjmăşiei ascunse împotriva lui Dumnezeu şi împotriva
celor care erau martorii Lui. Toată îndelunga-răbdare, toată dragostea lui Dumnezeu n-a rodit
nimic pe moment în el. Da, părea că inima lui devenea tot mai întunecată şi mai ostilă. Se ştia
de mult că el îi ura pe „evlavioşi” şi oriunde putea, le pregătea o suferinţă sau o dificultate.
A venit vremea războiului de eliberare. Satul a primit pentru o vreme soldaţi încartiruiţi şi
anume, o divizie de soldaţi ruşi. În multe locuri, la fel şi în acest sat, ruşii erau foarte de temut,
nu întotdeauna fără motiv.
Apoi aşa s-au petrecut lucrurile, că într-o casă ţărănească din sat, în care aveau loc adunări
creştine, a fost încartiruit un rus. Aşadar, când credincioşii se adunau aici la ora obişnuită cu
Bibliile şi cărţile lor de cântări, s-a prezentat şi rusul şi s-a aşezat în cameră. Majoritatea au
devenit temători. Dar după oarecare şovăială, creştinii, chiar dacă de cele mai multe ori cu inimi
îngrijorate, şi-au început „ora” cu cântare şi rugăciune. Abia a observat rusul cu ce scop s-au
adunat oamenii, că şi-a împreunat mâinile cu ochii strălucind de bucurie şi s-a aşezat în
mijlocul celor adunaţi. Nu înţelegea nici un cuvânt, dar inima lui era evident fericită şi
binecuvântată. Era recunoscător că era acolo unde Isus Hristos era lăudat şi Cuvântul Său era
cercetat. Teama credincioşilor a dispărut într-o clipă şi pentru ei a fost o mare bucurie să-l aibă
pe străin în mijlocul lor. Da, ei au fost binecuvântaţi împreună prin prezenţa, evlavia şi bucuria
lui. Şi au putut încheia adunarea cu o mulţumire deosebită. Dar soldatul rus n-a lipsit de la nici
o adunare cât timp a fost încartiruit în sat.
Dar aşa s-a făcut, că în scurt timp după încartiruire, soldaţii să fie încartiruiţi altundeva în sat
şi iar printr-o „întâmplare”, nu, iar prin providenţa divină, el a ajuns în casa potrivită, acolo
unde, de asemenea, singur n-ar fi găsit niciodată drumul, dar unde, de asemenea, trebuia să
aducă binecuvântare şi anume, în casa ţăranului ostil. Dumnezeu avea, evident, gânduri de pace
pentru el.
Prietenul nostru rus avea intenţia să viziteze devotat mai departe strângerea credincioşilor; lea anunţat pe noile gazde că ar trebui să-şi aibă cina devreme. Dar acestei rugăminţi nu i s-a dat
ascultare, probabil pentru că nu l-au înţeles. Abia se aşezase rusul la cină, că afară a bătut ora în
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care noii lui prieteni se adunau la Cuvântul lui Dumnezeu. A sărit repede în picioare, s-a
îmbrăcat şi la ieşire l-a luat de braţ pe stăpânul casei cu cvintele: „Ţărane, vino cu mine!”
Ţăranul şi-a ieşit din fire; nu putea să-şi explice comportarea soldatului. Se gândea deja că cina
care i s-a pus în faţă, a fost insuficientă şi că acum voia să-l pârască la superiorul lui.
Tremurând de teamă, l-a urmat pe rus. Dar cât s-a mirat că acesta s-a pregătit să intre în casa
evlavioşilor, paşii lui se opreau, nu voia să-l urmeze. Ar fi preferat să-l urmeze la cartierul
general al ofiţerilor, decât în această casă, urâtă de el din suflet. Dar rusul, care i-a observat
şovăiala dar n-a înţeles, l-a apucat din nou pe ţăran tare de braţ şi i-a spus: „Vino, ţărane, vino!”
Acesta n-a avut încotro, a trebuit să-l urmeze pe soldat, fie că a vrut sau nu.
La acest musafir nu s-au aşteptat în nici un caz „orarii”, cum erau numiţi. Pe vizita ţăranului
cunoscut în tot satul ca fără Dumnezeu şi vrăjmaş al copiilor lui Dumnezeu ar fi contat ultima
dată. Cât necaz şi mâhnire le făcuse deja; şi acum îl vedeau dintr-odată în mijlocul lor,
împreună cu tânărul lor prieten. La început, cu sentimente amestecate şi în parte cu inimi
neliniştite, au cerut de la Dumnezeu har deosebit pentru „ora” lor.
Ţăranul stătea liniştit pe locul lui. Cât i-ar fi plăcut să fugă! Dar nu îndrăznea. Şi iată că inima
lui tare ca stânca a fost sfărâmată de ciocanul lui Dumnezeu, adică prin Cuvântul Său
(Ieremia 23,29); sufletul şi duhul său au fost străpunse de această sabie cu două tăişuri (Evrei
4,12-13). El a observat spre spaima lui, că tot ce era în el, stătea gol şi descoperit în faţa ochilor
Aceluia cu care avea de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu l-a lovit şi l-a zdrobit. El s-a smerit încă
în ceasul acela. El, care până astăzi i-a prigonit pe copiii lui Dumnezeu cu mândrie rece şi plin
de amărăciune, şedea acum în mijlocul lor ca un păcătos distrus, ca unul care are nevoie de
ajutor, ca unul care caută har şi pace cu Dumnezeu.
Credincioşii au băgat de seamă cu mare mirare chinul sufletesc al duşmanului lor şi i-au
propovăduit cu mare bucurie vestea cea bună despre harul şi mântuirea lui Dumnezeu. Ei l-au
îndrumat spre Cel ce a venit pentru cei pierduţi. Iar Domnul Isus, Mântuitorul păcătoşilor, i-a
deschis inima ca să capete încredere în El, Răscumpărătorul; iar el, amarnicul duşman de
odinioară, a fost iertat de Dumnezeu. Da, harul lui Dumnezeu l-a învăţat şi l-a făcut capabil să
devină, spre marea bucurie a credincioşilor, un urmaş devotat al Mântuitorului şi Domnului său.
4. BANCNOTA DE O SUTĂ DE MĂRCI REDOBÂNDITĂ
Unui mare negustor de mobilă din R. îi făcea menajul mama lui văduvă; aceasta era o
credincioasă. Fratele său mult mai tânăr era ucenic în afacere. Într-o zi, fratele mai vârstnic i-a
dat ucenicului sarcina să se ducă la bancă, pentru a schimba acolo o bancnotă de o sută de mărci
în bani mărunţi, deoarece a în ziua următoare voia să facă socoteala şi să plătească muncitorilor
salariul cu ei; pe lângă aceasta i-a dat ordinul cel mai sever, să fie foarte atent cu banii, ceea ce
tânărul a şi promis. Drumul la bancă ducea peste râu. Acolo, la pod, a întâlnit nişte prieteni,
care jucau ceva de zor. El a vrut să treacă pe lângă ei, dar ei i-au aţinut calea şi l-au convins să
joace cu ei. El a cedat, şi-a pus şapca pe balustrada lată, de piatră a podului şi sub şapcă a pus
bancnota de o sută de mărci; el credea că a ascuns-o bine. În timpul jocului o pală de vânt a
măturat în râu şapca cu tot cu bancnota de o sută de mărci. Când după un joc scurt tânărul a vrut
să se aştearnă iar la drum spre bancă, şapca şi banii dispăruseră. După multă căutare a reuşit să
găsească şapca şi anume, plutind în apă, dar unde erau banii. Ştia că fratele lui era un bărbat
absolut cinstit, dar în afară de aceasta era şi sever. De aceea nici n-a îndrăznit la început să se
întoarcă acasă. După o vreme s-a furişat în casă pe uşa din spate, a întâlnit-o pe mama în
bucătărie şi a rugat-o să vină cu el sus, în dormitorul lui, pentru că era la mare ananghie şi în
teamă şi nu ştia ce să facă. Tânărul a făcut o mărturisire deschisă printre multe lacrimi; mama a
plâns cu el, apoi a spus: „Sărmanul meu copil, nu ştiu să-ţi dau nici un sfat şi nici nu ştiu pe
nimeni care ne-ar putea ajuta, totuşi, - ştiu Unul, vino, îngenunchează, ne vom ruga şi-L vom
ruga pe Acela care a spus: cheamă-Mă la necaz şi te voi ajută, iar tu Mă vei proslăvi!” Au
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îngenuncheat împreună şi mama s-a rugat. „Această rugăciune a mamei”, aşa a mărturisit acest
tânăr mai târziu copiilor lui, „a fost momentul de cotitură în viaţa mea şi mi-a dat primul
îndemn durabil pentru noua mea viaţă; a fost primul imbold spre calea care m-a condus mai
târziu, sub minunata călăuzire a Domnului, în slujba misiunii din Africa de Sud. Dar care a fost
rezultatul acestei rugăciuni? Mama şi fiul s-au ridicat şi mama a spus: „Vreau să merg imediat
cu tine la râu şi să te ajut să cauţi încă o dată; la Dumnezeu nu este nimic imposibil; poate ne
face să găsim din nou banii. La râu au căutat o vreme zadarnic, până au ajuns într-un loc, unde
ramura lungă a unui arbust cobora în apă, care prinsese iarba şi frunzişul aruncate la mal. Acolo
au găsit bancnota de o sută de mărci pierdută, udă de tot, dar în rest intactă. – Mama s-a grăbit
acasă, a uscat bancnota la cuptor, a netezit-o şi s-a grăbit cu tânărul la bancă. Bancnota a fost
examinată şi acceptată ca deplin valabilă; cu banii mărunţi obţinuţi în buzunar şi cu sentimente
copleşitoare de recunoştinţă în inimi, mama şi fiul s-au întors acasă.
5. TRÂMBIŢA JUDECĂŢII
Într-adevăr, minunat şi ciudat se încrucişează cărările acestei vieţi pământeşti. Omul are de
multe ori cărări ascunse şi chichiţe tainice, pe care crede că numai el le ştie şi le cunoaşte; dar
cum se înşeală! În mijlocul pădurii, într-o zonă din centrul Germaniei, într-o noapte de
primăvară, pe timp de lună plină a fost săvârşită o faptă groaznică. Un bărbat a îngenuncheat pe
un altul, care zăcea acolo ucis. Puţinele stele luminau la acest incident nocturn, luna şi-a ascuns
faţa palidă în dosul unui nor întunecat, privighetoarea a tăcut speriată cu cântatul ei răsunător,
când cel îngenuncheat la buzunărit pe cel întins acolo şi tot ce a găsit în valoare nominală şi
reală a banilor a îndesat la el.
Acum l-a luat pe cel jefuit pe umăr şi voia să-l ducă jos, la râul care vuia de departe şi să-l
îngroape acolo, în apă. Deodată s-a oprit, gâfâind sub povara moartă. Luna păşise iar afară din
ascunzătoarea ei întunecată şi îşi arunca lumina blândă printre trunchiurile înalte. Foarte
aproape, un corn de poştalion cânta melodia cunoscutului cântec „Gândeşte-te la acesta?” Celui
care căra i s-a făcut negru în faţa ochilor, îi treceau fiori calzi şi reci pe spinare şi se simţea ca şi
când cadavrul ar fi înviat şi ar fi vrut să-l sugrume. A aruncat repede povara şi a fugit de acolo
tot mai departe şi mai departe.
În sfârşit, la râu s-a oprit şi a respirat din nou şi a ascultat avid; totul era liniştit, numai
valurile curgeau repede mai departe, ca şi când voiau să fugă de ucigaş. Acesta s-a necăjit şi era
supărat pe sine însuşi că n-a şters urmele faptei lui şi s-a lăsat gonit de acolo de o teamă ciudată.
Aşa că s-a întors grăbit, a umblat de colo-acolo, a fugit la deal şi la vale, sudoarea îi curgea de
pe frunte: se simţea de parcă ar fi avut plumb în toate mădulare. În timp ce a pătruns căutând
astfel în desiş, câte o pasăre de noapte zbura de acolo peste el sau pe lângă; dar ucigaşul se
speria de fiecare dată de strigătul păsării, la fel de tare ca păsărea de foşnetul printre frunze.
Mult timp a alergat în goană şi a căutat să descopere în stânga şi-n dreapta, în sus şi-n jos, dar
nicăieri nu găsea lucrul căutat. Mai înainte s-a temut că leşul îi va rămâne lipit de spate şi a fost
bucuros să se poată descotorosi de povară; acum a dat iar de frică şi era necăjit că nu-l mai
poate găsi pe cel ucis. S-a oprit pentru a-şi reprezenta exact zona, dar abia mersese trei paşi, că
iar s-a rătăcit. Totul scânteia în faţa ochilor lui şi îi era ca şi când copacii se mişcau în sus şi în
jos pentru a-i închide drumul. Zorile s-au ivit, în sfârşit, în spatele pădurii, înălţându-se peste
Rin, iar luna s-a ghemuit în spatele muntelui; păsările s-au trezit, s-au avântat din tufele joase şi
din pădurea înflorită şi şi-au cântat cântecele lor sonore; din vale şi din munţi se auzeau pocnete
de bici. Ucigaşul a plecat grabnic de acolo. - Cadavrul a fost găsit, examinat medical şi judiciar şi apoi dus în satul învecinat. La tâmpla
dreaptă corpul neînsufleţit purta urmele unei lovituri ca de la o piatră ascuţită. Nici o carte de
muncă a meseriaşilor ambulanţi, nici un document, nici un semn nu era de găsit, din care s-ar fi
putut recunoaşte provenienţa trupului neînsufleţit.
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Aşa că în cealaltă zi, străinul mort trebuia îngropat în curtea bisericii, care era situată lângă
biserică, sus, pe deal. O mulţime de oameni fără număr a urmat cortegiul funerar. Veniseră din
toate satele învecinate (era duminică). Fiecare voia să-şi aducă la lumină nevinovăţia, tristeţea,
compasiunea. Convoiul se deplasa pe munte în sus liniştit, fără bocete sonore, doar cu adâncă
durere în inimi. Predicatorul s-a simţit obligat să spună câteva cuvinte şi a ţinut o cuvântare
emoţionantă.
Întâi i s-a adresat celui neînsufleţit:
„Ai căzut pe drum. Cine ştie dacă vreun prieten drag, dacă părinţii tăi nu te aşteaptă încă în
această clipă şi doresc să te vadă? Fie ca Cel ce cunoaşte şi vindecă totul, să trimită linişte şi
pace în sufletele alor tăi! Într-adevăr, omul ştie cum pleacă, dar cum se va întoarce iar, aceasta
îi este necunoscut. De aceea, fericit este creştinul care pleacă în Numele Domnului şi care în
toate căile lui Îl alege ca însoţitor al său pe Dumnezeu şi sfânta lui lege ca îndreptar pentru
fiecare pas al lui. Fericit, chiar foarte fericit este de aceea fiecare creştin care ţine seamă de
cuvintele sfântului nostru Mântuitor, care ne spune nouă, muritorilor: Dar voi, fiţi pregătiţi (de
moarte) „căci nu ştiţi ziua, nici ceasul”, care-şi păstrează curată conştiinţa şi poate aştepta în
orice clipă moartea, fără a fi surprins de ea. Ferice de tine, o, străine, dacă ai fost pregătit prin
harul lui Dumnezeu şi sângele lui Isus! Ai pierit neştiut de o mână necunoscută. Nimeni nu ştie
de unde ai venit, încotro te duceai; dar Acela care a cunoscut intrarea şi ieşirea ta, care-i spune
pe nume fiecărei creaturi a Lui şi ai Cărui ochi sunt deschişi peste tot şi văd chiar şi cele mai
adânci taine ale inimilor, El te-a cunoscut; El a văzut viaţa ta, acţiunile tale, a ştiut gândurile
tale, intenţiile tale; ferice de tine dacă şi pe ultima cărare ai mers pe căile Domnului.
Necunoscută ca viaţa ta ne este şi soarta ta în veşnicie. Necunoscută ne este vina ta pe pământ
ca şi partea ta veşnică înaintea lui Dumnezeu; de aceea nici nu ne este îngăduit să ne dăm cu
părerea asupra ta. Numai Judecătorului suprem Îi revine să rostească o sentinţă! Dar ştim din
Cuvântul Lui care este partea celor drepţi şi a celor nelegiuiţi.”
Apoi, predicatorul a continuat către cei adunaţi:
„Ridicaţi-vă mâinile împreună cu mine, voi toţi care v-aţi alăturat acestui cortegiu funerar.” Şi
toţi au ridicat mâinile în sus; apoi a spus mai departe: „Ne ridicăm mâinile spre Tine, o,
Atotştiutorule. Ele sunt nevinovate de vărsarea de sânge. Aici, în lumina soarelui şi înaintea
Feţei Tale recunoaştem în gura mare, că suntem nevinovaţi de această faptă. Dar dreptatea nu
va întârzia. Oricine ai fi şi oriunde ai sta, tu, cel care ţi-ai ucis aproapele în întunericul pădurii,
sabia judecăţii divine planează invizibil deasupra capului tău şi ea va cădea şi te va zdrobi.
Întoarce-te şi căieşte-te de fapta ta cât mai este timp. Nu aduna nelegiuire peste nelegiuire, căci
cândva, când va răsuna trâmbiţa judecăţii,…”
Atunci, deodată, s-a auzit de pe drum în sus sunând cornul poştalionului. Cântecul răsuna:
„Gândeşte-te la aceasta?” Toţi au tăcut şi şi-au ţinut respiraţia. Dar din mijlocul celor adunaţi,
un bărbat tânăr s-a aruncat jos şi a strigat: „Eu sunt ucigaşul!” –
După ce l-au ridicat, şi-a mărturisit plin de remuşcări fapta, cum a jucat în oraş banii
domnului la care slujea, cum l-a omorât pe străinul pe care a vrut doar să-l doboare, cum l-au
tulburat sunetele cornului de poştalion, cum şi-a simţit mâna arzând când a ridicat-o spre cer şi
cum acum aceleaşi sunete ale cornului poştalionului, la discursul predicatorului, i-au zguduit
conştiinţa şi i-au smuls mărturisirea.
Tăcut, fără bocete sonore, numai cu durere liniştită în inimi, convoiul s-a deplasat iar pe
munte în jos; mulţi s-au întors acasă cu sufletul tremurând, cu lacrimi în ochi, spunând: „Întradevăr, azi iar am trăit şi am putut vedea că există un Dumnezeu!”
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6. GAURA DIN CIZMĂ
Într-unul din marile noastre oraşe a fost văzut într-o dimineaţă foarte devreme, un bărbat tânăr
străbătând străzile cu paşi grăbiţi. Aspectul lui exterior lăsa să se vadă că aparţinea unei clase
sociale mai bune. Şi într-adevăr, părinţii lui erau oameni distinşi şi bogaţi, aşa că tânărului
nostru prieten nu-i lipsea în aparenţă nimic. El personal a studiat cu succes şi a fost la vremea
lui un colaborator iubit la unul dintre cele mai serioase cotidiene. Dar nici recunoaşterea şi
prietenia de care s-a bucurat în cercul cunoştinţelor şi al colaboratorilor săi, nici împrejurările
pământeşti favorabile n-au putut să-i dea o satisfacţie adevărată a inimii. Dimpotrivă, l-a
cuprins o nelinişte lăuntrică ce creştea, legată cu un adânc sentiment de insatisfacţie. Da, întradevăr, viaţa, lumea nu mai puteau să-i ofere nimic ademenitor, era sătul de distracţiile şi
amuzamentele ei şi dezgustat din inimă de viaţă. Ultimele zile au făcut să se maturizeze în el
hotărârea de a pune capăt vieţii sale în lumea aceasta şi el credea c-o poate face cu atât mai
uşuratic, cu cât el nu credea într-o dăinuire în lumea cealaltă, în Dumnezeu şi într-o dreaptă
răsplătire. Deci cu această intenţie îl vedem păşind spre marele pod care ducea peste râul din
apropiere. Când a ajuns la acesta şi a vrut să încalece balustrada pentru a se arunca apoi în
mijlocul râului, a observat o gaură mică în cizma lui. Cu toate că permanent dădea atenţie cu
exactitate excesivă hainelor sale şi aspectului său, această mică avarie la cizmă îi scăpase până
acum. Şi cine poate să înţeleagă lucrul acesta, căci abia dacă este de crezut că sinucigaşul
tulburat de priveliştea găurii din cizmă, a fost împiedicat de la intenţia lui groaznică! „Ce se va
crede despre mine când îmi va fi găsit cadavrul şi cizma mea va fi spartă?” aşa s-a gândit. „Nu,
întâi trebuie să fie petecită gaura.”
Cu acestea, M. H. a întors spatele podului, cu intenţia să-şi ducă imediat cizma la reparat şi
apoi să se întoarcă aici şi să-şi pună capăt vieţii pentru totdeauna. Astfel a hoinărit pe străzile
încă pustii de oameni, când deodată au ajuns la urechea lui sunetele uşoare ale unui cântec. M.
H. s-a întors şi a văzut venind spre el un om simplu, cu şorţ de piele, împingând o roabă mică
cu piele şi unelte de cizmar; omul arăta aşa de mulţumit şi de liniştit, iar cântecul lui se potrivea
foarte bine înfăţişării lui. „Acum pot să-mi repar imediat cizma şi atunci nu mai trebuie să
aştept până mâine cu ce am de gând”; aşa s-a gândit M. H., s-a îndreptat spre bărbat şi a spus:
„Păreţi a fi cârpaci şi puteţi să-mi faceţi neapărat acum o mică reparaţie la cizmă?” „Cu plăcere,
domnul meu”, a răspuns cântăreţul, căci el fusese acela care L-a lăudat pe Dumnezeu cu inima
lui fericită, „vom fi imediat în micul meu atelier, apoi trebuie să aşteptaţi numai puţintel şi
defecţiunea la cizma dumneavoastră va fi reparată.” M. H. l-a însoţit pe omul simplu la locuinţa
lui din apropiere şi a dat cizma în tratamentul lui. În timp ce cârpaciul cosea gaura, tânărul
nostru bărbat a început o conversaţie cu omul: „Păreţi a fi foarte fericit, dacă puteţi să cântaţi
deja dis-de-dimineaţă!” „Da, dragă domnule”, a răspuns omul neprefăcut, „este adevărat; sunt
aşa de fericit, încât nu pot deloc altfel decât să cânt din când în când câte o cântare. Vedeţi
dumneavoastră, este dragostea lui Isus, a Domnului şi Răscumpărătorului meu, care mă umple
de recunoştinţă şi bucurie.” „Atunci pot într-adevăr să vă invidiez”, a fost de părere M. H.,
„căci eu, de partea mea, mă simt mort de nefericit; sunt sătul şi dezgustat de viaţă.” „Ah, dacă
aşa stau lucrurile cu dumneavoastră”, a răspuns cârpaciul, în timp ce-l privea serios şi afectuos
pe tânărul bărbat, „îmi pare rău din inimă pentru dumneavoastră. Doresc cu adevărat să mergeţi
deseară cu mine în strada ….. Acolo veţi auzi ceva prin care puteţi deveni la fel de fericit cum
sunt eu deja prin harul lui Dumnezeu.”
Cuvintele şi privirile calde ale omului simplu n-au rămas fără impresie asupra sărmanului
tânăr. El a hotărât să urmeze invitaţia cârpaciului şi în seara aceasta să viziteze acea adunare.
Desigur, astfel trebuia să-şi amâne până mâine drumul morţii spre pod, dar în definitiv, o zi tot
nu mai conta.
Într-adevăr, M. H. chiar a apărut seara la adunare, iar Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost
propovăduit acolo sub binecuvântarea Domnului, s-a dovedit a fi ca puterea lui Dumnezeu în
această inima atât de înstrăinată de Dumnezeu. Mesajul despre dragostea lui Dumnezeu pentru
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toate făpturile omeneşti şi despre Isus Hristos care a venit la noi ca să caute şi să mântuiască ce
era pierdut, l-a impresionat în mod minunat. Abia putea crede că Dumnezeu l-a iubit într-atât pe
el, care până acum fusese cu desăvârşire indiferent, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu pentru el.
