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Prefa]\ (la prima edi]ie)

V\zând c\ lucr\rile pe care le-am tradus [i publicat
pân\ acum în limba român\ sunt primite [i citite cu
pl\cere de cei doritori de hran\ sufleteasc\, m-am ho-
t\rât a lucra înainte tot pe acela[i subiect. M\rturisesc
c\ nu dorin]a de câ[tig material m\ îndeamn\ la aceast\
munc\, oarecum obositoare, ci râvna ferm\ de a con-
tribui cu ceva la dezvoltarea sentimentului religios. A[
fi mul]umit dac\ mi-ar ie[i m\car cheltuielile de tipar.
Adev\rata mea r\splat\ const\ în îndemn\rile la lucru,
în cuvintele de îmb\rb\tare [i de felicitare pe care le-am
primit [i le primesc de la cei competen]i, între care
sunt [i câ]iva ierarhi distin[i ai ]\rii, precum [i în mani-
fest\rile de mul]umire pe care le primesc mereu prin
viu grai [i în scris de la cititorii c\r]ilor mele. Mul]umit\
Domnului, de data aceasta prezint cititorilor o nou\
lucrare care, prin con]inutul s\u pl\cut, atr\g\tor [i edi-
ficator, nu e întru nimic mai prejos decât celelalte pu-
blicate pân\ acum. Se va vedea în ea influen]a mira-
culoas\ [i mântuitoare a înv\]\turii cre[tine asupra ini-
milor celor mai vârtoase [i min]ilor celor mai r\t\cite.

Subiectul istorisirii din cartea de fa]\ este luat din
timpurile de glorie ale cre[tinismului. Ac]iunea se petrece
prin secolul al IV-lea al erei cre[tine, în India, unde pri-
ma s\mân]\ a Evangheliei a fost sem\nat\ de Sfântul
Apostol Toma.
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Autorul, iscusitul scriitor Christoph von Schmid, a
luat subiectul acestei lucr\ri de la o scriere intitulat\ Via]a

cuvio[ilor p\rin]i Varlaam [i Iosafat a renumitului p\-
rinte bisericesc Ioan Damaschinul. Aceast\ scriere a Sfân-
tului Ioan Damaschinul a fost tradus\ în limba român\
de logof\tul Udri[te N\sturel la anul 16481.

Dat\ fiind însemn\tatea Sfântului Ioan Damaschinul,
primul alc\tuitor al inimoasei istorisiri ce ne st\ de fa]\,
cred c\ nu este de prisos a schi]a în câteva cuvinte via]a
sa.

Sfântul Ioan Damaschinul s-a n\scut pe la înce-
putul veacului al VIII-lea în ora[ul Damasc de unde [i-a
luat [i numele de Damaschinul. Tat\l s\u, Sergiu, a ocupat
o înalt\ demnitate la curtea califului din Damasc, iar
dup\ el a urmat fiul s\u Ioan. Ca înv\]\tor [i educator
în copil\rie [i în tinere]e Sfântul Ioan l-a avut pe eru-
ditul monah Cosma de Calabria. De timpuriu, dânsul a
dat la iveal\ un distins talent oratoric [i de aceea i s-a
dat [i epitetul de „Hrisoroas”2. Fiind în serviciul califului,
a fost pârât acestuia de c\tre vr\jma[ii s\i c\ ar cons-
pira împotriva statului [i, drept pedeaps\, i s-a t\iat
mâna. Fiind vindecat în mod miraculos, Sfântul Ioan a
p\r\sit slujba [i via]a lumeasc\ [i s-a retras în M\n\s-
tirea Sfântului Sava din Palestina unde s-a f\cut monah.
P\truns de o adânc\ evlavie [i de o credin]\ ne[ov\iel-
nic\ pentru adev\rata înv\]\tur\ a Bisericii cre[tine, Sfântul
Ioan Damaschinul a desf\[urat o activitate uimitoare în
ap\rarea Sfintei Biserici [i a tezaurului ei sacru. O lupt\

1 Domnul General P.V. N\sturel a tip\rit aceast\ scriere întoc-
mai dup\ traducerea amintit\, cu o valoroas\ prefa]\.

2 Râu de aur.
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aprig\ [i devotat\ a dus împotriva iconocla[tilor3, mai
ales împotriva împ\ra]ilor bizantini Leon Armeanul [i
Constantin Copronimul. Scrierile sale în ap\rarea cultului
icoanelor erau citite cu zel de to]i fiii Bisericii cre[tine.
Multe a suferit de pe urma acestei lupte plin\ de sa-
crificiu. Un talent deosebit a manifestat [i în com-
punerea cânt\rilor biserice[ti [i deci, pe drept cuvânt,
este cel mai mare [i iscusit imnograf al Bisericii Ortodoxe.
De la el ne-au r\mas cânt\rile de la Sfintele Pa[ti, de la
Na[terea Domnului, de la Botez [i de la alte praznice
împ\r\te[ti. Tot el este autorul Octoihului sau al Cânt\-
rilor pe opt glasuri ce se folosesc în biseric\.

Sfântul Ioan Damaschinul a mai scris [i alte opere
de valoare, ca Expunerea precis\ a credin]ei ortodoxe, în
patru c\r]i, trei discursuri pentru ap\rarea sfintelor icoane,
diferite tratate apologetice împotriva mahomedanilor [i
a diferi]ilor eretici [i altele. Iat\ cum începe el discur-
surile sale pentru ap\rarea icoanelor: „Cunoscând mi-
cimea [i nevrednicia mea, ar fi trebuit s\ tac pentru
totdeauna, s\ p\zesc o t\cere perpetu\ [i s\ m\ mul-
]umesc a plânge p\catele mele înaintea lui Dumnezeu;
v\zând c\ Biserica e cuprins\ de mare vijelie, am crezut
c\ nu trebuie s\ mai tac pentru c\ m\ tem mai mult de
Dumnezeu, decât de un împ\rat p\mântesc… Împ\ratul
guverneaz\ statul, dar nu trebuie s\ ia hot\râri împo-
triva doctrinei divine; autoritatea sa e m\rginit\”.

El a murit la adânci b\trâne]i pe la anul 787, iar Bi-
serica, pentru sfin]enia vie]ii [i meritele sale, l-a trecut
între sfin]i [i-i pr\znuie[te amintirea la 4 decembrie.

3 Lupt\tori împotriva sfintelor icoane.
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Persoanele care joac\ rolul important în istorisirea
noastr\ sunt trecute de asemenea între sfin]i sub numele
de Cuvio[ii P\rin]i Varlaam [i Iosafat, primul fiind pr\z-
nuit la 19 noiembrie, iar Sfântul Iosafat sau Ioasaf la 26
august.

Credin]a vie [i profunda evlavie a acestor sfin]i s\ ser-
veasc\ tuturor drept exemplu în practicarea virtu]ilor
cre[tin-ortodoxe!

Pr. iconom Al. Petrescu.
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CAPITOLUL I

B\iatul vesel

Înainte cu o mie [i mai bine de ani, regele Avenir
domnea peste India, una din cele mai frumoase [i mai
mari împ\r\]ii din Orient. Acest rege era puternic, viteaz,
în]elept [i fericit în toate f\ptuirile sale. Înf\]i[area sa
nobil\, plin\ de demnitate [i maiestate, inspira respect.
Avea nenum\rate comori de aur, pietre pre]ioase [i m\r-
g\ritare, într-un cuvânt avea tot ceea ce î[i dorea. Numai
un lucru îi lipsea: nu avea copii.

În sfâr[it, i se n\scu un fiu. Pentru aceasta el avu o
bucurie nespus\. Invit\ la mas\ pe to]i cei mari ai îm-
p\r\]iei sale, d\du serb\ri poporului s\u [i porunci s\
se împart\ daruri bogate s\racilor din împ\r\]ia sa.

Dup\ aceea, chem\ pe b\rba]ii cei mai în]elep]i ai
împ\r\]iei sale spre a se sf\tui cu ei în privin]a educa-
]iei nou-n\scutului prin] [i mo[tenitor al tronului.

Înv\]a]ii acelei ]\ri, care se numeau magi, de-abia
putur\ s\ în]eleag\ din cititul stelelor [i s\-[i dea cu
p\rerea ce se va întâmpla unui copil în via]a sa. De aceea,
regele îi întreb\ [i le zise: 

– Spune]i-mi: ce va ajunge acest copil?
Poate numai spre a-l lingu[i, ei îi preziser\ c\ acest

prin] va deveni cel mai mare [i cel mai puternic dintre
to]i regii.
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Unul dintre ace[ti înv\]a]i, un om b\trân [i respec-
tabil, care de fapt era cel mai în]elept dintre to]i, zise: 

– Da, el va fi cel mai mare [i mai fericit rege din câ]i
au tr\it în R\s\rit dac\ va urma în]elepciunea. Îns\ numai
tu, o, rege, s\-l la[i ca s\ fie crescut departe de curtea
ta regeasc\ [i s\-i dai ca înv\]\tori pe cei mai în]elep]i
[i mai virtuo[i profesori.

Regelui îi pl\cu acest sfat [i se hot\rî s\-l urmeze.
El porunci s\ se preg\teasc\ pentru prin]ul mo[tenitor
[i s\ se împodobeasc\ cât mai frumos unul dintre pala-
tele sale, care era departe cu câteva mile de cetatea unde
era palatul regal [i se afla într-un frumos ]inut de ]ar\.
Apoi, alese cu ajutorul acestui b\trân, pe viitorii educatori.

Dup\ ce prin]ul trecuse de primii ani ai copil\riei,
regele însu[i îl conduse în acel loc unde urma s\ locu-
iasc\. El îi ar\t\ înc\perile împodobite ale palatului,
s\lile din lemn de cedru cu ornamente de aur, ale c\ror
pere]i erau acoperi]i cu tapete pre]ioase [i multe alte
lucruri minunate a c\ror str\lucire uimea ochii unui
muritor de rând. De asemenea, porunci s\ i se arate
obiectele de art\ lucrate din aur [i împodobite cu pietre
pre]ioase ce scânteiau precum lumina soarelui.

El îl înso]i apoi pe prin] în minunatele gr\dini [i-l
plimb\ printre straturile pline cu flori de toate culorile,
printre [irurile lungi de portocali [i l\mâi înc\rca]i cu
flori frumos mirositoare [i al]i pomi cu fructe purpurii,
pe sub umbra pl\cut\ a palmierilor înal]i ale c\ror co-
roane de frunze d\deau cea mai pl\cut\ umbr\ în
zilele calde ale verii. Îi ar\t\ lacul limpede ca oglinda,
în mijlocul c\ruia se ridica o fântân\ artezian\ aseme-
nea unui stâlp de cristal, din care c\dea neîncetat apa
în [uvoaie mici, sem\nând diamantelor str\lucitoare. Pe
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lac, înotau maiestos încoace [i încolo ca ni[te doamne,
lebede albe ca z\pada cu gâturile gra]ios arcuite. Jos,
în adâncimea apei, se vedeau pe[ti aurii, un fel de crapi
mici, de o minunat\ str\lucire, lucitori ca [i aurora.
Gr\dina era înmiresmat\ de un miros pl\cut [i r\suna
de cântecul vesel al p\s\rilor. Sus, pe o paji[te lumi-
nat\ de soare, un p\un î[i r\sfira penele sale colorate
[i sclipitoare; felurite p\s\ri de toate culorile î[i ciu-
guleau nestingherite hrana împr\[tiat\ înaintea lor; mai
departe, la umbra tufi[urilor mirositoare, se odihneau
fazanii aurii [i argintii. Prin]ul se ar\t\ mult mai încântat
de gr\dina aceasta minunat\, decât de frumuse]ile pa-
latului spunându-i tat\lui s\u c\ va r\mâne bucuros aici.
Tat\l s\u îi f\g\dui c\-l va vizita cel pu]in o dat\ pe s\p-
t\mân\ [i se întoarse mul]umit la castelul s\u.

Regele se socotea fericit, deoarece v\zuse pân\
acum împlinite toate dorin]ele sale. Dar [i mai fericit îl
f\cea gândul c\ fiul s\u va deveni într-o bun\ zi un
rege mai mare [i mai vrednic decât el însu[i. Cu toate
acestea, regele Avenir, pe lâng\ toate bog\]iile [i mul-
]umirile sale, sim]ea adesea [i o mâhnire. „Ce sunt toate
acestea pe care eu le am?”, zicea el adeseori. „Nimic nu
dureaz\”. Acest palat o s\-l p\r\sesc odat\ [i, petrecut cu
mâhnire de mul]imea slujitorilor cur]ii mele, în mor-
mânt va intra trupul meu cel mort. Nimic nu r\mâne
dup\ moarte”.

„Totu[i”, zise el, „voiesc s\-l cru] pe fiul meu cel
pu]in în floarea vie]ii de aceast\ triste]e care m\ apas\
[i care-mi risipe[te toate bucuriile.”

De aceea, el d\du prin]ului ca înv\]\tori numai astfel
de b\rba]i care se bucurau de tinere]e, frumuse]e [i de
cea mai înfloritoare s\n\tate. Numai tineri de bun neam
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trebuiau s\-l slujeasc\. Chiar pentru lucrarea gr\dinii
fuseser\ ale[i numai oameni tineri [i voinici. El porunci
înv\]\torilor s\ nu vorbeasc\ niciodat\ prin]ului despre
tic\lo[ia oamenilor [i despre moarte. Dac\ vreun înv\-
]\tor sau servitor s-ar îmboln\vi, atunci el trebuie s\ fie
îndep\rtat în mod secret din palat. El porunci ca pala-
tul [i gr\dinile s\ fie înconjurate cu [an]uri adânci [i cu
ziduri înalte. Opri – sub pedeaps\ cu moarte – intrarea
oric\rui str\in în palatul prin]ului, fiindc\ el ar putea
chiar [i în mod întâmpl\tor s\ vorbeasc\ despre moarte.
Mai d\du porunc\ a nu se l\sa deloc s\ se înf\]i[eze
înaintea prin]ului oameni b\trâni a c\ror înf\]i[are i-ar
aduce gânduri cu privire la scurtimea vie]ii [i moarte.
Poruncile regelui au fost executate întocmai.

Prin]ul cre[tea f\r\ nici o grij\, f\r\ s\ [tie ce este
sup\rarea, durerea, suferin]a [i moartea. Via]a sa era o
continu\ fericire [i nu putea gândi c\ pe p\mânt mai
este [i altceva decât aceasta. El nicidecum nu presim]ea
c\ aceast\ lume este o vale a plângerii pentru om. Totul
era pentru el un paradis f\r\ sfâr[it. În naivitatea sa î[i
închipuia c\ totul pe p\mânt r\mâne neschimbat. Nici
o umbr\ de b\nuial\ nu avea despre nestatornicia lu-
crurilor din lume [i c\ toate, frumuse]ea, tinere]ea, bu-
curiile p\mânte[ti sunt de[ert\ciune. În fericirea sa ne-
vinovat\ nu ar fi crezut c\ tot ce este în lumea aceasta
dup\ cum are început a[a are [i sfâr[it. Nu i-ar fi trecut
prin minte c\ omul este trec\tor, un c\l\tor în aceast\
lume ce se îndreapt\ spre moartea care poate veni uneori
foarte curând.
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CAPITOLUL II

Un b\trân

Crescând, prin]ul ajunse la vârsta tinere]ii [i de aceea
se sim]i oarecum îngr\dit în înc\perile palatului ce în-
trecea în str\lucire multe palate din lume. Din în\l]i-
mea ferestrelor, din turnuri putea s\ priveasc\ valea
întins\ prin care curgea râul Indus. F\r\ s\ [tie c\ de
fapt era un prizonier în cetatea necuno[tin]ei adev\rului,
tinere]ea sa îi cerea mai mult\ l\rgime, libertate de a
umbla pe c\i înc\ neumblate, c\ci sufletul tânje[te ve[-
nic dup\ libertate [i este într-o continu\ c\utare a ne-
cunoscutului. Înv\]\torii s\i se str\duiau s\-i abat\ mintea
de la aceste gânduri. Cu toate acestea, regele, tat\l s\u,
îi îndeplini dorin]a [i pleca cu el, din când în când, în
mici c\l\torii de pl\cere. Se îngrijea îns\ pentru aceasta,
ca prin]ul s\ nu vad\ nimic ce ar putea s\-l întristeze.
Peste tot erau primi]i cu alai. Pretutindeni vedea doar
oameni veseli, îmbr\ca]i în haine de felurite culori,
cântând [i bucurându-se în jocuri [i distrac]ii. Prin]ului
îi pl\ceau aceste c\l\torii, dar i se p\reau prea rare.

Iat\, îns\ c\, într-o bun\ zi, v\zu c\ puntea care f\cea
leg\tura dintre palat [i lumea din afar\ era l\sat\ în jos.
Garda nu se afla prin apropiere. Atunci prin]ul ie[i
pentru prima oar\ singur în împrejurimile palatului. În-
tâmplarea, sau mai bine zis providen]a divin\, f\cu s\
întâlneasc\ un b\trân gârbov, înc\rcat de povara celor
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nou\zeci de ani. Capul încovoiat, ple[uv, mai p\stra
pe la tâmple pu]ini peri albi. Cu fa]a pliat\ de încre]i-
turi [i gura întredeschis\ ce l\sa la vedere lipsa oric\rui
dinte, b\trânul î[i ridic\ spre el ochii cu pleoape ofilite.
La vederea acestui tân\r uimitor de frumos vru s\ spun\
ceva, dar buzele sale, slabe [i vine]ii, nu-l mai ajutau,
iar mâinile tremurânde de-abia mai puteau s\ ]in\ toiagul
în care se sprijinea. Cu genunchii îndoi]i ce se cl\tinau
la fiecare mi[care f\cu spre el câ]iva pa[i cu mare
greutate [i nesiguran]\. Era pe drept cuvânt o icoan\ a
sl\biciunii [i o [ubrezeniei omene[ti.

Prin]ul uimit la rândul lui [i destul de speriat se d\du
înapoi cu câ]iva pa[i [i zise: 

– Ce e[ti tu? E[ti un om? Sau ce fel de fiin]\ e[ti?
B\trânul cl\tin\ din cap cu mirare [i zise cu o voce

slab\ [i r\gu[it\: 
– Ce s\ fiu altceva, decât un om? Desigur, eu sunt

un om ca [i tine.
– Dar ce ]i s-a întâmplat, strig\ prin]ul, de ai ajuns

într-o stare a[a de plâns? Sau ai fost întotdeauna a[a?
– Nu în]eleg de ce întrebi asta, zise b\trânul. Capul

meu era odat\ aproape la fel de mândru ca [i al t\u.
Bra]ul meu era înc\ [i mai puternic decât este al t\u
acum, iar picioarele mele erau atât de tari, încât cu pu]in\
osteneal\ a[ fi putut s\ sar peste aceast\ groap\ larg\
de aici.

– Asta-i ciudat, zise prin]ul. Atunci cum de ai ajuns
a[a? Spune-mi drept!

– Tu pui întreb\ri care m\ umplu de mirare, zise
b\trânul. Eu sunt un b\trân care am aproape nou\zeci
de ani. B\trâne]ea aduce cu sine astfel de neputin]e.
Aceasta n-o [tii tu?
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– Nu, zise prin]ul, despre aceasta n-am auzit niciodat\
nici un cuvânt. Dar spune-mi, la to]i oamenii se-ntâmpl\
a[a?

– Eu nu în]eleg, cum nu [tii ceea ce [i un copil cu-
noa[te, zise b\trânul. Desigur, tuturor oamenilor li se în-
tâmpl\ a[a ceva, regelui ca [i cer[etorului. Când au s\
ajung\ b\trâni de optzeci sau nou\zeci de ani, atunci se
vor ve[teji [i vor fi ca mine acum, asemenea unei umbre
omene[ti. Dar pu]ini oameni ajung o vârst\ atât de
înaintat\. Unii mor chiar în tinere]ea vie]ii.

– Mor?, strig\ prin]ul. Ce e asta? Nici despre aceasta
n-am auzit niciodat\ nimic.

– Ah, dar tu e[ti un tân\r cu totul ne[tiutor, zise
b\trânul. Cum n-ai auzit tu vorbindu-se niciodat\ de
moarte?

– Moarte?, strig\ prin]ul, acesta este pentru mine
un cuvânt nemaiauzit. Spune-mi, ce vrei s\ zici cu
asta?

– Ei bine, zise b\trânul, fiindc\ tu nu [tii ceea ce
to]i oamenii [tiu, atunci ascult\ s\-]i spun ce este moartea.

Cel ce moare nu mai vede nimic; soarele este stins
pentru el, sau mai bine zis, ochii s\i sunt stin[i. El nu
mai aude vocea prietenului s\u; nu mai simte nici chiar
bubuitul tunetului. Mâinile sale sunt reci ca ghea]a [i
]epene; tot trupul s\u zace nemi[cat ca [i piatra de pe
p\mânt. Atunci el începe a putrezi. Fa]a sa se desfi-
gureaz\ în mod îngrozitor; el r\spânde[te un miros de
nesuportat. De aceea, mai înainte de a se întâmpla a-
ceasta, îl bag\ repede în p\mânt, într-o groap\ adânc\
numit\ mormânt sau, dup\ obiceiul altor popoare, este
ars [i pref\cut în cenu[\. Mir\-te, îngroze[te-te, cum vrei!
Altfel nu poate s\ fie.
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– Cum, strig\ prin]ul, cu to]i oamenii o s\ se în-
tâmple a[a?

– Cu to]ii, cu to]ii f\r\ deosebire, zise b\trânul, fie
c\ ar locui în colibe sau în palate. Tu ai auzit deja: b\-
trânii trebuie s\ moar\, tinerii pot s\ moar\. Eu trebuie
s\ mor poate [i ast\zi, c\ci sunt deja cu un picior în
groap\. Cu toate acestea, po]i chiar tu s\ mori înainte
de mine.

Foarte uimit, prin]ul se întoarse repede în palat, pe
puntea care tocmai urma s\ se ridice.
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CAPITOLUL III

Tân\rul întristat

Printre înv\]\torii prin]ului, se g\sea un om cu nu-
mele Zardan în care el avea o deosebit\ încredere.
Acesta era un om foarte simplu, care niciodat\ nu lin-
gu[ea pe prin], ci întotdeauna îi spunea adev\rul. Prin]ul,
de[i nu cuno[tea întocmai l\murit aceasta, o sim]ea
îns\ cu sufletul s\u nevinovat. La acesta veni el în grab\
[i îi zise: 

– Scumpe Zardan! Vino cu mine în gr\din\, unde
nu ne aude nimeni. Eu am s\-]i vorbesc despre lucruri
foarte importante.

Înv\]\torul în]elese imediat c\ se petrecuse ceva v\-
zând fa]a schimbat\ a prin]ului [i de aceea îl urm\ f\r\
z\bav\.

– Mi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, zise prin]ul.
Am v\zut o fiin]\, care nu [tiu dac\ era o fantom\ sau
un om.

Prin]ul povesti convorbirea cu b\trânul. 
– Acum, zise prin]ul, spune-mi dac\ este adev\rat

ceea ce mi-a spus aceast\ f\ptur\ vrednic\ de comp\ti-
mire sau dac\ m-a min]it spre a m\ înfrico[a.

