
Sarita, micu�a indianc�. 
 

În America de sud tr�ia o micu�� indianc�, cu numele Sarita. Ea locuia cu p�rin�ii ei într-o 
colib� s�r�c�cioas�. Dar nu s�r�cia era neajunsul cel mai mare. Tat�l Saritei era un om lene� �i 
s�lbatic, care lucra pe o planta�ie de trestie de zah�r, mama o femeie ne�tiutoare, supersti�ioas�, 
care tr�ia în permanent� fric� de so�ul ei crud. S�rmana feti�� nu vedea �i nu auzea altceva decât 
certuri, înjur�turi �i plânsete.  

Într-o zi Sarita a plecat la plimbare. Nu dup� mult timp a ajuns la o cas�, din care se auzea un 
cântec duios; ascultând, s-a apropiat de cas� – u�a era deschis�, �i Sarita a intrat, ca s� aud� mai 
bine. Tot ce vedea aici era ceva nou pentru feti��. Aici �edeau mul�i oameni, b�rba�i, femei �i 
copii, care cântau tot feluri de cântece, �i pe un loc mai ridicat stâtea un b�rbat care dirija cântatul. 

Dup� ce s-au terminat cânt�rile frumoase, b�rbatul a deschis o carte mare �i citea ascult�torilor 
aten�i despre o cas� a tat�lui cu multe loca�uri �i despre drumul care duce într-acolo. Sarita asculta 
curioas�. Acas� îns� n-a povestit nimic despre acest eveniment. Ziua urm�toare a pornit din nou 
într-acolo, ca s� aud� mai mult despre frumoasa cas� a tat�lui �i despre drumul, care duce într-
acolo. De data aceasta i-a pl�cut atât de mult, încât nu a putut altfel, decât s� mearg� de acum 
zilnic acolo. 

O, dar ce cu totul altfel era acas� în coliba s�r�c�cioas�! Mama o certa mereu, iar tat�l a b�tut-o 
într-o zi f�r� mil�, încât ea a p�r�sit plângând coliba, ca s�-�i ia mângâiere de la oamenii aceia 
care cântau cânt�ri a�a de frumoase �i de la care a putut s� aud� despre o cas� a tat�lui unde 
domne�te pacea �i fericirea. La sfâr�itul urm�toarei adun�ri, Sarita s-a dus la predicator: ,,V� rog 
Viracocha (înv��âtor), da�i-mi o scrisoare de recomandare pentru domnul Isus. Mama �i tata sunt 
întotdeauna r�i cu mine �i nu m� vor; eu vreau s� merg în frumoasa cas� a tat�lui, despre care a-�i 
povestit.”  

Predicatorul s-a a�ezat lâng� ea �i a început s�-i explice: ,,Tu nu po�i merge cu inima ta 
p�c�toas� în frumoasa cas� a tat�lui. Tu trebuie s�-L rogi întâi pe Mântuitorul s�-�i spele toate 
p�catele în sângele Lui. El a murit pe cruce pentru tine. Dac� tu crezi în El �i te rogi la El, El te 
aude �i te spal� de toate p�catele tale. El î�i d�ruie�te o inim� nou�, curat�, �i atunci tu e�ti 
potrivit� pentru cer, pentru frumoasa cas� a tat�lui. Dar niciunul dintre noi nu poate merge mai 
repede acolo, decât atunci când ne cheam� El. 

Sarita a crezut în aceast� veste minunat�. Din momentul acela ea se ruga 
Mântuitorului, pe care-L iubea cu sinceritate. A renun�at la 
toate obiceiurile urâte pe care le avea alt�dat�, cum au fost 
minciuna, furtul, înjuratul; ea dorea s� plac� în totalitate 
Mântuitorului ei. Tat�l �i mama au observat curând, c� Sarita 
a devenit o cu totul alt� fat�. Ea asculta de ei, nu mai r�spundea 
înapoi �i era întotdeauna gata s� ajute �i s� lucreze. Într-o zi au 
întrebat-o: ,,De unde ai tu aceste idei noi? Tu e�ti cu totul altfel ca 
înainte.” 

Acum Sarita î�i deschide gura �i le poveste�te p�rin�ilor despre 
adun�rile unde a fost, despre cânt�rile duioase, despre frumoasa cas� a 
Tat�lui mai presus de soare �i de stele, de Isus, care a suferit moartea în 
locul nostru, ca s� ne d�ruiasc� via�� ve�nic�. A�a au aflat p�rin�ii, cum 
a devenit copilul lor cu totul altfel, a�a fericit �i mul�umit. 

Tat�l s-a gândit: ,,Bine, dac� tu ai devenit atât de fericit�, poate 
pot deveni �i eu fericit.” �i- ntradev�r, seara a mers 
împreun� cu feti�a lui la adunare. �i el a crezut vestea bun�, 
a g�sit lini�te �i pace pentru sufletul lui, �i n-a durat 
mult pân� ce tat�l, mama �i fiica au devenit oameni noi, cre�tini veseli, pe drum spre marea, 
gratuit� �i frumoas� cas� a Tat�lui.  

Tu nu e�ti un copil indian, dar ai primit tu deja vestea bun� despre dragostea lui Dumnezeu 
pentru p�c�to�ii pierdu�i? 



 