Şi-a dat într-adevăr Isus preţioasa Lui viaţă pentru el, care tocmai era pe cale să pună un capăt
violent propriei sale vieţi nenorocite? A murit El pe cruce pentru a-l salva pe el, păcătosul, de
judecata binemeritată şi de pierzarea veşnică? Într-adevăr, această dragoste minunată,
dumnezeiască a Domnului, i-a impresionat inima cel mai profund şi având în vedere aceasta, el
însuşi s-a simţit nespus de rău şi de detestabil. O, ce s-ar fi ales de el dacă astăzi sau mâine şi-ar
fi pus singur capăt vieţii şi ar fi fost pus în faţa scaunului de judecată al lui Dumnezeu cu toate
păcatele lui! Nu fusese o „întâmplare” – nu, n-ar fi putut să fie – aşa că Dumnezeu Însuşi i-a
arătat în ultima clipă gaura din cizmă şi prin aceasta l-a întors de la groaznica intenţie şi pe de
altă parte, prin gaura din cizmă l-a şi condus la cârpaci, la acest copil fericit al lui Dumnezeu,
care, cu siguranţă, nici el n-a trecut „întâmplător” pe acolo la o oră atât de matinală şi lăudând
pe Dumnezeu în cântare. – Acum a putut să audă evanghelia mântuitoare şi chiar L-a
recunoscut şi L-a primit pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor al lui. Inima lui a
fost umplută acum cu o pace de nespus şi cu o bucurie cerească fără precedent, în loc de
disperare deprimantă; da, el a gustat acum o pace desăvârşită, preafericita parte a tuturor
acelora care cred din inimă în Isus Hristos. El a părăsit ca un om nou acea adunare, în care
intrase atât de profund nefericit. Viaţa lui a luat acum o direcţie cu totul schimbată. Curând a
înţeles că el nu-şi mai aparţine lui, ci Aceluia care l-a răscumpărat cu propriul Lui sânge şi i-a
dăruit mântuire şi fericire veşnică. De aici înainte n-a mai cunoscut decât o singură misiune în
lumea aceasta şi anume, să trăiască pentru Hristos, Domnul şi Mântuitorul lui.
De atunci înainte, tânărul bărbat, totuşi cult, de fapt, a fost văzut de multe ori şezând în
atelierul cârpaciului simplu, pentru a se întreţine cu el despre minunatele gânduri şi căi ale lui
Dumnezeu, aşa cum le găsim în Cuvântul Său. Mai târziu, prietenul nostru a ajuns într-un post
privilegiat în învăţământ. Totuşi, a rămas permanent un simplu, devotat şi dedicat urmaş şi
adept al Domnului, care a purtat de bunăvoie ocara lui Hristos.
În strângerile simple ale credincioşilor pentru cercetarea Sfintei Scripturi, slujea de multe ori
fraţilor în Domnul, în mod rodnic, cu darul pe care i-l dăduse Domnul. Chiar până la bătrâneţe a
fost bucuria lui să vestească sărmanilor păcătoşi pierduţi vestea bună despre dragostea lui
Dumnezeu şi despre mântuirea lui Hristos, dintr-o inimă caldă, fericită, dar n-a uitat niciodată
în ce mod minunat a fost păzit odinioară de moarte şi de pierzare şi apoi, în decurs de o oră a
devenit un copil fericit al lui Dumnezeu, dintr-un păcătos disperat. Când, în cele din urmă,
slăbiciunea progresivă l-a oprit de la slujirea verbală în evanghelie, a continuat să facă în scris
cunoscută mântuirea în Hristos şi să slujească sufletelor, până când Domnul l-a condus acasă,
de pe această scenă a luptei şi a trudei, în odihna şi mântuirea veşnică acolo sus, la Domnul.
7. VAPORUL ÎMPOTMOLIT
Pe drumul spre fraţii lui, la St. Goar, Otto Funcke şedea într-un mic birt din Oberlahnstein
aşteptând vaporul care trebuia să-l ducă la St. Goar. Era după-amiaza devreme. Şi ce a trăit aici,
a povestit în biografia lui după cum urmează: „Spre marea mea mâhnire, birtaşul mi-a spus
deodată că a venit o depeşă, că vaporul meu a rămas înţepenit la Nonnenwert şi ar putea sosi cel
mai devreme în trei-patru ore. Aceasta era crunt. Ce să fac? Cum mă gândeam eu aşa, au
răzbătut la urechea mea din camera alăturată, vocile tari ale unor bărbaţi, care curând s-au
dovedit a fi negustori de vite. Despre ce discutau aceşti bărbaţi, n-am înţeles; îmi era şi
indiferent. Numai acest cuvinţel „Frücht” se auzea mereu tare, iar acesta nu-mi era indiferent.
M-am gândit unde şi în legătură cu ce m-am mai întâlnit cu acest cuvânt şi deodată mi-am
amintit: ‚Acesta este sătucul unde locuieşte pastorul Ninck, cu care am corespondat deja de mai
multe ori pentru lucruri scriitoriceşti.’ (Este acelaşi, care mai târziu a devenit atât de cunoscut
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poporului german, ca pastor hamburgez şi ca scriitor.) Mie personal îmi era pe atunci încă
necunoscut, dar îmi doream de mult să-l privesc în ochi. Aşadar, când am aflat în felul acesta că
Frücht este numai la o distanţi de ‚oră bună’ de Lahnstein, hotărârea mea a fost repede luată şi
tot aşa de repede am urcat drumul în singura companie a toiagului meu de călătorie.
L-am şi găsit acasă pe scumpul frate, care acum este de mult în patria de sus. Avea o statură
înaltă, nobilă, cu trăsături faciale blânde şi totuşi cu multă putere de voinţă şi ochi minunaţi. Ma primit cordial. Dar înainte de toate, nu era singur. Câţiva învăţători ai parohiei sale erau
adunaţi în jurul lui. M-a invitat să iau parte la conferinţa mică ce se termina în curând. Dar
aproape m-a neliniştit că bărbatul se uita permanent la mine cu priviri lungi, întrebătoare şi
cercetătoare. Nu bănuiam ce înseamnă aceasta. După ce învăţătorii au plecat şi am fost singuri,
a rămas, totuşi, unisilabic şi introvertit. Orice acord aş fi luat, nu rezulta muzică. Atunci am
spus: ‚Frate Ninck, îmi pare că aveţi ceva mai important de făcut, decât să conversaţi cu mine;
voi coborî înapoi la Lahnstein.’
‚Dimpotrivă’, a răspuns el serios, ‚am mare nevoie să vorbesc tocmai cu dumneavoastră. Să
mergem în grădină.’ Aşa am făcut. Când am intrat acolo, a sunat clopoţelul de vecernie.
Scumpul om şi-a dat jos căciuliţa, după obiceiul pământului şi s-a rugat. Dar rugăciunea lui a
durat mai mult decât trebuia făcută în mod obişnuit cu această ocazie.
Apoi a început şi a povestit ce îi mişca inima: Acum 14 zile a primit de la Bremen invitaţia să
intre acolo în slujba misiunii interne, la care ar fi vorba în special, de întemeierea unei noi
adunări în marea şi prospera Ostertor-Vorstadt. Chestiunea este foarte importantă şi îi stă tare
pe inimă. Pentru el este mai mult decât problematic, dacă are voie tocmai acum să-şi părăsească
adunarea. Pe de altă parte era convins că trebuia să prezinte la Bremen un bărbat şi anume, unul
care îi aparţine Domnului şi care avea deja multă experienţă. Căci aşa a vorbit serios zi de zi cu
Dumnezeu şi L-a rugat să i-l trimită pe omul potrivit, sus, la Frücht. ‚Şi’ – aşa a încheiat – ‚de
când v-am văzut, am devenit cu fiecare clipă tot mai sigur, că dumneavoastră sunteţi omul
pentru Bremen.’”
Şi acolo a ajuns O. Funcke într-adevăr, prin această coincidenţă.
8. PANTALONII CONFUNDAŢI
Abatele Lemennais, care a trăit sub domnia lui Ludovic al XV-lea şi prin evlavia lui a întărit
sufleteşte Parisul, era cunoscut deja ca bărbat tânăr pentru extraordinara lui filantropie. El se
bucura de un venit lunar cam de 100 de livre, dar împărţea aproape toţi aceşti bani printre săraci
deja la începutul lunii şi pentru a putea face aceasta, se descurca pentru propria lui persoană cu
foarte puţin şi nu locuia niciodată singur într-o cameră şi o mai împărţea pe a lui cu un alt
bărbat tânăr. Odată, spre sfârşitul lunii, abatele s-a grăbit deja dimineaţa devreme la un program
de slujbă divină, pentru care s-a îmbrăcat repede, dar a fost asaltat la uşa casei de o femeie
bătrână, care cu încredere sigură în cunoscuta lui binefacere, i-a cerut insistent de pomană. „Ah,
de unde să mai iau bani?” Dar abatele ştie prea bine că deja în prima jumătate a lunii a împărţit
totul, iar în buzunarele lui nu mai este de găsit nici măcar un bănuţ. Dar degeaba a vrut s-o facă
pe bătrână să înţeleagă lucrul acesta; nevoia ei este prea mare, plânge, strigă, spune: Se pot
petrece minuni, domnul abate numai să vrea să-şi mai întoarcă o dată buzunarele; cu siguranţă
se va mai găsi în ele un mărunţiş pentru o nefericită ca ea; îl implora. Abatele, nerăbdător şi
supărat şi-a tras în cele din urmă buzunare afară, pentru a arăta că într-adevăr nu mai este nimic
înăuntru; dar cine poate descrie sperietura lui, bucuria lui, uimirea lui, când patru taleri mari, o
monedă pe care n-a avut-o nicicând altădată, a căzut afară, la picioarele bătrânei bucuroase!
Aici este o minune! Ce altceva poate fi? Abatele a venit abia târziu acasă, unde colegul de
camera îl aştepta deja în faţa uşii. „Bravo!”, i-a strigat acesta nerăbdător în întâmpinare,
„îmbraci pantalonii mei în loc de ai tăi şi iei cu tine cei patru taleri ai mei, cu care voiam să-mi
plătesc spălătoreasa, care m-a agasat toată ziua. Unde sunt banii mei?” Ne putem închipui
18

Întâmplare sau providenţa lui Dumnezeu Volumul II -

spaima sărmanului Lemennais. Astfel, se pare că minunea a fost restrânsă la un simplu fapt şi a
mai rămas minunat numai în măsura în care realitatea salvării unei familii strâmtorate din
marele ei necaz, printr-o ciudată confuzie, nu mai este de tăgăduit.
9. VERSETUL BIBLIC DIN ANTICAMERĂ
Cam la o jumătate de oră de la reşedinţa de vară Reinhardsbrunn, este situat, în frumoasa
provincie Turingia, pensionul Schnepfenthal, care a fost fondat în urmă cu o sută de ani de
Christian Gotthilf Salzmann. El a început construcţia institutului în Numele lui Dumnezeu şi
mereu a avut parte la ceasul potrivit de ajutorul necesar. Aproape întotdeauna au venit la timp
trimiterile de bani din toate localităţile posibile, pentru continuarea casei. Dar o dată a fost pusă
la o încercare foarte grea încrederea bărbatului evlavios. Sâmbătă seara muncitorii trebuiau
plătiţi în orice împrejurare, dar nu mai erau bani în casierie. Salzmann şi-a consolat nevasta
îngrijorată cu vorbele: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului!” Dar a trecut o zi după alta,
fără să vină bani. Salzmann s-a hotărât sâmbătă dimineaţa cu inima grea, să facă un drum la
Gotha, la binefăcătorul lui, la consilierul intim Tambach, care îi oferise deja în repetate rânduri
un împrumut pentru caz de nevoie. Salzmann a trebuit să aştepte mai mult timp în anticamera
binevoitorului său. Atunci a luat o carte care tocmai era pe masă, ca să citească din ea. A
deschis cartea absolut la întâmplare şi a găsit în ea cu litere mari, ca titlu pentru un studiu,
versetul biblic „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini. El nu va lăsa
niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalmul 55,22.) Acest cuvânt i-a atins sufletul ca un
fulger. A închis imediat cartea la loc, a luat pălăria şi bastonul şi a părăsit casa consilierului fără
să fi vorbit cu acesta, cu cuvintele: „Da, încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului!” Curajos şi
mângâiat s-a întors pe drumul lui spre casă. Drumul ducea pe lângă poştă. Atunci i-a venit
brusc ideea, să întrebe aici dacă nu era acolo ceva pentru el. Spre marea lui mirare şi bucurie,
poştaşul i-a dat o scrisoare împreună cu un fişic greu de bani. Salzmann a desfăcut repede
scrisoarea care venea de la un vechi prieten şi a citit: „Dragă Salzmann! Alăturat îţi trimit 200
de taleri în aur pentru construcţia casei tale. Poţi să-mi restitui banii după cum îţi convine. În
rest, nu uita ce este scris: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului!” – Atunci au ţâşnit
lacrimi de recunoştinţă şi de bucurie din ochii lui Salzmann. A plecat voios de acolo spre iubitul
lui Schenpfenthal
10. DOUĂ VISE CARE FAC CUNOSCUTE STRÂMTORĂRILE PRIETENILOR
I. Datoriile negustorului
Domnul D., un misionar al oraşului, ne-a povestit: „M-am trezit într-o dimineaţă cu impresia
categorică a unui vis, în care mi s-a dat misiunea săi duc domnului C. 96 de mărci şi 90 de
pfenigi. Banii nu mi-au făcut greutăţi, căci abia în ultima duminică am primit de la domnul A.
125 de mărci pentru vreun caz de nevoie, iar eu L-am rugat pe Domnul să mă călăuzească în
această privinţă şi să mă facă să-l găsesc pe cel corect. Dar în primul rând nu-mi puteam
imagina că domnul C. ar avea nevoie de un asemenea ajutor, iar cifra era una aşa de curioasă,
pentru că dacă într-adevăr ar fi avut nevoie de ceva, atunci sigur ar fi trebuit să fie o sumă
rotundă.
‚Nici eu nu mi-am imaginat vreodată, că J. C. ar avea nevoie de sprijin’, a zis soţia mea
reflectând, ‚dar tu ştii să ajungi la fondul problemei, Eduard.’ ‚Voi încerca’, a spus domnul D.;
şi totuşi, este ceva aşa de curios! Cum să-i spun unui respectabil proprietar de prăvălie:
‚Domnule C., aveţi nevoie de 96 de mărci şi 90 de pfenigi? Oricum, voi merge în această seară
la el.
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Aproximativ pe la ora şapte am păşit în băcănia mică dar bine aranjată, din apropierea străzii
G…. şi am întrebat de domnul C. Soţia lui stătea la tejghea şi a spus că bărbatul ei este plecat
cu afaceri la Cr., dar n-a dat nici o altă informaţie, cu toate că am rămas o vreme, pentru a mă
interesa prietenos despre starea de sănătate a întregii familii. A trebuit să mă retrag cu problema
nerezolvată, dar dimineaţa următoare avea să-mi aducă mai multă lumină.
Această chestiune nu mi-a dat pace; m-a preocupat atât de tare noaptea, încât am hotărât să
merg încă o dată acolo. De data aceasta l-am găsit pe domnul C. în prăvălie şi am observat că
arăta foarte plin de griji. Această împrejurare m-a încurajat să merg direct la ţintă. ‚Domnule C.,
am spus, ‚iertaţi-mă dacă-mi iau marea libertate de a vă pune o întrebare confidenţială, - sunteţi
cumva în impas de bani?’ –
Negustorul a pălit vizibil, o emoţie interioară puternică s-a întipărit pe faţa lui şi tremurând a
spus: ‚Cum aţi putea să ştiţi lucrul acesta? Credeam că acesta este un secret care există numai
între mine şi soţi mea; dar pentru că tot mă întrebaţi, trebuie să vă spun adevărul. N-am fost în
viaţa mea încă niciodată într-o asemenea lipsă de bani. Relaţiile comerciale au fost în ultima
vreme foarte dificile, nu mi-a fost încă niciodată atât de greu să-mi pun în ordine socotelile ca
acum, din cauza grevei muncitorilor şi totuşi, nu pot să-mi văd soţia şi copiii ducând lipsa;
poate am dat mai mult credit decât am fost autorizat şi datoriile mele de afaceri sunt mai mari
ca niciodată de când am prăvălia. Sâmbăta trecută am avut de făcut o plată mare; aceasta mi-a
epuizat casieria şi o alta este astăzi scadentă, despre care ştiu că n-o pot acoperi. Aseară m-am
dus la Cr. în speranţa de a putea încasa diferite datorii, pentru a satisface propriile mele
obligaţii; dar nimeni n-a putut plăti şi când am plătit ulterior acasă rezerva de bani, îmi lipseau
exact 100 de mărci, care astăzi după-amiază trebuiau să fie la îndemână.’
‚100 de mărci’, am reluat eu uimit, în timp ce mă gândeam la diferenţa dintre suma care mi-a
fost spusă în vis şi aceasta, de care omul tocmai avea nevoie.
Apoi doamna C. şi-a întrerupt bărbatul cu zel. ‚Dar Jakob, nu te gândeşti la banii de copii?’
Faţa lui s-a luminat. ‚Da, nu trebuie să uit lucrul acesta. Aseară, când m-am întors cu problema
nerezolvată din Cr., eu şi soţia mea am fost foarte deprimaţi; noi nu suntem obişnuiţi cu
asemenea griji, am putut mereu să facem faţă îndatoririlor noastre şi încă să punem ceva
deoparte; ne temem de datorii ca de ceva care este nedemn de un creştin. Am vorbit despre
aceasta şi ne-am gândit că Tatăl nostru ceresc, care ne-a poruncit: ‚Să nu datoraţi nimănui
nimic!’, ne va ajuta să ieşim din încurcătură, căci El ştie că am trăit întotdeauna economic;
astfel am ajuns între noi la o înţelegere, să mergem cu necazul nostru la El şi pentru că tocmai
era timpul pentru închinarea în familie înainte de a merge copiii la culcare, eu m-am rugat şi
apoi ne-am simţit amândoi atât de uşuraţi, ca şi când Domnul deja ne-ar fi luat povara.
Cei mici nu ne-au auzit niciodată rugându-ne aşa, părea că îi preocupă şi-şi şopteau ceva la
ureche într-un colţ. Apoi au dat fuga pe scări în sus şi iar în jos, cu puşculiţele lor de bani şi leau golit pe masă. Micuţa Jessi s-a căţărat pe genunchii mei şi a spus în felul ei copilăresc:
‚Vreau să-L ajut pe Isus, să-ţi dea bani, tată.’ Ea avea o marcă în puşculiţa ei, iar Walter două
mărci şi zece pfenigi, iar eu a trebuit să le promit că voi folosi banii, aşa că nu mai am nevoie
decât de 96 de mărci şi 90 de pfenigi.’
Norii s-au risipit când omul cumsecade a vorbit despre copiii lui, dar s-au întors când a
adăugat: ‚De unde să vină restul de bani, încă nu ştiu până acum. Mi-am spus toată dimineaţa că
sunt în mâna lui Dumnezeu. Timpul se scurge şi o minune nu putem aştepta.’ ‚Dar mie îmi pare
că Dumnezeu încă mai are corbii lui’, am exclamat eu şi pe când domnul şi doamna C. mă
priveau miraţi, am început să le număr suma exactă şi să le explic cum mi-a devenit mie
cunoscută nevoia lor.”
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II. Strâmtorările studentului
Inspectorul seminarului misiunii din Basel, Blumhardt, a fost fiul unui pantofar foarte-foarte
sărac şi ca atare a avut de luptat în tinereţe şi mai ales în timpul anilor de studiu, cu tot felul de
griji pământeşti.
Odată, tânărul evlavios a fost din nou la mare ananghie şi aceasta a fost exact în vremea când
şi-a terminat studiile cu onoruri şi apoi, la recomandarea unor prieteni respectabili, voia să dea
examenul pentru dobândirea titlului de profesor în teologie. Dar acest examen costa 200 de
guldeni şi de unde să ia Blumhardt această sumă, nesfârşit de mare pentru el? Mai bine, desigur,
ar fi renunţat definitiv la acest examen scump. Dar pentru că prietenii n-au slăbit cu insistenţele,
s-a pregătit pentru examen în cele din urmă, cu inima grea, plină de griji. Trecea o săptămână
după alta, fără să vină ajutorul mult dorit şi cu sufletul aproape descurajat, prietenul nostru s-a
dus în ultima zi înainte de examen, la cursul unui profesor vârstnic. La sfârşitul lecţiei,
venerabilul bătrân s-a uitat in jur şi a întrebat în cele din urmă:
„Prieteni, este cumva între dumneavoastră un domn Blumauer?” Studenţii s-au informat
amabili între ei, dar un bărbat cu un asemenea nume n-a putut fi găsit. Neîncrezător, profesorul
a dat din cap. ”Nu pot să mă înşel; şi chir dacă studiosul nu se numeşte Blumauer, atunci
trebuie să poarte totuşi un nume care sună asemănător.”
Atunci Blumhardt s-a ridicat ruşinos şi şi-a spus numele. Bătrânul l-a privit bucuros. Vedeţi
bine, ştiam eu! ‚Blumhardt’, foarte exact, aşa mi s-a spus. La bătrâneţe se uită uşor aşa ceva. Şi
acum, dragul meu Blumhardt, veniţi cu mine în camera mea. Am ceva să vă spun.”
Cel apelat n-a fost doar puţin speriat în prima clipă, pentru această cerere absolut neobişnuită.
Poate s-a făcut vinovat cu ceva fără să ştie şi acum trebuie să i se ceară socoteală pentru
aceasta? De aceea l-a urmat pe profesor cu inima bătând, iar teama lui n-a scăzut în nici un caz
când acesta a scos o listă lungă a tuturor celor care îi ascultau cursurile şi părea să caute de zor
în ea. După vreme îndelungată a arătat cu degetul pe locul unde era prenumele şi numele de
familie al lui Blumhardt şi a întrebat serios:
„Dumneavoastră sunteţi acest Blumhardt care este înscris aici?” „Da, eu sunt”, a răspuns
tânărul onest, cu toate că la înfăţişarea ciudat de solemnă a bătrânului, el s-a simţit şi mai
încurcat. Dar acesta părea că ia prea puţin seama la emoţia musafirului, şi a continuat pe acelaşi
ton: „Nu-i aşa, dumneavoastră aveţi urgent nevoie de bani?” Surprins la culme, studentul a
privit în sus. De unde ştia acest bărbat aproape străin faţă de el, de nevoia lui, câtă vreme el
doar nu se destăinuise nici unui om?
Şi profesorul a întrebat din nou: „Dragul meu Blumhardt, nu-i aşa, aveţi nevoie de bani?” Şi
când a observat încurcătura crescândă a tânărului, a continuat binevoitor. „Nu trebuie să-mi
răspundeţi; o ştiu foarte exact, căci Domnul mi-a descoperit în noaptea trecută în vis, în ce
necaz vă aflaţi. Alăturat mi s-a specificat şi prenumele şi numele de familie şi suma de care
aveţi nevoie.”
Cu aceste cuvinte, bătrânul s-a dus la un dulap, a scos de acolo o pungă de bani şi a numărat
exact 200 de guldeni în faţa lui Blumhardt. Acesta n-a ştiut în prima clipă dacă era treaz sau
visa. Dar apoi a mulţumit lui Dumnezeu şi omului bun, cu ochii scăldaţi în lacrimi, pentru
ajutorul în nevoie. Întrebat încă o dată, el a povestit pe larg despre marea lui strâmtorare, iar
profesorul plin de emoţie, a ascultat povestirea simplă a tânărului. În ziua următoare, acesta a
luat cu bucurie şi onoruri examenul de profesor.
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11. DOUĂ VISE SERIOASE ŞI O ÎMPLINIRE
I. Crima din cârciumă
Sub titlul „Puteri misterioase”, contele Nikolaus Bethlen a povestit într-o revistă ungurească o
istorioară enigmatică, care se bazează pe trăirile unui judecător francez. „Acum zece
ani mi-am îndeplinit datoria ca judecător de instrucţie într-un groaznic proces de omucidere; de
săptămâni vedeam zi şi noapte în mintea mea numai cadavre, scene din crime şi sânge. Pentru
refacerea mea, am mers într-o staţiune climaterică izolată, unde nu exista nici cazinou, nici cale
ferată, numai diligenţă; m-am plimbat toată ziua prin păduri, care au acolo o întindere uriaşă şi
m-am rătăcit într-o seară în aşa fel, încât am fost epuizat de tot când am ajuns din pădure într-un
drum îndepărtat, de unde locuinţa mea era încă zece kilometri mai departe. Lângă drum se afla o
cârciumă de han cu firma „La prietenul bun”. Am intrat şi am cerut o cină. Cârciumarul şi
nevasta lui aveau o înfăţişare suspectă şi în rest nu se vedea nici o fiinţă omenească în casă.