Zardan, încremenit de ceea ce povestea prin]ul, un
timp nu putu s\ scoat\ un cuvânt. Îl întrist\ spaima prin-
]ului pe care tocmai el trebuia s\-l fereasc\ de toate
acestea. Prin]ul, nesupravegheat pentru o clip\, a ie[it
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afar\ pe poarta palatului [i a gr\dinii care-l înconjura,
împotriva poruncii severe a regelui. Prin urmare, bietul
om era a[a de însp\imântat încât fa]a lui deveni palid\
ca moartea.

În ne[tiin]a sa, prin]ul în]elese gre[it starea lui de
fric\ [i zise: 

– Tu e[ti palid. Spune-mi, nici tu n-ai [tiut pân\ acum
ceea ce mi-a povestit b\trânul? Nici tu n-ai v\zut nici-
odat\ un b\trân?

– Ah, iubitul meu prin], zise Zardan, toate acestea
îmi sunt foarte bine cunoscute. Tat\l t\u îns\ voia s\ te
fereasc\ de asemenea lucruri triste, de aceea te-a a[ezat în
acest palat unde s\ nu ajung\ nimic din cele pe care
le-ai descoperit acum. Te rog s\ nu-i spui nici un cu-
vânt despre aceasta c\ci, atunci, va deveni foarte mânios.
Eu [i to]i supraveghetorii t\i, înv\]\tori [i prieteni, vom
c\dea în dizgra]ie [i vom fi pentru totdeauna îndep\rta]i
de la tine [i deci nenoroci]i.

– Ei bine, zise prin]ul, îmi dau cuvântul meu c\ voi
t\cea. Spune-mi îns\ adev\rul: a[a este, cum mi-a spus
b\trânul?

– Ah, scumpul meu prin], zise Zardan, nu pot s\-]i
ascund aceasta: a[a este [i nu poate fi altfel. Eu [i to]i
servitorii t\i vom deveni odat\ tot a[a de vrednici de
plâns ca acel b\trân, [i poate [i mai devreme vom muri
[i vom putrezi în p\mânt; noi to]i trebuie s\ ne pre-
facem în ]\rân\ sau în cenu[\.

– Chiar [i eu [i tat\l meu?, întreb\ prin]ul.
– {i tu [i tat\l t\u, r\spunse Zardan. Nici puterea

unui rege nu poate s\ împiedice aceasta.
– Asta-i groaznic! strig\ prin]ul. To]i, to]i! {i tu [i

tat\l meu! Dar ascult\, ce-mi veni în gând acum: unde
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s-a dus acel tân\r vesel care este de o vârst\ cu mine,
prietenul meu Balmi, pe care eu îl iubesc mai mult
decât pe to]i tovar\[ii mei de joac\? Voi mi-a]i spus c\
va veni iar\[i. Pentru ce nu vine îns\? Nu cumva a
murit [i el? Fii sincer [i spune-mi adev\rul!

– Din nenorocire, a[a este cum zici tu, iubite prin],
zise Zardan. El nu mai vine c\ci este mort. {i trupul
s\u mort s-a pref\cut de mult timp în ]\rân\.

Prin]ul izbucni în lacrimi [i fugind în tufi[urile întu-
necoase din gr\din\ umbla încoace [i încolo frângându-[i
mâinile de durere [i strigând întruna: „O, Balmi, scumpul
meu Balmi!”, f\r\ s\-[i afle mângâierea. To]i care erau
împrejurul lui întrebuin]au toate mijloacele spre a-l
înveseli. Ei îi aduceau tot felul de daruri deosebite pe
care regele le trimise pentru el înc\ din seara de dinainte.

Îns\ prin]ul zicea: 
– La o parte cu acestea în care eu g\seam atâta

bucurie odinioar\! Nu mai doresc s\ v\d toate aceste
lucruri pre]ioase pe care mi le pune]i înainte. Tot ceea
ce m\ înconjoar\ mi se pare un vis de[ert care îndat\
dispare. Trandafirul ve[tejit [i pe jum\tate scuturat îmi
spune: tot a[a te vei ve[teji [i tu [i te vei preface în ]\rân\!
Da, fiecare frunz\ ve[tejit\ îmi strig\: „Gânde[te-te la
moarte!”. Voi to]i îmi p\re]i ca ni[te cadavre ce se
învârt împrejuru-mi. Eu nu v\d nimic altceva decât
moarte [i putreziciune.

Dup\ dou\ zile, când veni regele spre a vizita pe
prin], ca de obicei, se însp\imânt\ când v\zu fa]a schim-
bat\ [i lipsit\ de bucurie a pre]uitului s\u fiu. 

– Ce-]i lipse[te?, zise regele; nu mai este nici via]\,
nici curaj în tine!
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El se întoarse c\tre servitorii care st\teau împrejur
[i-i întreb\: 

– Este bolnav?
– Nu, r\spunser\ ace[tia, nu este bolnav.
– Sau ]i s-a întâmplat ceva r\u?, întreb\ el pe prin].
– O, nu, r\spunse prin]ul; to]i î[i dau osteneala s\

m\ înveseleasc\, dar în zadar.
– A[adar, e[ti bolnav suflete[te, zise regele; desigur

]i s-au spus lucruri pe care nu trebuia s\ le [tii [i despre
care eu am oprit s\ se vorbeasc\.

Ochii regelui scânteiau de mânie. To]i cei dimprejur
erau palizi [i tremurau. Prin]ul de asemenea se însp\i-
mânt\, dar nu m\rturisi ceea ce îl întrista a[a de mult.
El nu dorea s\ fac\ r\u înv\]\torilor [i slugilor sale [i
nici s\-[i calce cuvântul dat, dar îi venea greu s\ as-
cund\ ceva de tat\l s\u. Regele se întoarse foarte su-
p\rat la castel. Hot\rî ca din acel moment s\-l viziteze
aproape zilnic pe prin] [i în cele, din urm\ s\-l ia cu
sine la castelul regal. 

– O nu, nu, aceasta nu-mi place! zise prin]ul. Acum
nu m\ simt în stare aproape deloc ca s\ merg acolo.

Astfel nefericit, r\mase s\ petreac\ mai departe în
palatul cel minunat, cugetând la toat\ de[ert\ciunea
fericirii p\mânte[ti. În scurt\ vreme aceast\ întâmplare
nu mai era pentru nimeni o tain\; dar care era adev\-
rata pricin\ nu se [tia fiindc\ nici prin]ul, nici înv\]\-
torul c\ruia el o încredin]ase, n-o m\rturiseau. Din pri-
cina aceasta, to]i, atât cei din palatul prin]ului, cât [i cei
de la castelul regal, erau foarte mâhni]i pentru triste]ea
mo[tenitorului tronului, aproape ca [i regele însu[i.
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CAPITOLUL IV

Orbul, surdul [i ologul

B\trânul care vorbise cu prin]ul nu a [tiut atunci
cine este tân\rul cel frumos. Dar foarte curând a în]eles
[i mai apoi povesti aceast\ întâlnire tuturor cunoscu-
]ilor s\i. Regele afl\ [i el în scurt timp în ce mod fusese
z\d\rnicit\ buna sa inten]ie de a cru]a pe prin] de ve-
derea suferin]elor omene[ti. Cu mâhnire în]elese acum
c\ era de prisos s\-l mai p\zeasc\ atât de stra[nic. 

Prin]ul dorea foarte mult s\ cutreiere potecile p\-
durilor din vecin\tate [i ale mun]ilor din dep\rtare ce-
[i în\l]au vârfurile seme]e spre albastrul cerului de
deasupra palatului [i gr\dinilor str\lucitoare unde el î[i
ducea via]a atât de lipsit\ de libertate. Regele nu avu
încotro [i îi îng\dui ca doar înso]it de tinerii nobili s\
mearg\ într-acolo la vân\toare, de dou\ sau trei ori pe
s\pt\mân\. Îi d\du drept paznic personal un om cre-
dincios lui [i iscusit la vân\toare. Înarma]i cu l\nci, s\-
ge]i [i arcuri, ei plecar\. 

Îns\ prin]ul era atât de milos încât nu îng\duia s\
se vâneze pentru pl\cere p\s\rile [i animalele pe care
le considera nevinovate. El ar\ta mai mult\ pl\cere atunci
când vedea papagalii colora]i care în acele ]\ri sunt a[a
de comuni ca [i corbii de la noi, [i asculta cu bucurie
când ei imitau vocea omeneasc\, strig\tul vân\torului
sau vorbele pe care tinerii le repetau. Maimu]ele, ce
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sunt mai numeroase acolo decât sunt la noi, veveri]ele,
îl înveseleau când, sprintene [i voioase, s\reau încoace
[i încolo prin arbori sau, stând pe vreo creang\, imitau
mi[c\rile omene[ti. De asemenea, dorea s\ fie cru]ate
[i gra]ioasele gazele, un fel de c\prioare care sunt cu mult
mai înalte decât c\prioarele din ]\rile noastre. Vân\toarea
se f\cea numai pentru p\s\rile r\pitoare, tigrii, panterele
[i leoparzii care r\pesc [i sfâ[ie cu mult\ cruzime cele-
lalte animale.

Aceste vân\tori din mun]i, care erau de fapt adev\-
rate prilejuri de evadare din str\lucita sa fort\rea]\, îl
f\ceau pe prin] s\ uite pu]in mâhnirea ce-i inundase
sufletul ca o cea]\ deas\, greu de str\b\tut. 

Îns\, cum era de a[teptat, în aceste c\l\torii ce aveau
drept ]int\ pl\cerea, cu toat\ paza înso]itorilor s\i, iat\
c\ el descoperi îndat\ alte lucruri care îi adânceau în-
tristarea. Într-o zi, întâlni un om cu o bun\ înf\]i[are
pe care-l ducea de mân\ un b\iat. 

– Cum se face, zise prin]ul, c\ acest om s\n\tos [i
puternic se las\ condus pe drum de un b\iat? A[a ceva
e cu totul nepotrivit. El trebuie mai bine s\ conduc\ [i
s\ poarte pe copil.

– Ah, zise unul dintre înso]itori, s\rmanul om este
orb.

– Orb?, întreb\ prin]ul, ce este asta?
– Cine este orb, zise înso]itorul, nu vede soarele,

nu vede nimic, nici p\durile, nici arborii, nici dealurile,
nici v\ile, nimic de pe întinsul p\mântului. El tr\ie[te
într-un continuu întuneric, care este tot a[a de negru
ca [i noaptea cea mai întunecoas\ în care nu lumi-
neaz\ nici luna, nici stelele.
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Prin]ul se apropie de om, se uit\ în ochii lui [i îi
zise:

– Dar ochii t\i str\lucitori [i negri nu sunt v\t\ma]i.
Deci cum ai devenit orb?

– Ah, zise orbul suspinând, eu am venit orb pe lume.
Al]ii despre care am auzit au devenit orbi în tinere]e
sau la b\trâne]e. Nu se [tie deloc pricina. Aceast\ ne-
norocire poate s\ se întâmple oricui, oricât de bine ar
îngriji ochii s\i. Nimeni nu este sigur de aceasta. Ceea
ce mi se pare mie mai trist este c\ un orb nu poate s\-[i
câ[tige pâinea sa de toate zilele în mod cuviincios prin
lucrul mâinilor sale.

Prin]ul comp\timi din inim\ pe bietul om, îi d\du
o moned\ de aur [i merse întristat mai departe.

Alt\dat\, prin]ul z\ri pe un alt om care tocmai pescuia.
– Ei, pescarule, cum merge?, zise prin]ul. Ai prins mult

pe[te? 
Omul se uita la el cu gura c\scat\ [i nu zicea nici

un cuvânt. 
– Ei, n-auzi, zise prin]ul, nu-mi dai nici un r\spuns?

De ce nu vorbe[ti?
Înso]itorul prin]ului zise: 
– S\rmanul om este a[a de surd [i mut precum pe[tii

s\i.
– Surd [i mut?, zise prin]ul, acestea sunt pentru

mine iar\[i cuvinte noi. Ce vrei s\ zici?
– Un om surdo-mut, i se r\spunse, n-aude nici mur-

murul pl\cut [i u[or al râului, nici cele mai puternice
bubuituri ale tunetului. Pentru el, toat\ lumea este tot
a[a de mut\ ca [i el însu[i. De altfel, se afl\ în lume atâ]ia
surzi câ]i sunt [i mu]i. Aceia care au venit surzi pe lume
r\mân de obicei [i mu]i. Al]ii, mai pu]in nenoroci]i, î[i
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pierd auzul tocmai la o vârst\ mai înaintat\. Chiar [i
nou\ ni se poate întâmpla aceasta.

– Ah, zise prin]ul, a fi n\scut surdo-mut înseamn\
o mare nenorocire. Un astfel de om nu [tie nimic despre
întâmpl\rile lumii [i despre lucrurile ce s-au petrecut în
vremurile vechi, despre istoria omenirii, nimic despre
ceea ce se petrece în lumea mare. Oh, probabil c\ este
grozav de greu ca în toat\ via]a s\ nu auzi cum sun\
cuvântul în gura oamenilor [i s\ nu po]i împ\rt\[i nici
unui om gândurile [i sim]\mintele inimii tale! Cu ade-
v\rat, este mult\ am\r\ciune în lume! La acel orb [i la
acest surdo-mut m\ voi gândi mult timp.

Pe când prin]ul ajunse lâng\ o vale [i voia s\ treac\
pe punte, v\zu la câ]iva pa[i dep\rtare pe un om [ezând
în iarb\, care ]inea mâna întins\ c\tre el [i cerea s\ fie
miluit.

– Pentru ce nu te scoli înaintea mea?, strig\ prin]ul.
S\-]i aduc eu darul pe care tu-l ceri de la mine? Tu trebuie
s\ te ostene[ti a face câ]iva pa[i pân\ la mine. Vino [i
ia ceea ce î]i dau cu inim\ bun\.

Vân\torul zise:
– Bietul om este olog. El nu poate nici s\ mearg\,

nici s\ stea a[ezat. Sunt mul]i oameni care au picioa-
rele oloage sau mâinile paralizate [i nu le pot mi[ca, [i
nici nu pot s\ le întrebuin]eze la ceva. Din nenorocire,
nici noi nu suntem siguri c\ nu vom deveni vreodat\
asemenea lor.

Prin]ul se duse la omul olog [i, dându-i în dar o
sum\ de galbeni în mân\, merse întristat mai departe.

Întâlnirea cu ace[ti oameni vrednici de mil\, orbi,
surzi, mu]i [i al]i neputincio[i îl f\cu pe prin] ca s\ cu-
noasc\ [i mai mult suferin]a [i durerea.
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Alt\dat\, prin]ul întâlni iar\[i un om a c\rui fa]\ avea
o înf\]i[are resping\toare. Prin]ul se scârbi [i zise c\tre
vân\tor:

– Aceasta este o groaznic\ ar\tare; ce s-a întâmplat
acestui om, de ce are o înf\]i[are a[a de urât\?

– Ah, zise vân\torul, el are lepr\, o boal\ obi[nuit\
în ]ara noastr\ [i care este foarte molipsitoare. De aceea,
noi nu trebuie s\ ne apropiem de acest om. Ace[ti oa-
meni sunt ocoli]i [i lep\da]i cu totul de oameni [i duc
o via]\ jalnic\, îndep\rta]i de lume [i, fiindc\ aceast\
boal\ este de obicei f\r\ vindecare, ei au pururi moartea
înaintea ochilor.

– S-ar putea întâmpla, zise prin]ul, ca aceast\ gro-
zav\ boal\ s\ cad\ [i peste mine?

– Din nenorocire, zise vân\torul, fiecare om poate
fi cuprins de o astfel de boal\, dup\ cum poate s\ ca-
pete oricare din sutele de boli care se afl\ în lume. Dar
exist\ o alt\ boal\ [i mai molipsitoare care este atât de
pustiitoare împrejurul s\u încât, în scurt timp, ea poate
s\ secere mii de oameni. Aceasta se nume[te cium\. 

La auzul acestora prin]ul a devenit foarte ab\tut,
cugetând la aceste dureroase adev\ruri ce-i str\punser\
inima lui cea atât de vesel\ [i f\r\ de griji odinioar\.
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CAPITOLUL V

Tân\rul vân\tor

Acest fiu mult iubit al regelui se ducea din când în
când la vân\toare înso]it numai de primul s\u buc\tar,
sau chiar [i singur, nu atât spre a vâna, ci, mai mult spre
a medita în lini[te la neputin]a [i [ubrezenia firii omene[ti.
De asemenea, el voia s\ cunoasc\ mai de aproape pe
oamenii pe care îi vedea ca ni[te fiin]e demne de com-
p\timit [i peste care trebuia s\ domneasc\ în viitor. 

El se îmbr\c\, precum tovar\[ul s\u, într-un costum
de vân\tor obi[nuit, fiindc\ se sim]ea mai bine într-o
]inut\ simpl\ [i pre]uia foarte pu]in hainele cu po-
doabe de aur [i pietre scumpe. Aproape întotdeauna
str\b\tea pe jos locurile pe care nu le mai c\lcase pân\
atunci. Oamenii, ne[tiind cine este, îl numeau „tân\rul
vân\tor”, lucru ce îi pl\cea foarte mult. El se gândea:
„Fiindc\ oamenii nu m\ cunosc ca prin] mo[tenitor, ci
m\ socotesc ca unul asemenea lor, de aceea ei, f\r\ a
fi re]inu]i de vreo team\, mi se arat\ a[a cum sunt”.

Odat\, el se opri la o cas\ frumos zidit\ [i încon-
jurat\ de o gr\din\ bogat\, de livezi înflorite [i de câmpii
cu sem\n\turi de grâne ce deja erau în pârg. La intrare
[edea un b\trân cu p\rul alb ca z\pada, care suspina,
plângând cu amar. Prin]ul mirat, se apropie de el [i-i zise
cu mil\:

– Ce ]i s-a întâmplat, b\trâne, de plângi astfel?
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– Ah, zise b\trânul, copiii mei, fiul [i nora mea, m-au
izgonit din cas\. Eu le-am dat tot ce-am avut: casa, gr\-
dina, câmpiile [i livezile mele, turmele de capre [i oi,
într-un cuvânt tot avutul meu. Dar acum de-abia îmi
îng\duie s\ stau al\turi [i cu zgârcenie îmi dau câte ceva,
cerându-mi s\-mi câ[tig pâinea cu munca de servitor,
ceea ce trece peste puterile mele. Pentru c\ le-am cerut
ni[te haine ceva mai c\lduroase, s-au sup\rat [i m-au
dat afar\ din cas\. O, cât m\ doare aceast\ purtare a
lor, zise el, [i continu\ s\ plâng\ cu durere. 

Prin]ul tulburat de aceast\ nerecuno[tin]\, nemiloas\
[i aspr\ a fiilor fa]\ de p\rintele lor, nu putu s\-[i în-
frâneze lacrimile privind la b\trânul nefericit.

– Mergi la curtea prin]ului mo[tenitor, zise el, [i
acolo vei fi primit [i bine îngrijit!

Prin]ul intr\ în casa cea ar\toas\ spre a dojeni pe
fiul cel nerecunosc\tor [i pe so]ia lui cea rea. Amândoi
îl întâmpinar\ cu vorbe aspre [i blestemau pe b\trânul
lor tat\. Ei râser\ numaidecât când prin]ul încerc\ s\ le
cear\ socoteal\ pentru nedreptatea ce f\cuser\. Ei spu-
neau c\ pe drept s-a întâmplat b\trânului om aceasta.

– {i tu pleac\ de aici, strigar\ ei, sau vrei s\ te d\m
afar\ ca pe un nepoftit ce e[ti în casa noastr\? Dar în-
dat\ aflar\, de la întâiul buc\tar, c\ tân\rul cel frumos
ce st\ înaintea lor este prin]ul mo[tenitor [i se însp\i-
mântar\ foarte, c\zând în genunchi înaintea lui [i cerând
iertare. 

Prin]ul spuse c\ va face cunoscut regelui, tat\lui s\u,
purtarea lor neomeneasc\ fa]\ de b\trânul lor tat\; ceea
ce s-a [i întâmplat. Regele porunci s\ se dea înapoi b\-
trânului avutul s\u, s\ se scoat\ afar\ din cas\ fiii ne-
recunosc\tori [i s\ fie îmbr\ca]i în haine de robi. Îi
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pedepsi s\ munceasc\ la o min\, în schimbul unei hrane
proaste. Dup\ cum ei f\cuser\ tat\lui lor, a[a se în-
tâmpl\ [i cu ei. 

Într-o sear\, pe când prin]ul se întorcea la curte, din
c\l\toriile sale obi[nuite, împreun\ cu tovar\[ul s\u,
v\zu un ]\ran tân\r bine îmbr\cat, mergând încoace [i
încolo pe drum, [i care se împleticea în toate p\r]ile,
ca [i cum drumul nu-i era destul de larg. Hainele îi erau
murdare [i se vedea c\ el c\zuse în noroiul drumului.
Omul când zbiera tare, când râdea sau spunea cuvinte
încurcate. Deodat\, c\zu într-o groap\ pe drum. Prin]ul
întreb\ pe înso]itorul s\u:

– Ce fel de boal\ este aceasta de care se chinuie[te
acest om [i pe care eu n-o cunosc?

El voi s\ alerge ca s\-l ridice. Dar tovar\[ul s\u îi
zise:

– Nu te osteni, iubite prin], omul acesta nu merit\
s\ fie ajutat. El nu este tocmai bolnav, ci doar a b\ut
prea mult. Cine bea prea mult î[i pierde pentru câtva
timp ra]iunea; limba îi este încurcat\, nu mai poate sta
bine pe picioare [i de aceea cade încurcat chiar de
picioarele sale. Dup\ aceea, toat\ ziua [i chiar mai multe
zile, se simte foarte r\u, î[i atrage dup\ sine boli pri-
mejdioase [i-[i preg\te[te un mormânt timpuriu. Tot a[a
se va întâmpla [i cu acest be]iv. Eu îl cunosc bine [i l-am
sf\tuit adeseori, dar tot nu i-a folosit la nimic. El nu se
las\ de b\utur\ [i, astfel, merge spre pieire.

Între timp, omul se sculase din groapa noroioas\,
privi pe prin] cu ochii stin[i [i-i adres\ cu o voce r\gu-
[it\ ni[te cuvinte abia în]elese.

Prin]ul îl privi zicând în sine: „Ce înf\]i[are dezgus-
t\toare! Cum poate un om s\ uite de sine pân\ într-atât
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încât s\ se înjoseasc\ asemenea animalelor. Nici un bou
nu bea mai mult decât îi trebuie. Acest om, care acum
[i-a pierdut mintea, este în realitate mai nepriceput [i
mai nesim]itor decât o vit\ necuvânt\toare. Acestea sunt
grele abateri ale naturii omene[ti. Ah, oamenii sunt f\pturi
vrednice nu de dispre], ci vrednice de mil\”.

Într-o zi, prin]ul cobora pe una dintre potecile as-
cunse ale p\durii împreun\ cu mai mul]i vân\tori. El
v\zu atunci doi oameni, la oarecare distan]\ de ei, ce
f\ceau o groap\ spre a uda livada [i se luaser\ la ceart\.
Ei strigau [i se insultau între ei a[a de tare încât r\su-
nau împrejurimile. De la vorbe de ocar\, ajunser\ la
b\taie. Înso]itorii s\i se pogorâr\ în grab\ spre a face
pace între dân[ii. Îns\, înainte ca ei s\ ajung\, unul
trânti la p\mânt pe cel\lalt cu o unealt\ [i l-ar fi omorât
dac\ nu ar fi fost oprit. Prin]ul se apropie [i v\zu cu
spaim\ c\ omul care z\cea la p\mânt era grav r\nit [i
un [iroi de sânge curgea din ran\. Cel\lalt st\tea acolo
galben [i tremurând de mânie precum [i de spaim\
pentru sângeroasa fapt\ pe care o s\vâr[ise.

Prin]ul voia s\ [tie de unde a început cearta. Unul
dintre ei, ce era un u[uratic, zisese c\tre cel\lalt, un
om pu]in cam n\tâng: „Tu e[ti un urs!”. Cel\lalt îi
r\spun-sese: „Tu e[ti o maimu]\”. Aceasta era toat\
pricina.

– {i pentru dou\ cuvinte, zise prin]ul, oamenii pot
ajunge la atâta furie, încât s\ se omoare între dân[ii!

– A[a sunt mul]i oameni, zise un vân\tor. Eu am
avut ocazia s\ v\d adeseori, c\ un singur cuvânt a pri-
cinuit nu numai discordie [i ceart\, ci [i omor.

Prin]ul zise la rândul s\u:
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– Eu am prea pu]in\ pl\cere de a domni vreodat\
peste oameni care sunt a[a de r\i. Îmi pare r\u c\ sunt
nevoit s\ [i tr\iesc printre ei.

El porunci vân\torilor ca s\ duc\ pe criminal la ju-
dec\tor, iar pentru cel r\nit s\ cheme un doctor. 

Dup\ aceea, prin]ul se duse acas\ singur [i întristat.
Odat\, Iosafat, urm\rind o fiar\, se îndep\rt\ prea

mult de tovar\[ii s\i de vân\toare [i se r\t\ci. O ploaie
grozav\ se dezl\n]ui din senin, iar noaptea se ivi îndat\.
Cuprins de frigul [i umezeala ce-i p\trundeau în oase,
prin]ul era în primejdie. Umblând în ne[tire prin p\-
durea acoperit\ de perdeaua de nep\truns a întuneri-
cului, la o vreme v\zu lic\rind o lumin\ undeva înaintea
lui. Era o colib\, la care se gr\bi s\ ajung\ cât mai iute.
B\tu cu gr\bire, rugând cu st\ruin]\ s\ fie primit. Dar
se vede c\ în\untru erau oameni haini la suflet, c\ci
nu-l l\sau s\ intre. Toate rug\min]ile erau în zadar, dar
f\g\dui s\ pl\teasc\ [i atunci i se deschise numaidecât
un oblon de la fereastr\. La vederea monezilor de aur i
s-a deschis u[a [i a fost osp\tat cât se poate de bine.

„A[adar, mai mult mi[c\ inima lor un biet metal decât
mila [i iubirea de oameni pentru un semen, c\l\tor aflat
în primejdie! Într-adev\r, ace[ti oameni sunt ni[te f\pturi
tic\loase [i vrednice de dispre]” Astfel de sentimente îl
încercau, precum [i multe altele asem\n\toare. 

Toate aceste lucruri îl f\cur\ pe prin] s\ se intere-
seze [i s\ cunoasc\ mai de aproape, [i tinerii, [i slujitorii
pe care tat\l s\u îi d\duse în serviciu. Privindu-i mai
cu aten]ie, v\zu la mul]i dintre ei lingu[ire, pref\c\torie
[i alte defecte. În]elese c\ de multe ori slujitorii ascun-
deau, furau, în[elau, într-un cuvânt f\ceau multe tic\lo[ii.
Chiar intendentul casei, omul c\ruia regele îi încredin]ase
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administrarea palatului [i toate bunurile, în[ela încrederea
regelui furând cu neru[inare din averea regal\. 

Gândindu-se c\ pân\ [i cei mai apropia]i erau oa-
meni atât de lipsi]i de credin]\ îi disp\ru orice urm\ de
vioiciune. {i iar\[i prin]ul se afunda în t\cerea sa plin\
de mâhnire. Acum nu mai ar\ta interes pentru [tiin]ele
pe care le studia alt\dat\ cu mult zel. De asemenea,
nu-l mai atr\gea nici mersul la vân\toare care, mai
înainte, îi f\cea atât de mult\ pl\cere. Se hot\rî s\ stea
închis [i s\ tr\iasc\ foarte retras. Sufletului îi era greu
precum plumbul. To]i din jur erau îngrijora]i pentru el.
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CAPITOLUL VI

Pustnicul

Iat\ îns\ c\, undeva într-o pustietate, la o dep\rtare
de peste cincizeci de mile de palatul prin]ului mo[te-
nitor, tr\ia un cuvios pustnic într-o colib\ s\r\c\cioas\,
a[ezat\ într-un loc împ\durit [i stâncos. Acest om cu
numele Varlaam, odinioar\, pe când înc\ prin]ul era copil,
era demnitar înalt la curtea regal\; se aflase la mare
stim\ [i regele îl onora cu cea mai mare încredere. Plin
de mult\ bog\]ie era foarte sl\vit în cetate.

În veacurile vechi, indienii erau în cea mai mare
parte idolatri, închin\tori la zei. Când cre[tinismul a fost
vestit prin cuvântul Sfin]ilor Apostoli [i în ]\rile din
aceast\ parte a Orientului, în puternica împ\r\]ie a Indiei
ajung s\ cunoasc\ pe singurul [i adev\ratul Dumne-
zeu to]i oamenii, de la cei de la marginile regatului [i
pân\ la rege. Dar cei mai înver[una]i idolatri c\utau s\
fac\ din rege un du[man [i un persecutor al cre[tinis-
mului, spunându-i:

– O, rege, aceast\ credin]\ str\in\ de noi este pentru
toate popoarele o piatr\ de poticneal\. Ea este iudeilor
sminteal\ [i grecilor nebunie. Chiar romanii, poporul
cel mai puternic din lume, a c\ror st\pânire a cuprins
cea mai mare parte a lumii, caut\ s\ o stârpeasc\ prin
foc [i sabie. Deci aceast\ religie trebuie s\ fie [i un
pericol pentru stat. O rege, fii cu b\gare de seam\ ca
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ea s\ nu fie primejdie [i pentru împ\r\]ia ta. Aceste cu-
vinte au fost luate în seam\ de rege, de[i el nu era un
om r\u din fire. Deci el opri pe supu[ii s\i de la îm-
br\]i[area acestei credin]e chiar sub amenin]area pedepsei
cu moartea. În aceste împrejur\ri, cei care erau cre[tini
erau pârâ]i regelui pentru a fi pedepsi]i, de cele mai
multe ori din r\utate sau invidie. Printre cei pârâ]i pentru
vina de a fi cre[tini, iat\ c\ se afla [i intendentul cur]ii,
Varlaam. Regele porunci s\-l cheme [i-l sili s\ r\spund\.
Varlaam m\rturisi f\r\ team\:

– Da, sunt cre[tin.
El chiar voia s\-i vorbeasc\ regelui despre mântu-

irea pe care cre[tinismul o aduce tuturor oamenilor. Dar
regele era deja prea înver[unat împotriva cre[tinilor
pentru a-i mai da ascultare. Îi porunci s\ p\r\seasc\
demnitatea de la curte [i s\ plece neîntârziat. Varlaam,
preg\tit pentru aceasta, îl rug\ numai s\-i îng\duie vreme
pentru a-[i rândui cele de trebuin]\. Regele, întristat de
plecarea lui, se învoi.

So]ia lui Varlaam nu mai era în via]\, copiii îi mu-
riser\ [i alte rude nu avea. De aceea, el se hot\rî s\-[i
împart\ averea s\racilor, dar f\cu aceasta cu în]elepciune.
Adic\ î[i împ\r]i terenurile familiilor nevoia[e, dar care
iubeau munca; asigur\ pentru oamenii b\trâni [i pentru
v\duvele s\race, care nu mai puteau munci, o între]i-
nere anual\. Puse la ad\post pe orfanii s\raci [i f\r\ de
ajutor, îngrijindu-se ca ei s\ înve]e tot ceea ce va fi
trebuincios în via]a lor. Doar o oarecare sum\ de bani
a p\strat, din care o parte foarte mic\ a fost oprit\ pentru
el, în vederea trebuin]elor sale imediate, pentru ca nu
cumva s\ cad\ povar\ altora, iar restul a dat-o s\racilor.
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Dup\ aceea, s-a dus în acea pustietate îndep\rtat\
unde mai vie]uiau [i al]i cre[tini, retra[i aici de groaza
persecu]iilor, dar, mai ales de cea a viclenelor curse
lume[ti. Aici, într-o vale îngust\, Varlaam î[i f\cu o colib\
din trunchiuri de arbori [i o acoperi cu trestie. Înl\untru,
nu se putea vedea nimic altceva decât o cruce de lemn,
câteva c\r]i, o mas\, o pereche de scaune împletite din
nuiele [i o lavi]\ acoperit\ cu mu[chi de copac împreun\
cu o cuvertur\ de lân\ folosite pentru odihn\. Într-un
co[ î[i p\stra pâinea ce i se aducea o dat\ pe s\pt\-
mân\. Apa de b\ut [i-o aducea singur într-un urcior de
p\mânt. Aproape de colib\, ]â[nea din stânc\ un izvor
limpede, iar câ]iva palmieri formau deasupra un umbrar
verde. El î[i încropise [i o gr\dini]\ lâng\ colib\, unde
î[i sem\na [i s\dea legumele, fructele [i pomii roditori,
precum m\slinii [i smochinii. Astfel tr\ia el aici în ru-
g\ciune [i munc\, foarte lini[tit [i mul]umit.

Dar el nu r\mase cu totul necunoscut. Mul]i oameni,
strâmtora]i [i cu inima ap\sat\ de am\r\ciune, g\seau
la el sc\pare [i nu era nici unul care s\ nu se întoarc\
acas\ mângâiat. Uneori, chiar [i câ]iva din fo[tii s\i amici
de la curte ce aveau nevoie de un sfat bun sau de-o mân-
gâiere îl vizitau [i-[i v\rsau înaintea lui tot focul inimii.

Într-o zi, veni la el un cunoscut în vârst\, de ase-
menea cre[tin, [i-i povesti cu mult interes întâmplarea
cu fiul împ\ratului. Cu toate c\ fusese izgonit de la curte,
Varlaam avea îns\ un sincer devotament pentru rege [i
cea mai c\lduroas\ afec]iune pentru prin], de[i pe
acesta îl v\zuse numai ca prunc pl\pând în vârst\ de
trei ani[ori. Varlaam se ruga lui Dumnezeu [i se sim]ea
împins cu duhul ca s\ c\l\toreasc\ pân\ la prin], cu
speran]a sigur\ de a îndep\rta triste]ea acestuia [i de a
aduce pe iubitul fiu de rege c\tre Iisus Hristos.



37Iosafat, o istorie de la începuturile cre[tinismului

CAPITOLUL VII

Negu]\torul

Varlaam [tia bine c\, în haina sa aspr\ [i s\r\c\-
cioas\, nu avea intrare la palat. Totu[i, nu avea s\ se
îngrijeasc\ de aceasta, c\ci nu ar fi fost el recunoscut
drept favoritul de odinioar\ al regelui, ci c\ o s\ fie
respins cu batjocur\ sau chiar va fi prins [i omorât în-
trucât este cre[tin. Figura lui Varlaam se schimbase foarte
mult, iar, de altfel, to]i tinerii [i b\rba]ii care acum îl în-
conjurau pe prin] erau în vremurile de atunci copii sau
fl\c\iandri. Pentru aceasta, el se îmbr\c\ dup\ cum
obi[nuiau înv\]a]ii, arti[tii [i chiar negu]\torii mai
boga]i; apoi plec\ f\r\ întârziere la drum.

Când se apropie de palat, îl întâmpin\ intendentul
prin]ului care, luându-l drept un negu]\tor c\l\tor, îl salut\
[i-l întreb\ despre ce se mai întâmpl\ prin lume, despre
afacerile cu care c\l\tore[te [i care-i este ocupa]ia.

Varlaam, care era un cunosc\tor iscusit al oamenilor,
privi în ochi pe acest administrator [i îndat\ în]elese c\
are înaintea lui un om viclean, a[a c\ îi zise:

– Eu sunt în st\pânirea unei pietre pre]ioase de o
mare valoare; ea are puterea de a t\m\dui neputin]ele
sufletului [i ale trupului. Am aflat c\ prin]ul ar avea
sl\biciunea pietrelor pre]ioase [i a m\rg\ritarelor. Pentru
acesta, eu am venit s\-i dau acest giuvaier, a c\rei str\-
lucire întrece toate comorile lumii.
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Intendentul zise:
– Las\-m\ s\ v\d piatra scump\. Eu m\ pricep la

asemenea lucruri pre]ioase [i pot s\ m\ conving singur
dac\ este de o a[a valoare, dup\ cum spui, ca s\-]i în-
g\dui s\ i-o oferi prin]ului.

– Sunt gata s\ fac aceasta, zise Varlaam, îns\ aceast\
piatr\ scump\ are ceva cu totul deosebit. Cine cunoa[te
valoarea ei [i voie[te s\ afle puterea ei t\m\duitoare
trebuie s\ aib\ ochii limpezi [i o inim\ curat\. Cel care
are ochii bolnavi sau o inim\ n\r\vit\ [i rea, acela nu
va g\si nici o pl\cere deosebit\ atunci când o va privi,
oricât de mare [i frumoas\ ar fi ea. Deci omul s-ar putea
afla în pericolul ca piatra s\-l tr\deze.

Administratorul se sim]i atins [i zise:
– Dac\ este a[a, apoi nu vreau s\ v\d aceast\ piatr\

rar\ c\ci ochii mei, de la un timp încoace, nu sunt
tocmai în bun\ stare. De altfel, eu cred c\ a[ putea s-o
v\d f\r\ pericol c\ci, în ceea ce prive[te inima mea, nu
m\ consider un om nedrept. Apoi, eu nu v\d nici o
opreli[te în a te recomanda prin]ului: el are ochii s\-
n\to[i precum [i cea mai nobil\ inim\. Eu cred c\ piatra
este cu totul potrivit\ pentru el, mai ales c\, de la o
vreme, prin]ul zace bolnav cu sufletul, iar un ajutor atât
de minunat are s\-i fie foarte folositor. El desigur te va
r\spl\ti împ\r\te[te; dar atunci, tu s\ nu m\ la[i pe mine,
mijlocitorul t\u, s\ plec.

Intendentul se duse s\ anun]e pe c\l\torul negu-
]\tor [i veni iar\[i ca s\-l conduc\ la prin]ul ce a[tepta
într-o înc\pere de o frumuse]e uimitoare pentru ochii
oamenilor de rând.

Prin]ul salut\ cu o simplitate plin\ de c\ldur\ pe
b\trânul str\in, dar privindu-l î[i d\du seama c\ are în
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fa]\ un om deosebit. La rândul lui, b\trânul era im-
presionat nu neap\rat de înf\]i[area frumoas\ a tân\-
rului prin], ci mai mult de noble]ea caracterului, inima
binevoitoare [i tinere]ea sa neprih\nit\ ce se citea pe
chipul umbrit de o oarecare întristare.

Din primul moment, când înc\ nu [tia nimic despre
el, prin]ul a fost cucerit de acest str\in în vârst\, sim]ind
în el un om c\ruia po]i s\-i încredin]ezi orice tain\. 

– Fii binevenit, b\trâne!, zise el. Intendentul mi-a
vorbit despre o piatr\ scump\ pe care tu o ai [i despre
care tu poveste[ti lucruri pe care eu nu pot s\ le cred.
Eu socotesc c\ aceste basme spuse de tine nu se po-
trivesc cu c\runte]ea pletelor tale ce arat\ mai curând
un om în]elept [i demn de toat\ încrederea. Cum ar
putea o piatr\ s\ aib\ putere asupra sufletului; cum ar
putea ea s\ înl\ture triste]ea sufletului [i s\-i redea dra-
gostea de via]\?

– {i totu[i a[a este, zise Varlaam, numai c\ cele spuse
de mine au un în]eles mai pu]in obi[nuit, eu vorbesc
cu adev\rat despre un giuvaier cu puteri miraculoase,
un m\rg\ritar ce întrece în valoare pe toate comorile lumii.

– A!, zise prin]ul, ce poate fi mai de valoare dintre
toate comorile din lume decât în]elepciunea? 

– E[ti aproape, zise Varlaam, dar eu vorbesc despre
adev\rata în]elepciune care este cuno[tin]a de Dumnezeu.
Aceasta este comoara mai presus de toate comorile.

– Ai dreptate, zise prin]ul. Îns\, tu crezi c\ eu nu
cunosc pe Dumnezeu? Desigur, eu am admirat adeseori
atotputernicia, în]elepciunea [i bun\tatea Sa în operele
Sale ce se v\d în cer [i pe p\mânt; m-am bucurat din
inim\ pentru aceasta [i m-am rugat Lui.
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– Ai f\cut tu aceasta, scumpul meu prin]?, zise Varlaam
mi[cat [i nu f\r\ oarecare mirare. Totu[i eu [tiu c\ in-
dienii, de[i cred în mai mul]i zei ca [i alte popoare, ei
recunosc un Dumnezeu suprem.

– Aceast\ cuno[tin]\, zise prin]ul, a fost pân\ acum
cea mai mare bucurie a mea. Ea se aseam\n\ soarelui
care lumineaz\ [i înc\lze[te totul; îns\, de câtva timp,
acest soare mi s-a întunecat ca de ni[te nori negri.
A[az\-te lâng\ mine [i m\ ascult\.

Varlaam lu\ loc lâng\ el pe sofa, iar prin]ul începu
s\-[i deschid\ [i s\-[i verse toat\ inima.

– Desigur, ]ie nu î]i este necunoscut, zise acesta
din urm\, c\ tat\l meu a dispus ca eu s\ fiu izolat de
restul lumii [i s\ fiu crescut în acest palat. Înconjurat
de tineri veseli, în floarea vârstei, eu n-am [tiut nici cel
mai mic lucru despre mizeria omeneasc\ [i despre sl\-
biciunile oamenilor. Vederea nea[teptat\ a unui b\trân
gârbov, care p\rea mai mult o umbr\ de om [i vestea
nea[teptat\ pe care el mi-a dat-o despre moarte, despre
groap\ [i putrezire, m-a tulburat grozav; ele au fost pentru
mine ca o lovitur\ de tr\snet c\zut\ din cer. Dorin]a
tat\lui meu, de a m\ l\sa ca s\ petrec anii tinere]ii mele
într-o am\gire pl\cut\, nu a fost bun\ pentru sufletul
meu, ci mi-a f\cut, dimpotriv\, cel mai mare r\u; de
aceea nu mi s-a îng\duit a mai ie[i undeva.

Aceasta a de[teptat în mine mila fa]\ de oameni. F\r\
ca s\ fiu cunoscut, eu am intrat în vorb\ cu oamenii de
jos ai ]inutului [i am vizitat locuin]ele s\racilor. Ah, cât\
mizerie am v\zut acolo! Cât\ suferin]\ mi-au v\zut ochii!
Bolnavi care î[i d\deau duhul tu[ind, v\rsând sânge, res-
pirând cu mare greutate, fiind între via]\ [i moarte. Bolnavi
chinui]i de dureri îngrozitoare, strigând de îmi sfâ[iau
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inima. {i înc\ mul]i al]ii suferind de lepr\, a c\ror ima-
gine treze[te dezgustul. Nici un om nu putea s\-i ajute,
chinuindu-se astfel pân\ mureau. Am aflat apoi c\ cei mai
mul]i oameni se sting în suferin]ele grozave ale unei ase-
menea boli care duce la moarte. Dar mai bine s\ nu
vorbesc despre asta!

Nu m-am dezgustat nici `n a vizita mormintele. Cu
durere [i cu mult\ spaim\ am v\zut oasele [i craniile
albite de soare [i ploaie, z\când împr\[tiate peste tot,
r\m\[i]e ce apar]ineau odinioar\ oamenilor veseli, ale
c\ror chipuri [i trupuri poate au fost odat\ frumoase [i
ar\toase.

Ah, am suspinat eu, cum este cu putin]\, ca Bunul
Dumnezeu s\ h\r\zeasc\ pe om la o astfel de mizerie!
Cum s\ în]elegi în]elepciunea [i bun\tatea lui Dumnezeu
care se adevere[te în cele cere[ti [i în cele p\mânte[ti?
Cum este supus\ mor]ii, putreziciunii, ]\rânii [i cenu[ii
cea mai frumoas\ [i mai nobil\ f\ptur\ de pe p\mânt,
c\reia îi slujesc toate celelalte f\pturi? 

Eu am meditat mult la aceasta. Cu lacrimi [i ]ipete
intr\ copilul în aceast\ lume! În suspine [i fric\ de moarte
o p\r\se[te b\trânul. Chiar întreaga natur\ pare oarecum
potrivnic\ oamenilor.

Ce n-am aflat eu pe timpul scurtei mele vie]i? Aici
un copil se joac\ printre flori; un tigru se n\puste[te
asupra lui, îl sfâ[ie [i-l m\nânc\. Dincolo, lâng\ un tufi[,
ni[te copila[i jucându-se ferici]i atra[i de frumuse]ea
otr\vitoare a boabelor ro[ii ale tufi[ului gust\ moartea
dintr-însele. Aici doarme un c\l\tor pa[nic la umbra unui
pom, dar un [arpe, furi[ându-se spre el, îl mu[c\ [i el
moare în cele mai îngrozitoare dureri. Da, toate din lume
se unesc spre a v\t\ma pe om [i a-i nimici lucrul mâinilor
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sale. Din nori sclipesc fulgere de foc, omoar\ oameni
[i aprind în fl\c\ri colibe [i palate. Apa inund\ cele
mai frumoase v\i, pustie[te cele mai bogate câmpii cu
sem\n\turi, surp\ case, îneac\ oameni [i animale. P\-
mântul începe câteodat\ s\ se cutremure, se zguduie
din temelii [i înghite pe oameni împreun\ cu locuin-
]ele lor. Aerul devine câteodat\ otr\vitor [i ciuma [i alte
boli însp\imânt\toare secer\ pe oameni cu miile [i îi
bag\ în mormânt. Cu pu]ine zile înainte, s-a ridicat o
furtun\ furioas\ cu ploaie toren]ial\ [i o grindin\ cu
piatr\ mare. Aceasta a distrus bogate seceri[uri, a rupt
cei mai frumo[i pomi cu fructele înc\ necoapte [i a
omorât multe animale de pe câmp, ba chiar [i câ]iva
oameni. 

Dar furtuni [i vijelii [i mai înfrico[ate se ridic\ în
pieptul omului. Sufletul s\u este [i mai de plâns [i cu
mult mai expus primejdiilor decât trupul s\u. Aceasta
nu prea se vede în afar\, dar din nenorocire este adev\rat.

De îndat\ ce începusem s\ meditez asupra oame-
nilor [i ajunsesem la o cugetare mai adânc\ m-am str\-
duit s\ v\d mai de aproape înclina]iile oamenilor. {i ce
am g\sit acolo? Eu gândesc c\ nu îi defaim cu nimic
dac\ spun c\ ei nu numai c\ sunt ni[te creaturi slabe [i
u[uratice, dar c\ au înclina]ie mai cu seam\ spre r\u.
Unii sunt atât de r\i, încât sunt mai primejdio[i între
dân[ii decât le-ar fi lor tigrii sau [erpii. De omoruri, de
alte crime [i de r\zboaie sângeroase nu vreau s\ mai
vorbesc, ci numai de r\ut\]ile obi[nuite.