După mâncarea foarte proastă, am cerut un adăpost, căci era deja prea întuneric pentru a porni
pe drumul spre casă. Cârciumăreasa m-a condus de-a lungul unui culoar în mansardă, care se
afla deasupra grajdului. În cameră, în afară de pat am găsit numai două fotolii şi o masă cu un
urcior cu apă. Ca bărbat prevăzător, am cercetat camera şi am găsit o uşă, care se deschidea
afară, pe o scară care ducea la uşa grajdului. Am baricadat uşa cu fotoliile şi masa; pe aceasta
din urmă am pus un urcior, în aşa fel încât să nu se poată deschide uşa fără a se răsturna masa şi
urciorul. Mort de oboseală, am căzut într-un somn adânc; apoi m-am trezit din cauza unui
zgomot mare; licărea lumină prin gaura cheii. ‚Ce se petrece?’ am strigat eu speriat. Nici un
răspuns; linişte adâncă. După mult timp, spre dimineaţă, am adormit din nou şi am avut
următorul vis: mi se părea că s-a deschis trapa, cârciumarul mi-a apărut cu un cuţit mare în
mână şi în urma lui nevasta cu un felinar, în faţa căruia ţinea mâna; cârciumarul s-a apropiat cu
paşi uşori şi a înfipt cuţitul în pieptul bărbatului care zăcea în pat; cârciumarul a prins pe cel
ucis de picioare şi femeia l-a prins de la cap şi astfel l-au dus pe scară în jos. Cârciumarul a luat
în gură inelul de care atârna felinarul. În clipa aceea m-am trezit lac de sudoare; soarele era deja
sus pe cer. Am sărit agitat în haine şi m-am năpustit pe scări în jos. Când am ajuns în stradă, mam simţit foarte uşurat şi m-am grăbit la locuinţa mea din staţiune. – Am uitat de tot visul; după
trei ani am citit următoarea notiţă în ziar: ‚Clienţii staţiunii X. se află în mare agitaţie; avocatul
Viktor Armand a dispărut de opt zile, de când a făcut o excursie pe jos în munţi: este de temut
ca el să se fi accidentat.’ În clipa aceea, când am citit notiţa, mi-am adus aminte de visul meu. Şi
mai tare m-a cuprins amintirea, când câteva zile mai târziu am găsit următoarea informaţie:
Suntem pe urmele avocatului dispărut; el şi-a petrecut noaptea de 24 august la cârciuma hanului
‚La prietenul bun’. Un căruţaş l-a văzut acolo. Cârciumarul şi cârciumăreasa au reputaţie
proastă; acum şase ani a dispărut un englez în aceeaşi zonă; pe de altă parte, o păstoriţă a
declarat că în 26 august cârciumăreasa a ascuns într-o cârpă, sub lemne, cearceafuri însângerate.
Va fi începută o cercetare riguroasă.’ O voce interioară mi-a şoptit că visul meu s-a transformat
în realitate şi ceva irezistibil mă trăgea spre staţiunea X. Acolo judecătorii se străduiau să
descopere secretul, dar o dovadă neîndoielnică nu putea fi găsită. Am ajuns în X. chiar în ziua în
care judecătorul de instrucţie o audia pe cârciumăreasă şi l-am rugat să-mi permită să particip la
interogatoriu. Femeia nu m-a recunoscut; nici n-a observat prezenţa mea. Ea a declarat că în 24
august seara, un domn a fost la han, dar n-a petrecut noaptea acolo; ca dovadă a declaraţiei ei a
spus că hanul nu are decât două camere şi că ambele au fost ocupate de căruţaşi; o realitate pe
care persoanele în cauză au confirmat-o. Atunci am intervenit brusc în interogatoriu şi am
strigat: ‚Şi a treia cameră de deasupra grajdului?’ Femeia a tresărit speriată şi părea că mă
recunoaşte în clipa aceea. M-am simţit ca inspirat şi am continuat: ‚Viktor Armand a dormit în
această a treia cameră; noaptea aţi urcat în cameră cârciumarul şi dumneavoastră pe scara
grajdului, în timp ce aţi deschis trapa; bărbatul dumneavoastră ţinea cuţitul în mână, iar
dumneavoastră un felinar. Aţi rămas la uşă, în timp ce cârciumarul a omorât turistul şi i-a furat
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ceasul şi portofelul.’ Acesta a fost visul meu acum trei luni; colegul meu, judecătorul de
instrucţie, era năucit de tot; iar femeia tremura din tot corpul, dinţii îi clănţăneau de frică şi
groaza vorbea în ochii ei. ‚Apoi’, - aşa am spus mai departe, - bărbatul dumneavoastră a luat
cadavrul de picioare, iar dumneavoastră aţi luat capul. Amândoi aţi dus cadavrul în jos pe scară;
pentru a lumina, cârciumarul a luat în gură inelul de care atârna felinarul.’ Palidă ca un cadavru,
cârciumăreasa stătea în faţa noastră şi murmura fără să vrea cuvintele: ‚Acesta a văzut totul!’
Dar s-a recules imediat, a refuzat să-şi pună semnătura pe procesul verbal şi n-a mai scos o
vorbă. Apoi a fost introdus cârciumarul. Colegul meu a reluat pentru el povestirea mea;
cârciumarul a crezut că nevasta lui îl trădase. El a strigat furios cu o înjurătură groaznică:
‚Nenorocita o să mi-o plătească!’
Deci visul meu a devenit realitate după trei ani, în cel mai mic amănunt – ca, de exemplu, că
birtaşul a luat în gură inelul felinarului -. În grajdul cârciumii, îngropate sub grămada de gunoi,
s-au găsit cadavrul nefericitului Viktor Armand şi încă alte oseminte omeneşti, poate cele ale
englezului dispărut în urmă cu şase ani. Am mereu senzaţia că mie îmi fusese hărăzită aceeaşi
soartă. În acea noapte, când am visat, am văzut într-adevăr licărind lumina prin gaura cheii sau
a fost şi aceasta tot numai un vis, o presimţire înspăimântătoare? Nu ştiu, dar simt de asemenea,
că o putere tainică m-a folosit ca unealtă, pentru a aduce la lumină o crimă, care altfel ar fi
rămas nepedepsită. Şi în timpul îndelungatei mele activităţi ca judecător, am avut de mai multe
ori ocazia să văd că infractorul – pentru a-şi ascunde fapta – nu are de luptat numai cu noi
oamenii, ci şi cu o putere tainică, pe care ştiinţa încă n-a putut s-o pătrundă.”
Aceasta este povestirea contelui Nikolaus Bethlen sau mai mult a necredinciosului judecător
francez. El are dreptate: „Ştiinţa încă n-a pătruns puterea tainică” şi n-o va face niciodată. Dar
cititorul va putea s-o ajute şi să-i spună că nu o „întâmplare” oarbă, ci intervenţia lui
Dumnezeu în lucrurile acestei lumi ne explică taina de mai sus.
II. Avertismentul împlinit
Anna B. l-a cunoscut pe primul ei soţ la administratorul O. din W., unde lucrau amândoi. La
căsătoria lor li s-a dăruit, pentru slujire devotată de ambele părţi, toată mobila pentru casă, ca
dar de nuntă. Soţul ei, Georg H., a ales de acum înainte meseria de miner şi a locuit la socri lui,
în D. Pentru că-L iubeau amândoi pe Mântuitorul, căsnicia lor a fost una foarte fericită. Patru
ani au trecut în fericire netulburată, când într-o noapte bărbatul s-a trezit speriat de plânsul tare,
cu sughiţuri al nevestei lui. Plin de teamă a întrebat-o ce este cu ea, de ce plânge, dar fără să-i
răspundă, ea a strigat: „Dumnezeul şi Tatăl meu, o, nu lăsa să se împlinească aceasta!” Soţul ei
o ruga acum stăruitor să se liniştească şi să-i povestească ce avea. „Dumnezeul meu!” a strigat
ea, „mi te-au adus mort în casă.” După ce s-a liniştit puţin, a povestit că a avut următorul vis
cumplit:
„Eram la muncă şi fredonam încet o cântare, atunci a venit sora mea Helene, m-a privit ciudat
de serios şi de trist şi a salutat: ‚Bună ziua, Anna, mama este în spate?’ Am răspuns: Du-te
numai în cameră; şi m-am gândit: De ce s-a uitat aşa de serios şi de trist la tine? Abia ajunsese
la mama, când a venit doamna B. Şi ea m-a privit trist şi a întrebat dacă Lenchen este la mama
şi la răspunsul meu afirmativ s-a dus înăuntru la ea. Apoi a mai venit doamna D., vecina celei
dinainte şi s-a dus la mama, după ce, la fel şi ea, mi-a aruncat o privire profund tristă. M-am
gândit că trebuie să se fi întâmplat ceva, de arătau toate aşa de triste; n-am avut linişte şi m-am
grăbit după ele şi am vrut şi eu să intru în odaie, când am auzit prin uşă cum sora mea spunea:
‚Mi-e cu neputinţă să-i spun’. Am împins uşa, am rămas pe loc o clipă şi ce am văzut? Toate
şedeau şi plângeau, mama îşi sprijinise capul în mână şi lacrimile îi curgeau pe obraji. Am
strigat: ‚Pentru Dumnezeu, ce s-a întâmplat? S-a petrecut vreo nenorocire?’ Cu ambele mâini
am cuprins braţul mamei şi am strigat: ‚Mamă, a păţit Georg ceva? O, spune-mi-o, spune tot!’
Brusc m-a străfulgerat un gând groaznic şi am strigat: ‚Mamă, soţul meu este mort?’ Atunci şi-a
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petrecut braţul pe după mine, m-a tras la pieptul ei şi a spus: ‚Anna, linişteşte-te, Domnul,
Dumnezeul nostru ne coboară în adânc, dar ne ridică iar, ne loveşte dar ne şi pansează, ne duce
prin necaz adânc, dar ne ajută şi să-l purtăm, căile Lui sunt nepătrunse şi înţelepte. O, Anna, ce
face şi îngăduie Dumnezeul nostru, este oricând cel mai bine pentru copiii Lui; ce face El, este
bine făcut.’ ‚Mamă’, am strigat, tu vrei să mă mângâi, dar spune-mi tot adevărul! Ah, numai să
nu fie mort! Voi purta totul în rest. O, spune-mi dacă mai trăieşte sau dacă…’ – N-am mai putut
pronunţa cuvântul, inima mea ameninţa să se frângă. Atunci s-a deschis uşa şi a intrat domnul
pastor Wolf de la Mülheim a. d. Ruhr, nu vesel ca altădată, ci serios, ba chiar trist. Am alergat
la el, i-am luat mâna şi am spus: ‚Domnule pastor, aţi fost trimis ca să-mi comunicaţi că soţul
meu s-a accidentat. Spuneţi-mi dacă este mort.’ El s-a aşezat lângă mine şi a spus: ‚Scumpă
doamnă H., Tatăl nostru ceresc vă iubeşte şi El spune: „Pot să se mute munţii, pot să se clatine
dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va
clătina, zice Domnul, care are milă de tine.” Apoi a luat el mâna mea şi a spus: ‚Liniştiţi-vă,
Domnul l-a iubit pe soţul dumneavoastră şi mai mult, l-a luat acasă.’ ‚Deci totuşi este mort’, am
gemut eu printre lacrimi. În timp ce încercau să mă consoleze, s-a iscat în bucătărie un zgomot.
Sora mea şi ceilalţi au ieşit afară, iar eu am auzit cum cineva a spus: ‚vin, îl aduc’. Mama a
venit la mine şi a spus: ‚Să ai curaj, Anna!’ ‚Mamă!’ am strigat, ‚Îl aduc; soţul meu… mort.’
Am sărit în picioare cu forţa şi am fugit afară. La începutul coridorului am rămas încremenită.
Bărbaţii tocmai duceau sicriul înăuntru, în care tu erai cadavru. Visul a trecut şi m-am trezit.”
Acesta a fost visul.
Apoi a povestit mai departe: „În acea dimineaţă l-am rugat pe soţul meu să nu intre în schimb,
pentru că mă temeam că visul meu se va împlini îndată. Dar el a zâmbit şi a spus: ‚Linişteşte-te,
Anna, nu este decât un vis, care nu se va împlini în nici un caz. Viaţa mea stă în mâna lui
Dumnezeu şi suntem peste tot ai Domnului.’
Consolându-mă astfel, a plecat în tură; dar eu n-am putut altfel, decât să-L implor în genunchi
pe Dumnezeu, ca soţul meu să ia seama la acest vis de avertizare, pentru ocrotirea vieţii lui. De
multe ori am putut, pentru scurt timp, cu inima fericită, să predau totul Domnului, chiar şi pe
soţul meu. Dar vai, cum atârnă sărmana inimă de cele pământeşti, de ceea ce iubim! Iar şi iar
mă năpădea frica şi grija cu toată forţa, aşa că atunci când venea timpul ca el să ajungă acasă,
priveam de cinci-şase ori de-a lungul drumului, în faţa uşii sau la fereastră, dacă încă nu venea.
Mereu-mereu stătea visul groaznic în faţa sufletului meu şi-l rugam pe soţul meu tot mai
insistent, să renunţe la meseria de miner plină de primejdii şi să intre din nou în slujbă la O. Dar
el mă refuza permanent şi spunea: ‚Suntem peste tot în primejdie; este un lucru mărunt pentru
Dumnezeu, să găsească o cauză a morţii, fie în mină sau în afara ei.’ Şi eu mi-am spus lucrul
acesta de o sută de ori. Au trecut luni printre griji şi lacrimi, rugăciuni şi suspine, apoi, într-o zi,
soţul meu a venit în faţa mea şi a spus: ‚Anna, tu nu mai eşti ca altădată; unde a rămas voioşia
ta? Chiar cântând, rar te mai aud şi pe lângă aceasta deja de mult eşti foarte palidă; tot nu poţi
să-ţi uiţi încă visul?’ Atunci am început să plâng amarnic şi l-am rugat încă o dată să renunţe la
meseria lui de miner. ‚Bine’, a spus el, ‚îţi voi îndeplini dorinţa şi voi demisiona.’ O, ce
bucuroasă şi fericită am fost, când acele 14 zile au trecut, iar soţul meu a isprăvit sănătos şi
vesel ultimul schimb. Acum îl credeam totuşi mai puţin înconjurat de primejdii, dacă va intra
din nou în slujbă la administrator, la domnul O. Nu ştiam că îi doream tocmai munca la care
urma să-şi piardă viaţa. O, cum a trebuit Domnul să aibă o asemenea răbdare mare şi îndelungă
răbdare cu mine, câtă trudă a avut cu cârtirea mea şi cu îndărătnicia mea! Cum s-a împotrivit
încăpăţânarea mea mâinii milostive a Tatălui care disciplinează, da, a fost un timp de suferinţă
şi de luptă, dar – spre lauda Domnului pot să mărturisesc – El a câştigat; eu am învăţat să mă
smeresc sub voinţa Lui milostivă, să mă învălui în întregime în harul Lui.
Odată am fost din nou apucată cu putere de teama pentru viaţa lui. De fapt am auzit că soţul
meu împreună cu un altul, trebuiau să taie un trunchi de copac în scânduri. În îngrijorarea mea
m-am dus la domnul O. şi l-am rugat să dispună ca soţul meu să aibă voie să-şi execute munca
nu stând sus pe trunchi, ci jos, iar domnul O. a prevenit aceasta, prin aceea că a spus că nu
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poate să-i pretindă aşa ceva soţului meu, pentru că el era cel mai în vârstă. Am fost bucuroasă
după ce a trecut şi această muncă primejdioasă, aşa cum credeam eu, iar acum mă simţeam
fericită şi lipsită de griji. Dar deodată a fost să fie altfel.
Domnul O. avea în casa lui o fântână, pe care era o pompă. Dar în ea nu mai era apă, pentru
că fântâna era înnămolită. Soţul meu s-a oferit benevol să execute lucrarea. Pompa a fost
scoasă, iar soţul meu a fost lăsat jos într-un coş, în fântână, pentru a o curăţa şi repara. Domnul
O. însuşi stătea sus la scripete şi învârtea. Pe când erau aşa la muncă, s-a pornit o furtună mare.
Un trăsnet cumplit a bubuit, care a făcut casa să se cutremure, au urmat vânt puternic şi ploaie,
uşile au zburat de perete şi domnul O. a văzut printr-o uşă larg deschisă, cum caii, care se
speriaseră, năvăleau de pe câmp spre casă într-o goană nebună, trăgând plugul în urma lor. El a
strigat-o pe slujnica cea mai vârstnică şi i-a dat ei în grijă pentru scurt timp scripetele, a închis
uşile şi a ajutat să fie prinşi caii înnebuniţi. La această ocazie, fata trebuie să fi lovit la tragerea
încoace a găleţii încolăcite, o piatră din partea de sus a fântânii, care s-a prăvălit în adânc şi l-a
lovit atât de nefericit pe soţul meu în cap, încât el s-a prăbuşit fără cunoştinţă. Au fost chemaţi
vecinii şi cu efort unit au reuşit să-l scoată. Ajuns sus, a mai respirat de câteva ori şi apoi a fost
mort. După ce a trecut prima consternare, un argat a trebuit să călărească la Mülheim şi să facă
rost de un sicriu. Şi domnul pastor W. a venit să mă consoleze, exact aşa cum văzusem în vis.
De unde venise visul? Nu l-a trimis Dumnezeu pentru a mă avertiza sau pentru a mă întări în
El?”
12. O MINUNATĂ OCROTIRE
Acum mulţi ani trăia în ….. un ţăran cu frica lui Dumnezeu, pe nume Johann Daniel, într-o
gospodărie singuratică. Cunoştea şi cinstea Cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea se ţinea departe
de tot ce nu corespundea cu sfânta Lui dorinţă. Dogmele şi obiceiurile omeneşti nu voia să le
recunoască; dimpotrivă, se străduia să slujească devotat Domnului, atât cât putea. Chiar
propovăduia frecvent în micul lui cerc vestea bună a mântuirii pentru suflete serioase,
căutătoare de adevăr. Din cauza aceasta, fireşte, avea multă batjocură şi ostilitate din partea
lumii, da, chiar suporta împotrivire din partea unor autorităţi bisericeşti, căci legile de atunci
stânjeneau orice dezvoltare liberă a unei vieţi de credinţă adevărată. Chiar au ajuns la el
avertizări să înceteze cu predicile, cântatul şi rugatul, altfel o să-i meargă rău. Dar Daniel era un
om al credinţei; el s-a ţinut de cuvântul: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot
ucide sufletul”, prin urmare asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni şi a continuat
liniştit să slujească lui Dumnezeu şi oamenilor în maniera de până atunci.
Apoi s-a întâmplat într-o noapte, că a crezut că a auzit desluşit în vis cuvintele: „Scoală-te şi
ascund-te în şură!” S-a trezit, şi-a trezit şi nevasta şi i-a spus ce a auzit în vis. „Ah, Johann”, i-a
spus ea, „ce, o să te laşi neliniştit de vise? Adormi la loc!” Daniel s-a culcat din nou. Dar în
scurt timp au răsunat aceleaşi cuvinte în urechea lui: „Scoală-te şi ascunde-te în şură!”
„Nevastă”, a spus el atunci, „trebuie să mă scol, cuvintele au fost destul de limpezi.” „Ah,
prostii!” i-a spus doamna Daniel aproape exasperată, „tu îţi închipui numai. Afară este cumplit
de frig şi până la şură sunt mai multe minute de mers. Ai putea să răceşti foarte tare dacă ieşi
acum afară. Ar fi mai bine să nu te întorci la visele tale şi să rămâi liniştit în pat.”
În cele din urmă, Daniel a fost convins că nevasta lui avea dreptate şi a adormit din nou. Între
timp a auzit pentru a treia oară în somn desluşit cuvintele: „Scoală-te şi ascunde-te în şură!” El
s-a trezit din nou şi de data aceasta i-a fost foarte limpede că acest glas venea de la Dumnezeu.
Prin urmare nu s-a mai lăsat oprit de nevasta lui, ci s-a îmbrăcat în grabă şi a părăsit casa. După
câteva minute a ajuns la şură şi s-a ascuns cu grijă în fân. După ce a părăsit casa, nu trecuse nici
jumătate de oră când doamna Daniel a fost speriată dintr-odată de bătăi puternice în uşa casei şi
de voci bărbăteşti aspre. De frică nu s-a mişcat. Dar slujitorul casei, care se trezise şi el, a
deschis uşa şi doi-trei soldaţi grosolani de poliţie au intrat forţat în holul casei. Au cerut în
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numele regelui să vorbească cu ţăranul Daniel. Doamna Daniel, care se îmbrăcase sumar, a
venit aici şi i-a asigurat conform adevărului, că bărbatul ei nu era în casă. După aceea soldaţii
au cotrobăit toată casa, din pod până în pivniţă, dar fireşte, fără succes. Atunci unul şi-a dat cu
părerea: „Nu m-ar mira dacă ipocritul ar fi ascuns în şură. Veniţi, să căutăm acolo!” Este de
imaginat ce spaimă a străbătut-o pe sărmana femeie la aceste cuvinte; s-a adunat totuşi şi n-a
lăsat să se observe nimic, dar a cerut lui Dumnezeu protecţia Lui pentru bărbatul ei.
Soldaţii au plecat şi au pornit spre şură, pe care au scotocit-o cu lanterna, dar fără rezultat.
Deja erau pe cale să plece cu treaba nerezolvată, când unul intre ei şi-a dat cu părerea: „Doar
vrem să fim foarte siguri de treaba noastră; la aceasta şi-a înfipt de două sau de trei ori sabia
adânc în fân. „Nu, nu este aici”, a spus el camarazilor lui, „de data aceasta ne-a scăpat”. Aşa că
s-au îndepărtat toţi. Dar Daniel, care şedea ascuns în fân, n-a putut decât să se minuneze de
harul, puterea şi credincioşia lui Dumnezeu. Nu numai că auzise totul, că înţelesese fiecare
cuvânt al soldaţilor, dar sabia trecuse foarte aproape de braţul lui şi i-a sfâşiat halatul. Cât de
minunat i-a ocrotit Dumnezeu viaţa! A mai aşteptat o vreme, până ce soldaţii s-au îndepărtat
suficient. Atunci a ieşit din ascunzătoarea lui şi a plecat acasă cu inima liniştită şi
recunoscătoare. Nevasta lui, care îndurase marea teamă, L-a lăudat în gura mare pe Domnul
când l-a văzut din nou pe bărbatul ei. Găurile din mâneca lui, spre care arăta el, i-au dovedit,
dacă mai era nevoie, cât de aproape fusese el de primejdia de a cădea în mâinile duşmanilor, dar
şi cât de minunat şi-a întins Dumnezeu mâna peste el.
Daniel n-a mai ajuns din nou, mai târziu, într-o asemenea strâmtorare. După anul revoluţionar
1848, legile prin care credincioşii erau atât de tare asupriţi, au fost anulate şi li s-a dat mai
multă libertate. Daniel putea acum să continue nestânjenit să fie activ în slujba Mântuitorului
său. Dar niciodată n-a uitat acea minunată ocrotire despre care am relatat mai sus. Vechea şură,
care de mult era deja şubredă, a pus să fie dărâmată, iar locul unde a fost ea şi o grădină
învecinată, le-a transformat într-un cimitir. Potrivit hotărâri sale, aici au fost îngropate mai
târziu, după ce el a plecat acasă la Domnul, rămăşiţele lui neînsufleţite. Şi acum versetul biblic
de pe piatra mormântului său mai mărturiseşte despre ceea ce a păţit el în viaţă, aici jos: „Cel ce
se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui.” (Psalmul 32.10)
13. EXISTĂ PRESIMŢIRI?
Cine-L tăgăduieşte pe Dumnezeu şi realitatea vieţii nevăzute, nici nu ştie ce să facă cu
presimţirile şi cu visele adevărate. Şi cu toate acestea ştim toţi că există ambele. Despre
presimţirile adevărate să povestim mai multe cazuri, mai întâi un caz pe care l-a prezentat un
ziar din Berna:
I. Fiul căzut în apă
„Un localnic, care l-a dat în îngrijirea rudelor din Geneva pe singurul lui fiu, încă de vârstă
şcolară, a fost năpădit deodată în seara de duminica trecută, la ora cinci, de o inexplicabilă
nelinişte şi teamă. ‚S-a petrecut ceva la Geneva, încă în noaptea aceasta trebuie să călătoresc
acolo.’ Bărbatul a plecat într-adevăr cu trenul de noapte şi când a ajuns luni dimineaţa la rudele
lui din Geneva, şi-a găsit fiul inconştient şi pe toţi în mare îngrijorare pentru viaţa băiatului.
Între timp, noaptea, a fost trimisă o depeşă la Berna, pentru a-l chema pe tată urgent acolo.