To]i acei oameni pe care i-am cunoscut mai de
aproape au o mândrie prosteasc\. Ei se ridic\ asupra
altora, pre]uiesc din cale afar\ de mult pu]inul bun pe
care-l au [i nu voiesc s\ recunoasc\ deloc r\ul ce este
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înr\d\cinat în ei. Din contr\, ei mic[oreaz\ sau t\g\-
duiesc bunele calit\]i ale altora [i m\resc defectele aces-
tora sau le pun pe seam\ vicii de care ace[tia sunt str\ini.
Ei au pl\cerea aceasta de a vorbi de r\u pe al]ii sau de
a critica cele mai bune inten]ii ale acestora. Sunt f\r\
dragoste unii c\tre al]ii. Devin tri[ti dac\ al]ii sunt feri-
ci]i [i simt o bucurie r\ut\cioas\ pentru nenorocirea altora.
Caut\ s\ se în[ele [i s\ se mint\ unii pe al]ii [i s\ fie
nedrep]i la vânzare [i cump\rare. Pentru un cuvânt
sup\r\tor sau pentru o moned\ mic\ pot s\ ajung\ la
o mare ceart\. Furia mâniei lor este înfrico[\toare; ei
se blestem\ unii pe al]ii, î[i dau unii altora porecle
dispre]uitoare [i chiar se iau adeseori de p\r [i-[i cau-
zeaz\ r\ni sângeroase. Mul]i sunt st\pâni]i de avari]ie.
Cu toate c\ [i-au adunat bog\]ii mai multe decât le-ar
fi de trebuin]\ pentru între]inerea vie]ii lor, chiar de ar
tr\i o sut\ de ani, înc\ râvnesc tot mai mult dup\ bani
[i averi [i se chinuiesc zi [i noapte spre a le dobândi.
O mic\ pl\cere le face o mare mâhnire. Ei nu împ\r-
t\[esc altora nimic din prisosul lor, chiar dac\ ace[tia
ar trebui s\ se pr\p\deasc\ în lips\ [i mizerie; de-abia
îndr\znesc ei îns\[i s\ m\nânce îndeajuns. L\comia [i
interesul înlocuiesc adesea la copii iubirea fa]\ de p\rin]i.
Da, copiii doresc p\rin]ilor moartea. Ce poate fi mai
îngrozitor! Ce r\t\ciri grozave sunt asemenea vicii! Despre
celelalte pot numai s\ ro[esc, dar nu s\ vorbesc.

Din nefericire, aceast\ corup]ie a oamenilor este
general\. Tat\l meu mi-a ales ca înso]itori [i înv\]\tori
pe cei mai buni dintre tinerii [i b\rba]ii ]\rii. Dar [i
ace[tia nu sunt lipsi]i de patimi v\t\m\toare [i au mari
defecte. Numai atât, c\ ei [tiu s\ le ascund\ pe acestea
mai bine. De[i otrava [i veninul fierb în inima lor, ei
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zâmbesc [i arat\ o fa]\ prietenoas\. Ei chiar se întrec în
a m\ servi, a m\ înveseli [i-mi procur\ toate pl\cerile.
Îns\ fac aceasta nu atât din iubirea de mine, cât mai
ales ca eu s\ înduplec pe tat\l meu s\-i r\spl\teasc\ cu
slujbe onorabile [i b\noase. Pe cât de politicoas\ este
purtarea lor, pe atât de aspr\ [i împietrit\ le este inima.
Eu am observat adesea c\ ace[tia ce se poart\ fa]\ de
mine atât de servil, au mult\ îngâmfare [i asprime fa]\
de cei care sunt da]i spre slujirea lor. Ei sunt fal[i [i se
prefac fa]\ de mine [i unii fa]\ de al]ii, purtând în inima
lor pizm\ [i ur\. Da, am descoperit, c\ chiar acel om
c\ruia tat\l meu i-a încredin]at conducerea acestei case,
l-a în[elat.

Aceasta este o mare nerecuno[tin]\ din partea omului
pe care tat\l meu l-a ridicat din noroi, i-a oferit încre-
derea sa [i l-a înc\rcat cu binefaceri.

Când m\ gândesc la toate acestea, nu în]eleg de ce
f\cut Creatorul o astfel de lume? Nu se poate ca El s\
poat\ avea vreo mul]umire de la oamenii ce locuiesc
în ea. Eu nu pot s\ t\g\duiesc c\-mi este greu s\ tr\iesc
între asemenea creaturi, atât cele de sus, cât [i cele de
jos, ce sunt deopotriv\ de rele [i stricate.

– Pe tine nu te socote[ti între ei, zise Varlaam, [i te
consideri mai bun decât al]i oameni?

– O, nu, zise prin]ul, nicidecum. Bineîn]eles, eu a[
dori s\ fiu mai bun decât sunt ei [i a deveni [i mai bun
decât sunt eu acum. Îns\ din nenorocire n-am putut
ajunge pân\ aici. Eu observ în mine clocotiri de mân-
drie [i mânie, de ur\ [i pizm\. Ah, cât de multe am s\-mi
repro[ez! Adesea, aveam o înc\p\]ânare prosteasc\,
zicând c\ am dreptate, cu toate c\ pricepeam c\ nu
aveam dreptate. Adesea, eram sup\r\cios, nec\jeam pe
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tovar\[ii mei de joac\ cu capriciile mele nes\buite [i-i
pizmuiam dac\ ei ar\tau mai mult\ dib\cie decât mine
în exerci]iile cu arme. Pentru aceast\ purtare a mea, eu
mi-am f\cut adesea singur mustr\ri aspre.

Norocul, cum se obi[nuie[te a se zice, m-a favorizat
pe mine înaintea multor oameni, [i totu[i sunt un om
vrednic de mil\. Din bunurile acestei lumi, eu am tot
ceea ce pot s\ doresc. Îns\ pot eu s\ [tiu dac\ le voi
mai avea [i mâine? {i câte nu-mi lipsesc mie, spre a fi
un om bun! Un trup [ubred [i un suflet ruinat este partea
mea. Fiecare creatur\ este în felul s\u bun\ [i des\-
vâr[it\, numai omul nu este a[a. Nu pot s\ neg c\ am
observat la unii oameni [i oarecare p\r]i bune. Îns\, cine
nu este cu totul curat de orice r\u, cine nu este cu totul
bun, acela este o creatur\ nedes\vâr[it\.

Înc\ ceva! Eu [tiu c\ ar trebui s\ fiu mai bun, dar
nu [tiu cum am s\ încep. Iat\, aici este cauza nemul-
]umirii mele.

Ah, cine ar putea s\ m\ scape de îndoiala mea
asupra lumii [i a oamenilor, cine ar putea s\ îmi dea
l\murire despre moarte [i via]\, despre leg\tura lui Dum-
nezeu cu oamenii? Cine ar putea s\-mi lini[teasc\ su-
fletul [i s\ m\ pun\ în starea de a deveni un om bun,
acela ar fi omul meu! Înv\]\torii mei îns\ nu pot face
aceasta. Ei [tiu s\ vorbeasc\ cu mult\ p\trundere despre
cercuri, triunghiuri [i p\trate; ei [tiu s\ discute despre
cre[terea [i însu[irile plantelor, despre mersul stelelor
[i despre alte multe curiozit\]i, ceea ce este foarte fru-
mos [i poate s\ aduc\ mari foloase pentru aceast\ scurt\
via]\ p\mânteasc\. Îns\ pentru ceea ce îmi pare mai
vrednic de [tiut, despre aceasta ei nu [tiu s\ îmi dea
nici o l\murire mul]umitoare. Dar chiar de mi-ar da ei
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[i-o oarecare bun\ înv\]\tur\, tot nu [tiu s\-mi spun\
de unde trebuie s\ iau putere spre a o pune în practic\.

– Preaiubitul meu prin], zise Varlaam, tu ai meditat
despre starea oamenilor pe p\mânt mai serios decât ar
îng\dui vârsta ta. Vederea acelui b\trân [i cuvintele sale
]i-au dat, prin insuflarea lui Dumnezeu, cugetarea aceasta.
Cu toate acestea, mângâie-te! Dumnezeu, dup\ cum
n\d\jduiesc, î]i va aduce lumin\ în acest întuneric [i te
va îndrepta spre mântuirea dup\ care tânje[te inima ta.
Pentru aceasta am f\cut eu acest drum lung, de multe
mile, spre a te înv\]a s\ cuno[ti îndeaproape pe ade-
v\ratul Dumnezeu [i voin]a Sa. Cu ajutorul Lui, tu ai s\
g\se[ti în El odihna inimii [i chiar deplina fericire. Dar
pentru aceasta va fi nevoie de câtva timp. Eu, îns\, pot
veni la tine adesea [i s\ r\mân\ atât cât voie[ti.

– O, nepre]uitul meu b\trân în]elept, zise prin]ul,
atunci fii binevenit la mine! A[adar, aceasta este piatra
scump\, m\rg\ritarul despre care mi-ai vorbit? Eu gân-
desc c\ Dumnezeu te-a trimis aici la mine. O, stai cu
mine în acest palat; eu î]i voi orândui o odaie în care
s\ locuie[ti. Fii c\l\uzitorul meu, înv\]\torul meu, p\-
rintele meu! Dar vezi c\ soarele a apus de mult [i s-a
f\cut întuneric. Desigur, tu e[ti obosit [i sl\bit de drum
[i probabil c\ î]i este foame [i sete. Vino acum cu mine
la mas\; m\nânc\ cu mine [i apoi te voi duce s\ te
odihne[ti.

Varlaam ceru numai pâine, pu]ine curmale [i un pahar
cu ap\ rece.

Prin]ul porunci s\ se aduc\ toate. Varlaam se întrem\
[i se r\cori pu]in, iar prin]ul r\mase lâng\ el pân\ ce
Varlaam ispr\vi cump\tata sa cin\, apoi îl înso]i chiar
el la culcare. Dup\ ce prin]ul se dep\rt\, Varlaam, intrând
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în odaie, c\zu în genunchi [i se rug\ cu ardoare: „Dum-
nezeule, Dumnezeul meu, lumineaz\-m\ ca s\ vestesc
adev\rul T\u acestui fiu regesc, c\ruia odat\ îi vei în-
credin]a conducerea împ\r\]iei. Mi[c\ inima [i sufletul
lui nobil ce caut\ spre Tine! F\ ca prin el mul]i s\ ajung\
la cuno[tin]a adev\rului [i s\ afle mântuirea!
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CAPITOLUL VIII

Varlaam poveste[te

Pe când aurora dimine]ii se rev\rsa asupra p\du-
rilor de cedri [i palatul str\lucea în lumina primelor
raze de soare, Varlaam se ruga în lini[tea deplin\ a gr\-
dinii: „Dumnezeule Atotputernice [i Iubitorule de oameni!
Dup\ cum lumina dimine]ii se revars\ acum în lume [i
soarele î[i trimite razele sale, lumina lor înc\lzind p\-
mântul, tot astfel lumineaz\ [i înc\lze[te sufletul lui Iosafat,
ca el s\ Te cunoasc\ pe Tine [i pe Fiul T\u [i s\ do-
bândeasc\ via]a cea de veci!”.

Iosafat dormise pu]in în timpul nop]ii, c\ci era ne-
dumerit despre ceea ce avea s\-i spun\ Varlaam. {tia
pu]in despre Dumnezeu cel Atotputernic C\reia i se ruga
astfel: „O, Dumnezeule al cerului, Dumnezeule Cel ascuns
mie, Creator al tuturor fiin]elor! Descoper\-Te mie [i
f\-m\ s\ cunosc pentru ce sunt eu în aceast\ lume;
înva]\-m\ prin gura acestui om în]elept, pe care Tu mi
l-ai trimis, ce trebuie s\ fac ca s\ ajung, s\ în]eleg rostul
pentru care Tu m-ai f\cut!”.

Prin]ul, stând la fereastr\, v\zu pe trimisul lui Dum-
nezeu rugându-se îngenuncheat sub un palmier. Alerg\
la el, îl salut\ cu chipul luminat de bucurie, [i-i zise: 

– Acum, spune-mi ce aveai s\-mi spui. A[az\-te
aici lâng\ mine pe iarb\ [i spune-mi ce ]i-a descoperit
Dumnezeu!
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Varlaam [ezu lâng\ prin] [i zise: 
– Preaiubite prin]! Tu e[ti întristat tocmai pentru acel

lucru la care au cugetat oamenii cei mai vrednici [i mai
în]elep]i din toate timpurile. Îns\ ei în zadar s-au ostenit
dac\ nu au avut în]elepciunea cea de sus. Tu ceri l\-
murire despre înclina]ia rea a oamenilor, despre feluri-
tele lor neputin]e, despre suferin]a [i sfâr[itul lor. Mul]i
dintre filosofii lumii, ca [i tine, au în]eles doar în parte
în]elepciunea, bun\tatea [i atotputernicia lui Dumnezeu.
A[adar, ascult\!

Marea întrebare pe care un om poate s-o pun\, pentru
a deveni sfânt [i fericit [i s\ dobândeasc\ via]a ve[nic\,
este aceasta: de unde vine aceasta c\ oamenii sunt p\-
c\to[i, demni de plâns [i muritori?

La aceast\ întrebare î]i voi da acum unicul r\spuns
adev\rat, dup\ descoperirile lui Dumnezeu, care se cu-
prind în scrierile cele mai vechi [i cele mai demne de
credin]\.

Mai întâi î]i voi ar\ta pe scurt, cum Dumnezeu S-a
descoperit oamenilor prin cuvânt [i fapt\. Astfel tu vei
cunoa[te mai l\murit scopul înalt al tuturor descope-
ririlor lui Dumnezeu; vei în]elege cum s\rmanii oameni
p\c\to[i pot fi ajuta]i. Da, dac\ vei asculta cu aten]ie
toate istorisirile pe care eu ]i le voi spune cu de-am\-
nuntul [i pe rând, atunci Dumnezeu te va lumina [i vei
pricepe totul în întregime. De aceea, eu voi scrie, pentru
tine acest scurt cuprins [i-]i voi da pu]inele foi scrise.

Cinstitul [i cuviosul b\trân î[i împreun\ mâinile în
semn de rug\ciune, privi în t\cere câteva momente spre
cer [i începu a istorisi cum Dumnezeu a creat cerul [i
p\mântul, cum la cuvântul lui Dumnezeu, „s\ fie lumin\”,
adâncul întuneric s-a f\cut lumin\, cum cerul albastru
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s-a întins ca o bolt\ [i cum apele, care acopereau p\-
mântul, s-au strâns la un loc [i astfel uscatul s-a ridicat
deasupra m\rii; cum la atotputernicul cuvânt al lui Dum-
nezeu, „s\ se fac\”, au str\lucit pe cer soarele, luna [i
stelele [i cum, au încol]it în p\mânt iarb\ [i flori,
plante [i arbori de tot felul; cum la porunca lui
Dumnezeu, s-a umplut apa de pe[ti, aerul de p\s\ri [i
p\mântul de animale de tot felul [i cum Dumnezeu, la
urm\, a creat [i pe om dup\ chipul S\u [i i-a supus lui
animalele [i tot p\mântul.

Dup\ aceea, Varlaam istorisi cum Dumnezeu a pus
pe primul om, pe Adam, în Rai, în gr\dina prin care
curgeau ape bogate [i limpezi [i în care pomii aveau
fructe pre]ioase; cum Dumnezeu i-a dat lui Adam pe
Eva ca so]ie [i cum amândoi tr\iau în Rai într-o fericire
nespus\. 

– C\ci amândoi, zise Varlaam, erau nevinova]i [i buni.
Sufletele lor erau înc\ curate [i neatinse de patimi, tru-
purile lor înfloreau de tinere]e [i frumuse]e neve[tejit\.
Cu mintea cu care Dumnezeu îi d\ruise, puteau cu-
noa[te [i iubi pe Dumnezeu, Creatorul lor. Nu cuno[-
teau boala [i suferin]a, erau liberi de sl\biciunile oa-
menilor de ast\zi; erau nemuritori [i cu trupul. Pe Dum-
nezeu ~l sim]eau ca un tat\ plin de iubire pentru fii s\i.

– Toate acestea, strig\ prin]ul cu veselie, sunt ne-
spus de frumoase [i îmbucur\toare. {i se poate foarte
bine închipui c\ Bunul Dumnezeu a creat toate bune.
Dar pentru ce n-au r\mas pentru totdeauna a[a?

– Dumnezeu a dat omului o voin]\ liber\, zise
Varlaam. Din liber\ voin]\, ei trebuiau s\ fie buni [i sfin]i.
În scopul acesta i-a creat Dumnezeu [i pentru aceasta
le-a dat puterea. Pentru ca ei s\ se poat\ deprinde [i
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înt\ri în bine, El le-a dat o singur\ porunc\. Le-a în-
g\duit s\ m\nânce din to]i pomii gr\dinii, numai din
fructul unui pom i-a oprit s\ m\nânce. „C\ci dac\ ve]i
mânca dintr-însul, cu moarte ve]i muri.” Ei trebuiau s\
se sileasc\ s\ supun\ voin]a lor voin]ei Celui Preasfânt.
Trebuiau s\ se deprind\ a recunoa[te ca fiind bun tot
ceea ce Dumnezeu voie[te [i s\ urmeze poruncii Lui.
Îns\ oamenii au lep\dat porunca lui Dumnezeu. Un duh
r\u din bezna iadului, luând forma în[el\toare a unui
[arpe, îi am\gi. El îi îndemn\ s\ m\nânce din fructul
oprit: „Dac\ ve]i mânca dintr-însul ve]i [ti toate [i ve]i
fi asemenea lui Dumnezeu”. Ei crezur\ pe [arpe mai
mult decât pe Atotputernicul, Atot[tiutorul [i Atotbunul
Dumnezeu Care le d\ruise via]a [i tot ce era frumos [i
bun în jurul lor. Îngâmfarea, dorin]a nebuneasc\ de a
[ti totul, de a fi independen]i fa]\ de Dumnezeu, de a
fi asemenea Lui, de a deveni dumnezei, îi orbi. Privirea
fructului pl\cut de[tept\ dorin]a în ei. {i mâncar\ dintrîn-
sul. Urmarea: au p\r\sit pe Dumnezeu; duhul lui Dum-
nezeu s-a dep\rtat de la dân[ii, iar, ca pre] al l\comiei
lor, ei au devenit sclavi ai p\catului. Frica [i spaima îi
cuprinser\, nelini[tea începu s\-i st\pâneasc\, mustrarea
con[tiin]ei îi chinuia. Se ispr\vise cu fericirea lor.

Dumnezeu le anun]\ îndat\ pedeapsa. El, Cel Prea-
sfânt, Care ur\[te p\catul, zise c\tre Adam aceste cuvinte
zguduitoare: „Blestemat s\ fie p\mântul din cauza ta.
Spini [i p\l\mid\ î]i va cre[te ]ie [i cu osteneal\ te vei
hr\ni dintr-însul. Întru sudoarea fe]ei tale vei mânca
pâinea ta, pân\ ce te vei întoarce în p\mântul din care
e[ti luat”. Amândoi au fost izgoni]i de Dumnezeu din
Rai. Astfel a venit prin p\cat moartea în lume.
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Durere, mizerie, munc\ grea, boal\, acestea sunt ur-
m\rile p\catului. P\catul primilor oameni s-a mo[tenit
[i mai departe de to]i urma[ii lor. Oamenii nu s-au mai
asem\nat cu Creatorul lor, cu Dumnezeu cel Prea-
sfânt, ci cu str\mo[ii lor, primii p\c\to[i. Ei nu mai erau
uni]i cu Dumnezeu prin iubire [i sfin]enie, cum fuse-
ser\ primii oameni înainte de c\derea în p\cat, ci su-
fletul lor era îndep\rtat de Dumnezeu. {i dup\ cum
p\catul este mo[tenirea trist\ pentru to]i oamenii, tot
a[a este [i pedeapsa. P\mântul dac\ nu este cultivat
produce spini [i p\l\mid\; oamenii tot întru sudoarea
fe]ei lor trebuie s\-[i m\nânce pâinea lor, pân\ ce, dup\
o via]\ de osteneal\, se vor întoarce iar\[i în p\mânt [i
se vor preface în ]\rân\.

– Ah, zise prin]ul, toate acestea sunt foarte triste; dar
din nenorocire este prea adev\rat. Chiar eu simt în mine
ceva din p\catul primilor oameni, din îngâmfarea lor
de[art\ [i din pofta lor. {i eu în]eleg foarte bine c\ p\-
mântul nu mai poate fi un Paradis; o via]\ plin\ de
osteneal\ [i o continu\ fric\ de moarte sunt foarte po-
trivite ca s\ ]in\ în frâu pornirile p\tima[e ale oame-
nilor [i s\ umileasc\ mândria lor. Îns\ cu aceasta nu sunt
ajuta]i. Oare, Dumnezeu a l\sat pe oamenii p\c\to[i
prad\ mizeriei lor [i nu s-a mai interesat de dân[ii?

Varlaam zise: 
– Dumnezeu, Care este Sfânt [i Drept, Care nu las\

p\catul nepedepsit, a ar\tat c\tre oameni [i milostivirea
Sa. El a f\cut totul spre a-i ridica din starea nenorocit\
în care erau cufunda]i [i spre a-i face buni [i sfin]i, c\ci
ei în[i[i n-ar fi putut niciodat\ s\ se ajute, nu s-ar fi
putut elibera niciodat\ de p\cat [i de moarte. El cu-
no[tea c\derea lor înc\ din ve[nicie [i deci Se hot\râse
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ca s\-i mântuiasc\. Chiar primilor p\c\to[i, în Rai, [i
prin urmare [i urma[ilor lor p\c\to[i, le-a f\g\duit un
Mântuitor care s\ stârpeasc\ p\catul cu urm\rile lui ne-
norocite [i s\ biruiasc\ moartea. 

Varlaam povesti mai departe c\ oamenii s-au în-
mul]it foarte mult pe p\mânt, dar c\ purtarea [i cuge-
tarea lor, înc\ din tinere]e, mergea numai spre r\u; c\
Dumnezeu le-a spus prin dreptul Noe s\ se poc\iasc\,
c\ci altfel vor fi to]i pierdu]i printr-un mare potop; c\
Dumnezeu a poruncit lui Noe s\ construiasc\ o co-
rabie spre a sc\pa el cu familia sa, c\ oamenii n-au dat
ascultare dreptului Noe, cuvânt\torul drept\]ii, ci au st\-
ruit în nedreptate, p\cate [i vicii pân\ ce el a intrat în
arca sa. Varlaam descrise dup\ aceea cum cerul s-a în-
tunecat, cum a început s\ cad\ o ploaie necontenit\, cum
p\mântul a fost înecat de potop. El descrise ce groaz\
[i ce strig\te de jale a cuprins pe oameni [i cum ei c\utau
s\ scape suindu-se în arbori [i pe mun]i înal]i; cum
îns\ apele s-au ridicat din ce în ce mai sus, au acoperit
vârfurile celor mai înal]i mun]i [i au înecat pe to]i oamenii.

– În sfâr[it, zise Varlaam, cerul s-a luminat iar\[i,
iar apele s-au retras. Arca s-a oprit pe un munte. Noe
ie[i cu ai s\i din corabie [i aduse Celui Preaînalt jertf\
de mul]umire pentru sc\parea minunat\. Iar Dumnezeu
f\cu lui Noe un leg\mânt, cu fiii [i urma[ii s\i. Spre amin-
tirea acestuia, El f\cu s\ apar\ curcubeul în nori.