Băiatul a desfăcut duminică seara la ora cinci un vaporaş de la mal, pentru a naviga în
întâmpinarea unui vapor care sosea şi să se lase legănat de valuri în felul cunoscut. Deodată a
căzut în apă şi a dispărut în valuri, în ciuda faptului că era cunoscut ca un înotător capabil. Cu
mare efort a putut fi salvat în cele din urmă de către cei de pe vapor şi readus la viaţă de un
medic care era întâmplător prezent. Dar încă timp de 24 de ore medicii şi rudele s-au temut
pentru tânăra viaţă.”
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II. Alte două cazuri
Alte două cazuri din timpuri mai vechi relatează cunoscuta revistă „Der Türmer:
În scrisorile lui Heinrich Voss este relatat că Goethe i-a scris lui Schiller o scrisoare de
felicitare în dimineaţa ultimului An Nou pe care l-a apucat Schiller. Când Goethe a parcurs-o, a
văzut spre spaima lui, că din greşeală scrisese: „ultima zi de An Nou” în loc de „reînnoit” sau
„revenit” sau ceva asemănător. Plin de mirare şi spaimă, Goethe a rupt cartea poştală şi a
început să scrie din nou. Când a ajuns la rândurile fatale, numai cu greu s-a putut abţine să nu
scrie iar despre ultima zi de Anul Nou. Aşa l-a împins presimţirea! Încă în aceeaşi zi, Goethe i-a
povestit doamnei von Stein întâmplarea şi a spus că presimte că el sau Schiller va muri în acel
an.
*
*
*
Egiptologul Heinrich Brugsch-Pascha ne-a lăsat o autobiografie. În ea povesteşte că la
însărcinarea guvernului egiptean din anul 1875, a participat la deschiderea expoziţiei mondiale
din Philadelphia. „Pe cale de a merge spre gara situată în apropiere (el se afla pe atunci la ai săi,
în Göttingen), pentru a lua trenul de dimineaţă care pleca spre Bremen, am primit pe drum o
telegramă, pe care am deschis-o imediat. Ea suna scurt şi concis: „Khediv-ul vă cere să vă
întoarceţi la Cairo imediat!” Cu următorul tren rapid am apucat direcţia spre Triest, pentru a mă
întoarce în Egipt cu scadentul vapor Lloyd. De la plecarea mea nu citisem nici un ziar şi a
trebuit să fiu nu puţin mirat, când mi s-a comunicat vestea de către comandantul vaporului, că
pe ultimul vapor Bremen, acelaşi cu care am vrut să încep călătoria, a explodat prematur o
maşină infernală construită de un american pe nume Thomas şi a omorât şi rănit mai mulţi
călători şi alte persoane. Am mulţumit lui Dumnezeu în tăcere că am scăpat de o posibilă
primejdie pentru trup şi suflet prin rechemarea mea şi m-am prezentat viceregelui imediat la
sosirea mea la Cairo. Crezând că voi primi de la el ulterior sarcini deosebite, pe care mi le putea
împărtăşi numai verbal, am fost nu puţin mirat să aud din gura lui asigurarea, că este foarte
bucuros să mă vadă teafăr şi sănătos, dar că nu are absolut nimic să-mi spună. El s-a simţit
îndemnat să mă cheme imediat înapoi prin telegraf, pentru că noaptea l-a sfătuit o viziune să mă
facă să mă întorc îndată, în caz contrar ar urma să mi se întâmple o mare nenorocire.”
14. OCROTIRE ÎN FURTUNĂ
O publicaţie din Berna scrie:
O familie din Alpi, din Isental (cantonul Uri), a avut „Noroc în nenorocire”. Proprietarul unei
gospodării izolate, Theodul Bissig, săptămâna trecută, într-o seară tocmai era ocupat cu
hrănirea animalelor lui, când a tresărit de spaimă din cauza unui zgomot mare ca de tunet. S-a
repezit din grajd spre casă şi atunci a observat că sus pe munte s-a desprins o masă de stânci
enormă şi duruia la vale în blocuri uriaşe peste pământul îngheţat bocnă. Un asemenea bloc de
stâncă, de mărimea unei sobe de cameră, venea în salturi înfricoşătoare direct spre casa în care
se afla familia din Alpi, femeia cu doi copii mici şi o îngrijitoare. Blocul de stâncă a izbit cu un
pocnet îngrozitor, ca o ghiulea uriaşă toată clădirea pe lungime, aşa că s-a prăbuşit ca o casă din
cărţi de joc şi într-o clipă a fost transformată într-o grămadă de ruine. În ultima secundă,
doamna Bissig, care şi ea tocmai era ocupată în bucătărie cu pregătitul cinei, a putut să fugă
afară. Dar ce s-a ales de cei doi copii şi de îngrijitoare, care în clipa accidentului se jucau în
sufragerie? Plini de teamă, părinţii s-au apucat de căutat şi săpat şi spre bucuria lor fără
margini, i-au găsit pe cei trei absolut nevătămaţi în singurul colţ al casei, care mai rămăsese
pe jumătate în picioare. Toate celelalte, împreună cu mobilierul, erau în totalitate sfărâmate, în
parte împrăştiate până departe peste pajişte, numai colţişorul unde slujnica cu copiii au stat
jucându-se în spatele mesei, fusese protejat printr-o minune.
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15. PEDEPSE
I. Ceasul furat
Bătrânului Dessauer i-a fost furat într-o noapte pe câmp, din cort, ceasul de aur – o lucrare de
artă valoroasă. Dimineaţa, tocmai când statul major se prezenta în cortul prinţului, acesta a
observat dispariţia. Bănuiala lui s-a abătut imediat asupra unui santinele. Muschetarul a fost
chemat şi audiat. „Să mă ia dracul pe loc, dacă am ceasul!” a strigat învinovăţitul susţinându-şi
nevinovăţia. Dar în acel moment a răsunat mecanismul de bătut ora al ceasului în buzunarul
hoţului. Soldatul s-a prăbuşit ca lovit de trăsnet; l-a lovit damblaua din cauza sperieturii. În timp
ce cei din jur încă se priveau buimăciţi, un căpitan bătrân, de treabă a luat ceasul din buzunarul
mortului şi i l-a dat prinţului Leopold cu laconicele cuvinte: „Aşa, acum are şi domnul general
şi dracul ce le aparţine.”
II. Împuşcătura spre cerului
În Udine (în nordul Italiei), în vara anului 1911, în toiul furtunii, un moşier căruia recolta i-a
fost distrusă parţial de grindină, a luat flinta de pe perete şi a tras plin de furie pentru
distrugerea pe care o făcuse furtuna, spre cer. În clipa aceea a venit un fulger din cer şi l-a lovit
pe hulitor şi l-a omorât.
Despre o pedeapsă asemănătoare am relatat deja în primul volum, din Belgrad, din vara
anului 1891.
16. PREDICI CU INCENDII
I. Biblia arsă în şemineu
Contele Franz Nadasdy din Ungaria a poruncit ca martorul credincios al evangheliei, Stephan
Pilaricke să fie izgonit cu mână armată din târguşorul Beczko şi toate cărţile şi tot avutul lui lea transportat în castelul lui, care era la o depărtare de o oră, la Csej’tsche. Contele obraznic a
poruncit aici, să se facă focul în castelul lui şi să se arunce în el toate cărţile predicatorului. Dar
în îndrăzneala lui nebunească, a poruncit ca în Biblie să fie înfiptă o frigare şi s-o rotească, în
timp ce el şi câţiva dintre tovarăşii lui urmăreau cu plăcere spectacolul nu departe de acolo.
Atunci s-a întâmplat ca prin deschiderea bruscă a ferestrei să se işte un vânt şi să smulgă mai
multe pagini din foc şi să fie purtate prin jur. Una dintre acestea a zburat exact în poala
contelui, a fost ridicată de baronul Ladislau Revay, dar a fost luată din mâna acestuia de
Nadasdy. Atunci contele a citit cuvintele: „Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”
(Isaia 40,8) şi contele care pălise şi-a părăsit pe loc reşedinţa, la care strigătul bufonului curţii
sale a făcut impresia şi mai puternică, spunând contelui care pleca grăbit: „Domnule conte, ce
vei simţi când vei zace-n foc odată, ca Biblia aici?”

II. Biserica arsă
În Altenkirchen (Westerwald), acum câţiva ani biserica a ars până la pământ; numai naosul
distrus a rămas în picioare. Pe singurul zid de piatră rămas în picioare, rămăsese scris foarte
limpede şi clar versetul: „Cuvântul Domnului rămâne în veac.”
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III. Pagina de Biblie aprinsă şi purtată de vânt
În 16 septembrie 1855, la ora prânzului a izbucnit un incendiu în satul Merchingen din Baden,
care, mânat de vânt, alimentat de şurele pline, în câteva ore a prefăcut în cenuşă a patra parte
din sat. În acest incendiu a zburat o foaie arsă pe jumătate, spre un bărbat profund îngrijorat şi
când a prins-o, a observat că este o pagină de Biblie. Era arsă în formă de inimă şi conţinea încă
uşor de citit, cuvintele Domnului din predica de pe munte: „Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră,
gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veţi
îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în
grânare; şi totuşi, Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ
decât ele?”
IV. Pagina de Biblie în deşeurile arse de pe câmp
În satul Kl., Oberamt Welzheim (Württemberg), în octombrie 1900 i-a ars ţăranului până la
pământ casa situată chiar lângă pârâu. Chiar şi butoaiele din pivniţa boltită au devenit o pradă a
focului, în afară de doagele de fier. A ars şi Biblia ajunsă în casă de puţin timp. – Apoi, după
câteva zile, un membru al familiei crunt lovită de incendiu, după cum ni s-a scris de către rudele
şi prietenii casei, a găsit pe ogorul din apropiere, ajunsă acolo împreună cu deşeurile arse, o
pagină arsă pe jumătate din Biblia scumpă, cu cuvântul mângâietor al Domnului, din proorocul
Isaia: „Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile
voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci după cum ploaia şi zăpada se coboară
din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească,
pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu,
care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini
planurile Mele.” (Isaia 55,9-11).
V. Versetul biblic în moscheea arsă
În anul 1893 a ars până la pământ moscheea Omajad (sau Umayyad) din Damasc, cinstită de
mahomedani ca vechi sanctuar, care fusese construită în zidurile înconjurătoare ale unei biserici
creştine de odinioară. Focul a distrus interiorul. Atunci a apărut pe grinda superioară a porţii
portalului rămas în picioare, după ce a căzut tencuiala, vechea inscripţie plină de semnificaţie:
„Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.”
17. DORINŢA NELEGIUITĂ ÎMPLINITĂ
Un prieten scrie despre groaznicul sfârşit al unui primar dintr-un sat din provincia Hessen,
următoarele: Acest bărbat era un naş, un frate al bunicului meu, era necăsătorit şi era în
pensiune la noi. Era foarte înclinat spre băutură şi pentru aceasta mai avea încă doi colegi buni.
Deci astfel au fost într-o sâmbătă seara toţi trei în casa noastră, iar eu, băiat la 12-13 ani, trebuia
să le aduc ţuica. La început au discutat despre una şi alta până au fost chercheliţi şi apoi au
început să batjocorească. Unul dintre colegii lui a spus: „Când te vor duce de aici, atunci o să
cântăm: ‚Acum ieşim pe poartă, adio, o, lume, adio!’” La aceasta a răspuns primarul: „Tu crezi
că eu mor înaintea ta? Mai bine să mă trântească trăsnetul în groapă şi toate fenomenele naturii
să se zbârlească. Încă n-o să mă aveţi acolo sus, în curtea bisericii.” Şedeam lângă el şi-i
ascultam vorbele. Puţin timp după aceea, primarul zăcea într-o dimineaţă lovit de dambla,
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paralizat pe jumătate în patul lui; mama lui a venit să ne anunţe trista veste. Astfel a mai trăit
patru ani. Ultimele zile pe care le-a trăit, au fost foarte triste. Striga absolut îngrozitor: „Ajutaţimă, cei negri vin şi vor să mă prindă!” Înmormântarea lui a fost în 17 februarie 19.., dupăamiaza la ora două. Cortegiul funerar a fost lung. Dar în drum spre cimitir s-a isca o astfel de
furtună, încât chiar s-au zbârlit toate fenomenele naturii şi aproape că nu l-am putut duce la
cimitir. Şase bărbaţi duceau catafalcul, dar acum bărbaţii care erau la înmormântare, au trebuit
să ajute. Bărbat lângă bărbat se opuneau catafalcului şi purtătorilor, dar eram împinşi tot mai
îndărăt de furtuna îngrozitoare şi abia am putut intra pe poarta cimitirului. Am reuşit cu multă
trudă şi efort să-l ducem la groapă. Când purtătorii au vrut să coboare sicriul în groapă, s-a iscat
un trăsnet răsunător care a sfărâmat sicriul. Înspăimântaţi, purtătorii au lăsat sicriul să cadă.
Preotul, pe nume Bickel, le-a strigat oamenilor. „Oameni buni, fugiţi cât puteţi, căci altfel
suntem pierduţi cu toţii!” Ajunşi acasă, tatăl meu a spus: „Copii, acum puteţi vedea că există un
Dumnezeu drept în cer, acum totul s-a făcut aşa cum şi-a dorit naşul, fenomenele naturii s-au
zbârlit împotriva lui, iar trăsnetul l-a trântit în mormânt.”
18. PUNGA DE BANI LIPSĂ ŞI COPILUL SALVAT
G. S. scrie două evenimente din viaţa lui pentru întrebarea noastră: „Întâmplare sau
providenţa lui Dumnezeu?”
Acum mai mulţi ani am vrut într-o bună dimineaţă să călătoresc la L. Am fost la timp în staţie
şi am mers la ghişeu pentru a-mi cumpăra bilet de călătorie. Mi-am scotocit toate buzunarele –
îmi uitasem punga cu bani. Fără nici un ban, normal că nu poţi pleca în călătorie. Vrând,
nevrând, a trebuit să mă întorc şi întâi să-mi iau bani de acasă. M-am prezentat pentru trenul
următor şi acum imaginaţi-vă surpriza mea: de la staţia R. a venit telegrafic o informare, că
trenul cu care am vrut de dimineaţă să călătoresc, intrase într-un marfar din cauza poziţiei
greşite a macazului: trei călători morţi şi zece, plus-minus răniţi. Deci cu călătoria nici acum nu
era nimic de făcut; şi nici nu mai aveam chef de ea. Dar am mulţumit într-o rugăciune tăcută
Dumnezeului meu, că m-a ocrotit într-un mod atât de minunat.
*

*
*

Cealaltă întâmplare mai simplă, are o dată foarte proaspătă.
Să fie vreo patru săptămâni de atunci, când în casa noastră s-a mutat deasupra noastră un
chiriaş nou. Tocmai era vacanţă şi pentru micuţa mea Grete era o distracţie plăcută să privească
de la fereastră descărcatul mobilei. Aceasta înseamnă că numai o vreme a suportat să privească
de la distanţă. Apoi, ceva irezistibil a atras-o jos, în stradă, pentru a putea arunca priviri mai
adânci în căruţa misterioasă cu tot felul de lucruri. Astfel a stat probabil o jumătate de oră în
faţa căruţei cu mobilă, care părea aproape fără fund şi inepuizabilă, când a fost strigată de
prietena ei de la şcoală, Herta Gündler, care făcuse o oarecare cumpărătură măruntă în prăvălia
de peste drum. Greta a mea a fugit dincolo la ea. În clipa aceea, dintr-o pricină oarecare, s-a
prăbuşit un dulap greu din căruţa cu mobilă, pe asfalt – chiar acolo, exact unde tocmai stătuse
micuţa mea.
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19. LUCRURI MICI CA SALVATORI
I. Albina ca salvatoare
Un paroh (J. Gl.) scrie:
În primăvara anului 1895 am mers afară, la sectorul de cartofi din localitatea de domiciliu de
atunci, Polzow, districtul Prenzlau, ca să văd dacă este destul de uscat pentru plantatul
cartofilor. Un nor mic, cenuşiu urca dinspre vest, au căzut şi câţiva stropi mici de ploaie pe
lumina soarelui strălucitor. Curând după aceea a răsunat numai o dată un uruit slab de tunet, dar
pentru că ploaia se înteţise puţin, am trecut peste zidul învecinat al curţii bisericii şi m-am
aşezat la adăpost lângă fereastra scundă a bisericii. În clipa aceea a venit o albinuţă încărcată cu
polen galben pe picioruşele posterioare şi s-a aşezat pe braţul meu, respirând greu. Am admirat
micuţul animal pe jumătate auriu cu atât mai mult, cu cât se asemăna cu starea mea, căci pe o
distanţă de mai multe mile nimeni n-avea singurătatea mea. Cum încă cercetam aşa cu privirea,
că un norişor atât de neînsemnat poate să dea atâta ploaie, albinuţa a zburat şi s-a grăbit spre
casa sa. Lucrul aceasta mi s-a părut bătător la ochi şi mi-am zis: „Atunci poţi şi tu să faci aceşti
câţiva paşi şi să urmezi albina” şi am plecat. Dar abia ajunsesem în curte, când un trăsnet a
pătruns în turn, a aprins şi a străbătut podelele şi a trecut prin acea fereastră pe care tocmai o
părăsisem. Ce salvare minunată, care mie şi alor mei şi localnicilor le va rămâne toată viaţa în
amintire! Turnul bisericii a ars e tot.
II. O insectă ca salvatoare a vieţii
În timpul revoluţiei franceze trăia la Paris abatele Latreille, care în afară de o povestire despre
salamandre şi o lucrare de biologie despre maimuţe, a publicat aproape exclusiv scrieri despre
insecte, a şi fost, prin urmare, poreclit cu epitetul „Prinţul etimologiei”. Acest savant merituos
şi-a datorat salvarea unei insecte, aşa cum se povesteşte acum într-o scriere publicată despre
viaţa lui. Marea revoluţie care l-a ruinat pe Lavoisier, nu l-a cruţat nici pe acest cercetător al
ştiinţelor naturii. În 1799, Latreille a fost acuzat şi condamnat la exil în Cayenne. În timp ce
stătea în celula lui din Paris, un gândac, pe care l-a observat imediat ca fiind necunoscut ştiinţei
de până atunci, a zburat în celulă prin fereastra cu gratii. Medicul, care tocmai intra în celulă, a
observat emoţia întemniţatului, s-a mirat şi a cules după aceea mai multe informaţii despre el.
Pe baza acestora a fost iniţiată o mişcare care a dus tocmai la timp la eliberarea marelui
naturalist, căci corabia care trebuia să-l ducă la Cayenne, a pierit cu toţi cei de pe ea. Latreille,
căruia gândacul i-a salvat viaţa, l-a numit pe acesta în lucrarea despre specia crustaceelor şi a
insectelor „Insectum mihi carissimum” (insecta mea preferată).
III. Mucegaiul de pe pâine ca eliberator
A fost tot în timpul revoluţiei franceze, când unui bărbat simplu, fidel regelui, care a fost
aruncat în închisoare, i s-a dăruit libertatea şi viaţa prin pasiunea băiatului său. Germain, aşa se
numea băiatul, era un tânăr liniştit, visător, pe care meşteşugul tatălui său, de fapt, îl tenta prea
puţin. Acesta era optician şi făcea mai ales lupe şi microscoape, la care Germain trebuia deja să
ajute. Chiar dacă avea numai puţină înclinaţie pentru lucrul aceasta, a fost permanent ascultător.
Dar când munca era terminată, îşi lua lupa şi se grăbea în grădină, unde se aşeza în iarbă, întrun colţ retras. Aici punea sub lupă micul muşchi şi ierburile cele mai subţiri şi cerceta mirânduse, toate ţesuturile ei fine şi multele linii încolăcite între ele. Observaţiile făcute le nota cu grijă,
până unde ajungeau cunoştinţele lui. Şi cu cât se ocupa Germain mai mult cu micile plante, cu
atât mai mare devenea veneraţia lui faţă de Dumnezeu, care crease aceste lucruri.
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Germain citea mereu cu admiraţie copilărească pasajul despre creaţie, pe care-l poseda în
rezumat din Sfânta Scriptură, aşa cum a luat totul naştere prin Cuvântul lui Dumnezeu: cerul,
pământul şi toate stelele şi cum apoi Dumnezeu a făcut să răsară din pământ iarbă şi plante şi
cum la urmă au fost aşezaţi pe pământ animalele şi omul. Ce Dumnezeu mare! Şi cine altcineva
poate menţine toate acestea, să le hrănească, să le îmbrace, decât Dumnezeu care le-a şi făcut?
Fără a cunoaşte măreaţa lucrare de mântuire a lui Dumnezeu încă mult mai mare, Germain se
simţea totuşi deja fericit într-o anumită privinţă şi liniştit la gândul că Dumnezeu îl cunoaşte şi-l
păzeşte.
Numai puţin pătrundea în casa mică din spaima îngrozitoare a revoluţiei care se manifesta pe
atunci în Franţa şi cerea atâtea victime şi cu atât mai mare a fost spaima când într-o zi au venit
soldaţi de poliţie şi în ciuda tuturor rugăminţilor şi lacrimilor i-au luat legaţi pe Germain şi pe
tatăl lui. Ei au fost acuzaţi de către partidul revoluţiei, că încă au rămas credincioşi vechii case
regale şi pentru aceasta exista în vremea aceea îngrozitoare o singură pedeapsă: moartea cu
ghilotina.
Ce schimbare a împrejurărilor! Tatăl lui Germain stătea ca zdrobit şi neconsolat în celula
sufocantă din temniţă. El şi fiul său daţi pradă morţii, iar nevasta lui şi copiii mai mici lăsaţi în
seama unei sorţi necunoscute, cum o numea el – da, era dur. Dar Germain nu simţea toată
amploarea împrejurărilor, dar un lucru îl credea sigur: că Dumnezeu, Creatorul şi susţinătorul
tuturor lucrurilor, îi va călăuzi şi conduce şi pe el şi tatăl lui, ca şi pe celelalte rude şi nu-i va
părăsi. Iar lucrul acesta îi dădea o astfel de mângâiere, încât putea să-i spună tatălui său lipsit de
curaj care stătea acolo: Fii liniştit, tată, Dumnezeu întreţine totul, şi pe tine şi pe mine şi pe
mama şi pe fraţi.”
Bărbatul încercat a privit îndoielnic în sus şi a spus: „Dumnezeu? Ah, tinere, El nu se
interesează de noi, oamenii mici. Da, dacă am fi prinţi sau altfel de oameni mari, dar aşa
neînsemnaţi ca noi…” A tăcut şi a privit trist în gol. Ah, să privească în sus, aceasta nu putea.
Germain era, cum am spus, un băiat liniştit şi meditativ. Dar celula temniţei este o încăpere
atât de mică, încât era chiar şi pentru el, care doar era obişnuit cu liniştea şi singurătatea,
aproape prea îngustă şi prea mică şi l-a apucat dorul de colţul lui izolat din grădină. Dar pentru
că acesta era pentru el de neobţinut, s-a culcat pe podeaua umedă a celulei. Iar aici a făcut o
descoperire atât de minunată, încât a sărit în picioare cu un strigăt tare de bucurie.
„Ce ai?” a întrebat tatăl speriat.
„Uită-te! Uită-te! Tată,” a strigat Germain şi i-a pus acestuia în faţă lucrul găsit de el.
„Dar ce este aceasta?” a întrebat tatăl mai departe.
„Ce este?” a strigat Germain radiind de bucurie, „este o bucată de pâine pe care a crescut
mucegai.”
Uluit, tatăl l-a privit fix pe micul său fiu. Nu înţelegea. Dar Germain, după prima lui bucurie,
a luat pâinea mucegăită şi a pus-o sub lupă, care îi fusese lăsată alături de carnetul de notiţe,
deoarece droaia de arestări abia dacă făcea posibil un control riguros. Iar el a văzut mai mult
decât micile, minusculele ciuperci ale mucegaiului: L-a văzut înăuntru pe Dumnezeu ca pe
Creatorul chiar şi al acestor plante atât de mici. Iar Dumnezeul care le-a făcut pe acestea să
crească într-o celulă de închisoare, Acesta să-i părăsească pe el şi pe tata, pe mama şi pe fraţi?
Niciodată!
Întărit din nou în credinţa lui copilărească, i-a arătat tatălui prin lupă micile ciuperci şi a spus:
„Uite, tată, toate acestea Dumnezeu le face să crească aşa de frumos! Chiar şi acestor plante
foarte mici El le dă chiar şi într-o celulă de închisoare, ce este necesar pentru creşterea lor.”
Şi apoi s-a adâncit din nou în observaţiile lui, pe care le-a notat cu grijă.
Astfel a trecut o vreme întreagă, dar nu mai era în tristeţea deprimantă, neconsolată, ci în
admiraţia voioasă a atotputerniciei şi bunătăţii lui Dumnezeu. Dar Germain îşi economisea din
pâine şi o lăsa în locuri deosebit de umede ale celulei închisorii, ca să crească mucegai gros pe
ea. Şi întotdeauna găsea lucruri noi, pe care i le împărtăşea tatălui său.
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Apoi, într-o zi a venit o vizită neaşteptată. Directorul închisorii a cercetat fiecare celulă în
parte şi cea a găsit? Pe Germain şi pe tatăl acestuia la observarea cu râvnă a unei bucăţele de
pâine mucegăită. Acesta era un contrast mare faţă de celelalte celule, din care de atâtea ori au
răsunat împotriva lui blesteme şi plângeri amare. Plin de uimire a citit însemnările şi a luat lupa
pentru a face comparaţii. Apoi s-a întors spre tatăl lui Germain: „Aţi făcut poate înainte
botanică? Presupun că dumneavoastră aţi scris toate acestea.”
Tatăl lui Germain era în mare încurcătură. Nu voia să mintă, dar nici să-şi expună fiul unei
primejdii, căci nu putea şti care erau urmările. Totuşi, în cele din urmă a arătat mut spre fiul
său, iar directorul a exclamat uluit:
„Aceasta este munca ta?” Şi după o pauză a continuat: „Acum nu am timp, dar voi lua totul
cu mine şi apoi veţi mai auzi de mine.”
Cei doi întemniţaţi au fost din nou singuri, foarte singuri; ce au mai avut, li s-a luat. Dar erau
singuri? Nu, Dumnezeu era cu ei, iar Germain încerca să-l mângâie cu această referire pe tatăl
său, în inima căruia teama şi nădejdea se agitau încoace şi încolo.
Şi iarăşi după o vreme, uşa temniţei s-a deschis la o oră neobişnuită şi Germain şi tatăl său au
fost conduşi afară. La locul execuţiei? Nu, în locuinţa directorului. Şi ce au găsit acolo? Ah,
mult mai mult decât au îndrăznit vreodată să-şi imagineze! În două camere frumoase, spaţioase
şedeau mama şi fraţii lui Germain. Aceasta a fost o bucurie pe care nici un om nu o poate
descrie.
Directorul, care el însuşi era un botanist zelos, pe care-l interesau în mod deosebit ciupercile,
de care aparţine şi mucegaiul, a citit cu mare uimire însemnările lui Germain şi a recunoscut din
ele aptitudinea extraordinară a acestuia pentru botanică. Şi planul său a fost făcut: voia să-l
salveze pe băiat şi nu numai pe acesta, ci toată familia lui. Aşa s-a făcut că s-au revăzut toţi în
casa directorului şi acolo au rămas până au venit din nou condiţii normale.
Dar cea mai mare binecuvântare a fost totuşi aceea, că Germain a găsit în cercetările lui
ulterioare, că Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor, era şi Mântuitorul lui în
Isus Hristos.
20. GLASUL SALVATOR
Un om în vârstă povesteşte:
Casa răposaţilor mei părinţi, în care m-am născut şi am crescut, se află în Schaffhausen, pe
aceeaşi stradă pe care se găseşte Münsterkirche. Deja din fragedă tinereţe am avut o bucurie
deosebită pentru bătaia clopotelor bisericii şi curând mi-a făcut plăcere să le bat chiar eu. Chiar
multor altor băieţi le-a mers aşa, iar bărbaţii angajaţi să le bată, ne lăsau cu plăcere să privim.
Într-o duminică - era o zi splendidă de vară din anul 1823 – când dimineaţa trebuia bătut
primul semnal cu clopotul cel mare, bărbaţii au spus: „Astăzi este aşa de frumos; să nu batem
de data aceasta jos în turn, ci sus!” Cu aceasta s-au suit sus, la clopote şi ne-au luat cu ei cu
multă plăcere pe noi, băieţii. Ajunşi sus, s-au suit deasupra clopotelor, pentru a bate de sus în
jos – ceea ce se şi poate.
Camarazii mei s-au dus sus cu bărbaţii; eu singur am rămas în pod sub clopote şi m-am agăţat
de una din funiile de care erau trase acestea, bucurându-mă că puteam să trag de această funie
numai eu şi că nu trebuia s-o împart cu nimeni.
Bătea şapte şi jumătate şi acum era tras clopotul cel mare. Curând s-a pus în mişcare şi cu
elan mare. Nimeni n-a bănuit nimic rău. Numai mie mi se părea ciudată izbirea clopotului şi nu
ca altădată; dar nu m-am mai gândit la nimic în legătură cu aceasta, ci trăgeam de funia la care
stăteam, îndepărtând clopotul şi lăsam mereu clopotul să atârne deasupra capului meu. Deodată
am auzit un glas spunând apăsat în faţa mea:
„Dă-te la o parte, dă-te la o parte!”
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Dar eu n-am plecat, ci am continuat să trag.
Curând a răsunat strigătul pentru a doua oară, dar mai tare şi mai urgent:
„Dă-te la o parte, dă-te la o parte!”
Dar eu iar n-am ascultat.
Acum a strigat pentru a treia oară, dar de data aceasta foarte puternic:
„Dă-te la o parte, dă-te la o parte!”
În clipa aceea m-a năpădit o spaimă. Am sărit la o parte, în celălalt colţ şi în acelaşi moment a
ieşit limba grea de mai multe sute de kilograme din clopot şi s-a trântit jos exact în locul unde
stătusem la funie.
Deci a atârnat de o clipă. Dacă aş fi rămas pe loc mai mult de o jumătate de secundă, aş fi fost
zdrobit inevitabil.
De unde a venit glasul? N-a fost glasul unui om; căci în pod, unde stăteam eu, în afară de
mine nu se afla nici un om. Oamenii de deasupra clopotelor n-au strigat nici ei; nici ei n-au
bănuit ce urma să se petreacă şi chiar dacă ar fi strigat, ar fi fost cu neputinţă să pot auzi de
sunetul foarte tare, extrem de puternic al clopotelor.
Nu, n-a fost glasul unui om, a fost al unui înger, - aceasta mi-a devenit foarte repede limpede
şi sigur de tot.
Locşorul unde s-a petrecut această salvare a mea, îl mai văd şi astăzi în faţa mea. Câteodată
am urcat în turn în anii ulteriori şi locul de sub clopot, acolo, la funie, mi-a devenit o cămăruţă
retrasă pentru rugăciune.
21. SALUTUL SALVATOR ŞI FUNCŢIONARUL DEVENIT INVIZIBIL
La gravul accident de cale ferată din Müllheim, în provincia Baden, în 17 iulie 1911, o
doamnă a avut parte, aşa cum ne relatează „der Christenbote”, de o ocrotire minunată. Doamna
tocmai luase loc într-un compartiment de clasa a doua, când şi-a auzit limpede strigat numele.
„M-am întors mirată”, povesteşte ea, „chibzuind o clipă dacă într-adevăr la mine se referea
chemarea, dar despre mine era vorba. Din ultimul vagon îmi făcea semn de sub chipiul albastru
al unui funcţionar de gară, o faţă bună, zâmbind prietenos. Nu l-am recunoscut pe bărbat, dar de
mai multe ori în viaţă am făcut cunoştinţă cu oameni din popor şi m-am bucurat întotdeauna de
asemenea întâlniri. Cu toate că aveam un bilet de clasa a doua, n-am ezitat nici un moment să-l
urmez pe cel care mă chemase, chibzuind că prefer o societate bună pe timpul călătoriei, unui
loc tapisat mai cald.
Chipiul albastru s-a retras, dar eu am urcat în compartimentul în care l-am văzut dispărând.
Era gol, în afară de femeia pe care am întrebat-o despre bărbatul cu chipiu albastru. N-a fost
nimeni acolo, a spus ea. După ce m-am uitat zadarnic şi în compartimentul alăturat, era timpul
să abandonez toate cercetările în legătură cu misteriosul funcţionar şi să mă stabilesc pe un loc
frumos la fereastră. M-am gândit prea puţin la chemarea ciudată care mă adusese pe banca de
lemn, admiram liniştită drumul splendid prin câmpul care trecea în fugă, în splendoarea
recoltei, al vechiului margraf de Baden-Durlach. Îmi amintesc limpede că m-am gândit la acea
dimineaţă înceţoşată, când nobilul mare-duce Friedrich a călătorit în racla lui liniştită prin acest
ţinut şi de la turn la turn clopotele vesteau doliul.
Am aţipit şi am vist? Nu ştiu nimic, chiar nimic până la strigătul înspăimântător, care i-a
îngrozit pe toţi cei care l-au auzit şi n-au putut scăpa de el cu lunile. Vagonul nostru s-a oprit cu
o smucitură violentă. Am putut să ieşim nestingherit, ca să vedem că toate vagoanele de clasa a
doua erau absolut strivite. Am auzit că un angajat s-a exprimat în legătură cu vagonul în care
am stat eu, că fusese ataşat în ultima clipă, în Basel, din cauza supraaglomerării din celelalte
vagoane; cuplarea, una provizorie, a putut probabil de aceea să se rupă, că au tras de ea
vagoanele părţii din faţă a trenului, când s-au prăbuşit.”
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22. UMBRELA UITATĂ
Era într-o duminică după-amiază, vara. Un învăţător tânăr se plimba prin pădure, în
apropierea oraşului S. Atunci a auzit muzică. Cum? Muzică aici, în pădure? Ce să fie? S-a luat
după sunet.
„Uniunea tineretului” din S. îşi ţinea sărbătoarea anuală.
Aici a găsit o mare adunare în pădure. Dar adunarea tocmai ajunsese la sfârşit. Şi cântarea se
cântase. Acum se spunea rugăciunea de încheiere. Pentru această rugăciune de încheiere a ajuns
tocmai la timp.
Tânărul s-a mirat în privinţa rugăciunii. I se părea că aşa nu auzise încă niciodată pe cineva
rugându-se. Bărbatul vorbise astfel în rugăciunea lui, ca şi când Domnul Isus ar fi fost prezent,
ca şi când ar fi vorbit cu El faţă-n faţă!
Apoi s-a făcut cunoscut că seara este încă o adunare la clubul asociaţiei, în cartierul H., şi
acolo vorbitorul va mai vorbi o dată.
Deci bărbatul care tocmai se rugase aşa de ciudat? Atunci învăţătorul şi-a zis: dacă ştie să se
roage atât de remarcabil, atunci, desigur, vreau să-l aud şi vorbind! Şi într-adevăr – ceea ce nu
făcuse niciodată – seara a mers la clubul asociaţiei.
Cuvântul lui Dumnezeu l-a prins. Trebuia să-i dea dreptate. Dar – nu voia. Când vorbitorul a
invitat: cine vrea să se predea Mântuitorului şi să se întoarcă la Dumnezeu, acela să mai rămână
la urmă, tânărul învăţător a făcut aşa, ca s-o şteargă repede.
Dar când a fost afară, a observat că la plecarea lui precipitată îşi lăsase acolo umbrela. Ce să
facă? Să renunţe la umbrelă? Căci dacă intră iar, atunci poate ajunge chiar pe mâinile
vorbitorului! Şi de lucrul acesta se temea foarte tare.
Ce să facă? A stat o vreme şi a chibzuit încoace şi încolo. În cele din urmă a biruit dragostea
pentru umbrela lui şi s-a decis să se întoarcă şi să şi-o ia.
Temător, ca şi când ar fi mers la furat, s-a întors în sală. Şi într-adevăr, acolo s-a întâlnit exact
cu domnul E. Acesta a văzut atitudinea lui sfioasă şi l-a întrebat prietenos: „Ei, prietene, nici
dumneavoastră nu aveţi, probabil, încă pace cu Dumnezeu, nu-i aşa?” „Nu.” „Ei, atunci să
vorbim împreună despre lucrul acesta!”
Şi s-a aşezat împreună cu învăţătorul şi i-a arătat calea mântuirii. Iar tânărul bărbat a apucat
mântuirea prin credinţă şi s-a întors la Dumnezeu gata şi hotărât în ceasul acela. – Astăzi
activează în binecuvântare în ţinutul D., un oraş în sectorul minier din Renania-Westfalia.
23. SALVĂRI DE COPII
I. Fusta umflată de vânt
Ziarul „Itzehoer Nachrichten” scria în 12 aprilie anul trecut: Luni, în Kl. Bergstrasse, băiatul
de doi ani, Hugo Fox, a căzut pe fereastra bucătăriei, care este situată la etajul al doilea al
locuinţei părinteşti. În faţa ferestrei bucătăriei fusese agăţată la uscat o fustă de damă. Fusta s-a
umflat, băiatul a căzut în ea şi a rămas agăţat în partea îngustă a fustei. Negustorul Ludwig
Grieger, care stătea la fereastra bucătăriei sale de la primul etaj, a văzut primejdia în care plutea
copilul, a sărit fără să se gândească pe pervazul ferestrei, a luat copilul cu mâinile lui şi l-a ţinut
bine până au venit şi alte ajutoare.
II. Căzuţi în groapa de cărbuni
În seara de 3 februarie 1881, sute de oameni au ieşit liniştiţi din Paris cu trenul. Celor puţini,
care făceau zi de zi acest drum, le va fi trecut prin minte că viaţa lor în timpul călătoriei atârnă
permanent numai de un fir de aţă. Ceaţa deasă care se aşeza în fiecare seară pe câmp, îi făcea,
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în orice caz, pe unii să spună ce uşor s-ar putea petrece o nenorocire; dar aceasta se făcea, în
general, în glumă şi râzând.
Un sfert de oră mai târziu se apropia şuierând un tren rapid şi a intrat cu o asemenea forţă în
cel din faţă, încât un şir întreg de vagoane au fost sfărâmate de tot, iar şinele au fost acoperite
cu rămăşiţele. Cam o sută, mai mulţi sau mai puţini, de răniţi şi de morţi au fost scoşi de sub
acestea din urmă.
În ultimul vagon al primului tren, ai cărui ocupanţi au fost aproape toţi omorâţi sau răniţi, se
aflau şi doi copii, de zece şi de trei ani. Aceştia au căzut, când a avut loc ciocnirea, la care
vagoanele s-au despicat în mii de bucăţi, prin podea pe şine şi anume, chiar într-o gaură de
cărbuni, aşa cum se găsesc ici şi acolo între şine, aşa că şi următoarele vagoane au trecut peste
capetele lor fără să-i atingă şi nu li s-a clintit nici un fir de păr.
III. Copilul şi îngerul
„Mamă, mamă”, striga o fetiţă din M. într-o seră în pătuţul ei, „acolo stă un înger la uşă şi îmi
face semn cu mâna. Am voie să merg la el? Te rog, ia-mă afară!” Mama a rugat-o pe micuţă să
tacă şi să doarmă. Dar aceasta nu se liniştea. Atunci, în cele din urmă mama a luat-o pe braţ şi a
dus-o la uşă. Şi iată, în clipa aceea s-a prăbuşit o parte din tavanul camerei şi a sfărâmat pătuţul
în care fusese culcată fetiţa. Cine a salvat-o? O întâmplare?

24. LOCOMOTIVA CARE A MERS ÎNAINTE
Acum câtăva vreme, următoarea notiţă din Hamburg a străbătut cotidienele:
Printr-o întâmplare? s-a reuşit să se evite un mare accident de cale ferată. Trenului rapid
din Köln, care soseşte în Hamburg în timpul nopţii, pe la ora douăsprezece şi jumătate, cică se
obişnuieşte să i se lege în faţă, în Bremen, o a doua locomotivă. Dar pentru că trenul rapid din
Köln avea o întârziere de o jumătate de oră în noaptea spre duminică, între timp locomotiva a
fost lăsată în mod excepţional să plece singură pe calea ferată, ca să-şi găsească întrebuinţare în
circulaţia căilor ferate de aici. Dar când locomotiva a vrut să treacă peste un pod din lemn de
fag, care se afla în apropiere de Hamburg, acesta s-a rupt şi locomotiva s-a prăbuşit în taluz. La
anunţul făcut imediat, trenul rapid din Köln care urma să vină curând după aceea, a fost oprit în
faţa podului, iar călătorii au putut după patru ore să schimbe trenul şi să continue călătoria.
Altfel, dacă locomotivei nu i s-ar fi dat singură drumul „întâmplător”, nu s-ar fi accidentat ea
singură, ci tot trenul rapid gonind în noapte cu o viteză nebună, s-ar fi transformat în „trenul
morţii”.
25. CAPRICIUL CĂPITANULUI DE CAVALERIE
Un medic povesteşte din amintirile lui din război, următoarele: „Era în 5 şi 6 august 1870,
când ne aflam pe drum spre Franţa. În partea din faţă a trenului eram noi, medicii, cu asistenţii
noştri şi obiectele de spital; partea din spate o ocupa o coloană de cai. Când pe drum am vrut iar
să urcăm în tren, căpitanul de cavalerie care comanda coloana de cai, a avut chef să mute caii în
primele vagoane şi pe noi în ultimele şi a menţinut această dispoziţie nefondată chiar şi în ciuda
opoziţiei căpitanului de cavalerie care ne comanda pe noi. După mai multe ore de mers, am fost
treziţi în toiul nopţii de un trosnet îngrozitor şi o izbitură violentă. Trenul se ciocnise cu un alt
tren. Primele şapte vagoane au fost absolut distruse, iar caii aflaţi înăuntru au fost sfâşiaţi şi
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zdrobiţi. Care ar fi fost soarta noastră dacă am fi stat în vagonul al cincilea, ca înainte de acest
eveniment, ne stătea limpede şi zguduitor în faţa ochilor.”
26 TRANSFORMARE CIUDATĂ
I. În Spania
Ziarul „Volksbote” scrie: „Palatul ducelui de Alba din Madrid, care şi-a câştigat o atât de
tristă faimă prin prigonirea sângeroasă a protestanţilor în secolul al 16-lea, serveşte astăzi ca
locuinţă pentru reprezentanţii Societăţii Biblice britanice şi străine. Sălile unde odinioară aveau
loc întrunirile secrete ale inchizitorilor, sunt acum pline de Biblii, care sunt răspândite în toată
Spania. Bărbaţii care lucrează la evanghelizarea Spaniei, posedă astăzi camera în care locuia pe
atunci duşmanul crud al hughenoţilor, care se lăuda singur că numai în Ţările de Jos a pus să fie
omorâţi 18 000 de oameni.”
II. În Franţa
„Altarul”, masa de piatră, al bisericii evanghelice din Montpellier, are o poveste ciudată. El
nu este vechi, ci a fost construit abia în ultima perioadă a revoluţiei franceze, când după multe
secole evanghelicii au obţinut din nou dreptul să se adune în clădiri publice. Artistul care a creat
aşa-zisul „altar”, i-a spus pe atunci preotului: „Cu greu vă veţi da seama cine mi-a furnizat
marmura pentru altarul dumneavoastră. Am folosit cioburile statuii ecvestre ale lui Ludovic al
XIV-lea, după ce statuia a fost dărâmată acum trei ani de popor.” O coincidenţă ciudată! Statuia
a fost construită în anul 1685 în Place du Peyrou din Montpellier şi avea ca scop să
preamărească una din faptele cele mai nedrepte şi mai dezastruoase ale lui Ludovic al XIV-lea:
abolirea edictului de la Nantes, care le accepta evanghelicilor practica religioasă liberă.
După ce edictul a fost abolit, au început groaznicele prigoniri ale populaţiei evanghelice. – Şi ce
s-a ales de statuia glorioasei sale fapte nelegiuite? –
27. DE TREI ORI SALVAT
Într-o călătorie de la New York la New Orleans, în mijlocul pădurilor şi mlaştinilor din
Alabama, trenul a oprit lângă o casă izolată construită din bârne. Vieuxtemps, vestitul violonist,
a coborât cu însoţitorii lui pentru a bea ceai, dar s-a adâncit aşa de tare cu tovarăşii lui într-o
discuţie despre calităţile opuse ale lui Haydn, Mozart şi Beethoven, încât trenul a plecat înainte
ca ei să se fi gândit măcar să urce iar. Următorul tren venea abia în 24 de ore şi în afară de
aceasta, odată cu trenul pierdut şi-au luat adio şi de bagajul călătorilor, ca şi de la violina lui
Vieuxtemps. Nu cu puţină îngrijorare a fost apoi continuată călătoria a doua zi. Dar abia
călătoriseră şase ore, când trenul s-a oprit. De jur-împrejur zăceau împrăştiate în pustie,
pasagerii şi bunurile în parte grav vătămaţi din trenul anterior, a cărui locomotivă se spărsese.
Dar violina era neatinsă, spre bucuria artistului salvat astfel pentru prima dată. Altă dată era în
Petersburg, unde un înger păzitor i-a purtat de grijă. Invitat cu o societate numeroasă să
călătorească cu bărci mici la sărbătoarea anuală de la curtea lui Petru, era pe cale să meargă,
când i-a venit o idee nouă pentru concertul E-Dur, cu care tocmai se ocupa. Cu aceasta
sărbătoarea şi-a pierdut atracţia; în ciuda insistenţei prietenilor, a rămas acasă; ideile le-a
obţinut astfel, dar pe prieteni nu i-a mai revăzut niciodată. Ziua de sărbătoare s-a transformat
pentru Rusia în zi de doliu. O furtună neaşteptată a atacat iahturile şi i-a îngropat în valuri pe
veselii navigatori. Dacă „arta” lui l-a salvat de două ori „întâmplător”, atunci a treia oară s-o
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facă amabilitatea lui. Tocmai pe cale de a pleca cu un vapor de la Petersburg la Lübeck, i-a
cedat unui străin care nu mai obţinuse bilet, biletul lui la rugăminţile exprese ale acestuia. El a
rămas în urmă; vaporul pe care-l părăsise n-a mai ajuns niciodată la locul destinaţiei; vaporul
„Vladimir” a ars pe marea deschisă.
Artistul, care a fost de trei ori salvat aşa de evident, oare s-a lăsat avertizat şi s-a lăsat salvat
pentru veşnicie? (Citeşte Iov 33,29-30).
28. ANIVERSAREA DOAMNE RAT
„Peter, poţi să-mi fierbi o ceaşcă de cafea?” Peter şedea pe scaunul lui de cizmar şi bătea
înainte; auzise bine chemarea nevestei lui bolnave răzbătând din cameră, dar ar fi preferat să
nu-l audă, căci îi amintea de nenorocirea lui. Nici o boabă de cafea în casă şi nici bani şi atunci
să faci cafea, aceasta era o artă. Peter Lorenz era un bărbat cinstit, harnic, dar de când doctorul
şi farmacia pentru nevasta lui bolnavă au înghiţit atât, câştigul nu mai era suficient, iar de ieri
era sărac lipit pământului. „Peter, nu mai este cafea?” a strigat ea iar din cameră. „Stai liniştită,
Elise, o să meargă”, a răspuns el acum şi a mers în bucătăria mică. A apucat cutia de pe etajeră.
Dar când s-a uitat în ea, era goală, numai mirosul de cafea mai era în ea. Tot aşa de goală era şi
punga de bani a lui Peter şi să împrumute de la vecini, nu era treaba lui. Ştia o soluţie mai bună.
Peter Lorenz era un creştin. Citise dimineaţa un psalm şi acum îşi amintea un verset din el:
„Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.” (Psalmul
50,10.) Deci cămările cu provizii ale lui Dumnezeu încă nu erau goale. El doar Îşi hrănea zilnic
animalele, cu atât mai mult făpturile Sale omeneşti şi să nu poată El să facă o ceaşcă de cafea în
casa aceasta goală? Peter şi-a plâns rugămintea Domnului şi a avut încredere că va fi ajutat.
„Ah, Peter”, a răsunat iar din cameră, „când îmi aduci, în sfârşit, cafeaua?” – „Imediat, imediat,
Elise, numai să taci, că acum aprind focul”, a strigat înapoi bătrânul. Şi a făcut focul şi a pus pe
el apă în ceainic. Apoi a dus ceştile înăuntru, pe masă. El zăngănea tare cu vasele, ca bolnava să
le audă şi să se bucure în nădejde de înviorarea dorită. Apa de pe sobă clocotea şi fierbea şi în
acelaşi timp bătea cineva la uşă. O fată-n casă a intrat cu un coş greu pe braţ.
„Domnule Lorenz, doamna Rat vă trimite aceasta. Avem aniversare în casă şi ea dorea mult
să facă o bucurie cuiva, atunci s-a gândit la soţia dumneavoastră bolnavă.”
Aşa a spus şi uş! dusă a fost! Peter Lorenz a îngenuncheat în faţa coşului său plin şi a
despachetat, dar şi-a vărsat şi mulţumirea fierbinte a inimii lui; dar cui? Nu „întâmplării”!
Curând a uruit râşniţa de cafea şi în mai puţin de un sfert de oră şedeau înăuntru, în camera
pentru bolnavi, doi oameni fericiţi şi beau cafea. Dar în coş nu fusese numai o jumătate de funt
de boabe de cafea, ci şi pâine, zahăr, ouă, carne şi tot ce este posibil. Apoi a mai intrat un
prieten bun care venea de pe drum. A privit mirat masa aşternută îmbelşugat la sărmanul Peter.