Prin]ul r\sufl\ greu [i zise: 
– Este îngrozitor cum oamenii prin nelegiuirea lor

au silit pe Dumnezeu ca s\ trimit\ asupra lor o astfel
de pedeaps\ însp\imânt\toare. Îns\ foarte îmbucur\tor
este cum Dumnezeu S-a ar\tat a[a de bun [i milostiv
fa]\ de acei oameni care L-au ascultat. Dar, dup\ aceste
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încerc\ri, s-au dep\rtat oamenii de la r\u [i au p\strat
leg\mântul pe care Dumnezeu îl f\cuse cu dân[ii?

Varlaam urm\ a povesti cum, dup\ potop, oamenii
s-au înmul]it iar [i au început s\ se r\spândeasc\ pe
toat\ suprafa]a p\mântului. Dar, din când în când, uitau
pe Dumnezeu, î[i f\ceau idoli [i se închinau lor. El
povesti cum Dumnezeu a ales pe cel mai bun om din
acel timp, pe Avraam, care era credincios lui Dumne-
zeu [i-L asculta, spre a p\stra pe p\mânt, prin el [i
prin urma[ii lui, credin]a într-un Dumnezeu adev\rat [i
n\-dejdea vie în Mântuitorul f\g\duit. 

– Dumnezeu, urm\ Varlaam, conduse pe Avraam
într-o ]ar\ în care curgea lapte [i miere. „Umbl\ înaintea
Mea [i fii f\r\ prihan\!”, zise Dumnezeu c\tre el. „Voi
înmul]i semin]ia ta ca stelele cerului [i prin unul din
urma[ii t\i se vor binecuvânta toate neamurile p\mân-
tului.” Dumnezeu repet\ aceast\ f\g\duin]\ fiului lui
Avraam, dreptului Isaac. 

Nepotului lui Avraam, Iacob, numit [i Israel, care a
avut doisprezece fii, i s-a descoperit de la Dumnezeu
c\ din unul dintre ace[ti doisprezece fii, din Iuda, se vor
trage to]i regii din timpurile viitoare. „Sceptrul din Iuda
nu se va dep\rta”, f\g\dui Dumnezeu, „[i nici pov\]ui-
torul dintre urma[ii lui, pân\ ce va veni Acela Care Se
va trimite. {i în Acesta vor n\d\jdui toate popoarele.”

Varlaam descrise cum Avraam a dus o via]\ de p\stor
[i cum a locuit în corturi; cum el, plin de cea mai adânc\
temere c\tre Dumnezeu, în\l]a în tot timpul câte un
altar lâng\ coliba sa [i din iubire de Dumnezeu era gata
întotdeauna s\ îndeplineasc\ [i cel mai greu lucru. Avraam
s-a ar\tat pa[nic, bun [i cu dragoste c\tre to]i oamenii,
iar Dumnezeu a binecuvântat pe Avraam cu atâta bog\]ie,
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încât el avea o mul]ime de robi [i servitoare, cirezi mari
de c\mile [i vite [i turme numeroase de oi. A[a c\ de-
venise atât de bogat ca [i un prin], iar Isaac [i Iacob au
mers pe urmele lui Avraam. Astfel, Dumnezeu S-a des-
coperit lor adesea [i i-a îmb\rb\tat, iar ei prin încre-
derea în Dumnezeu au fost întotdeauna mângâia]i [i
cu inima vesel\. Dar ei s-au socotit în aceast\ lume
numai ca ni[te c\l\tori str\ini, dorin]a [i n\dejdea lor
fiind îndreptate spre o alt\ via]\ în patria cereasc\.

Prin]ul Iosafat g\si o mare pl\cere în obiceiurile
simple [i felul de via]\ patriarhal\ a acestor evlavio[i
oameni precum [i în leg\tura lor statornic\ cu Dumnezeu.
Astfel, m\rturisi el, c\ ar tr\i mai bine într-o a[a colib\,
decât în palatul regal înconjurat de toate desf\t\rile.

Istoria lui Iosif îi pl\cu nespus de mult. El auzi, nu
cu pu]in\ emo]ie, cum pl\cutele vedenii cu snopii de
grâu [i cu luna [i unsprezece stele care se plecau înaintea
lui Iosif închipuiau viitoarea sa m\rire. Iosif, din pizm\,
a fost prigonit de fra]ii s\i [i a fost aruncat într-o fân-
tân\ seac\. Apoi, el a fost vândut ca sclav în Egipt [i
acolo a fost aruncat în temni]\ ca un f\c\tor de rele,
de[i era nevinovat. Îns\ el a dezlegat visul regelui cu
cele [apte vaci grase [i [apte vaci slabe [i cu cele [apte
spice pline [i alte [apte seci, spunându-i c\ ele închi-
puie [apte ani de îmbel[ugare [i [apte ani de foamete.
Ba mai mult, Iosif, prin m\suri în]elepte, a asigurat în-
treaga ]ar\ pe timp de foamete [i a ajuns la o mare vaz\.

Lacrimi curate curgeau pe obrajii îmbujora]i ai bu-
nului prin] când el auzi cum fra]ii lui Iosif au trebuit s\
se închine înaintea lui [i, f\r\ a-l cunoa[te, st\teau
înaintea lui îngenunchia]i cerându-i iertare. Cu toate
acestea, Iosif i-a iertat [i, plin de iubire, s-a f\cut cunoscut
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lor prin cuvintele: „Eu sunt Iosif fratele vostru. Mai
tr\ie[te tat\l meu?”. Foarte mult îi pl\cu prin]ului c\
bunul Iosif a chemat în Egipt pe tat\l s\u, pe fra]ii s\i
[i pe fiii acestora [i c\ recunosc\torul rege le-a dat lor
partea cea mai frumoas\ a ]\rii sale. În mod cu totul
deosebit admir\ prin]ul îns\ providen]a lui Dumnezeu
Care conduce pe oameni spre bine [i Care a condus
pe nobilul tân\r Iosif de la închisoare la tron.

Varlaam trecu apoi la istoria lui Moise. Cu mâhnire
afl\ prin]ul c\ unul din regii urm\tori a subjugat cu
mult\ cruzime pe israeli]i care acum erau un popor
mare [i i-a supus la lucr\ri foarte grele ca pe ni[te robi
[i chiar a poruncit ca pruncii lor de parte b\rb\teasc\
s\ fie arunca]i în ap\. Cu mult\ înduio[are auzi prin]ul
cum copilul mic, Moise a[ezat într-un sicria[ de pa-
pur\, a fost sc\pat de Dumnezeu [i a fost orânduit ca
izb\vitor [i conduc\tor. O sfânt\ evlavie umplu inima
prin]ului ascultând povestirea despre ar\tarea minu-
nat\ a rugului ce ardea, din care vocea lui Dumnezeu
vorbea [i poruncea lui Moise ca el s\ scoat\ pe popor
din Egipt [i s\-l duc\ înapoi, în }ara Sfânt\ în care
curge miere [i lapte. Pentru aceasta, el trebui s\ ves-
teasc\ regelui porunca lui Dumnezeu ca s\ lase po-
porul s\ plece. Varlaam povesti c\ regele nu voia s\
recunoasc\ nici un st\pân asupra sa [i nici s\ se îndure
de popor, astfel încât, spre a-l sili, Dumnezeu a trimis
asupra Egiptului un [ir de pl\gi, întâi mai mici, apoi
din ce în ce mai mari. De pild\, la început au c\zut o
mul]ime de ]ân]ari [i broa[te, împotriva c\rora regele
n-avea nici o putere, dar care pricinuiau un chin nesu-
ferit poporului egiptean; o molim\ pustiitoare a secerat
o mare mul]ime de c\mile, vite [i oi; mai apoi o furtun\
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îngrozitoare cu fulgere [i tr\snete s-a ridicat [i piatra a
distrus grânele de pe câmp [i pomii; nori de l\custe au
distrus frunzele arborilor; întuneric des a acoperit tot
Egiptul, încât nu se mai vedeau oamenii între dân[ii,
[i, în cele din urm\ a venit cea mai înfrico[\toare dintre
toate pedepsele: a fost omorât la miezul nop]ii fiecare
fiu, prim n\scut, de la fiul regelui, pân\ la fiul ulti-
mului om din Egipt. Atunci regele a rugat pe Moise prin
slujitorii s\i, ca s\ plece cu poporul evreu din Egipt.

Iosafat, ascultând cu mirare, zise: 
– Într-adev\r, Dumnezeu S-a ar\tat ca St\pân atot-

puternic al cerului [i al p\mântului, al tuturor f\ptu-
rilor [i peste via]a [i moartea oamenilor, ca un pedep-
sitor al asupritorilor [i ca un izb\vitor al celor asupri]i.
{i mai mult se mir\ prin]ul când auzi c\ regele, dup\
fiecare pedeaps\, f\g\duise c\ va elibera poporul, dar
niciodat\ nu [i-a ]inut cuvântul. Astfel c\ înc\ o dat\
[i-a schimbat gândul s\u [i a urm\rit pe israeli]i cu
armata sa, cu c\l\re]i [i cu c\ru]e pân\ la Marea Ro[ie
spre a-i pierde. Totu[i, printr-o minune a atotputerni-
ciei lui Dumnezeu, israeli]ii au trecut prin mare cu pi-
cioarele neudate, pe când regele [i armata sa s-au înecat
într-însa.

– Dumnezeu este drept!, strig\ prin]ul; dup\ cum
regele [i egiptenii lui au înecat pe copiii israeli]ilor, tot
a[a li s-a întâmplat [i lor.

Cu deosebire, Varlaam mai aminti c\ israeli]ii, care
au fost cru]a]i de toate pl\gile Egiptului, au junghiat
câte un miel în noaptea în care au fost elibera]i din
robia Egiptului [i cu sângele mielului au uns u[ile caselor
lor.
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– Aceasta este de o deosebit\ însemn\tate [i noi
vom reveni asupra ei în istorisirile urm\toare. 

Varlaam vorbi dup\ aceea despre c\l\toria [i r\t\-
cirea israeli]ilor prin pustiul arz\tor, despre pâinea pe
care Dumnezeu le-a dat-o din cer, despre izvorul cu
ap\ limpede pe care El l-a f\cut s\ ]â[neasc\ din stânc\
pentru poporul însetat, [i cu deosebire despre Legea
Sfânt\, despre cele zece porunci pe care Dumnezeu
le-a dat israeli]ilor de pe muntele Sinai, în chipul cel
mai solemn, între fulgere [i tr\snete.

Darea legii de[tept\ în prin] cea mai mare aten]ie.
El se rug\ de Varlaam ca s\ repete înc\ o dat\ cele zece
porunci [i apoi zise: 

– Ele mi se par a[a de l\murite [i sunt a[a de scurte
[i u[or de în]eles, încât nu mi-a[ închipui ceva mai
deosebit. Primele trei porunci se refer\ la religie, la cre-
din]a în Dumnezeu, la închinarea nepref\cut\ c\tre
Dumnezeu [i la cultul public, f\r\ de care nici o împ\-
r\]ie nu poate d\inui. A patra porunc\, cinstirea p\rin-
]ilor, este nu mai pu]in însemnat\; cinstind pe ei cinstim
pe Dumnezeu, nerecuno[tin]a [i neiubirea p\rin]ilor
trebuind chiar pedepsit\ [i de legile lume[ti.

Celelalte porunci: „S\ nu ucizi, s\ nu fii desfrânat,
s\ nu furi, s\ nu dai m\rturie mincinoas\, s\ nu pof-
te[ti femeia aproapelui t\u [i nici averea lui”, sunt ne-
ap\rat trebuincioase pentru oameni [i ele î[i au va-
loarea lor `n toate timpurile. Ele ofer\ tot ceea ce trebuie
s\ se ]in\ cu t\rie în fiecare popor: siguran]a vie]ii,
bun\ cuviin]a, credin]a [i sfin]enia c\s\toriei. Ce feri-
cit\ ar fi o ]ar\ în care s-ar urma aceste porunci!

Varlaam f\cu apoi înc\ o descriere a cultului pe care
Dumnezeu îl orânduise prin Moise spre a ]ine întotdeauna
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strâns\ leg\tura pe care Dumnezeu o f\cuse cu po-
porul S\u Israel. Varlaam descrise Chivotul Legii împo-
dobit cu aur în care se p\strau Tablele Legii, apoi cei
doi Heruvimi de aur care se aflau deasupra lui înge-
nunchia]i în rug\ciune [i cu aripile întinse fa]\ în fa]\
[i ar\tau locul unde Moise, din timp în timp, auzea vocea
lui Dumnezeu. Descrise mai departe cortul împodobit
cu stofe pre]ioase, numit tabernacol, în care se afla
Chivotul Legii, candelabrul de aur cu [apte lumini, altarul
t\mâierii [i marele altar de aram\ din fa]a cortului,
unde arhiereul îmbr\cat în ve[minte pre]ioase aducea
jertf\.

Toate acestea îi pl\cur\ foarte mult prin]ului.
– Noi, oamenii lega]i de sim]uri, trebuie s\ avem

ceva sim]it, zise el, care s\ ne aduc\ aminte de Cel
Nev\zut, de lucrurile dumnezeie[ti. C\ci dac\ noi cinstim
pe Dumnezeu în adev\r, apoi cinstirea de care este plin\
inima noastr\ trebuie s\ se reverse [i în afar\.

– Cultul israeli]ilor, zise Varlaam, nu era numai m\re]
în sine. Jertfele, altarul [i preo]ii în acela[i timp preîn-
chipuiau jertfa viitoare, cu mult mai mare [i mai sfânt\,
dup\ cum ai s\ vezi mai pe urm\, scumpul meu prin].

Prin]ul, care odat\ avea s\ fie rege, ascult\ cu o
deosebit\ aten]ie ceea ce Varlaam îi povesti din istoria
regilor. El se întrist\ când auzi c\ însu[i primul din ace[ti
regi, anume Saul, a alunecat din înalta sa demnitate [i
putere, în mândrie, despotism [i nedreptate. Din cauza
aceasta, prin dreapta hot\râre a lui Dumnezeu, [i-a
pierdut tronul [i via]a. 

– El îmi va servi spre îndreptare, zise prin]ul.
El se bucur\ când auzi despre tân\rul p\stor David

pe care Dumnezeu l-a chemat de la turm\ la tron,



60 Christoph von Schmid

despre tân\rul care a biruit pe vr\jma[ul uria[, despre
cânt\re]ul din harf\ ce cânta imnuri sfinte spre lauda
lui Dumnezeu [i vestind slava Mântuitorului ce avea s\
vin\. Adânc mi[cat, prin]ul zise:

– De s-ar cânta vreodat\ aceste imnuri de laud\ [i
de c\tre poporul meu! 

În]eleptele pilde ale lui Solomon, din care Varlaam
îi rosti câteva, îi pl\cur\ foarte mult [i gândi c\ [i el se
va str\dui s\ urmeze aceast\ în]elepciune în via]a sa.
Auzi cu uimire [i despre m\rea]a cl\dire a templului [i
strig\: 

– O, de a[ fi [i eu odat\ în stare ca s\ zidesc Celui
atotputernic un astfel de templu m\re]!

Varlaam povesti apoi cu durere cum fiul lui Solomon,
regele Roboam, n-a mai dat ascultare în]eleptelor sfaturi
ale tat\lui s\u, ci s-a condus numai dup\ sfaturile ne-
chibzuite ale oamenilor tineri care crescuser\ cu el, [i
cum, prin îngâmfarea [i prin purtarea sa nesocotit\, a
înt\râtat pe popor la revolt\. Cea mai mare parte din
popor l-a p\r\sit [i [i-a ales un alt rege. Astfel, de aici
încolo regatul împ\r]it a fost st\pânit de c\tre doi regi
dintre care mul]i au fost r\i, au avut lupte între dân[ii
[i au pustiit ]ara prin r\zboaie sângeroase, iar poporul
dec\zut împreun\ cu regele nu mai vizita templul [i
din cauza aceasta s-a s\lb\ticit [i chiar a c\zut iar\[i în
idolatrie. În cele din urm\, pentru revolta sa, pentru
dep\rtarea lui de Dumnezeu [i pentru neru[inarea sa,
poporul a fost pedepsit cu nenum\rate suferin]e.

– În aceste triste timpuri, zise Varlaam, Dumnezeu
a ridicat ni[te b\rba]i ale[i [i sfin]i.

El i-a luminat, i-a încurajat [i i-a înt\rit prin Duhul
S\u ca s\ spun\ cu t\rie adev\rul, atât regelui, cât [i



61Iosafat, o istorie de la începuturile cre[tinismului

poporului. El a trimis pe prooroci. Dup\ cum Dumne-
zeu a vestit prin Moise poruncile Sale poporului, tot
a[a a ar\tat prin prooroci îndeplinirea acestora. Dup\
cum Moise a înv\]at pe popor s\ cread\ într-un singur
Dumnezeu [i s\ se supun\ Lui, tot astfel au fost trimi[i
proorocii s\ conduc\ pe popor iar\[i la închinarea [i la
supunerea c\tre adev\ratul Dumnezeu.

Dintre ace[ti prooroci, cel mai mare a fost Ilie, un
al doilea Moise. Dup\ cum Dumnezeu Care a f\cut
cerul [i p\mântul S-a ar\tat în timpul lui Moise prin
mari minuni ca Domn al cerului [i al p\mântului, tot
a[a s-a întâmplat [i în zilele lui Ilie. Din porunca lui
Dumnezeu, Ilie a vestit regelui [i poporului: „Viu este
Domnul înaintea C\ruia eu stau: nu va mai fi în ace[ti
ani nici ploaie, nici rou\, pân\ voi zice eu”. {i din
aceast\ zi n-a mai c\zut din cer nici o pic\tur\ de
ploaie sau de rou\ [i au început a se usca câmpiile,
livezile [i arborii. O mare foamete s-a ivit din cauza acesta.
Mul]i oameni mureau de foame; de asemenea [i dobi-
toacele se pr\p\deau fiindc\ nu mai cre[tea nici un fir
de iarb\, iar izvoarele [i râurile secaser\. Dup\ ce
aceast\ mare nenorocire durase trei ani [i [ase luni, iar
poporul fusese umilit prin suferin]e spre a-[i aduce
iar\[i aminte de Dumnezeu, profetul Ilie a adus o jertf\
la care focul, c\zut din cer, a ars jertfa [i tot ce era pe
lâng\ dânsa, [i atunci tot poporul ce se închinase la
idoli s-a întors iar\[i c\tre unicul [i adev\ratul Dum-
nezeu [i a c\zut cu fa]a la p\mânt, închinându-se. Dup\
aceea, a plouat iar\[i, venind timpuri roditoare.

– Din aceasta eu mai v\d, zise prin]ul, la ce serv-
e[te r\ul în lume cu care eu, cu ajutorul în]elepciunii [i
bun\t\]ii lui Dumnezeu, niciodat\ nu m\ voi putea învoi.
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Toate relele naturale care nu par potrivite cu în]eleapta
orânduire a naturii sunt dup\ în]eleapta [i dreapta so-
cotin]\ a lui Dumnezeu, ca un mijloc pentru îmbun\t\-
]irea oamenilor.

Varlaam zise mai departe: 
– Proorocii au avut îns\ nu numai marea chemare

de a înv\]a poporul în credin]a `n Dumnezeu, dup\ cum
Moise ar\tase l\murit f\g\duin]a lui Dumnezeu despre
un Mântuitor, dar ei au [i înv\]at poporul ca s\ n\d\j-
duiasc\ în viitorul Mântuitor pe Care Dumnezeu Îl va
trimite spre mântuirea oamenilor. To]i au m\rturisit despre
El. Ei au stabilit timpul când [i locul unde avea s\ se
nasc\ El.

Ei au vorbit despre El cu adânc\ cinstire, cu bucurie
[i plini de n\dejde. L-au numit Sfetnic minunat, Alesul
lui Dumnezeu în Care Domnul a binevoit, Sfântul sfin-
]ilor, Unsul Domnului, Domnul Care a fost dat nou\ spre
îndreptare, binecuvântarea [i Mântuitorul neamului ome-
nesc, Domnul p\cii Care va aduce oamenilor pace ve[-
nic\, Împ\rat Ve[nic Care va ie[i din neamul lui David,
a C\rui împ\r\]ie se va întinde peste tot p\mântul [i
nu va avea sfâr[it, C\ruia se vor supune toate nea-
murile [i înaintea C\ruia vor îngenunchea to]i regii
p\mântului; Fiul Celui Preaînalt, Dumnezeu plin de
putere, Dumnezeu e cu noi. Ei proorociser\ [i c\ El va
trebui s\ sufere mult spre a mântui pe oameni, c\ va fi
dus la moarte ca [i un miel spre junghiere [i î[i va da
via]a Sa ca pre] de r\scump\rare pentru p\catele lumii.

Iosafat ardea de dorin]a de a auzi acum [i despre
Mântuitorul. Îns\ soarele era aproape de asfin]it [i
umbrele mun]ilor se întinseser\ mult deasupra v\ii. De
aceea zise Varlaam: 
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– Pentru ast\zi este destul. Eu vreau, scumpul meu
prin], s\-]i las timp, s\ te gânde[ti asupra celor auzite.
Mâine de diminea]\, dac\ va vrea Dumnezeu, ai s\ auzi
mai departe ceea ce este spre mântuirea ta [i a tuturor
oamenilor.

Cu inima mi[cat\ pentru cele istorisite, prin]ul mul-
]umi cuviosului b\trân [i abia putea s\ mai a[tepte
diminea]a urm\toare.
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CAPITOLUL IX

Varlaam poveste[te mai departe

Pe când se lumina de ziu\, iar luceaf\rul dimine]ii
str\lucea înc\ cu putere pe cerul f\r\ nori, Varlaam se
duse iar\[i în gr\din\. C\ci acolo se sim]ea mai u[or [i
mai vioi decât între zidurile palatului împodobit cu str\-
lucite frumuse]i, dar care p\lesc în fa]a frumuse]ii cerului.
Îndat\ se afl\ [i prin]ul iar\[i lâng\ Varlaam [i-l rug\ ca
s\ continue istorisirea sa.

– Cu pl\cere, zise Varlaam, am s\-]i vorbesc despre
descoperirile din ce în ce mai m\re]e ale lui Dumnezeu.
Tu ai f\cut bine c\ ai ascultat tot ceea ce ]i-am spus pân\
acum [i care se aseam\n\ cu dulcea auror\ ce împo-
dobe[te natura în aceast\ diminea]\. Eu cred îns\ c\
Dumnezeul C\ruia m\ rog va face s\ r\sar\ [i în inima
ta luceaf\rul dimine]ii [i s\ fie zi plin\ în sufletul t\u.

Varlaam continu\ s\ povesteasc\ [i istorisirea începea
ast\zi a[a: Când se împlinise timpul pe care Dumne-
zeu îl hot\râse în planul în]eleptei Sale judec\]i, a trimis
în lume pe unicul [i mult iubitul S\u Fiu. Fiul lui Dum-
nezeu S-a f\cut om spre a mântui pe oameni de p\cate,
de tic\lo[ie [i de moarte. Maria, Fecioara cea mai ne-
vinovat\ [i cea mai curat\, a fost aleas\ spre a fi Maica
Sa. Chiar înainte de na[terea Sa, un înger al lui Dum-
nezeu i-a spus ca s\-L numeasc\ Iisus, ce însemneaz\
Mântuitor. „C\ci, a zis îngerul, El va mântui pe poporul
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S\u de p\cate”. Apoi îngerul L-a numit [i Hristos, adic\
Unsul Domnului orânduit de Dumnezeu ca Arhiereu
ve[nic [i ca Împ\rat dumnezeiesc al oamenilor.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în cea mai
adânc\ s\r\cie [i umilin]\ în lume. Chiar de la na[terea
Sa a voit s\ arate c\ toat\ m\rirea lumii nu este nimic
în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeiescul Prunc a trebuit
s\ fie pus în ieslele unui staul, fiindc\ nu se g\sea un
loc mai bun.