„Vino!” a strigat acesta şi l-a tras în faţa dulapului de bucătărie foarte plin. „Iată aici”, a spus el,
„că Dumnezeu este dragoste. L-am rugat pentru câteva boabe de cafea şi atunci El mi-a dat
toate acestea; oare nu sunt un om fericit în sărăcia mea!?”
Peter Lorenz şi soţia lui au intrat de mult în acea ţară unde nu mai există încercări. Un bun
prieten de-al lor mi-a povestit acest mic eveniment şi mi-a spus că nu trebuie să-l trec sub
tăcere. Astfel că l-am povestit aici mai departe şi mai adaug: „Fericit cel ce ştie în luptă aici jos,
că Dumnezeu este dragoste!”
29. ASTĂZI ESTE ZIUA DE PLATĂ A DOBÂNZII
În primele zile ale lui octombrie 1855, înainte de prânz, - aşa povestea pastorul Buechsel, fiul
întemeietorului misiunii orăşeneşti din Berlin, în „Pilger von Sachsen” – stăteam în casa
parohială „Matthaeus” din Berlin, la pupitrul tatălui meu, acum decedat, şi scriam pentru el.
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Atunci a bătut la uşă. La răspunsul „Intraţi!” al tatălui meu, a intrat în cameră un bărbat arătând
sărăcăcios şi a spus că era croitor, că locuia în parohia „Matthaeus”, că era ziua de plată a
dobânzii. Dacă până la ora douăsprezece la prânz nu şi-a plătit chiria - cincizeci de taleri -, va fi
aruncat în stradă împreună cu soţia lui bolnavă şi cei şase copii ai lui. Tata s-a dus la masă
pentru a-i înmâna un ajutor bănesc. „Nu, eu nu-i cer pe aceştia. Doar nu puteţi să-mi daţi
cincizeci de taleri. Dar în Psalm scrie: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi.” L-am
chemat sincer. Dumnezeul credincios va auzi şi va ajuta. Am venit la dumneavoastră şi vreau să
aud cum o va face Dumnezeul şi Domnul credincios. Este deja ora unsprezece. Până la ora
douăsprezece trebuie să fie bani aici.” Bătrânul tată a dat să răspundă: „Aşteptaţi ora şi atunci
veţi vedea.”
Croitorul a plecat. Tata a dictat mai departe. Cam zece minute înainte de ora douăsprezece mam uitat la ceas. „Probabil vrei să vezi ce va fi cu croitorul nostru.” „Desigur, tată.” Am luat
repede haina şi pălăria. Ne-am îndreptat spre locuinţa croitorului din strada Potsdam. Curând
am văzut în faţa unei case de pe partea dreaptă a străzii, o saltea pe pământ, pe ea o femeie
bolnavă şi în jurul ei o ceată de copii plângând. „Dar unde este croitorul?” Tata s-a oprit. Eu am
mers mai departe pe stradă în jos şi curând l-am văzut pe croitor, cum stătea pe partea cealaltă a
străzii, de unde pe atunci încă se putea vedea turnul bisericii „Matthaeus”, cu ochii îndreptaţi
spre turnul bisericii. Buzele i se mişcau. Am trecut pe lângă el şi am auzit cum spunea încet:
„Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi.” Erau trei minute înainte de ora
douăsprezece. Profund mişcat m-am întors la tata. În clipa aceea o doamnă s-a apropiat de tata.
„Bine că vă întâlnesc aici. Când soţul meu a vrut azi-dimineaţă să plece la birou, mi-a spus:
‚Astăzi este ziua de plată a dobânzii. Astăzi este multă nevoie printre săracii noştri. Ia aici
bancnota de 50 de taleri şi du-o pastorului nostru. El va şti unde să ajute cu ea.’” Ea a vrut să-i
înmâneze tatălui meu banii; tata a spus: „Nu mie, nu, celui de acolo” şi a arătat spre croitor. Am
însoţit-o pe doamna. Ea i-a îndesat croitorului bancnota în mână. El a spus tare: „Cheamă-Mă în
ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi.” – şi – în clipa aceea a bătut ora
douăsprezece în turnul bisericii „Matthaeus”.
30. ÎN CĂLĂTORIE
În călătoria mea în calitate de calfă de cizmar, în 1881, am ajuns, printre altele, la Dortmund.
Aici şi în împrejurimi aş fi putut, într-adevăr, să găsesc de lucru, dar gândul îmi stătea în
depărtare. Voiam să ajung întâi la Hamburg, apoi, pe cât posibil, în America. La Osnabrück, pe
care de asemenea voiam să-l străbat, mi-am trimis deja bani la post-restant pentru a-mi putea
cumpăra cizme, căci ale mele cele de acum erau aşa de sparte, încât umblam în sensul strict al
cuvântului „pe pământ german”.
Cu toate că atunci nu mă gândeam la Dumnezeu şi nu-L cunoşteam, ochiul lui totuşi veghea
asupra mea şi avea intenţii de har şi de mântuire cu mine. Când eram pe cale să părăsesc hanul
din Dortmund şi deja îmi pusesem în spate bocceaua de călătorie, a venit o ploaie aşa de
furtunoasă, încât am hotărât să mai aştept o vreme scurtă, până aceasta se mai potoleşte. Atunci
a venit întâmplător, aşa cum se spune, poştaşul şi a adus stăpânului casei o carte poştală. În ea
scria că la Castrop, cam două ore şi jumătate de la Dortmund, se caută un cizmar. Stăpânul
casei a întrebat printre oamenii prezenţi, dacă era acolo vreun cizmar, iar eu m-am anunţat. În
mod ciudat m-am simţit dintr-odată pregătit să renunţ la planul meu de până atunci şi să accept
postul. Stăpânul hanului mi-a dat cartea poştală ca legitimaţie şi mi-a descris drumul pe care
trebuia să apuc şi fără a sta după ploaie, am pornit bine dispus la drum.
Meşterul din Castrop m-a şi acceptat fără discuţii, cu toate că în cartea poştală ceruse un
bărbat tânăr îmbrăcat ca lumea, iar hainele mele lăsau mult de dorit. În prima duminică după
intrarea mea în slujbă, m-am întors seara de la o ieşire. Când am intrat în locuinţa meşterului
meu, am auzit prin uşa întredeschisă a camerei de locuit, că erau musafiri acolo. Am trecut pe
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alături neobservat şi înainte să merg în camera mea, am ascultat puţin ce se vorbea în cameră.
Erau discuţii cum nu mai auzisem înainte niciodată. Se întreţineau despre lucruri din Biblie şi
nu m-am gândit niciodată că oamenii obişnuiţi se pot preocupa de aşa ceva, ci credeam că
acestea sunt numai pentru pastori şi oameni învăţaţi. Lucrul acesta a făcut o impresie asupra
mea, cum n-o pot descrie, dar n-am îndrăznit să întreb sau să spun ceva în legătură cu aceasta.
Când săptămâna a trecut pe jumătate, am văzut cum meşterul îşi ia seara Biblia sub braţ şi sta
pe cale de a pleca. Şi pentru că până acum fusese atât de prietenos cu mine, am avut curaj să-l
întreb unde merge. A răspuns că merge la adunare, unde se citeşte în comun Cuvântul lui
Dumnezeu şi se roagă; dacă vreau, aş putea cu plăcere să-l însoţesc. M-am făcut repede gata şi
am mers şi eu. Acolo, în adunare, am văzut şi am auzit lucruri care îmi erau absolut noi;
niciodată nu ajunseseră la urechea mea asemenea cuvinte, asemenea cântări, asemenea
rugăciuni. Totul a făcut o impresie profundă asupra mea, de care n-am mai putut să scap. De
atunci l-am însoţit de multe ori pe meşter, când mergea seara acolo. Doream cu ardoare să am şi
eu ce aveau aceşti oameni; făceau toţi o impresie aşa de fericită, de plină de bucurie. Meşterul
meu şi alţii dintre „fraţi”, când au văzut că Dumnezeu lucra în sufletul meu, au vorbit cu mine
despre starea mea lăuntrică şi despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru păcătoşii
pierduţi. M-am recunoscut în prezenţa lui Dumnezeu ca un astfel de om şi mi-am găsit
adăpostul în Isus, Fiul lui Dumnezeu, iar El mi-a dăruit odihnă şi pace adevărată pentru
conştiinţa mea încărcată de vină. Am putut dintr-odată să-L laud pe Dumnezeu pentru harul Lui
nesfârşit, că El L-a lăsat pe Fiul Său să sufere şi să moară şi pentru păcatele mele. Acum am
văzut limpede şi am recunoscut cum acolo a fost mâna lui Dumnezeu, că ploaia atunci, în
Dortmund, m-a reţinut atâta în han, până a venit poştaşul şi a adus cartea poştală. Altfel n-aş fi
ajuns niciodată la Castrop, la meşterul credincios şi poate niciodată n-aş fi cunoscut şi n-aş fi
apucat minunatul har al lui Dumnezeu în Hristos Isus.
31. „DECI NU FIŢI ÎNGRIJORAŢI!”
Într-un oraş cu multă industrie din Saxonia, aşa ne scrie un învăţător credincios din Saxonia,
locuia un muncitor brav cu soţia lui şi familia constând din şapte copii. Căsuţa, aproape
dărăpănată, era situată destul de aproape de capătul localităţii. Bărbatul îşi avea ocupaţia în
afara casei, în timp ce mama cu cei trei copii mai mari brodau harnici acasă şi câştigau câţiva
groşi. Deci cât timp mersul afacerii a fost unul uşor, a mers şi în casă bine, dar de îndată ce a
intervenit stagnarea, a scăzut şi termometru bunăstării căsuţei de multe ori sub zero. O
asemenea criză a intervenit şi în anul 18.. La sfârşitul verii au lipsit toate comenzile. Acum
sfatul bun era scump. Ce-i drept, acesta s-a schimbat deja spre octombrie încolo, dar alte furtuni
s-au abătut asupra acestei familii. Capul familiei s-a îmbolnăvit şi în cele din urmă şi copiii. Dar
nimeni nu s-a îngrijit de ei. Proprietăreasa, o persoană aspră, robustă, care cunoştea
împrejurările, a devenit zi de zi tot mai respingătoare şi pentru că se temea să nu piardă banii de
chirie, a hotărât deci, ca de aici înainte aceştia să-i fie plătiţi ei săptămânal. Atunci au fost griji
mari. Mâhnirea şi necazul şi-au făcut intrarea. Lacrimi amare udau îmbucăturile mici şi uscate.
Aşa s-a apropiat sărbătoarea Crăciunului. Peste tot se cocea şi se cumpăra şi se împodobea şi în
timp ce copiii din vecini îşi povesteau despre toate lucrurile minunate care le-au fost dăruite,
sărmanii copii ai muncitorului stăteau înfriguraţi şi flămânzi în faţa uşii. În ziua dinaintea
sărbătorii nu mai era nici un pfenig şi nici pâine. Printre suspine mama a mai brodat un lucru
mărunt pe care îl primise de dimineaţă. Tare ar fi vrut să-l şi livreze, căci proprietara casei îşi
cerea energic banii. Spre seară brodatul s-a terminat. Negustorul îşi închisese deja casieria, dar
impresionat de trăsăturile palide, necăjite ale sărmanei femei, a luat din milă lucrul făcut şi a şi
plătit preţul neînsemnat. După ce femeia a părăsit casa, s-a oprit lângă un felinar. Ce să facă?
Putea număra ori de câte ori ar fi vrut, că mereu ieşea până la centima numai chiria. Dar oare nu
avea ea şi şapte copii flămânzi acasă, care o aşteptau cu dor? Da, bineînţeles! Dar unde să se
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ducă dacă chiria n-ar fi plătită, iar proprietăreasa îi dă afară din locuinţă? „Plăteşte ce datorezi,
iar Dumnezeu va purta de grijă şi pentru restul”, aşa o consola o voce interioară. Hotărâtă
prompt, şi-a îndreptat paşii spre căsuţă. Fără nici o vorbă plângătoare, i-a înmânat banii
proprietăresei care stătea pregătită. Micuţii i-au venit în întâmpinare sărind bucuroşi. „Mamă, ai
pâine?” Ea n-a dat nici un răspuns. Dar lacrimi grele, grele care curgeau pe copii şi pe pietrele
holului casei, i-au făcut şi pe copii să amuţească. Două perechi de ochi s-au întâlnit în odaie –
cea a bărbatului şi cea a nevestei lui. El ştia tot. A ieşit în tăcere afară. Sus în mansardă a
îngenuncheat şi s-a rugat. De câte ori n-a făcut-o! Să fie totul zadarnic? Când a coborât, copiii
stăteau în jurul mesei ca şi când ar fi aşteptat cina. „Este târziu”, a spus el, „haideţi, mergeţi la
culcare”. S-au supus plângând. Mama l-a mai alăptat pe micuţul sugar, apoi a început să măture
şi să cureţe odaia. Dar cât de multe lacrimi au căzut în găleata de spălat în timpul lucrului –
aceasta o ştie numai El, Cel care numără toate firele de păr de pe capul alor Săi şi toate
lacrimile lor. În cele din urmă a venit şi pentru ea ora de odihnă. S-a culcat. Bărbatul a mai
rămas. Atunci, când totul era liniştit în casă, când nimic nu se mai mişca, el s-a strecurat afară
pe uşa curţii şi departe, în spate, la colţul de la capătul grădinii şi al pajiştii, a îngenuncheat încă
o dată în zăpada adâncă şi s-a rugat, chiar s-a rugat aşa încât a uitat de timp şi de toate. Bărbatul
mare, cu voinţă tare, pe care altfel nu-l vezi niciodată plângând, a plâns chiar amarnic înaintea
lui Dumnezeu şi acolo şi-a vărsat toată inima înaintea Lui. Nimeni n-a fost martor. Şi totuşi! –
Nenumărate stele au luminat din cer într-o strălucire plăcută. Clipeau în jos atât de blând, de
prietenos, ca şi când voiau să-l mângâie şi să-l consoleze pe cel ce se ruga şi să-i spună:
„Suntem martore. Aşteaptă-L copilăreşte pe Dumnezeu!” În sfârşit, s-a ridicat. În clipa aceea a
răsunat din turn cântarea, aşa de solemn şi de serios:
„Aceasta-i ziua creată de Dumnezeu,
De ea-şi va aminti toată lumea mereu.
Pe El să-L laude tot ce-i prin Isus Hristos,
În ceruri sus şi pe pământ aicea jos.”
Fără să vrea a rămas pe loc, cu toate că era cam frig. Niciodată n-o auzise trâmbiţată în felul
acesta, ca în ceasul miezului de noapte de acum. Voia Dumnezeu să-i dea un răspuns la
rugăciunea lui? Aşa a luat-o. Dar Cel Preaînalt i-a dat şi mai mult. Căci când a răsunat a doua
strofă:
„Popoarele Te-au aşteptat pân’ la sfârşit,
Până când vremea s-a împlinit.
Atunci Dumnezeu a trimis de la tronul Său
Mântuirea lumii, pe Tine, Fiul Său.”
a recunoscut dintr-odată plinătatea harului şi dragostei lui Dumnezeu. În ceasul acela L-a
apucat pe Hristos – mântuirea. În clipa aceea i-a răsunat minunatul cuvânt al îngerului atât de
limpede, cum nici chiar păstorilor de la Betleem nu le-a putut răsuna mai limpede, când solii
cereşti au cântat lăudând:
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!”
Aici, acum, acum putea să spună împreună cu Iov: „Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte!” Şi
astfel a putut, de asemenea, să spună: „Tu, care n-ai cruţat nici chiar pe Fiul Tău, ci L-ai dat
pentru noi toţi, cum nu ne vei da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?” (Romani 8,32.) Da,
acum avea mângâiere bogată şi s-a putut culca în pace. Da – dis-de-dimineaţă – totul era încă în
linişte profundă -, cineva bătea la uşa casei şi îi striga numele. S-a sculat şi a deschis. „Scuzaţimă, domnule N.”, a început cel care stătea afară, „meşterul meu, domnul meşter brutar Ludwig,
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a avut azi-noapte un vis serios, în care i s-a spus să vă trimită imediat pâine. Acum mă trimite
pe mine, ucenicul, de dimineaţă. Cu acestea, i-a dat două pâini mari. Abia dacă a putut bărbatul
să-i mulţumească băiatului, de bucurie. Dar când tocmai ducea pâinile în cameră, şi-a auzit din
nou numele strigat. Deja credea că ucenicul s-a înşelat şi mai stătea afară, numai că de data
aceasta era o servitoare, care aducea mai mulţi pfunzi de carne diferită şi i-a împărtăşit că
stăpânul ei, meşterul măcelar M., a avut un vis în care i s-a cerut să trimită neîntârziat carne
familiei N., care locuieşte în căsuţa mică a doamnei G., pentru că are nevoie de ea neapărat.
Încă mai vorbea cu această fată, când a venit băiatul de casă al unui negustor bogat cu un coş şi
i-a dat la însărcinarea stăpânului său, un număr de pungi de hârtie umplute cu: orez, arpacaş,
fasole, linte, cafea, zahăr şi multe asemenea. Abia părăsise acesta camera, când a apărut o
doamnă bogată, de asemenea cu un coş plin cu prăjitură şi jucării pentru copii. Da, când
doamna aceasta tocmai părăsea casa, a intrat un bărbat tânăr şi i-a dat în numele mai multor
persoane, un dar considerabil în bani. O, ce fericire poposise la ei! Harul, bunătatea şi
credincioşia lui Dumnezeu s-au arătat copleşitoare. În timp ce în ziua trecută încă mai curgeau
lacrimi de mâhnire, în ziua aceasta au curs lacrimi de recunoştinţă şi bucurie.
De la acest eveniment au trecut deja multe zile. Dar Dumnezeu a făcut în continuare lucruri
mari pentru familia aceasta. Căci din ceasul acela s-au îmbunătăţit vizibil circumstanţele. Dar
nu numai aceasta, ci copiii şi nepoţii acestui bărbat s-au întors treptat la Dumnezeu şi mai
vorbesc şi astăzi despre el, amintindu-şi de el cu respect şi dragoste. Acum aproximativ
doisprezece ani a plecat fericit acasă. A adormit cu laudă şi mulţumire faţă de Dumnezeu şi cu
proslăvirea lui Isus Hristos, Mântuitorul lui. Ai lui îl vor regăsi sus, în Casa cerească a Tatălui.
32. MÂNA TĂIATĂ
Tatăl meu, aşa scrie un domn din W., avea o fabrică chimică şi făcea în laboratorul lui de
multe ori experienţe cu tot felul de substanţe uşor explozibile. Nouă, copiilor, ne era strict
interzis să atingem ceva în laborator, toate ceste substanţe însemnau pentru noi „otravă” şi
aveam faţă de ele o teamă salutară. La o reconstrucţie a casei, a fost şi laboratorul transferat.
Retortele, borcanele, mojarele şi aşa mai departe, au fost împachetate în lăzi şi închise cu grijă,
până au fost aşezate mai târziu iar, în spaţiul nou. După un timp oarecare, tatăl meu a căutat un
mojar de porţelan, pentru a face o nouă experienţă. Zadarnic, n-a fost de găsit. Tot personalul
casei a fost convocat să-l caute: n-a fost nici un colţ al casei, oricât ar fi fost de ascuns, în care
să nu se fi uitat; degeaba, n-a fost găsit. Pierderea în sine a mojarului era de suportat, cu toate că
ele sunt scumpe şi sunt greu de obţinut acolo, pe loc; dar în obiectele folosite în laborator, se
găsesc de multe ori resturi ale substanţelor amestecate în ele, căci acolo numai tatăl meu le
atingea pe acelea, aşa că nu găsea necesar să le cureţe imediat, că doar ştia cum trebuia să te
porţi cu ele. De aceea s-a temut că şi în acel vas s-ar afla oarecare substanţe şi în mâna unui
profan puteau face pagube îngrozitoare. Însă nu i-a rămas nimic altceva de făcut, decât să
descrie cât mai exact vasul tuturor colocatarilor, chiar şi celor care au lucrat în casă numai
temporar, zilierilor, spălătoreselor şi aşa mai departe şi să-i avertizeze pe toţi cât mai serios, să
nu-l atingă, dacă ar fi, cumva, să-l găsească.
A trecut o vreme fără să se fi arătat şi treptat a fost uitat. Din personalul casei făcea pe atunci
parte şi o văduvă săracă, deja la o vârstă avansată, care era mult preocupată din cauza sărăciei ei
şi în afară de plata ei era subvenţionată cu unele daruri constând în lucruri depozitate îndelungat
sau alimente, căci avea de îngrijit mai mulţi nepoţi. Era harnică, aparent ataşată şi
recunoscătoare. Dar curând am remarcat că lipsea câte ceva după ce ajuta ea, era fie o rufă de la
albire, un cârnat din afumătoare sau alt lucru mărunt puţin bătător la ochi. La început s-a crezut
că este o încurcătură, o greşeală, dar curând n-a mai fost îndoielnic că avem de-a face cu un hoţ
în casă, care trebuie să se priceapă foarte bine. Aşadar, cei care circulau prin casă au fost supuşi
unui control foarte riguros şi curând n-a mai fost nici o îndoială că văduva era hoaţa. Dorinţa
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mamei mele, să n-o mai angajeze, a respins-o tatăl meu, la fel şi denunţul şi pedeapsa judiciară,
pentru că nu voia s-o ducă la nenorocire.
Pentru a testa femeia, mama mea i-a povestit despre furturi; plină de indignare morală,
aceasta a condamnat apoi cel mai aspru o asemenea faptă reprobabilă. Atunci ea a considerat
aceasta ca pe o încredere deosebită şi îi credea pe părinţii mei pe urme cu totul false, pe scurt, a
devenit din ce în ce mai îndrăzneaţă şi o dată a lipsit chiar şi o şuncă întreagă. Aceasta a fost
pentru mama mea totuşi prea grav şi s-a exprimat faţă de femeie până într-acolo, că hoţul tot îşi
va primi odată pedeapsa. „Da”, a spus doamna K., „este prea ruşinos! Cine poate face aşa ceva,
aceluia Dumnezeu ar trebui imediat să-i taie mâna de la trup!” Involuntar ne-a trecut un fior
când am auzit cuvântul batjocoritor şi nu ne-am putut abţine de la o presimţire rea.
Curând după aceea s-a întâmplat că iar a fost în casă pentru o spălare. Cu o râvnă deosebită sa ocupat de data aceasta de cazanul de spălat şi s-a oferit cu totul împotriva obişnuinţei ei, seara
târziu să mai aducă lemne din pod, ca în dimineaţa următoare să fie imediat la îndemână. A
sosit dimineaţa următoare, dar în locul spălătoresei a venit vestea îngrozitoare că în seara
trecută îşi tăiase mâna şi zăcea în spital. – La început, groaza a paralizat orice gând. Mâna
tăiată! Cum a fost posibil? Apoi ne-am adus aminte de cuvintele nelegiuite pe care ea le spusese
puţin mai înainte şi gândul că ea este acum pedepsită pentru ele, nu voia să ne părăsească.
Mama mea s-a dus în locuinţa văduvei, ca să se convingă ce s-a întâmplat propriu-zis şi să se
ocupe de nepoţi. Acolo a aflat următoarele detalii zguduitoare:
Cu o zi înainte, doamna K. luase lemne din pod şi atunci a dat de o ladă îngropată sub ele. A
dat repede la o parte toate lemnele şi a deschis lada; în afară de alte lucruri fără valoare, a găsit
în ea şi mojarul pierdut, l-a pus deoparte, ca seara să fie uşor de luat, apoi a acoperit lada din
nou cu lemnele. Când a plecat acasă, mojarul a plecat cu ea, pe care a ştiut să-l ascundă perfect
sub gulerul mare al paltonului, pe care-l poartă toate femeile din acel ţinut. Ajunsă în camera ei,
nu şi-a făcut timp nici măcar să dezbrace acest palton, - a luat imediat o lingură de pantofi din
metal, care atârna la uşa sobei şi de aceea se încălzise şi a început cu acest instrument să râcâie
afară presupusa murdărie din mojar. Masa a explodat dintr-odată, mojarul s-a sfărâmat în
cioburi, bucăţile au zburat prin fereastră; din comoda pe care sprijinise mâna au fost smulse
bucăţi, iar mâna care ţinuse mojarul, atârna zdrobită de braţ, trei degete au fost smulse, celelalte
erau sfâşiate de tot. Buimăcită şi înnebunită de durere, bătrâna s-a repezit afară din casă şi a
băgat mâna zdrobită în zăpadă, pentru a potoli chinul. Aici a fost găsită de către colocatari, care
s-au grăbit într-acolo în urma detunăturii. Au dus-o în casă şi s-au grăbit să cheme medicul;
acesta a întrebat ce s-a întâmplat, dar ea era ca ieşită din minţi, n-a dat răspuns la nici o
întrebare şi scâncea încet pentru ea: „Să taie mâna! Să taie mâna!” Pentru că medicul nu putea
cerceta cauza, s-a temut de septicemie şi i-a amputat toată mâna şi încă o bucată din antebraţ.
Astfel s-a împlinit cu ea ceea ce a dorit ea însăşi cu gură nelegiuită; judecata lui Dumnezeu a
lovit-o într-un mod îngrozitor. A zăcut mult în spital şi în cele din urmă s-a însănătoşit; primul
ei drum a fost la părinţii mei să-i roage pentru iertare şi să mărturisească cât de grav a păcătuit
cu vorbele ei şi că recunoaşte ca dreaptă pedeapsa suferită şi de aceea vrea s-o poarte cu
răbdare. Dar tatăl meu nu s-a putut linişti în legătură cu acest accident. Se acuza de neglijenţă şi
a devenit aproape melancolic. Zadarnic i s-a prezentat cum a avertizat toţi colocatarii şi că şi ea
o ştiuse şi că în nici un caz nu avea voie să-şi însuşească ceva care nu era proprietatea ei.
Vocaţia lui l-a dezgustat, a vândut fabrica mult sub valoarea ei, iar noi am părăsit zona şi ne-am
mutat pe o moşie care îi aparţinea lui, nu fără să ne fi îngrijit de sărmana femeie, pe cât posibil;
i s-a aranjat o mică prăvălie, pentru că nu mai putea munci.
După ani, într-o călătorie în timpul verii am ajuns din nou în acea zonă; într-o plimbare prin
păduri, am văzut deodată o măicuţă ocupată să-şi adune o legătură de lemne uscate. Privind mai
de aproape, am observat că lucra din greu, numai cu o mână; m-a străfulgerat o amintire, mi-o
amintea pe spălătoreasa noastră de altădată, chiar dacă arăta foarte îmbătrânită şi sărăcăcioasă.
Am intrat în vorbă cu ea şi m-am interesat cum îi merge; la început m-a privit bănuitoare, apoi
m-a recunoscut şi a izbucnit în lacrimi. „Ah, cum le merge părinţilor dumneavoastră? Mai
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trăiesc? Mama dumneavoastră a fost întotdeauna aşa de bună cu mine! Da, dacă ar fi rămas aici,
atunci sigur nu mi-ar fi mers aşa de rău. N-am mai furat niciodată, să mă credeţi sigur, dar
oamenii nu mai au încredere în mine şi pot să câştig numi puţin. Ah, nu credeţi cât de mult am
regretat că am furat vreodată. Dumnezeu m-a pedepsit aspru, dar pedeapsa Lui a fost dreaptă.”
Şi-a şters ochii cu mâna zbârcită şi s-a târât de acolo; m-am uitat mult timp după ea, adâncit în
gânduri serioase.
33. AJUTOR ÎN NEVOIE
I. Predicatorul H.
Credinciosul predicator H. s-a aflat odată, împreună cu familia lui în mare nevoie. Martha,
slujnica devotată, care deja de multe ori pusese micile ei economii la dispoziţia iubiţilor stăpâni,
n-a putut nici ea să ajute mai mult de data aceasta. În ciuda tuturor acestora, H. a rămas neclintit
în încrederea lui în Domnul. Mereu îşi aducea iar nevoia înaintea Lui. Dar iată, copiii chinuiţi
de foame plângeau amarnic şi nu apărea nici un ajutor. În cele din urmă, H. a spus slujnicei: „Ia
un coş pe braţ, du-te la negustorul N. şi roagă-l să-mi împrumute cinci mărci. Dacă ţi le dă,
cumpără cele necesare, pentru a potoli foamea sărmanilor noştri copii.” Martha s-a dus. H. şi
soţia lui s-au rugat din nou fierbinte Domnului, ca El să nu lase slujnica să se întoarcă cu coşul
gol. Când aceasta a ajuns în apropierea casei negustorului N., i-a fost penibil să-l deranjeze din
nou cu o rugăminte pe omul bun care ajutase de atâtea ori, şi astfel a trecut de câteva ori dus şi
întors prin faţa uşii prăvăliei, fără să intre. Atunci a ieşit o dată domnul N.; când a observat-o, a
abordat-o: „Nu sunteţi slujnica predicatorului H.?” Martha a confirmat. „Sunt bucuros”, a spus
el, „că tocmai treceţi pe aici; căci nişte prieteni mi-au dat ieri 100 de mărci pentru stăpânii
dumneavoastră şi tocmai mă gândeam în ce fel să-i fac să ajungă acolo. Marthei i-au dat
lacrimile. Cât de minunat a purtat Dumnezeu aici iar de grijă! Ea i-a povestit negustorului, care
era şi el un creştin, din ce cauză venise şi care era situaţia la stăpânii ei. Domnul N. a trebuit şi
el să se mire de ajutorul milostiv şi devotat al lui Dumnezeu. Totodată a cerut slujnicei, că dacă
iar va fi nevoie, să nu se sfiască nici o clipă de a veni la el; va ajuta cu plăcere. Martha a făcut
repede cumpărăturile cele mai urgente şi s-a grăbit cu ceilalţi bani spre casă. Cine poate să
descrie mirarea şi recunoştinţa covârşitoare a predicatorului şi a soţiei lui, când Martha şi-a
despachetat coşul şi în plus le-a mai predat şi o asemenea sumă considerabilă de bani! Printre
lacrimi au îngenuncheat împreună cu slujnica şi copiii şi au mulţumit Dumnezeului şi Tatălui
credincios, pentru minunata salvare din necaz. El Şi-a împlinit cuvântul: „Înainte ca să Mă
cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” (Isaia 65,24).
II. Suma necesară găsită
Lavater, cunoscutul fizionomist şi poet, povesteşte: „Eram casierul unei fundaţii filantropice
şi într-o asemenea calitate avem în administrare banii acesteia. Atunci a venit un prieten la mine
şi m-a rugat să-i împrumut o anumită sumă; dacă n-o va primi, în ziua următoare va fi falit. ‚Vaş da cu plăcere banii’, am răspuns eu, ‚dar nu-i am.’ – ‚Aveţi banii fundaţiei în administrare;
încredinţaţi-mi banii; îi voi da înapoi înainte de a trebui să daţi socotelile. Salvaţi-mă de la
prăbuşire!’ – M-am împotrivit mult timp, dar m-am lăsat înduplecat să-i fac pe voie, de
rugăminţile lui imploratoare. Cum m-am temut înainte, aşa s-a şi întâmplat: ziua în care trebuia
să prezint conturile, s-a apropiat, iar nefericitul nu putea plăti. În strâmtorarea mea m-am rugat
fierbinte lui Dumnezeu, să-mi arate o cale şi să-mi pună un mijloc în mână, ca să fiu scăpat din
această situaţie. M-am ridicat atunci de pe genunchi şi în strâmtorarea mea am început să caut
cu de-amănuntul în toate sertarele şi să adun la un loc ceea ce posedam. Atunci, deodată,
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privirea mi-a căzut pe un plic mic închis, pe care nici nu-l cunoşteam; l-am luat în mână – erau
bani înăuntru; l-am deschis cu degetele tremurânde – şi iată, am găsit exact suma de care aveam
nevoie pentru a putea prezenta conturile. Dar cum au ajuns banii acolo, aceasta mi-a rămas până
în ziua de azi o taină nepătrunsă.”
34. MAI MULTĂ BUCURIE DECÂT PENTRU UN MILION DE DOLARI
Un ziar din New York relatează: Domnul Gould şi un alt domn, au avut în timpul unei
călătorii cu trenul, o staţionare de mai multe ore într-un mic oraş vestic. Au hotărât să facă un
drum prin împrejurimile cele mai apropiate.
Încă nu merseseră departe, când au auzit sunetul unui clopot. În jurul unui agent care
conducea o licitaţie, se adunase o mulţime de oameni şi îi asculta strigătele: „500 de dolari (1
dolar=4,20 mărci), 500 de dolari, cine oferă mai mult?”
„Dar ce se licitează aici?” l-a întrebat Gould pe un bărbat tânăr.
„Ei, aş!” a răspuns acela, „’evlavioşii’ au dat faliment.”
„Cum aşa?” a întrebat domnul Gould.
„Vedeţi dumneavoastră, şi-au cumpărat un local de adunare, dar li s-au terminat banii şi acum
negustorul de lemne licitează toată treaba.”
Domnul Gould s-a dus la agentul de licitaţie şi l-a întrebat care este negustorul de lemne, apoi
a început cu acesta o discuţie: „La ce sumă se ridică datoria?”
„700 de dolari.”
Domnul Gould şi-a scos portofelul, i-a înmânat agentului mai multe bancnote şi a obţinut
dovada pentru cumpărarea stocului de lemne.
Atunci s-a îndreptat deodată spre el un bărbat în vârstă şi a spus: „Domnule, sunteţi un străin,
ce veţi face acum, că aţi câştigat dreptul asupra clădirii?”
„De ce vreţi să ştiţi lucrul acesta?” a întrebat Gould.
„De ce?” a răspuns bătrânul, „eu sunt portarul localului şi toţi membri adunării şi copiii şcolii
duminicale stau înăuntru în genunchi şi se roagă lui Dumnezeu, să-i ajute în nevoie şi să le
salveze localul.” Domnul Gould a luat în tăcere chitanţa şi dovada pretenţiei legale asupra
localului şi le-a pus în mâinile portarului, apoi s-a întors repede şi a mers înapoi la gară. Dar
omul s-a grăbit apoi în clădirea fără datorii şi a povestit tot; atunci adunarea a intonat
bucurându-se, o cântare de laudă. Apoi oamenii s-au dus la gară să-l caute pe binefăcătorul lor
şi să-i mulţumească. Dar trenul plecase între timp şi ei au trebuit să fie bucuroşi că au reuşit să
obţină măcar adresa celui care îi ajutase.
Domnul Gould a povestit mai târziu, că în toată viaţa lui el nu s-a putut bucura de nimic aşa
din inimă, ca de scrisoarea pe care a primit-o de la această adunare, pe care a semnat-o fiecare
membru al adunării. Această scrisoare a fost pentru el o bucurie mai mare, decât dacă cineva iar fi dăruit un milion de dolari.
35. JUNG-STILLING
Evlaviosul Jung-Stilling (decedat în 1817), a spus: „Am tras concluzia că nimic nu se petrece
şi nu se poate petrece întâmplător.” El a avut parte de mai multe ori de câte o providenţă a lui
Dumnezeu într-un mod deosebit. Iată aici un caz dintre multele: Goethe a împrumutat în anul
1772 manuscrisul despre „Tinereţea lui Stilling” şi a pus să fie tipărit în secret după câţiva ani.
Atunci, pe vremea aceea, Stilling a trebuit să plătească într-o anumită zi 70 de taleri. Termenul
se apropia tot mai mult şi nu se arăta nici o perspectivă să obţină banii. Stilling s-a rugat, a
căzut cu faţa la pământ, a plâns şi nevasta lui împreună cu el – n-a venit nici un ajutor. În cele
din urmă a venit ziua temută, un suspin după altul s-au înălţat spre Dumnezeu şi iată, la ora
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zece a venit poştaşul: Goethe trimisese onorariul librarului pentru biografie, cu 115 taleri! Cine
vrea să numească aceasta „întâmplare”, poate s-o facă; creştinul credincios spune uimit:
„Minunat este planul Lui şi mare este înţelepciunea Lui.”
36. GRENADA
Regimentul nostru – aşa povesteşte un subofiţer – înainta în războiul germano-francez din
1870, fără zgomot, spre miezul nopţii, din tabăra lui prin Schiltigheim pe drumul spre
Strasbourg. Când am ajuns la locul unde şoseaua face o cotitură, s-a comandat oprirea.
Favorizaţi de întuneric, oamenii noştri au mers înainte să sape şanţurile de comunicaţie, în
timp ce noi am rămas pe şosea şi, după ce a fost făcută acoperirea pentru cei care lucrau, să ne
lăsăm jos în dosul şoselei şi să ne culcăm la margine. Abia începuse să se lumineze de ziuă, că
ne-au observat duşmanii din Strasbourg. Curând a şi început focul de artilerie, încât se
cutremurau văzduhul şi pământul. Noi stăteam destul de feriţi şi ne strângeam încă şi mai tare.
De la mine puţin spre dreapta, pe partea cealaltă a şoselei, era o căsuţă simplă. Părea nelocuită.
Brusc a explodat acolo o grenadă. A smuls cu o pocnitură aproape tot acoperişul şi a azvârlit
căpriorii departe în jur. O clipă după aceea a venit un bătrân cu părul alb prin uşa casei şi a vrut,
atât de repede cât îl puteau duce picioarele lui bătrâne, să ajungă la şosea, dincoace la noi. Abia
ajunsese la mijlocul şoselei, că a trecut vâjâind o grenadă nu departe de el. Suflul l-a dat înapoi.
Eu am văzut. Ce am gândit, nu ştiu; primejdia înconjurătoare în care oscila, îmi era limpede; am
sărit în picioare, m-am repezit la el, l-am înşfăcat de la subsuori şi am sărit cu el spre partea
noastră de şosea în jos şi am alunecat cu el în jos. În aceeaşi clipă a răsunat o nouă bubuitură
îngrozitoare. – i-am auzit pe camarazi gemând, zăceau acoperiţi cu pământ. Totul s-a petrecut
mai repede ca un gând. Apoi, când am început din nou să gândesc şi să văd, privirea mi-a căzut
prima dată pe locul meu, acolo unde trebuiau să fie raniţa şi puşca mea – erau azvârlite la o
parte şi exact locul unde stătusem eu culcat, era răscolit şi sfâşiat de o schijă de grenadă.
Involuntar mi-am ridicat ochii în sus rugându-mă şi buzele mele au şoptit încet: „Doamne, Teai gândit la mine!” – Da, în asemenea situaţii este desigur fiecare pregătit să se gândească la
dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu: dar oare nu trecem zilnic neatenţi pe lângă atâtea dovezi
ale dragostei lui Dumnezeu?
37. BIRUINŢA BLÂNDEŢII
Un creştin din A. (Westfalia) şi soţia lui, aveau vecini neîntorşi la Dumnezeu. Într-o zi,
doamnei … i-a lipsit o unealtă de grădină şi pentru că o cunoştea pe vecină ca fiind necinstită, ia spus acesteia de-a dreptul, că în caz că a luat sapa, să i-o dea imediat înapoi. Vecina s-a
enervat şi a negat că a luat sapa şi i-a turnat o găleată de cenuşă în cap. Fără să se răzbune,
creştina a plecat de acolo, să se cureţe de cenuşă. Apoi vecina a adus pe tăcute sapa dispărută
înapoi. În ziua următoare, doamna … şedea în faţa uşii casei şi cosea. Atunci a venit vecina cea
rea şi a turnat murdărie în faţa ei, cu cuvintele: „Na, tu, delicato (ca şi când ar fi zis ‚evlavioaso’
sau ‚ipocrito’), să ai ceva de mirosit!” Plină de suferinţă pentru fapta urâtă şi vorbele rele ale
vecinei, doamna … a ridicat privirea spre cer, în timp ce în lăuntrul ei se ruga Domnului, să
poată să înfrângă inima duşmănoasă a vecinei. În timp ce doamna … încă privea în sus, a
observat că de sub acoperişul casei ei ieşea fum. S-a sculat repede şi a văzut că în casa ei, sub
acoperiş, începuse să ardă. A putut încă să stingă focul, înainte să fi făcut multă pagubă şi a
mulţumit apoi Domnului din inimă pentru cuvintele de ocară ale vecinei, care au determinat-o
să privească în sus şi să observe focul la timp.
După o vreme, prietenii noştri au avut ocazia să adune cărbuni aprinşi pe capul duşmancei lor.
Soţul acesteia a făcut într-o noapte, deodată, o hemoragie. În teama şi necazul ei, i-a trezit pe
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domnul şi doamna …, care au venit amabili să ajute; ei aveau un mijloc bun la îndemână, care a
oprit curând sângerarea; apoi domnul … s-a aşternut la drum, încă noaptea, să cheme medicul.
Prin bunătatea lui Dumnezeu, bolnavul a fost curând restabilit. Acum duşmănia amarnică a
vecinei s-a transformat în recunoştinţă adâncă şi aceasta a şi făcut ca oamenii duşmănoşi
înainte, să fie de acum receptivi pentru evanghelia lui Dumnezeu, aducătoare de mântuire, pe
care prietenii noşti au căutat zadarnic atâta timp să le-o aducă aproape.
38. BĂRBATUL FĂRĂ INIMĂ
Într-un sat mai mare din provincia Württemberg, în primăvara lui 1906, un negustor bogat,
într-o duminică seară, pe care şi-a petrecut-o în mod obişnuit în cârciumă, îi admonesta violent
pe consilierii comunali, că au pus să se monteze un iluminat stradal. Când i s-a răspuns că ar fi
totuşi necesar să fie făcut iluminatul din cauza pârâului care curge nestingherit prin sat, lat de
doi metri, atunci el a răspuns şi nelegiuit şi feroce: „Dacă vreunul cade în pârâu, atunci o
să vadă el cum iese.” Pe drumul spre casă, omul a mai vizitat şi o a doua cârciumă, cam o
sută de paşi de la locuinţa lui. Apoi, când a vrut să plece de aici spre casă, se făcuse între timp
întuneric de tot, iar drumul îl ducea 20 de paşi chiar de-a lungul pârâului amintit mai sus; el s-a
împiedicat şi a căzut; a căzut în pârâu. Când nevasta lui a devenit neliniştită că bărbatul ei n-a
venit acasă la timpul obişnuit, a plecat cu felinarul ca să vadă de el şi spre marea ei spaimă l-a
găsit zăcând în pârâu. L-au scos afară şi au văzut că are o rană despicată la frunte. Şi în câteva
minute a fost deja un cadavru.
39. UNUL A VĂZUT CE S-A ÎNTÂMPLAT
Publicaţia „Christliche Volksbote” din Basel a comunicat un eveniment impresionant. Îl
redăm aici aşa cum este tipărit în „Christlichen Volksfreund” din Stuttgart: Când acum mulţi
ani – aşa povesteşte un martor ocular – călătoream de la Brighton la Londra, poştalionul a fost
reţinut într-o localitate mică din cauza unei îmbulzeli pe care a pricinuit-o o mulţime de
oameni. Ni s-a povestit că autorităţile s-au adunat pentru a se sfătui în privinţa morţii unui
bărbat necunoscut. Acesta petrecuse noaptea la proprietarul unei moşii învecinate, iar dimineaţa
a fost găsit mort în pat. Cu toate că domnul O., la care fusese peste noapte, n-avea reputaţie
bună, cadavrul a fost înmormântat fără doar şi poate. Apoi a venit într-o zi un negustor
londonez şi a obţinut împuternicire să dezgroape cadavrul şi şi-a recunoscut fratele, un bogat
negustor de bijuterii, pe care l-a aşteptat să se întoarcă dintr-o călătorie, cu o sumă însemnată de
bani. Dar la înmormântare nu se găsiseră bani şi de aceea au intrat la bănuială împotriva
domnului O. Autorităţile nu ştiau prea bine ce să facă. Pe cadavru nu s-au putut găsi urme de
moarte violentă şi de fapt nu înţelegeau cum i s-ar putea dovedi ceva lui O. Nu mai puţin de
datoria lor considerau procurorii de instrucţie, să-l trimită pe acesta curţii de justiţie din Londra.
Şi eu m-am grăbit cu o mare mulţime de curioşi în sala de judecată din Londra.
Prima dată a fost introdus O. Era un bărbat de cincizeci de ani, cu ochi negri adânciţi şi
trăsături faciale dure, mândre. Am prins imediat o antipatie involuntară faţă de el şi totuşi
trebuia să-mi spun singur, că toată comportarea lui era calmă. S-a înclinat în faţa juraţilor, a
privit liniştit la judecători şi la spectatori şi aştepta cu braţe încrucişate începutul şedinţei, de
sfârşitul căreia depindea onoarea, ba poate chiar viaţa lui.
Grefierul a citit atunci actele de acuzare; apoi preşedintele i-a prezentat acuzatului întrebarea:
„Sunteţi vinovat sau nevinovat?” – „Nevinovat.” A răspuns O. cu glas apăsat.
A fost chemat primul martor; era fratele celui răposat; el a declarat că fratele său a fost un
bogat negustor de bijuterii, care făcea afaceri mari în Germania şi Olanda. Paisprezece zile
înaintea morţii sale începuse din nou o călătorie şi pe drumul de întoarcere a încheiat o afacere
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mare. Noaptea următoare a petrecut-o la O. unde în dimineaţa următoare a fost găsit mort şi
jefuit de toate lucrurile lui.
Al doilea martor a fost medicul, care examinase cadavrul. „Există otrăvuri”, a întrebat
preşedintele, „care nu lasă deloc urme pe mort?” – „Da, există o otravă care are ca efect să
oprească dintr-odată circulaţia sângelui şi care omoară pe loc, fără să se poată descoperi vreo
urmă de unde vine moarea.”
„Dar cercetaţi acest dop de cristal, care a fost găsit în camera nefericitului călător.” Când
preşedintele a spus aceasta, privirile mele tocmai erau îndreptate spre O. şi i-am văzut faţa
pălind pentru o clipă scurtă. „Domnule”, a spus medicul, „acest dop de cristal aparţine unei
carafe de sticlă, cum nu se fabrică aici în ţară. Numai aceasta pot să spun, că farmaciştii
germani pun asemenea dopuri pe sticle al căror conţinut se evaporă uşor.”
Al treilea martor a declarat că el „a trecut pe la ora trei dimineaţa pe lângă casa lui O. şi a
văzut lumină în camera musafirului. A fost mirat de lucrul acesta şi s-a oprit o clipă şi a
observat că o umbră mare a ascuns lumina pentru un timp scurt. Apoi a văzut două umbre de
persoane părăsind camera şi curând totul s-a întunecat iar.”
Dar lipsea, desigur, mărturia menajerei, dar s-a spus că aceasta n-a fost de găsit: ea părăsise în
ziua de după eveniment casa lui O. şi nu se ştie unde a ajuns.
Deci pe aceasta se baza toată acuzaţia; aici nu erau nimic altceva decât presupuneri, care nu
pot duce niciodată la o condamnare. Judecătorii deja se strângeau pentru a se înţelege asupra
achitării, când O. a cerut permisiunea să spună câteva cuvinte juraţilor. El a început: „Domnilor
juraţi! Am fost acuzat de o crimă abominabilă; o suspiciune îngrozitoare, numai la gândul
căreia inima mea se revoltă, a planat deasupra capului meu şi ar mai plana şi după achitarea
mea, dacă n-aş mai spune nimic. Dar nu trebuie să mai rămână nimic întunecos în această
problemă, după ce mă veţi fi ascultat.
S-a spus că nefericitul care a murit în casa mea, a fost în posesia unor sume mari de bani.
Chiar dacă lucrul acesta ar fi adevărat, oare cine poate dovedi că el mai avea aceste sume când a
venit în casa mea? Oare nu putea să fi fost jefuit pe drum? N-am anunţat eu însumi tragicul
eveniment? N-a fost toată casa cercetată amănunţit? Un martor a explicat cum călătorul ar fi
putut fi omorât printr-o otravă specială şi că dopul de cristal găsit în camera lui, s-ar potrivi la
un soi de sticlă în care farmaciştii germani îşi păstrează esenţele lichide. Domnii mei! Toate
cercetările după o otravă şi o sticlă, au fost fără rezultat; la fel de inutilă şi căutarea aurului şi a
bancnotelor, pe care călătorul trebuie să le fi posedat. Dar acceptaţi, de asemenea, că s-ar fi
găsit sticla, oare de unde aş fi aflat ceva despre numele şi despre întrebuinţarea unor astfel de
otrăvuri? De unde mi le-aş fi procurat, câtă vreme n-am fost nici o zi a vieţii mele în Germania?