Dumnezeu pream\ri îns\ pe Fiul S\u într-un chip
mai înalt, fa]\ de care toat\ frumuse]ea regilor p\mân-
te[ti este o umbr\ de[art\. Nenum\ra]i îngeri ai lui Dum-
nezeu, coborând din cer, l\udau pe Dumnezeul cerului
[i vesteau fericire oamenilor pe p\mânt. Ei vestir\ pacea
care, prin p\cat, disp\ruse [i care acum avea s\ se îm-
p\rt\[easc\ celor ce au bun\voin]\ între dân[ii. P\stori,
c\rora îngerii li se ar\taser\, alergar\ la ieslea din pe[-
ter\, privind cu bucurie pe Dumnezeiescul Prunc, [i
l\udar\, pream\rind pe Dumnezeu. Ni[te filosofi din neam
împ\r\tesc, condu[i de o stea minunat\, venir\ dintr-o
]ar\ str\in\ spre a se închina împ\ratului nou n\scut [i-i
aduser\, ca jertf\ [i daruri, lucruri scumpe din comorile
]\rii lor. Când mama aduse pe copil la templu spre a-L
prezenta înaintea Domnului, veni [i Simeon, un b\trân
sfânt. Luminat de Duhul lui Dumnezeu, recunoscu în
copil pe Mântuitorul Cel a[teptat [i-L numi pe El: Lumina
[i Mântuirea lumii.

– O, cât de m\re] începe istoria lui Iisus, zise prin]ul
împreunându-[i mâinile. Eu a[ fi vrut s\ fi fost unul din
p\storii de la iesle! Dac\ a[ fi tr\it atunci, a[ fi oferit,
`mpreun\ cu acei filosofi, toate comorile mele dumne-
zeiescului Prunc. {i cât de mângâietoare sunt pentru
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mine cuvintele lui Simeon! Lumina [i mântuirea sunt
tocmai acelea pe care le dore[te sufletul meu. Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, este într-adev\r Lumina lumii, zise
Varlaam. El a luminat pe oameni prin înv\]\tura Sa.

Însu[i Dumnezeu L-a orânduit pe El ca înv\]\tor al
oamenilor. El S-a ar\tat pe un munte îmbr\cat cu lumin\
cereasc\. Moise [i Ilie care, ca robi credincio[i ai lui
Dumnezeu, vorbiser\ cu sute de ani înainte cu patriarhii,
s-au ar\tat lâng\ Iisus în chipuri str\lucitoare [i o voce
din cer a strigat: „Acesta este Fiul meu Cel iubit; pe Acesta
s\-L asculta]i”.

Iisus mergea pretutindenti în ]ara iudeilor [i înv\]a
în toate cet\]ile [i satele, sub cerul liber [i în templu:
„C\ci pentru aceasta am venit”, zicea El. El ne-a înv\]at
c\ Dumnezeu, Atotputernicul St\pân al cerului [i al
p\mântului, este bunul nostru Tat\ [i noi to]i oamenii
suntem fiii Lui. De aceea, trebuie s\ iubim pe Dum-
nezeu mai mult decât orice [i pe semenii no[tri ca pe
noi în[ine. El este Lumina lumii [i ne-a înv\]at s\ tr\im
în iubirea [i lumina Sa [i s\ iubim aceast\ lumin\.
Dumnezeu r\sare soarele peste to]i oamenii [i peste
cei buni [i peste cei r\i; El face s\ plou\ peste câmpiile
[i gr\dinile noastre pe care le îmbrac\ cu verdea]\ [i
cu flori mirositoare. El hr\ne[te p\s\rile cerului; El îmbrac\
florile câmpului cu podoabe mai frumoase decât cele
rege[ti. Peste toate f\pturile sale îns\ a pus pe oameni.
Oamenii trebuie s\-L numeasc\ pe El Tat\ [i s\ se apropie
de El. „Fi]i sfin]i, zice Iisus Hristos, precum [i Tat\l vostru
Cel din ceruri Sfânt este!”

– Cât\ în]elepciune, strig\ Iosafat plin de bucurie.
Acesta este Adev\rul, Dumnezeu St\pânul Atotputernic
al cerului [i al p\mântului este Tat\l tuturor oamenilor!
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Dac\ Iisus Hristos ar fi înv\]at numai acest mare adev\r,
noi tot I-am fi datori cu o nesfâr[it\ recuno[tin]\! Cine
nu ar n\zui dup\ aceasta, ca s\ fie des\vâr[it dup\ cum
se cuvine fiilor lui Dumnezeu! A fi fiu al lui Dumne-
zeu este o cinste mai presus de orice cinste.

– Iisus n-a înv\]at numai cu cuvântul, zise Varlaam,
ci [i cu pilda Sa. El Însu[i a fost în tot ceea ce a f\cut [i
a suferit, chipul celei mai des\vâr[ite sfin]enii. El a
ar\tat în toat\ purtarea Sa cum trebuie s\ cugete [i s\
se poarte oamenii cu adev\rat buni ca ei s\ poat\ pl\cea
lui Dumnezeu. El era smerit [i blând din inim\; plin de
iubire [i de milostivire, mergea pretutindeni [i f\cea
binele; în cele mai mari suferin]e pe care le îndura din
iubire pentru oameni avea o îndelung\ r\bdare; El era
gata s\-[i dea chiar [i via]a Sa pentru oameni. Spre a
face voia Tat\lui S\u ceresc, El a împlinit totul. Întreaga
Sa via]\ a fost o permanent\ sl\vire a lui Dumnezeu [i
o necurmat\ binefacere pentru oameni.

Varlaam povesti câteva pilde cu Mântuitorul. Iosafat
afl\ în ele mult\ bucurie [i de aceea zise: 

– Ce pild\ de via]\ este Hristos pentru noi! Dac\ te
vezi întotdeauna înconjurat de oameni obi[nui]i, atunci
te crezi cu u[urin]\ destul de bun [i nu te îngrije[ti
deloc ca s\ devii mai bun. Via]a Lui va fi pentru mine
ca o oglind\ curat\ în care voi privi mereu spre a ajunge
asemenea chipului Lui.

– Iisus Hristos, zise Varlaam mai departe, este mân-
tuirea lumii. El S-a ar\tat ca trimis al lui Dumnezeu spre
a t\m\dui adâncile r\ni ale sufletului oamenilor, adic\
p\catele, [i a vindeca v\t\m\rile pe care p\catele le-au
pricinuit oamenilor, trupului [i sufletului. El S-a ar\tat
ca un înnoitor al naturii omene[ti degradate. Numai cu
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un cuvânt, cu un semn a f\cut pe orbi s\ vad\, pe surzi
s\ aud\, pe [chiopi [i ologi s\ umble. El a vindecat pe
lepro[i [i le-a dat iar\[i fa]\ omeneasc\, ce fusese înainte
mult desfigurat\. A înviat [i mor]ii. A zis odat\ c\tre o
copil\ care tocmai murise: „Fiic\, ]ie î]i zic, scoal\-te!”,
apoi c\tre un tân\r care era dus pe un pat la groap\:
„Tinere, ]ie î]i zic, scoal\-te!”, [i ei au înviat; El a strigat
chiar pe un mort care începuse s\ putrezeasc\ în groap\:
„Vino afar\!”, [i acela s-a sculat.

Faptele minunate ale lui Iisus au mi[cat mult sufletul
adânc întristat al lui Iosafat pentru feluritele sl\biciuni
ale oamenilor, pentru moarte [i putreziciune.

– Într-adev\r, strig\ el impresionat, Hristos a r\s-
pândit împrejurul S\u s\n\tatea [i via]a, a ajutat oric\rui
suferind [i a poruncit mor]ii; avea putere de a aduce
pe oameni iar\[i în acea stare fericit\ în care tr\iser\ în
Paradis înainte de c\derea în p\cat.

– Aceste binefaceri trupe[ti, zise Varlaam, aveau îns\
un scop mai înalt. Iisus a ar\tat prin acestea ceea ce se
vrea s\ fie sufletul omului. El a venit s\ înnoiasc\ pe
oameni care, cu sufletul, erau orbi [i surzi pentru adev\r,
în care chipul lui Dumnezeu era distrus c\ci ei muri-
ser\ prin p\cat.

Fiindc\ p\catul este cel mai mare r\u, r\d\cina ori-
c\rei tic\lo[ii omene[ti, Iisus a pus toporul la r\d\cin\.
El, Fiul lui Dumnezeu, Care din iubirea de oameni S-a
f\cut Om, a ar\tat prin cuvânt [i fapt\, c\ a venit în
aceast\ lume spre a slobozi pe oameni din robia p\ca-
tului; El a [ters vina [i pedeapsa p\catului [i a dat omului
puterea de a dobândi sfin]enia, c\ci „Fiul Omului a venit
s\ caute [i s\ mântuiasc\ pe cel pierdut”. {i-a început
misiunea Sa îndemnând pe oameni la poc\in]\, zicând:
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„Poc\i]i-v\, lep\da]i vicle[ugul din cugetele voastre”;
chema la Sine pe to]i cei ce z\ceau sub jugul p\catului
[i erau ap\sa]i de povara lui: „Veni]i la Mine to]i cei
asteni]i [i împov\ra]i, [i Eu v\ voi odihni pe voi. Lua]i
jugul Meu peste voi [i ve]i afla odihn\ sufletelor voastre.
C\ci jugul Meu este bun [i sarcina Mea u[oar\”. El a
iertat p\catele celor ce veneau la El [i se îndreptau.
Dar El are putere nu doar de a ierta p\catele, ci [i a [terge
urm\rile lor, c\ci a zis c\tre un oarecare om paralitic
care cerea s\ fie dus lâng\ Dânsul: „Iart\-]i-se ]ie p\ca-
tele tale; scoal\-te, ia-]i patul t\u [i mergi la casa ta”. {i
omul s-a sculat îndat\, fiind s\n\tos cu trupul [i cu su-
fletul [i s-a dus l\udând pe Dumnezeu.

El cere credin]\ înso]it\ de fapte, c\ci spune c\ doar
astfel oamenii pot s\ biruiasc\ toate piedicile spre bine,
toat\ puterea p\catului [i a r\ului. D\ credincio[ilor
putere pentru aceasta zicând: „Adev\rat zic vou\, de
a]i avea credin]\ numai cât un gr\unte de mu[tar, a]i
zice muntelui acestuia ridic\-te, [i se va ridica [i nimic
nu va fi vou\ cu neputin]\”.

 Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din iubire nes-
fâr[it\ c\tre oameni, {i-a luat asupra Sa p\catele noastre
[i S-a jertfit pe Sine pe Cruce, spre a cur\]i întreaga lume
de p\cat [i a o împ\ca cu Dumnezeu Tat\l. Aceasta a fost
prezis\ de c\tre prooroci mai dinainte. El a fost închi-
puit de mielul pe care israeli]ii l-au junghiat în seara
dinaintea ie[irii lor din Egipt [i cu sângele c\ruia au uns
locuin]ele lor, dup\ cum Dumnezeu poruncise prin Moise.
Dar ei au trebuit s\ junghie în to]i anii câte un miel,
numit mielul pascal, nu numai ca amintire pentru acea
eliberare din robia Egiptului, ci [i ca o preînchipuire a
Mântuitorului ce avea s\ vin\ spre mântuirea oamenilor
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din robia p\catului. {i-a adus via]a Sa jertf\ întocmai ca
un miel nevinovat [i f\r\ glas. El Însu[i a spus c\ va da
trupul [i sângele S\u pentru iertarea p\catelor, sufe-
rind pe Cruce.

La Cina cea de tain\, ultima împreun\ cu ucenicii
S\i, spuse Varlaam mai departe, cu adânc\ evlavie,
Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat Trupul [i Sângele
Lui cel Sfânt, cu care ne împ\rt\[im la fiecare Euha-
ristie, zicând: „Lua]i, mânca]i acesta este trupul Meu…
[i... acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care
pentru mul]i spre iertarea p\catelor se vars\”. El ni le-a
dat ca arvun\ pentru dobândirea vie]ii ve[nice. 

Tot la aceast\ sfânt\ Cin\ de tain\, Mântuitorul Iisus
Hristos a dat ucenicilor S\i, [i prin ei nou\, porunca:
„S\ v\ iubi]i unul pe altul dup\ cum Eu v-am iubit pe
voi. Nimeni nu poate s\ aib\ o iubire mai mare, decât
s\-[i pun\ via]a sa pentru prietenul s\u”. C\ci [i El [i-a
dat via]a pentru noi, în mâinile p\c\to[ilor. Ace[tia L-au
luat noaptea din gr\dina de pe muntele M\slinilor,
unde El se ruga; L-au prins, L-au legat cu frânghii, L-au
biciuit, I-au pus pe cap spre batjocur\, o coroan\ de
spini [i L-au r\stignit pe cruce. El, Împ\ratul cerului [i
al p\mântului, Care a f\cut toate cele v\zute [i nev\-
zute, se ruga pentru ace[ti uciga[i lui Dumnezeu Tat\l
zicând: „P\rinte, iart\-le lor c\ nu [tiu ce fac!”. Prin as-
cultare fiasc\ c\tre Tat\l S\u [i pentru iubire de oameni,
a suferit r\stignire pe Cruce.

Aici t\cu Varlaam, dar Iosafat nu se putu st\pâni de
a exclama cu putere: 

– Acesta este pentru mine lucrul cel mai uimitor
dintre toate: El, la a C\rui na[tere s-au bucurat îngerii,
El Care S-a ar\tat într-o slav\ a[a de mare pe acel munte
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[i peste care a venit glasul lui Dumnezeu din cer: „Acesta
este Fiul Meu Cel iubit!”, El s\ moar\ acum pe cruce,
în chinuri atât de mari! {i El a primit aceast\ moarte pe
Cruce, din iubire fa]\ de oameni! O, nu pot s\ spun
ceea ce simt! Inima mea arde de iubire pentru El. Eu
pot numai s\-L sl\vesc [i s\-I mul]umesc pentru tot ceea
ce El a suferit pentru noi oamenii, de la iesle pân\ la
Cruce!

– Da, zise Varlaam, atât despre na[terea Sa, cât [i
despre moartea Sa pe Cruce s-a scris ceea ce El Însu[i
a zis: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe
Fiul S\u Unul n\scut L-a dat, ca to]i care vor crede în
El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]a de veci”.

Iosafat împreunându-[i mâinile [i privind spre cer,
întâi nu spuse nimic, dar dup\ oarecare vreme întreb\:

– Dar ce s-a întâmplat mai departe?, începu el.
Povestirea nu se poate încheia cu moartea Sa.

Varlaam r\spunse:
– Trupul lui Hristos a fost luat de pe cruce [i pus în

mormânt. Îns\, iat\ c\ acum Se ar\t\ în chip de biruitor
al mor]ii. Înc\ din timpul vie]ii Sale p\mânte[ti a zis,
când a strigat pe cel mort din groap\: „Eu sunt Învierea
[i Via]a”. Acum, El Însu[i S-a sculat din mor]i [i a ie[it
viu din groap\ ca biruitor asupra mor]ii, a st\tut viu [i
sl\vit înaintea ucenicilor S\i [i le-a dat astfel o dovad\
v\dit\ despre via]a de dincolo de mormânt.

Moartea, ca desp\r]ire a sufletului de trup, a r\mas
pentru noi ca ceva de netrecut. Îns\ Iisus Hristos asea-
m\n\ moartea cu un somn: „Cine ascult\ cuvintele Mele
[i crede Celui ce M-a trimis pe Mine a trecut din moarte
la via]\. Cine ]ine cuvântul Meu, acela nu va vedea
moartea în veci”. Dar nu numai sufletul omului va tr\i
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dup\ moartea vremelnic\, dup\ cum vedem la Moise [i
Ilie pe care Dumnezeu îi luase de mult timp din aceast\
lume [i s-au aflat lâng\ Hristos pe munte la Schimbarea
la Fa]\; ci [i trupul omului, cu toate c\ a fost pus în
p\mânt [i a putrezit, va învia iar\[i [i va ie[i din p\mânt
luminos. Aceasta se va petrece potrivit asem\n\rii pe
care Iisus Hristos o face cu s\mân]a de grâu care fiind
pus\ în p\mânt, putreze[te într-însul, [i apoi se ridic\
iar\[i din p\mânt ca un spic sau ca o floare frumoas\.

– O, slav\ [i laud\ Domnului!, zise Iosafat. Mi s-a
ridicat o piatr\ grea de pe inim\. Moartea mi se p\rea
pân\ acum cel mai însp\imânt\tor lucru pe care puteam
s\ mi-l închipui. De acum îns\ pot s\ a[tept moartea
f\r\ spaim\. Acum nu trebuie s\ m\ mai întorc f\r\
mângâiere [i f\r\ n\dejde de la mormântul prietenilor
iubi]i. Laud\ [i mul]umire I se cuvine Lui, Biruitorului
mor]ii!

– Dup\ ~nvierea Sa, continu\ Varlaam s\ povesteasc\,
Iisus Hristos a mai petrecut patruzeci de zile cu uce-
nicii S\i [i a vorbit cu ei despre împ\r\]ia lui Dumnezeu.
El le-a f\g\duit înc\ o dat\ pe Sfântul Duh, Duhul ade-
v\rului despre Care El spusese înc\ înainte de moartea
Sa: „Duhul Sfânt pe Care Tat\l Îl va trimite vou\ întru
numele Meu, Acela v\ va înv\]a toate [i v\ va aduce
aminte toate câte v-am spus vou\”.

Înainte de a se ridica de pe p\mânt la cer, Iisus a
adunat pe ucenicii S\i înc\ odat\ împrejurul S\u pe un
munte [i le-a zis, stând în mijlocul lor: „Datu-Mi-s-a toat\
puterea în cer [i pe p\mânt. Drept aceea, merge]i [i în-
v\]a]i toate neamurile, botezându-le în numele Tat\lui,
[i al Fiului [i al Sfântului Duh. {i iat\, Eu sunt cu voi
pân\ la sfâr[itul veacului”. Dup\ aceea El i-a binecuvântat
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[i S-a ridicat spre cer [i a mers întru slava Tat\lui S\u.
El a f\g\duit c\ de aceasta vom avea [i noi parte [i noi
vom putea ajunge acolo unde este El acum.

Iosafat dorea tot mai mult s\ [tie despre cer. Varlaam
zise: 

– Dup\ cum un orb nu poate s\-[i închipuie fru-
muse]ea acestei lumi v\zute, tot a[a nu putem nici noi
s\ ne facem vreo idee despre frumuse]ea [i slava lumii
de dincolo.

Îns\ ceea ce ne-a spus Iisus Hristos despre aceasta
este îndeajuns; [i pe atât cât este de în]eles, pe atât
este [i de îmbucur\tor: „S\ nu se tulbure inima
voastr\”, a zis El ucenicilor S\i înainte de a Se în\l]a la
cer, „în casa Tat\lui Meu sunt multe loca[uri. Eu merg s\
v\ preg\tesc vou\ loc, [i v\ voi lua pe voi la Mine, c\
unde sunt Eu, [i voi s\ fi]i. {i iar\[i v\ voi vedea pe voi
[i inima voastr\ se va bucura [i nimeni nu va mai lua
bucuria voastr\ de la voi.”

– Mintea la cer, zise Iosafat, va fi pentru mine, de
acum înainte, una din gândirile cele mai pl\cute ale
mele. În aceast\ lume noi suntem numai ni[te str\ini [i
nu avem aici locuin]\ statornic\! To]i o s\ mergem
odat\ de aici. Ceea ce noi numim aici patria noastr\
este pentru noi numai o ]ar\ str\in\. Cât m\ bucur c\
exist\ pentru noi o patrie mai bun\! O, cât de bine va
fi [i acolo în casa p\rinteasc\, în casa Tat\lui Ceresc!

Varlaam povesti mai departe: 
– Pe când Iisus Se în\l]a la cer [i ucenicii priveau

spre Dânsul, un nor L-a ascuns de la ochii lor; atunci
doi îngeri au stat înaintea lor [i le-a spus c\ acest Iisus
Care S-a în\l]at de la ei la cer, tot astfel va veni a doua
oar\; [i despre aceasta a vorbit Iisus Hristos adeseori:
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„Fiul Omului va veni iar\[i întru slava Tat\lui S\u cu
sfin]ii S\i îngeri [i atunci va r\spl\ti fiec\ruia dup\
faptele sale”. Potrivit f\g\duin]ei Sale, mai apoi a trimis
ucenicilor S\i pe Sfântul Duh, pe Mângâietorul, Duhul
Adev\rului, Care este deofiin]\ cu Tat\l [i cu Fiul. Limbile
de foc, care s-au ar\tat în casa unde erau ucenicii adu-
na]i, [i s-au pogorât pe capul fiec\ruia, le ar\t\ în chip
v\zut puterea nev\zut\ a Sfântului Duh Care lucra
înl\untrul lor. Mintea le-a fost luminat\ de în]elepciunea
dumnezeiasc\, iar inima aprins\ de iubire pentru Dum-
nezeu [i oameni. Acum au priceput ceea ce le spusese
mai înainte Domnul. Având în ei putere de sus erau
plini de har [i mângâiere cereasc\. Astfel întrarma]i au
mers în toat\ lumea, dup\ porunca Domnului, predi-
când oamenilor de pretutindeni, ca trimi[i ai lui Dum-
nezeu, ca Apostoli, Evanghelia sau Vestea cea Bun\
despre Iisus Hristos Mântuitorul. Astfel s-a întâmplat c\
aceast\ Bun\vestire a ajuns [i în ]ara noastr\, [i la tine
acum.

Iosafat ascultase pe cinstitul b\trân cu aten]ie [i
evlavie adânc\, c\ci el auzea pentru prima oar\ istoria
lui Iisus Hristos. Cugetând adânc la iubirea jertfelnic\ a
Domnului pentru oameni, el zise c\tre b\trânul: 

– Chiar [i pentru mine {i-a dat via]a Sa, înainte ca
eu s\ m\ nasc? El ne-a iubit pe noi mai întâi. A[adar
cine este acela care s\ nu-L iubeasc\ pe El?

– Ceea ce ]i-am spus pe scurt, iubite prin], vei auzi
cu de-am\nuntul în zilele urm\toare, zise Varlaam. Vom
citi împreun\ scrierile despre Iisus Hristos, care au ajuns
la noi, [i m\ voi sili ca s\ ]i le t\lm\cesc. Multe adev\-
ruri de c\petenie pe care eu pân\ acum nu le-am putut
atinge, o s\ le în]elegi cu timpul. Astfel vei afla c\ Iisus
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Hristos a unit pe to]i ce cred în El, într-o Biseric\ în care
a orânduit predicarea necurmat\ a Cuvântului S\u [i îm-
p\rt\[irea Sfintelor Taine, ca astfel to]i oamenii timpu-
rilor viitoare care cred în El s\ se poat\ împ\rt\[i de
acea mântuire ca [i aceia care L-au v\zut cu ochii [i au
crezut într-Însul.

Tu vei cunoa[te, cu ajutorul lui Dumnezeu, c\ tot
ceea ce Iisus a înv\]at, a f\cut [i suferit, este plin de
în]elepciune dumnezeiasc\ [i de iubire. Vei afla c\ ferici]i
sunt cei ce cred [i împlinesc cuvântul Evangheliei.