Un al treilea martor a spus că ar fi văzut lumină noaptea în camera călătorului. Aceasta este
într-adevăr aşa; mi-a fost rău în noaptea aceea şi m-am sculat să chem menajera, a cărei odaie
era lângă camera musafirului. Aceasta explică apariţia şi dispariţia celor două umbre, despre
care vorbea martorul. Şi acum, domnii mei, mai am a vă ruga, ca şi ultimul martor să fie audiat;
mă refer la menajeră, care a fost căutată zadarnic şi care va apărea în faţa dumneavoastră de
îndată ce veţi cere lucrul acesta. Ea a fost între timp în casa avocatului meu; căci am ştiut că am
mulţi duşmani şi pentru a sustrage o femeie slabă ameninţărilor lor, am considerat ca necesară
această regulă de precauţie şi am ascuns-o într-un loc sigur. Dar acum nu mai avem a ne teme
nici eu şi nici ea. De aceea va veni să răspundă la întrebările dumneavoastră şi să confirme
adevărul a tot ceea ce v-am spus eu acum.”
Acest discurs solemn a dărâmat orice bănuială; orice om credea în nevinovăţia lui. Avocatul
lui O. a chemat menajera. Putea să aibă vreo 30 de ani şi avea o faţă impasibilă. La întrebările
puse ei de preşedinte, a răspuns absolut corespunzător cu ceea ce spusese O. Audierea s-a
încheiat; oricine a considerat chestiunea terminată şi se mirau că judecătorul de instrucţie
declara că mai are câteva întrebări de pus menajerei: „Aţi declarat”, a început cu o indiferenţă
aparentă, „că stăpânul dumneavoastră noaptea nu s-a simţit bine şi a mers în camera călătorului,
pentru a lua de acolo, dintr-un dulap oarecare, mixtura de care avea nevoie.” – „Da, domnule.”
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Acest răspuns în aparenţă neimportant, părea să-i sugereze judecătorului de instrucţie, că
totuşi a fost un dulăpior sau un dulap în odaia călătorului, a cărui uşă să fi putut provoca umbra
mare specificată de al treilea martor, cu toate că O. explicase atât de exact, că înăuntru nu este
absolut nimic decât pat, masă şi scaune.
Judecătorul de instrucţie a întrebat mai departe. „Unde era aşezată mixtura pe care stăpânul
dumneavoastră voia s-o ia?” – „Pe masă.” – „Unde stătea această masă?” – „Între cămin şi
fereastră.” –„În dreapta sau în stânga?” – „În stânga.” – „Şi lumina?” – Pe masă.” – „Dulăpiorul
sau dulapul din care stăpânul dumneavoastră a luat mixtura, a rămas fără îndoială deschis în
timp ce el o înghiţea?” – „Da, domnule.” – „Oare cât timp să fi rămas deschisă această uşă?” La
această întrebare, menajera n-a răspuns, tocmai aruncase o privire spre stăpânul ei şi l-a văzut
pălind. De spaimă n-a putut să scoată nici o silabă. „Răspundeţi”, a strigat judecătorul de
instrucţie cu glas puternic, „cât timp să fi rămas uşa deschisă?” – „Un minut.” – „Face uşa
aceasta gălăgie când este deschisă?” – „Nu.” – „Ştiţi aceasta sigur?” – „Da, domnule.” – „Aveţi
în mod obişnuit cheia de la acest dulap?” – „Nu, domnule, nu-l deschid niciodată.” – Atunci
cine are cheia?” – „Stăpânul meu.”
O căzătură a întrerupt audierea. O. leşinase. L-au dus afară şi în acelaşi timp preşedintele
tribunalului a mai trimis câţiva slujitori în casa lui O., pentru a întreprinde încă o cercetare
exactă a odăii cunoscute.
În toată sala s-a iscat acum o şoaptă de uimire şi de curiozitate; căci aproape nimeni n-a luat
în seamă declaraţia celui de-al treilea martor, care acum devenise atât de importantă. Toţi erau
foarte curioşi de sfârşitul acestui proces ciudat.
În sfârşit, acuzatul a fost adus din nou la bară. Faţa lui trăda spaimă de moarte: buzele lui erau
palide, ochii încremeniţi, iar picioarele se prăbuşeau sub el.
„Mai am să vă pun câteva întrebări”, a spus acum judecătorul de instrucţie menajerei.
„Vorbiţi fără reţinere: cui îi aparţine acest dop de cristal?” –„Stăpânului meu.” – „Când l-aţi
văzut ultima dată în mâinile stăpânului dumneavoastră?” – „În noapte aceea, când a murit
călătorul.”
În clipa aceea au intrat din nou în sală slujbaşii tribunalului care fuseseră trimişi şi au adus un
portofel, un ceas, o casetă de bijuterii, lănţişoare de aur şi o carafă de cristal, la care se potrivea
perfect dopul de cristal cunoscut.
„Am dărâmat un perete în camera celui omorât”, a spus unul dintre slujbaşii tribunalului,
„acolo am descoperit un dulap secret şi acolo am găsit toate aceste obiecte.”
Fratele celui ucis a recunoscut imediat portofelul şi lucrurile de preţ, iar medicul a mai găsit la
cercetarea carafei câteva picături în ea din otrava specială ştiută. Acestea erau acum dovezi
zdrobitoare. O. a fost condamnat la moarte.
Astfel a trebuit să-şi pricinuiască singur condamnarea, prin aceea că în clipa achitării lui, a
pus să fie adusă menajera lui.
40. HEMORAGIA
Din „Christliche Botschafter” preluăm următoarea povestire:
„Ce vreţi să faceţi acum” a întrebat un colonel bătrân pe un bărbat tânăr, care i s-a plâns de
situaţia lui penibilă, de a trebui să îndeplinească o misiune care pentru el este foarte neplăcută.
„Vreau să mă scuz că sunt bolnav.”
„Chiar dacă sunteţi sănătos tun? Ascultaţi-mă, eu n-aş face lucrul acesta!”
„Dar un alt motiv l-ar supăra pe stăpânul meu.”
Colonelul a dat din cap. „Eu am făcut lucrul acesta odată în viaţa mea, dar vă asigur că nu-l
mai fac niciodată. Trebuie să aflaţi povestea: eram abia sublocotenent în şcoala de artilerie din
Berlin şi aveam coleg de cameră un prieten bun. Ţineam sincer unul la altul şi împărţeam binele
şi răul, aşa cum veneau. – Odată, era puţin înainte de examen, aveam de făcut o lucrare foarte
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mare şi ne-am folosit timpul atât de rău, încât a trebuit să folosim noaptea dinaintea zilei de
livrare, pentru a o termina. Ne-am făcut cafea şi am lucrat o vreme silitor. Apoi colegul meu de
cameră a obosit şi s-a culcat; trebuia să-l scol peste o oră, aşa a spus. Aşa am făcut, dar abia
începuse din nou să lucreze, când somnolenţa l-a biruit din nou şi cu toată deconsilierea mea, sa culcat din nou. Spunea că dacă l-aş trezi la ora cinci, încă ar avea timp să termine. Dar dacă na reuşit să se învioreze la ora patru, cu atât mai puţin când eu mi-am terminat lucrarea şi m-am
putut culca. A dormit până dimineaţa, când a fost timpul de sculare. Dar acum venea marele
impas. Fără lucrare nu putea veni la cursuri, aşa că trebuia să rămână acasă. ‚Scuză-mă cum
trebuie’, m-a însărcinat el, ‚ spune că sunt bolnav, din partea mea, spune orice îţi trece prin
cap.’ Nu prea mi-a convenit treaba, dar nici nu puteam să-l las în voia soartei pe camaradul
meu, aşa că la întrebarea profesorului despre el, am răspuns: ‚K. este bolnav!’
Dar locotenentul R. avea un fel batjocoritor de a fi, care supăra mereu. ‚Este de-a dreptul
curios’, a ironizat el, ‚că este bolnav tocmai astăzi, la predarea marii lucrări; probabil că îi pare
foarte rău.’ ‚Foarte rău, domnule locotenent’, am confirmat eu. ‚Este într-adevăr foarte grav?’ a
întrebat el cu zâmbet batjocoritor. ‚Sper că nu, domnule locotenent.’ ‚Oare ce suferinţă l-a lovit
aşa de subit, că ieri era încă foarte sănătos?’ În faţa chipului batjocoritor, continuam să mă
adâncesc tot mai mult în minciună. La ce puteam să mă gândesc repede? – ‚A avut o
hemoragie’, mi-a scăpat mie.
Dacă m-a crezut, nu ştiu, dar m-a lăsat în pace şi lecţia şi-a urmat cursul. Totuşi, nu mă
simţeam în apele mele că am pus în cârcă prietenului meu o hemoragie. Şi dacă se află?
Aceasta era teama mea şi la sfârşitul cursului m-am grăbit acasă, pentru a-i spune că trebuie să
stea foarte liniştit şi câteva zile n-are voie să iasă, ca nimeni să nu observe nimic. Spre
mulţumirea mea nu l-am văzut nici stând la fereastră, desigur, n-a vrut să se dea singur de gol.
Dar când nu l-am găsit în cameră, m-am mirat, am deschis dormitorul şi atunci mi-a trecut o
spaimă prin mădulare, pe care n-o pot descrie şi n-o voi putea uita în viaţa mea. Colegul meu
zăcea pe pat palid ca moartea, nu numai că plutea ca în sânge, ci, oriunde priveam în cameră,
vedeam bălţi de sânge. Cam cu o oră înainte fusese apucat de o hemoragie puternică.”
„Ce credeţi despre această poveste?” l-a întrebat povestitorul pe tânărul bărbat.
„Că, în orice caz, faceţi parte dintre oamenii care au presimţiri.”
„Ei, mai cred”, a spus bătrânul colonel serios: „Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu se lasă să fie
batjocorit!”
41. PĂIANJENUL ÎN SUPĂ
Aceasta a fost o audiere ciudată, cea care a avut loc acum câţiva ani în Paris. Împrejurările au
fost următoarele: Un bărbat, care avea o căsnicie nefericită cu nevasta lui, şi-a propus s-o
otrăvească. A aşteptat mult timp după o ocazie potrivită, pentru a duce la împlinire planul
groaznic.
Odată a reuşit la prânz, să amestece praful otrăvitor în mâncarea de prânz a nevestei lui, fără
ca aceasta să observe, dar n-a putut privi cum o va mânca, prin urmare, a părăsit camera sub un
pretext oarecare. În lipsa lui şi înainte ca femeia să se atingă de mâncare, a căzut un păianjen în
supă; priveliştea i-a insuflat femeii o asemenea scârbă, încât i-ar fi fost imposibil să mănânce
supa, dar s-a gândit că bărbatul ei nu văzuse aceasta şi i-ar putea fi indiferent, aşa că a schimbat
repede farfuriile, înainte ca el să intre iar. Bărbatul a mâncat şi după scurt timp a fost apucat de
crampe şi s-au arătat mai multe simptome de otrăvire, aşa că femeia a fost pusă sub pază, sub
bănuiala că a vrut să-şi omoare soţul. Ea îşi susţinea nevinovăţia şi a spus la anchetă
întâmplarea cu păianjenul, prin care a fost determinată să schimbe farfuriile. În culmea uimirii
că a fost oprit de la o crimă printr-un păianjen, bărbatul a mărturisit plin de căinţă tot, înainte
să-l răpună durerile.
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42. BILETELE DE INTRARE UITATE ŞI CHEIA ÎNFUNDATĂ
Sunt învăţătoare în Schönenberg, aşa scrie o creştină editorului – şi aveam un cămin plăcut la
o colegă şi mama acesteia. Acestea m-au rugat într-o zi să merg la filarmonică; primiseră două
bilete şi mama nu putea să meargă, aşa că să folosesc eu biletele împreună cu sora mea
adoptivă. Pentru că deja spusesem de multe ori „nu” la rugăminţi asemănătoare şi întotdeauna
au fost triste pentru aceasta, n-am vrut să le refuz din nou rugămintea şi am promis să merg.
Dar lăuntrul meu nu tânjea după muzica din sala de concert plină, mai mult după o oră liniştită
la picioarele Mântuitorului meu; în afară de aceasta, ar fi trebuit făcute şi pregătiri pentru
şcoală, care, în caz că mergeam, trebuiau să rămână nefăcute. Oare ce să fac? În necazul meu Iam spus Domnului meu ce aveam pe inimă: că am făcut pripit o promisiune imprudentă pentru
a nu mâhni nişte oameni dragi, dar cum El Însuşi doar ştia că – mulţumită Sfântului Său Duh
credincios şi mustrător – toată inima mea doreşte, ca în locul muzicii lumeşti, să mănânc pâinea
veşniciei şi să beau apa vie în ceasul liniştit de seară şi cum aş vrea, de asemenea, mai mult sămi îndeplinesc îndatoririle pentru profesiunea mea. L-am rugat să-mi împiedice plecarea sau în
ciuda tuturor acestor lucruri, să satisfacă celelalte nevoi profunde ale mele, numai cum vrea El.
După-amiaza a trecut, n-a apărut nici o piedică, - a sosit seara, era timpul să pornim. – De aici
înainte plecam în acceptarea că Domnul meu voia ca eu să merg, iar mâine la şcoală îmi va
dărui ajutorul Lui şi acum apropierea Lui, care face fericită în mijlocul învălmăşelii omeneşti.
Când am ajuns la gara situată la cinci minute depărtare, prietena mea a spus: „Ah, biletele de
intrare! Le-am uitat” Ne-am întors să le luăm şi să plecăm cu trenul 20 de minute mai târziu.
Prietena mea a urcat repede, eu am rămas la uşă, au trecut 10, 20 de minute. În sfârşit, a venit;
n-a reuşit să deschidă uşa, - n-aveam bilete de intrare. Deci, într-un cuvânt, a trebuit să
renunţăm la concert. Într-un sfert de oră am deschis uşa cu cheia administratoarei de pensiune,
care a venit şi ea acasă între timp. – Am cercetat cealaltă cheie, care n-a închis. Care era cauza?
Câteva firimituri foarte mici de pâine pătrunseseră în floarea cheii.
Prietena mea mi-a cerut iertare că uituceala ei m-a făcut să pierd o asemenea distracţie. – Dar
eu i-am mărturisit totul. În cămăruţa mea am căzut în genunchi rugându-mă şi închinându-mă şi
am mulţumit Aceluia care a numărat perii capului meu şi al Cărui ochi zi şi noapte, clipă de
clipă ne păzeşte, apoi am petrecut în părtăşia intimă ore preţioase cu Domnul şi Dumnezeul şi
Tatăl meu, în munca pentru şcoală şi în odihnă paşnică la picioarele lui Isus.
43. CANA GĂSITĂ
(Din acte vechi)
Într-un orăşel din principatul Bayreuth (Bavaria), a trăit un meşteşugar sărac şi evlavios, pe
care l-a chemat Adolf Hornberg. Într-o duminică după-amiază a mers într-o pădure din
apropiere. Acolo a văzut cum nu departe de acolo, un câine de vânătoare scurmă pământul şi
când s-a apropiat, a găsit în gaura pe care o făcuse câinele, o cană mare argintie, care era plină
de tot cu monede de aur. Atunci a căzut în genunchi şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru bogăţia
pe care i-a dăruit-o. – Dar curând şi-a dat seama că totuşi, banii nu-i aparţin lui. Aşa că întâi s-a
dus acasă şi i-a povestit nevestei lui despre lucrul găsit. Ce-i drept, la început au mai trebuit să
se lupte o vreme unul cu altul împotriva poftei rele care se manifesta mereu. Dar curând au
ajuns la aceeaşi părere. El a plecat seara, a luat cana cu banii şi i-a dus la preotul localităţii;
acesta s-a bucurat de cinstea lui şi i-a dat o scrisoare către predicatorul curţii din Bayreuth, ca el
să-l trimită la prinţ. Când predicatorul curţii a citit scrisoarea, l-a condus pe Adolf Hornberg la
prinţ şi aici a trebuit mai întâi să povestească istoria lucrului găsit. Apoi au fost scoşi banii şi
număraţi. Erau din timpul războiului de treizeci de ani, 8000 de guldeni, numai monede. Prinţul
s-a bucurat foarte tare de cinstea bărbatului şi i-a dat 20 de ducaţi. Cu aceştia a mers vesel acasă
la nevasta lui şi amândoi s-au bucurat cu conştiinţa liniştită, de bogăţia câştigată cinstit. – Pe
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fundul cănii a mai fost găsit apoi un pergament: „În anul 1626, în 28 iunie, Hans von Hornberg
din Rosendorn a ascuns banii aici noaptea, în vremuri grele de război. Cine îi găseşte, acela să
mi-i dea mie sau moştenitorilor mei.”
Moşia Rosendorn era în posesia prinţului, o mare şi frumoasă moşie seniorială. Străbunicul
prinţului a ocupat-o ca domeniu reversibil, pentru că din familia Hornberg nu mai exista
nimeni. Dar acum prinţul a pus să se caute în vechea corespondenţă pe care a preluat-o
împreună cu moşia şi care acum era în arhivă. Acolo era un pachet de scrisori îngălbenite de tot,
cu titlul: „Informaţii despre familia Hornberg”. Acolo se putea citi că domnul Hans von
Hornberg a fost omorât în războiul de treizeci se ani, dar văduva cu copiii ei, dintre care cel mai
vârstnic se numea Hans Dietrich, s-a mutat în Danemarca. Aici se găsea şi informaţia că
administratorul familiei Hornberg, Klaus Dilken, i-a trimis văduvei anual 200 de guldeni în
Danemarca până în 1640, când n-a mai putut să-i trimită din cauza vremurilor de război grele şi
jalnice, când nici oamenii, nici animalele nu mai găseau strictul necesar. În ultima scrisoare din
pachet, văduva se plângea administratorului, că îi merge foarte rău cu copiii şi că fiul ei Hans
Dietrich Hornberg s-a însurat cu o fată de ţăran de acolo. În continuare nu s-a mai găsit nici o
informaţie. Prinţul a ordonat să se scrie în Danemarca şi să se culeagă informaţii, dacă acolo
într-adevăr mai trăieşte cineva din familia Hornberg. Atunci i s-a dat vestea că Hans Dietrich
Hornberg a fost un ţăran cinstit, care s-a întreţinut cum trebuie şi a murit în anul 1692. Fiul său
Friedrich Hornberg s-a însurat şi a rămas în casă şi pe moşie şi a murit în anul 1740. Fiul cel
mai în vârstă al acestuia a posedat ca ţăran aceeaşi gospodărie ţărănească. Singurul lor fiu s-a
mutat în Germania, în principatul Bayreuth şi a locuit acolo ca ţăran.
Prinţul s-a mirat foarte tare de lucrul acesta şi a pus să se comunice în toate bisericile: cine se
numeşte Hornberg, să vină în cutare zi la Bayreuth, la primărie. Adolf Hornberg a fost şi el la
biserică şi în ziua hotărâtă a plecat la Bayreuth. După ce a ajuns la cancelarie şi şi-a spus
numele şi a întrebat ce poftesc domnii, domnul director al cancelariei l-a privit foarte mirat şi la întrebat: „Nu sunteţi dumneavoastră omul care a găsit comoara?” „Desigur, eu sunt acela”, a
răspuns el. „Aceasta este foarte curios”, a spus directorul cancelariei şi l-a chemat la ora 11 la
castel.
Prinţul a început atunci să întrebe încoace şi încolo, cine este, cum îl cheamă, dacă nu ştie
nimic despre înaintaşii lui. Atunci i-a relatat prinţului că a auzit de la tatăl lui, că se trag dintr-o
familie nobilă din Danemarca şi că tatăl străbunicului său se numea Hans von Hornberg. Prinţul
i-a cerut atunci certificatul de botez şi după ce l-a citit, a spus: „Ce minunate sunt totuşi căile lui
Dumnezeu! Comoara pe care aţi găsit-o vă aparţine datorită lui Dumnezeu şi pe drept. Moşia a
produs la început numai 900 de guldeni, dar acum aduce 1500, iar eu vă datorez 600 000 de
guldeni, de care ne-am bucurat până acum de pe moşie.” –
Adolf stătea plângând tare în faţa prinţului şi în sfârşit a spus printre sughiţuri: „Nu, nu, Alteţa
Voastră să păstreze tot.” Dar prinţul a spus: „Ferească Dumnezeu să păstrez ceva din
moştenirea dumneavoastră, ce vă revine de la Dumnezeu şi pe drept.”
Aşa că prinţul a pus să i se dea înapoi cana cu banii de aur, i-a cedat moşia Rosendorn şi a
făcut să i se reînnoiască de către împărat originea nobilă. Dar să mai accepte şi cei 600 000 de
guldeni, aceasta n-a reuşit prinţul să-l înduplece şi a spus: „Ei, atunci trebuie să-i păstrez şi vă
mulţumesc pentru ei, domnule Hornberg din Rosendorn, ca pe un dar pe care mi l-aţi făcut.”
44. LUPII URMĂRITORI, SALVATORII COPIILOR
Un ofiţer de odinioară povesteşte: În 30 decembrie 1885, am mers cu soţia mea la socri mei,
cinci mile cu sania. Deci, în 31 decembrie era aniversarea socrului meu. Pe micuţii noştri
gemeni, care abia aveau o jumătatea de an, i-am lăsat acasă, în paza unei îngrijitoare de copii de
nădejde. Am petrecut aniversarea foarte plăcut. Dar în seara de revelion, soţia mea a fost
năpădită de un dor bolnăvicios după cei doi micuţi ai noştri. Deoarece m-am lăsat molipsit şi în
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afară de aceasta m-am temut că nu mai putem ajunge acasă cu sania, înainte de toate că nu
putem trece peste Vistula, spre seară ne-am pornit la drum spre casă. Drumul era minunat, caii
alergau bine, şi deja pe la ora nouă am ajuns la pădurea din Ostrometzko. Aerul a devenit mai
curat şi au răsărit câteva stele. Atunci caii în început să devină neliniştiţi, au început să se
cabreze, ca şi când n-ar fi vrut să meargă mai departe, iar apoi au început să gonească înainte cu
o grabă nebună. În depărtare se auzea lătratul răguşit a doi câini, în rest nimic. Bătrânul Franzek
făcea tot ce putea pentru a linişti caii; zadarnic; goneau înainte. Deoarece lătratul se apropia, mam uitat înapoi şi am văzut doi câini bătrâni şi sfrijiţi, care ne urmăreau sania. ‚Lasă-i să se
apropie şi dă-le una cu biciul!’ am poruncit eu vizitiului, tot nebănuind încă nimic rău. ‚Ah’, a
gemut el, ‚sunt lupi!’ Era bătrân, era din ţinutul acela şi îi cunoştea de mai înainte; în vremea a
ceea aparţineau deja marilor rarităţi şi în anul amintit au fost izgoniţi din ascunzătorile lor şi au
devenit hrăpăreţi numai datorită ninsorii venită devreme şi de lungă durată. Am biciuit caii ca
să-i mân la extrem; ei zburau cu sania, iar urmăritorii noştri gâfâiau în urma lor. – Soţia mea
şedea fără nici un cuvânt, cadaveric de palidă şi mi se părea deja că simt în spatele meu
respiraţia fierbinte a bestiilor. Când au fost foarte aproape de sanie, Franzek şi-a aruncat jos
blana; am auzit atacul furios asupra ei, lupta pentru pradă, iar noi am câştigat un avans; dar
curând s-au apropiat din nou lătratul şi gâfâitul, iar teama noastră creştea. Numai o distanţă
scurtă! Moşia se întindea înaintea noastră. Dar dacă poarta este închisă pentru că suntem
aşteptaţi să ne întoarcem numai a doua zi, ce se va alege de noi? Urmăritorii aproape că ne
ajunseseră când am ajuns la ţintă. Din fericire am găsit poarta deschisă. – Cu recunoştinţă faţă
de Dumnezeu am intrat în casă. Primul nostru drum a fost la camera copiilor. Am deschis uşa:
ne-a întâmpinat un fum gros, îngrijitoarea zăcea horcăind în pat, copiii se odihneau palizi în
leagăn. I-am smuls pe toţi din paturi, i-am cărat spre dormitorul nostru, am trimis după medic,
care din fericire era acasă şi am reuşit cu forţe unite să-i trezim pe toţi la viaţă. Camera fusese
seara încălzită cu turbă; probabil că o bucată o fi căzut afară şi a aprins treptat scândurile, din
care o parte a fost carbonizată de tot. Dacă am fi ajuns o jumătate de oră mai târziu, încercările
de reanimare pentru copiii noştri ar fi fost sigur zadarnice. În noaptea aceea am învăţat să-L
cunosc pe Dumnezeu şi să-I mulţumesc pentru protecţia Lui. Era evident că mâna Lui milostivă
a fost în joc. Tot ce am trăit s-a întrunit pentru a-i menţine în viaţă pe copiii noştri. Animalele
sălbatice, pe care le-am considerat urmăritorii noştri, au trebuit să devină salvatorii copiilor
noştri.
Într-adevăr, cât de adevărată şi binecuvântată este vorba poetului:
„Fericit cel care-n luptă aicea pe pământ,
Ştie că Dumnezeu este dragoste!”
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