Varlaam se scul\, rugându-se, privi spre cer [i zise
c\tre Iosafat care c\zu în genunchi: 

– Dumnezeu Cel Atotputernic, Care ]i-a deschis inima
spre a în]elege Cuvântul S\u, El s\ te binecuvânteze [i
s\ fie întotdeauna cu tine, ca s\mân]a cuvântului dum-
nezeiesc s\ aduc\ pentru tine [i pentru poporul t\u
roade înmiite.
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CAPITOLUL X

Robul credincios

Pe când prin]ul Iosafat petrecea cu Varlaam zile
fericite vorbind despre lucrurile cere[ti, ascultându-l cu
nesa], un slujitor idolesc care era la palatul prin]ului ca
servitor se duse la rege [i-i spuse: 

– Un cre[tin, cu chip c\ face nego] cu pietre pre-
]ioase [i m\rg\ritare, a intrat pe furi[ în palat la prin]ul
mo[tenitor [i, câ[tigându-i încrederea, face din el un
cre[tin. Ceasuri, chiar zile întregi, vorbesc între dân[ii.
Prin]ul ascult\ vr\jit cele ce-i spune [i nu mai d\ aten]ie
instruc]iei predat\ de ceilal]i înv\]\tori ai s\i. Bag\ de
seam\, împ\rate, ca nu cumva scumpul t\u fiu s\ devin\
cre[tin, dac\, din nefericire, nu este chiar!

Regele s-a înfuriat foarte la aceast\ [tire. 
– Ce cutezan]\, strig\ el, ce nelegiuire! N-am înde-

p\rtat eu oare pe to]i propov\duitorii acestei înv\]\turi?
N-am poruncit chiar s\ fie executa]i în public mul]i
dintre ace[ti înv\]\tori ce erau ascun[i în ]ar\, spre a
însp\imânta [i pe al]ii? {i, cu toate acestea, unul din
ace[ti oameni îndr\zne]i, ce dispre]uiesc zeii no[tri, a
cutezat s\ se apropie chiar de fiul meu, spre a-l în-
str\ina de mine, tat\l lui, [i de religia p\rin]ilor mei!
Aceast\ crim\ o va pl\ti nelegiuitul cu via]a sa. Îndat\
s\ porneasc\ garda mea, ca înconjurând palatul, s\ prind\
pe blestematul nelegiuit [i s\-l aduc\ legat. Va fi dus în
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mijlocul cet\]ii unde legat de un stâlp va fi ars în public.
Ace[ti str\ini vor în]elege ce înseamn\ ca cineva s\ mi
se împotriveasc\. Tot poporul va vedea dac\ Dumne-
zeul cre[tinilor va putea s\-l scape.

Zadi, cel mai b\trân sfetnic al regelui, care tocmai
se afla lâng\ el, f\cu semn preotului idolesc s\ se de-
p\rteze [i apoi zise regelui: 

– St\pânul [i regele meu, nu te gr\bi! Tu cuno[ti
cuvântul în]elept: „Cel mai bun sfat vine în timpul
nop]ii”. Nu te porni cu mânie; aceasta nu se cuvine
pentru nici un om, cu atât mai pu]in pentru un rege.
Eu te-am sf\tuit adeseori, când ai fost mânios, s\ amâni
pentru ziua urm\toare hot\rârea ta. Întotdeauna ai fost
a[a de bun, c\ ai ascultat sfatul meu; tu ai privit altfel
lucrurile dup\ ce ]i-a trecut mânia [i mi-ai mul]umit
pentru sfatul meu binevoitor. Te rog din suflet, ascult\-m\
[i acum. Este în interesul lini[tii [i mul]umirii fiului t\u
pe care, îndr\znesc s\-]i m\rturisesc, îl pre]uiesc atât
de mult ca [i pe tine, st\pânul [i regele meu! Î]i este
prea bine cunoscut, cum Iosafat, scumpul t\u fiu, a fost
mult timp foarte mâhnit. În]elep]ii t\i au încercat în zadar
s\-l înveseleasc\. Acest b\rbat str\in care, fie ce o fi, are
desigur gând bun pentru fiul t\u, [i-a luat asupr\-[i aceast\
osteneal\, [i dup\ cum am auzit, el a reu[it. Prin]ul,
scumpul t\u fiu, este acum vesel [i plin de via]\ ca
niciodat\. Cât l-ar îmboln\vi, dac\ tu, drept mul]umire
pentru binefacerea ar\tat\ c\tre fiul t\u, ai da ordin s\
fie executat acest binef\c\tor al s\u! O, desigur, nu ceea
ce i-a spus lui str\inul poate s\ fie r\u, ci ceea ce vrei
tu s\ faci ar îndep\rta pentru totdeauna de la tine, inima
fiului t\u. A[teapt\, a[teapt\, te rog în genunchi, amân\
pentru mâine împlinirea poruncii tale. 
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– Ei bine, zise regele, voi a[tepta pân\ ce va r\s\ri
soarele. Dar vei vedea c\ eu nu-mi schimb gândul meu.
Ura fa]\ de acest popor cre[tin este s\dit\ prea adânc
în inima mea. Ceea ce mi s-a povestit despre înv\]\tura
lor mi se pare nebunie. Cu toate acestea, destul! Voi
a[tepta pe mai departe pân\ diminea]\.

– A[adar, am cuvântul t\u?, zise Zadi, [i se dep\rt\.
El era credincios fa]\ de rege, [i-i dorea din inim\ numai
binele; deci ]inea de datoria sa ca s\-l opreasc\ în toate
chipurile de a face r\ul.

El avea un rob foarte credincios [i bun la suflet.
Zadi îi d\ruise libertatea, cu vreo trei ani înainte. Robul
primise cu lacrimi de bucurie acest dar, îns\ se rugase
cu mult\ c\ldur\ pentru favoarea de a-i sluji [i mai
departe. El îl slujea, din liber\ voin]\, tot a[a de credin-
cios ca [i mai înainte, ca rob; îndeplinea toate cu o
v\dit\ bucurie, chiar [i lucrurile cele mai grele. St\pânul
s\u care aproba pe cre[tini, de[i atunci nu m\rturisea
aceast\ credin]\, [tia bine c\ acest rob este cre[tin în
ascuns. El nu-l întreba îns\ niciodat\ despre aceasta,
neavând nimic împotriv\.

Zadi îl chem\ la sine pe acest slujitor la sine [i-i
zise: 

– Tu, Iona, mergi acum la castelul prin]ului. Inten-
dentul mi-a f\g\duit, cu învoirea prin]ului, c\-mi va tri-
mite câ]iva pe[ti aurii mici care se g\sesc în lacul gr\dinii.
Ei îmi vor servi ca podoab\ în fântâna artezian\ din
gr\din\. Aici ai câ]iva taleri; ace[tia s\-i dai intenden-
tului ca semn al recuno[tin]ei mele pentru osteneala
lui. Acum îns\ am s\-]i mai dau o alt\ îns\rcinare despre
care s\ nu spui nici unui om vreun cuvânt, decât numai
prin]ului. Nimeni nu trebuie s\ [tie c\ tu ai în castel o
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alt\ treab\, decât s\ ]i se dea de c\tre intendent pe[tii
f\g\dui]i [i s\ ar\]i prin]ului mul]umirea mea pentru
aceasta. Ascult\ acum, cu b\gare de seam\, ceea ce-]i
încredin]ez [i ai s\-i spui prin]ului.

 {i Zadi repet\ lui Iona de dou\-trei ori deslu[it [i-l
puse [i pe el s\ repete, spre a se încredin]a c\ acesta l-a
în]eles bine [i apoi zise: 

– Acum gr\be[te-te [i îndepline[te-]i bine îns\rcinarea!
Iona lu\ pentru aducerea pe[tilor o p\tur\ [i un

vas de lemn în forma unui butoia[, le puse în spinare
[i plec\ numaidecât la drum. Merse neîntrerupt pe
c\ldura arz\toare de la miezul zilei pe când câmpurile
[i drumurile erau pustii de oamenii ce c\utau umbra.
Seara, el ajunse la por]ile palatului, chem\ pe intendent
[i-l rug\ pentru pe[ti, îi încredin]\ talerii [i zise c\
dore[te s\ mul]umeasc\ prin]ului în numele st\pânului
s\u. Intendentul îl conduse în gr\din\ unde tocmai se
afla prin]ul.

Acesta din urm\ [edea cu Varlaam sub un palmier,
iar Varlaam îi citea tocmai istoria cu etiopianul, sluga
reginei Candachia, care fusese botezat de c\tre Sfântul
Apostol Filip.

Dup\ obiceiul oriental, robul r\mase la oarecare
distan]\, plecându-se adânc, stând cu mâinile încruci[ate
la piept.

Prin]ul care îl cuno[tea se scul\, se duse la el [i Iona
îi mul]umi pentru pe[ti [i zise apoi, dup\ ce intendentul
se dep\rtase: 

– Zadi, st\pânul meu, m-a îns\rcinat s\-]i spun: omul
str\in care este la tine, prietenul [i înv\]\torul t\u, se
afl\ în primejdie de a fi prins mâine [i executat. S\ ai
grij\ ca el s\ fug\ în grab\, spre a sc\pa de primejdie.
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Prin]ul se sperie [i oferi robului un dar ales pe care
acesta îns\ nu-l primi.

– Bucuria de a sluji prin]ului nostru, zise robul, îmi
este destul\ plat\. Prin]ul conduse singur, dup\ aceea,
pe s\rmanul rob în odaia pentru slugi [i porunci s\ fie
bine îngrijit.
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CAPITOLUL XI

Iosafat se boteaz\

Prin]ul se întoarse palid la fa]\ c\tre Varlaam [i, cu
semne v\dite de spaim\, zise: 

– O, preascumpul meu înv\]\tor, în care eu am mai
mult\ încredere [i iubire decât în oricare al]i oameni
din lume, regele vrea s\ te prind\ [i s\ te piard\.

Varlaam zise lini[tit [i f\r\ s\ se observe la el nici
cea mai mic\ urm\ de team\: 

– Fac\-se voia lui Dumnezeu! Eu stau în mâna Lui;
împotriva voii Sale, nici un fir de p\r din capul meu nu
se poate pierde. Dac\ Dumnezeu voie[te ca eu s\ mor
acum, apoi, m\ bucur c\ pot s\ adeveresc prin moartea
mea credin]a pe care o am în El [i în Fiul S\u Iisus
Hristos.

– Asta este nobil din partea ta, zise prin]ul; îns\ eu
[i mul]i oameni, avem înc\ mult timp nevoie de tine.
Tu trebuie s\ ne fii înc\ mult timp lumin\ [i mângâiere.

Acel om care mi-a vestit primejdia ce te amenin]\,
te sf\tuie[te s\ fugi degrab\. Urmeaz\ acest sfat; dup\
cum eu cred, este foarte bun. Cru]\ pe tat\l meu de o
crim\ [i pe mine care sunt încep\tor în credin]\ de o
durere nespus\. Fugi! Dar [i eu voi fugi cu tine, o bunul
meu p\rinte sufletesc, [i niciodat\ nu m\ voi mai des-
p\r]i de tine. Voi locui cu tine într-o colib\ s\r\c\cioas\;
cuvintele gurii tale întrec pentru mine orice podoabe [i
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bog\]ii ale palatelor rege[ti. Las\-m\ pe mine, fiul t\u,
ca s\ fiu sluga ta. Vreau s\ tr\iesc [i s\ mor al\turi de
tine.

– Nu, bunul meu fiu, zise Varlaam, s\ nu fie una ca
asta. Dumnezeu te-a rânduit pentru o chemare mai înalt\.
Tu vei purta coroana. Dumnezeu voie[te s\ pun\ în
mâna ta fericirea a nenum\ra]i oameni. Tu le vei ar\ta
nu doar binele vremelnic, dar vei putea ajuta ca ei s\
cunoasc\ pe adev\ratul Dumnezeu; po]i s\ înlesne[ti
ca sfintele Sale cuvinte s\ fie liber vestite, f\r\ împie-
decare. Este nevoie de pilda vie]ii tale petrecut\ în
Hristos pentru supu[ii t\i! Sub sceptrul t\u, ei vor duce
o via]\ lini[tit\ [i pa[nic\ în toat\ bun\cuviin]a [i fericirea.

– S\ dea Dumnezeu!, zise Iosafat. Eu voiesc s\ urmez
bunul t\u sfat [i voi r\mâne. Îns\ mai am o rug\minte
c\tre tine. Avem înc\ timp ca tu s-o îndepline[ti. Osta[ii
tat\lui meu nu pot s\ soseasc\ aici mâine mai înainte
de amiaz\; noaptea este deci tot a noastr\. De aceea,
ascult\ rug\mintea mea! Hristos Domnul a poruncit
propov\duitorilor Evangheliei nu numai s\ înve]e, dar
s\ [i boteze. El Însu[i a zis: „Cine nu se va na[te din
ap\ [i din Duhul Sfânt, nu va intra în împ\r\]ia lui
Dumnezeu”. La Duminica Cincizecimii, Petru a strigat
poporului ce se adunase: „Poc\i]i-v\ [i s\ se boteze
fiecare din voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea
p\catelor [i ve]i lua darul Sfântului Duh”. Acel etiopian
despre care chiar acum mi-ai citit a zis c\tre Sfântul
Apostol Filip: „Iat\, aici este ap\, ce m\ opre[te a m\
boteza?”. La care Sfântul Apostol Filip a r\spuns: „Dac\
crezi din toat\ inima ta, cu putin]\ este”; iar etiopianul:
„Cred c\ Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”. Tot astfel
zic [i eu. Inima mea dore[te aceasta, ca s\ mi se ierte
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p\catele [i eu s\ m\ nasc din nou spre via]a ve[nic\,
ca s\ fiu [i eu Biseric\. Iat\, acolo este apa, aici o inim\
credincioas\. Deci dar, boteaz\-m\!

– Fie, zise Varlaam.
Apoi se scul\ [i se duse cu prin]ul lâng\ un iezer

ce se afla în gr\din\. Luna se ridicase sus [i lumina cinstita
fa]\ a sfântului b\trân [i pe tân\rul care cu inima b\tând
puternic a[tepta cu înfrigurare lâng\ apa cea limpede a
iezerului. Cuviosul b\trân ridic\ ochii [i mâinile c\tre
cer [i zise: „O, Atotputernice Dumnezeule, înaintea C\ruia
noi st\m acum, Tat\l nostru ceresc, Care ai creat cerul
[i p\mântul, cu toate cele din ele [i pe noi oamenii,
Care e[ti atot[tiutor, sfânt, drept, milostiv, îndelung r\b-
d\tor [i de mare bun\tate; Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, Care, din iubirea c\tre noi oamenii, ai venit de
pe tronul Tat\lui T\u în aceast\ lume, ai luat firea
omeneasc\ [i }i-ai dat via]a pentru a ne mântui pe noi
de p\cate, de tic\lo[ie [i de moarte [i a ne da via]a
ve[nic\; Duhul lui Dumnezeu cel Sfânt Care ne sfin]e[ti
pe noi, ne cur\]e[ti sufletele noastre de p\cate [i le
înnoie[ti; Treime preasfânt\, pream\re[te minunile mi-
lostivirii Tale în acest fiu al T\u. F\, Preabunule P\rinte
ceresc, ca prin aceast\ sfânt\ tain\ rânduit\ de iubitul
T\u Fiu, Iisus Hristos, acest tân\r sfin]it de Duhul Sfânt
s\ înceap\ o nou\ via]\ ca o nou\ f\ptur\ cur\]it\ de
p\cate, plin de credin]\, speran]\ [i dragoste, [i bun\-
voin]a Ta s\ se odihneasc\ asupra lui pân\ ce îl vei lua
odat\ la Tine întru m\rirea Ta!

{i Iosafat, cu adânc\ evlavie, zise: „Amin”.
Varlaam îl întreb\ apoi: 
– Iosafat, crezi tu în Dumnezeu Tat\l, Creatorul Atot-

puternic al cerului [i al p\mântului? Crezi în Iisus Hristos,
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Fiul Unul-N\scut al lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru?
Crezi în Sfântul Duh Care ne sfin]e[te pe noi [i din
oameni p\c\to[i ne face fii ai lui Dumnezeu [i Care te
va uni pe tine cu soborul sfin]ilor, cu Biserica?

Iosafat r\spunse la fiecare din cele trei întreb\ri, cu
inima vesel\: „Cred!”. Varlaam îl întreb\ a treia oar\: 

– Voie[ti tu Iosafat s\ fii botezat? {i Iosafat r\s-
punse cu arz\toare dorin]\: 

– Da, voiesc.
Varlaam îi f\cu semn s\ intre în iezer. Iosafat intr\ în

ap\ [i se afund\ de trei ori. Varlaam rosti sfintele cuvinte:
– Se boteaz\ robul lui Dumnezeu Iosafat, în nu-

mele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin!
Dup\ aceea zise Varlaam: 
– Ceea ce s-a petrecut acum în mod v\zut în-

seamn\ ceea ce s-a s\vâr[it înl\untrul t\u. Tu te-ai n\scut
acum din ap\ [i din Duhul Sfânt. P\catele tale s-au iertat;
tu ai acum puterea de a birui toate pornirile [i poftele
p\c\toase. Lucreaz\ acum cu acest dar sfin]itor [i du o
via]\ sfânt\.

Varlaam îl ridic\, îl îmbr\]i[\ [i ad\ug\: 
– Domnul fie cu tine! P\ze[te poruncile Sale [i atunci

vei intra în via]a de veci. Iar acum, zise Varlaam, este
timpul ca s\-mi iau toiagul [i s\ plec. R\mâi s\n\tos,
preaiubite fiu de rege [i s\ dea Dumnezeu ca tu s\ devii
odat\ un bun rege.

Iosafat îi oferi mult aur pentru nevoile drumului. Îns\
Varlaam zise: 

– Eu n-am nevoie de acesta. Domnul a zis Aposto-
lilor S\i: „Nu purta]i nici aur, nici argint la brâiele voastre”.
El se va îngriji [i de mine. Mie îmi trebuie pu]in [i acest
pu]in Domnul meu mi-l va da pretutindeni.
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– Atunci îng\duie-mi cel pu]in, zise prin]ul, s\ te în-
so]esc o distan]\ oarecare. Eu [tiu în mun]ii din apro-
piere, drumul cel mai ascuns pe unde c\l\re]ii tat\lui
meu nu pot s\ te urm\reasc\. Las\-m\ s\ fiu înso]itorul
t\u. Nu pleca singur! 

– Dumnezeu m\ va înso]i, zise Varlaam. Eu nu merg
singur, El este cu mine. 

– Dar, zise prin]ul, eu doream s\ m\ mai bucur cel
pu]in câteva momente de prezen]a ta [i s\ mai aud câteva
cuvinte ale vie]ii ve[nice din gura ta. Las\-m\ cel pu]in
s\ merg pu]in cu tine.

– Ei bine, s\ mergem împreun\, zise Varlaam. 
Ei merser\ împreun\. Stâncile [i arborii aruncau

umbre întunecoase în drumul lor. Luna îns\ lumin\ cu
putere. Deodat\ se acoperi de nori, nu dup\ mult timp
lumin\ iar\[i la fel de str\lucitoare ca mai înainte. 

– Iat\, zise Varlaam, a[a se întunec\ [i sufletul t\u
uneori de norii îndoielii, ai încerc\rilor [i a tot felul de
întrist\ri. Dar mângâie-te! Norii se vor împr\[tia iar\[i.

Drumul pe care ei mergeau ducea când la dreapta,
când la stânga pe lâng\ pr\p\stii însp\imânt\toare.

– Tot a[a de îngust\ [i grea este calea c\tre cer, zise
Varlaam. S\ nu te aba]i nici la dreapta, nici la stânga de
pe aceast\ cale. Când zorile dimine]ii mijeau [i luna se
ascundea dup\ nori, Varlaam zise lini[tit: 

– Acum este timpul ca tu s\ te întorci, ca astfel osta[ii
regelui s\ te g\seasc\ acas\.

– Ah, preaiubite p\rinte, zise prin]ul, a[adar, vrei
s\ m\ la[i singur între oamenii care nu cunosc pe Dum-
nezeu [i ur\sc pe iubitul S\u Fiu? A[adar eu n-o s\-]i mai
v\d chipul? 
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– Mângâie-te, zise Varlaam. Nici tu nu vei fi singur,
Dumnezeu va fi pretutindeni cu tine.

Iosafat izbucni în lacrimi. Varlaam îi zise: 
– Nu plânge! Ne vom revedea. Cre[tinii nu se v\d

niciodat\ pentru ultima oar\. Dup\ cum sper, noi ne
vom revedea în ceruri. Da, sufletul meu îmi spune c\
ne vom vedea înc\ o dat\ [i aici pe p\mânt.

Varlaam plângea, îmbr\]i[ând pe prin] [i zise printre
suspinuri: 

– R\mâi statornic în credin]\; iube[te pe Dumnezeu
mai presus de toate [i pe oameni ca pe tine însu]i! Mergi
în pace [i Domnul fie cu tine!
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CAPITOLUL XII

Prizonierul

De-abia ajunse Iosafat în palatul s\u când cetele de
solda]i ale tat\lui s\u sosir\. Însu[i regele era în mij-
locul lor. El intr\ în înc\perea în care se afla prin]ul [i
strig\ cu asprime: 

– Unde este în[el\torul care se pref\cea c\ face nego]
cu pietre scumpe? Eu am de gând s\-i dobor nego]ul.
Unde se ascunde? 

– Acel cinstit om a plecat, zise prin]ul.
– A plecat?, strig\ regele foarte surprins. Apoi, încre-

]indu-[i fruntea, întreb\ cu o privire întunecat\: 
– … încotro? 
– Nu [tiu, zise prin]ul; el nu mi-a spus.
Regele porunci osta[ilor s\i s\ se împart\ prin toate

]inuturile spre a-l prinde.
– Cel care mi-l va aduce, zise el, eu îl voi r\spl\ti

bine. Dup\ aceea, zise c\tre prin]: dup\ cum am auzit,
omul acesta este cre[tin?

– A[a este, zise prin]ul, [i acum sunt [i eu cre[tin.
– {i tu?, strig\ regele tremurând de spaim\ [i de mânie.

Asta-i îngrozitor! Acesta este cel mai dezgust\tor lucru
pe care tu ai putut s\ mi-l spui vreodat\. Chiar numele
de cre[tin îmi este foarte urât. Eu am dat porunc\ ca
to]i care poart\ acest nume s\ fie izgoni]i din împ\r\]ia
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mea sau s\ fie omorâ]i. Cum ai putut, nelegiuitule [i
nesocotitule, chiar tu s\ devii cre[tin?

– Oh, tat\!, zise prin]ul, despre aceast\ porunc\ eu
n-am auzit nici un cuvânt. Aici, îndep\rtat de lume, îmi
era pân\ acum cu totul str\in numele de Hristos. Din
gura acelui om în]elept, l-am auzit pentru prima oar\. O,
preaiubite tat\, de ai [ti cât\ fericire am g\sit în Hristos,
oh, desigur chiar tu însu]i te-ai face în acest ceas cre[tin!

– Eu?, strig\ regele înfuriat [i b\tând din picior. O,
nebunule, aceasta n-o s\ se întâmple niciodat\.

El porunci prin]ului s\ nu mai zic\ nici un cuvânt.
– Te pedepsesc ca s\ petreci ca prizonier în acest

castel pân\ ce î]i vei veni în min]i, zise el.
Sup\rat, regele îi întoarse spatele [i plec\. Iosafat,

îns\ era foarte întristat pentru preaiubitul s\u înv\]\tor.
El se sui pe zidul castelului [i v\zu cum cetele de osta[i
ai tat\lui s\u se dep\rtau cu o iu]eal\ uimitoare. Cu
spaim\, el z\ri c\ o ceat\ de pedestra[i care erau foarte
deprin[i cu c\r\rile mun]ilor apucase pe poteca pe care
o luase Varlaam înainte. Frica mare ce îl cuprinse îi
d\du n\dejde, de aceea începu s\ se roage astfel: „O,
preaîndurate Dumnezeule”, strig\ el, „scap\-l pe credin-
ciosul t\u rob! Nu l\sa ca Varlaam s\ cad\ în mâinile
urm\ritorilor s\i!” 

Prin]ul se duse înl\untru [i se rug\ în genunchi cu
mult\ credin]\ pentru Varlaam. Dup\ o vreme se ridic\
lini[tit. Dar nelini[tea veni iar\[i [i atunci se duse în
gr\din\ cutreierând aleile [i potecile ascunse. În locul
unde petrecuse cu Varlaam cele mai fericite ore, înge-
nunche [i se rug\ iar\[i cu st\ruin]\: „Bunule Tat\
Ceresc, precum scumpul T\u Fiu S-a rugat }ie în
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întristarea Lui de moarte, în acea gr\din\, tot a[a m\
rog [i eu acum c\tre Tine: treac\ paharul acesta!”.

Prin]ul refuz\ s\ m\nânce la prânz [i toat\ ziua o
petrecu numai în rug\ciune. C\tre sear\, se isc\ deodat\
în castel un mare zgomot. Mai multe voci strigar\: „L-au
prins [i îl aduc!”. To]i slujitorii prin]ului câ]i erau în
palat, to]i lucr\torii din gr\din\ alergar\ prin poarta
mare c\tre puntea de trecere. Prin]ul suspina [i tremura.
„Ei bine”, zise el, fac\-se voia Ta, o, P\rintele meu Ceresc,
iar nu a mea”.

El merse cu inima ap\sat\ spre poarta unde câ]iva
c\l\re]i st\teau pe caii lor grei înaintea cetei de osta[i. 

– Prizonierul, ziser\ ei, va fi îndat\ adus aici legat.
Prin]ul zise ca pentru sine: 
– Eu nu voi l\sa pe cuviosul b\trân; îl voi înso]i

pân\ la rege. Nu m\ voi l\sa desp\r]it de el [i vreau s\
fiu ars împreun\ cu el. Eu vreau s\ merg la moarte cu
el.

Un ofi]er tocmai atunci intra pe poart\ [i zicea: 
– Nelegiuitul t\g\duie[te c\ ar fi fost vreodat\ în

acest castel; spune c\ n-a dat niciodat\ ochii cu prin]ul
[i c\ n-a vorbit nici un cuvânt cu dânsul. Dar vor ie[i
la iveal\ minciunile sale. De aceea, am poruncit ca s\
fie adus mai întâi aici. Câ]iva oameni din castel trebuie
apoi s\ mearg\ cu mine înaintea regelui [i s\ m\rturi-
seasc\ împotriva lui.

– Da, striga închin\torul idolesc, b\tând din palme,
eu [i to]i care ne afl\m aici vom pedepsi minciuna lui.
Se va vedea c\ este un mincinos neru[inat [i o s\-[i ia
plata sa în fl\c\ri.
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La aceste vorbe, fa]a prin]ului se lumin\. „Slav\ Dom-
nului, voi n-a]i g\sit pe cuvios…., omul pe care îl c\uta]i,
n-ar fi min]it”.

Prizonierul era un om în vârst\ cu o bun\ înf\]i[are.
– Vai, strig\ idolatrul sup\rat, nu este el; voi n-a]i

prins pe cel adev\rat. 
To]i care erau de fa]\ înt\reau ce spunea acesta: 
– Nu, nu este el. Acest om n-a venit niciodat\ în

castel; el ne este cu totul necunoscut.
Ofi]erul porunci ca s\ dezlege pe prizonier [i s\-i

dea drumul, cerându-[i iertare fa]\ de el pentru o su-
p\rare a[a de mare.

Solda]ii murmurau c\ le sc\p\ o mare recompens\.
Prin]ul îns\ mul]umi lui Dumnezeu plin de n\dejde c\
Varlaam, prin ajutorul lui Dumnezeu, a sc\pat din mâinile
regelui.

Între timp, regele a[tepta în palat cu ner\bdare în-
toarcerea g\rzilor trimise. Ei venir\ cu to]ii înapoi f\r\
nici o isprav\. Atunci, printr-un curier, el porunci tu-
turor guvernatorilor [i demnitarilor spre a cerceta [i în
cele mai dep\rtate locuri ale împ\r\]iei sale pe acel
cre[tin ascuns [i a-l preda regelui. Spre marea lui sup\-
rare, nimeni nu putu s\-i dea vreo [tire despre omul
pe care-l c\uta. El porunci apoi s\ se descrie cu de-am\-
nuntul chipul [i îmbr\c\mintea acestuia. Î[i zise: 

– Dac\ voi reu[i s\ am în st\pânirea mea pe acel
fals negu]\tor, atunci, prin promisiuni sau prin ame-
nin]\ri înfrico[\toare, îl voi aduce în stare ca el s\-[i
retrag\ cuvintele [i s\-[i lepede înaintea prin]ului p\-
rerile nebune[ti [i r\t\cite. Dup\ cum prev\d, aceasta
are s\ vindece nebunia tân\rului orbit. 
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Îns\ toate cercet\rile r\maser\ zadarnice [i nu se
afl\ în toat\ împ\r\]ia nici o urm\ despre cel c\utat.

Iosafat era acum bine încredin]at c\ Dumnezeu,
c\tre Care el se rugase din inim\, luase pe Varlaam în
sfânta Sa paz\ [i îl acoperi de primejdie. El mul]umi
prin rug\ciune lui Dumnezeu din inim\ [i petrecu de
acum, în captivitatea sa, foarte mul]umit [i fericit. Petrecea
în lini[te citind din Sfânta Evanghelie [i din Epistolele
Sfântului Ioan pe care Varlaam i le d\ruise. În fiecare
zi, în anumite ceasuri st\tea doar în rug\ciune. Pe
lâng\ aceasta, el nu uita a se instrui bine în tot ceea ce
înv\]\torii puteau s\-i dea cu privire la politic\, la arta
r\zboiului [i alte [tiin]e ce preg\tesc un viitor rege.
Varlaam îl sf\tuise s\-[i dea silin]a spre a-[i însu[i toate
acestea pentru a nu se face vinovat nici de cea mai
mic\ neglijen]\.

Prin]ul, ajutat [i de iste]imea sa, deveni în scurt timp
foarte înv\]at [i instruit, iar înv\]\torii s\i nu se d\deau
în l\turi a-l l\uda înaintea regelui. Regele primea cu
bucurie aceste ve[ti [i încercându-l el însu[i era uimit
de priceperea sa. Asemenea [i despre purtarea prin]ului
el nu auzi decât de bine. La el nu se putea vedea nimic
din obiceiurile zburdalnice ale tinere]ii [i izbucnirile
repezi de mânie. Dimpotriv\ blânde]ea, mila, noble]ea
sufleteasc\ se v\deau în toate câte le f\cea [i se îm-
pleteau în sine armonios cu în]elepciunea, curajul [i
hot\rârea sa. Purtarea sa plin\ de cuviin]\ [i demnitate
îl mul]umi pe rege care n-avea nimic împotriva sa decât
c\ era cre[tin. De aceea, f\cu o nou\ încercare spre a-l
abate de la aceasta. Trimise la dânsul mai mul]i înv\]a]i
ce erau vesti]i în]elep]i în împ\r\]ia sa spre a-l înstr\ina
de la cre[tinism. Dar nu izbutir\. Ba înc\, cel mai în]elept
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dintre ei, un b\trân cinstit [i foarte înaintat în vârst\,
tocmai acel om ce prezisese c\ Iosafat are s\ fie un rege
mai mare decât tat\l s\u, ascultând cu mirare cuvintele
în]elepte ale lui Iosafat, deveni el însu[i cre[tin [i m\r-
turisi aceasta înaintea regelui, f\r\ a ascunde ceva. Când
regele auzi aceasta, zise: 

– Ei bine, fiindc\ s-a întâmplat a[a, nici eu nu pot
schimba nimic. Împotriva cuget\rii unui om nu se poate
întrebuin]a nimic.

Într-o bun\ zi se duse la prin] [i-i zise: 
– Tu mi-ai spus adeseori despre credin]a ta, singura

adev\rat\, dup\ cum o nume[ti, c\ din roade ea se cu-
noa[te. De aceea, eu vreau s\ fac o încercare [i s\-]i
încredin]ez ]ie spre conducere o parte a ]\rii mele. Fii
regele ei [i domne[te dup\ placul t\u. Atunci vom
vedea ce va ie[i la sfâr[it. Bag\ bine de seam\, ca nu
cumva aceast\ încercare s\ nu izbuteasc\. Dac\ va
avea un sfâr[it trist, atunci tu nu vei mai fi mo[tenitorul
tronului. A[a c\ voi fi nevoit s\-]i iau înapoi [i mica
parte a împ\r\]iei, a c\rei cârmuire ]i-o încredin]ez acum.

Regele Avenir c\l\tori apoi cu prin]ul în provincia
în care urma s\ domneasc\ [i porunci ca cetatea în care
va locui s\ fie preg\tit\ pentru ceremonia de primire.
Dup\ obiceiul oriental, aceasta se f\cu cu mult\ pomp\.
Un elefant alb, împodobit cu ]es\turi de purpur\ [i
brodate cu aur, purta dou\ tronuri de aur care scânteiau
de pietre pre]ioase. Un acoper\mânt de aur [i de pur-
pur\ era a[ezat deasupra. Cele dou\ tronuri erau ocu-
pate de rege [i de fiul s\u. Mul]i oameni de la curte [i
slujitori îmbr\ca]i cu ve[minte de parad\, c\lare pe cai,
precum [i numeroase cete de r\zboinici mergeau înainte
[i în urma cortegiului.
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Un convoi imens de c\mile greu înc\rcate venea în
urm\. O mul]ime nenum\rat\ de popor se adunase pe
un loc întins înaintea ora[ului, iar pe o în\l]ime era
ridicat un cort împodobit. Aici b\trânul rege prezent\
pe fiul s\u înaintea poporului adunat ca rege al acestuia
de acum înainte. Încoronându-l rege, acesta porunci
ca poporul s\ i se supun\.

Dup\ ce se petrecu aceasta, un strig\t de o ne-
spus\ bucurie umplu v\zduhul. To]i strigar\: 

– Tr\iasc\ Avenir [i Iosafat!
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CAPITOLUL XIII

Iosafat ca rege

Chiar de la suirea sa pe tron, regele Iosafat d\du
un decret regal în care, f\g\duind bun\voin]\, afirma
solemn c\ a[teapt\ de la popor credin]\ [i supunere
de bun\voie. Înt\rea, printre altele în decret, c\ acei
cre[tini care se g\sesc în diferite p\r]i ale regatului s\u
nu vor mai fi persecuta]i [i c\ le este permis s\-[i m\r-
turiseasc\ liber [i în public credin]a lor pentru a se în-
china lui Dumnezeu dup\ obiceiul lor. Sub grea pe-
deaps\, el opri de a li se pricinui cea mai mic\ sup\rare.

Spre marea bucurie a regelui, ie[ea acum la iveal\
c\ se aflau în ]ar\ multe familii cre[tine, atât bogate, cât
[i s\race. Numai frica de pedeapsa cu moartea [i de
asuprire îi re]inuse de la m\rturisirea pe fa]\ a credin]ei
lor. 

Bucuria [i mul]umirea lor c\tre Dumnezeu era ne-
spus\. Mul]i cre[tini din ora[ele apropiate [i cele înde-
p\rtate venir\ la regele Iosafat [i-i ar\tar\ cu lacrimi în
numele lor [i al celorlal]i cre[tini cea mai sincer\ mul-
]umire.

Cea mai mare dorin]a a lor era acum de a avea bi-
serici [i preo]i. Regele Iosafat se gândise dinainte la
toate aceasta, anume s\ zideasc\ în cetatea sa, aproape
de palatul regal, o biseric\ cre[tin\. Un arhitect cre[tin
care, în timpul persecu]iei, fugise în Grecia [i ajutase la
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construirea bisericilor cre[tine, se prezent\ regelui [i
f\g\dui c\ va construi un loca[ frumos. Regele fericit,
neîntârziat îi încredin]\ construc]ia bisericii.

Cre[tinii din cetate se întrecur\ a veni în ajutor la
aceast\ lucrare. Cei boga]i au f\g\duit s\ dea mari sume
de bani, iar femeile î[i d\deau cu bucurie podoabele
de aur [i pietre pre]ioase pentru sfintele odoare; cei mai
s\raci voiau s\ aib\ cel pu]in cinstea de a ajuta cu lucrul
mâinilor lor la construc]ie. Puteai vedea chiar b\trâni ce
se str\duiau cu pu]inele puteri s\ pun\ m\car câte o
piatr\ la zidire.

Iosafat privea cu bucurie cum zidurile se în\l]au de
la p\mânt, dar se gândea adeseori: „De unde voi lua
un preot vrednic pentru altarul bisericii? Mul]i au fost
omorâ]i, al]ii au fugit din ]ar\. Ah, Varlaame, de-ai fi în
via]\, ai fi ca episcop [i aceast\ biseric\ ar fi catedrala
ta! Dar tu e[ti înc\ de mult timp în cer [i ai primit cununa
cea neve[tejit\ a slavei cere[ti pentru ostenelile [i sufe-
rin]ele tale pe p\mânt! Dup\ cum toate încerc\rile vr\j-
ma[e ale tat\lui meu de a te g\si au fost în zadar, tot
a[a de zadarnice sunt [i c\ut\rile mele. De mul]i ani,
n-am auzit nici un cuvânt despre tine. Ah, dac\ tu ai
mai tr\i pe undeva în vreo chilie ascuns\, desigur c\ ai
fi auzit de aceasta, c\ în aceast\ ]ar\ au venit timpuri
mai bune pentru cre[tini [i tu te-ai fi aflat negre[it aici.
Eu [i poporul meu am avea mult\ nevoie de sfatul [i
înv\]\tura ta”.

Regele Iosafat era nu doar râvnitor la cl\direa bise-
ricii, ci se str\duia [i spre a încredin]a pe popor de
bun\tatea sa. Numai pentru aceasta se sim]ea fericit c\
este rege, fiindc\ putea s\ fac\ ceva pentru fericirea
supu[ilor s\i. Iubirea sa c\tre supu[i, c\tre cre[tini [i



96 Christoph von Schmid

necre[tini se asem\na soarelui care lumineaz\ [i înc\l-
ze[te toate; binefacerea sa era asemenea ploii care se
vars\ cu îmbel[ugare peste tot p\mântul [i îl adap\ cu
binecuvântare.

Se silea neîncetat în împlinirea tuturor faptelor mi-
lostivirii cre[tine[ti, pe care Iisus Hristos le cere de la
noi [i pe care El f\g\duie[te c\ le va r\spl\ti la Jude-
cata de Apoi. {i mult îl bucura pe bunul rege c\ acum
avea puterea de a face acestea într-o m\sur\ mai mare,
c\ci hr\nea pe cei fl\mânzi [i înseta]i, ajuta pe cei afla]i
în nevoi, îmbr\ca pe cei goi. Încuraja cultivarea bum-
bacului, care în ]\rile calde cre[te bine [i este un mijloc
prin care mul]i oameni din popor puteau tr\i cinstit. 

Porunci s\ se fac\ str\zi, poduri, drumuri [i poteci [i
s\ se între]in\ bine. De asemenea era interesat [i de
str\inii [i c\l\torii din ]ara sa, îngrijindu-se s\ fie feri]i
de tâlhari [i s\ fie bine primi]i în locuri de popas, la hanuri
[i în alte locuri potrivite pentru odihn\. Celor închi[i în
temni]\ le u[ur\ soarta [i st\rui ca acei care erau înc\
în cercetare s\ nu fie t\r\g\na]i. Mai ales pentru bolnavi
el avea o deosebit\ mil\. Astfel porunci ca atât pentru
bolnavii s\raci, cât [i pentru cei boga]i s\ nu lipseasc\
doctori iscusi]i [i înfiin]\ pentru ace[tia spitale bine
îngrijite.

Pe cât de blând [i binef\c\tor se ar\ta regele Iosafat
c\tre poporul s\u, pe atât de stra[nic era el în aplicarea
drept\]ii. R\spl\tea cu nespus\ bucurie binele, dar pe-
depsea cu mare asprime r\ul. „Îng\duin]a c\tre nele-
giui]i, zicea el, ar fi o cruzime c\tre cei buni” El vedea
cu mul]umire c\ vechile legi ale ]\rii sale prevedeau
pedepse grele tocmai pentru f\r\delegile care erau oprite
în poruncile lui Dumnezeu, ca omorul, desfrâul, ho]ia,



97Iosafat, o istorie de la începuturile cre[tinismului

sperjurul [i altele de felul acesta. Pe lâng\ aceasta, el nu
se gândea numai la pedepsirea f\r\delegilor, ci c\uta s\
le împiedice. 

D\du legi aspre contra risipii, be]iei, jocului [i imo-
ralit\]ii. Unele f\r\delegi au fost astfel împiedicate prin
aceasta, dar se întâmplar\ înc\ multe. El afl\ aceasta
cu întristare [i zise:

– Pedepsele aspre sperie de altfel [i îndep\rteaz\
de la f\r\delegi, dar numai acolo unde vinova]ii se tem
c\ vor fi descoperi]i. Îns\ oamenii care numai din frica
de pedeaps\ se ab]in de la r\u, aceia nu sunt deloc buni.
Ce este de f\cut pentru a face pe oameni s\ urasc\ r\ul
[i s\ iubeasc\ binele? Spânzur\toarea [i sabia nu pot
împlini aceasta. Numai credin]a în Dumnezeu, Care este
r\spl\titorul neadormit al binelui [i pedepsitorul r\ului,
numai frica de El, numai iubirea c\tre El sunt în stare
de a face pe oameni s\ iubeasc\ binele [i s\ urasc\ r\ul.

De aceea, într-un Stat, înainte de toate trebuie a se
st\rui în aceasta, s\ se aib\ în vedere mai cu seam\
primele cinci porunci din Decalog; dup\ aceea va veni
de la sine [i împlinirea celorlalte cinci porunci ale legii.

Însemn\tatea poruncii: „S\ nu pofte[ti!” îl interes\
în mod deosebit. „O astfel de porunc\, zicea el, a putut
numai Dumnezeu s-o dea. Regii de pe p\mânt nu v\d
în inim\, ei nu pot pedepsi poftele, ci numai faptele. {i
chiar multe fapte rele r\mân ascunse pentru ei; mul]i
ho]i [i uciga[i r\mân nedescoperi]i. Dumnezeu îns\ p\-
trunde înl\untrul nostru. El vede [i pedepse[te nu numai
faptele rele; El vede [i gândurile rele [i le pedepse[te.
A[adar totul se reduce la aceasta, ca oamenii s\ cunoasc\
pe Dumnezeu [i sfânta Sa voie.”
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Dar dorin]a cea mai fierbinte a lui Iosafat era s\
dea poporului s\u înv\]\tori cre[tini. El d\dea [tire în
regat c\ `i cheam\ pe acei înv\]\tori cre[tini ce ar fi
prin ]ar\, pe care el îi va primi cu bra]ele deschise. Dar
nu ap\ru nici unul. N\dejdea c\ va reg\si pe Varlaam,
o pierduse deja. „Ah”, zicea el, „oasele sale se odih-
nesc desigur de mult timp, departe de patrie, în vreun
p\mânt str\in. Sufletul lui îns\ este la Tine, preabune
Dumnezeule [i se roag\ la tronul T\u pentru mine [i
pentru poporul meu. Ascult\ rug\ciunea lui, preabunule
Tat\ ceresc, îndur\-Te de poporul meu [i trimite-ne un
al doilea Varlaam!”
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CAPITOLUL XIV

Pelerinul

Din timp în timp, regele Iosafat f\cea c\l\torii prin
]ara sa spre a se încredin]a cu ochii s\i cum se înde-
plinesc poruncile sale, spre a asculta cu urechile sale
plângerile supu[ilor s\i [i spre a-i ajuta. El ajunse pân\
la hotarele cele mai dep\rtate ale ]\rii sale. 

Acolo întâlni pe drum un grup de ]\rani care odi-
nioar\, pe când cre[tinii erau înc\ persecuta]i, fugiser\,
iar acum se întorceau iar\[i în iubita lor patrie. Erau
mai multe familii. Mamele cu copiii cei mai mici [edeau
pe asini; p\rin]ii cu copiii mai mari mergeau pe lâng\
ei. Când v\zur\ alaiul regesc cu numeroase c\mile în-
c\rcate, se d\dur\ la o parte [i se oprir\ frico[i lâng\
drum. Când îns\ auzir\ c\ regele se f\cuse [i el cre[tin,
se apropiar\ cu curaj de el [i i se închinar\ cu lacrimi
de bucurie. Regele porunci s\ se opreasc\ îndat\ cor-
tegiul, se d\du jos [i îi salut\, în chipul cel mai simplu.
Le arat\ cu dragoste bucuria pe care o sim]ea v\zând
atâtea familii cre[tine [i le vorbi p\rin]ilor ce veneau
din ce `n ce mai aproape de el. Chiar [i copiilor, care
se îmbulzeau pe lâng\ bunul suveran, el le spunea cu-
vinte calde, le f\cea daruri bogate.

– Eu m\ voi îngriji de voi [i de p\rin]ii vo[tri, zicea
el, [i ve]i afla ad\post în patria voastr\.
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Cu cel mai în vârst\ dintre capii de familie, un om
în]elept [i înc\ în putere, regele vorbi ceva mai mult. Îl
întreb\ unde au fost în vremea persecu]iei, cum au
petrecut în ]\rile str\ine [i dac\ printre cei pribegi se
afl\ [i vreun preot cre[tin.

Acest om îi r\spunse c\ sunt înc\ mul]i cre[tini pe
cale de a se întoarce în patrie, dar nu este nici un preot
între dân[ii. 

– Îns\ pe când noi treceam, în pribegia noastr\,
printr-un oarecare sat, mai multe mile de aici, dincolo
de grani]\, în mun]i, am auzit, c\ s-a îmboln\vit deodat\
acolo un cre[tin care, ca [i noi, se afl\ pe cale de a se
întoarce în patrie. Locuitorii satului, care erau tot cre[tini,
dar foarte s\raci, îl luar\ în grab\. Acesta era preot [i
de aceea foarte pre]uit [i bine îngrijit. Când ei îmi po-
vestir\ toate acestea, s-a ivit în inima mea dorin]a de a-l
vedea [i a-i cere binecuvântare pentru mine [i pentru
noi to]i. Cu toate c\ era foarte bolnav m-a primit. Este
un b\trân cuvios, cu p\rul [i barba albe ca z\pada. Din
cauza marii sl\biciuni de-abia putea s\ vorbeasc\. Eu
am îngenuncheat lâng\ patul s\u, iar el, ridicându-se cu
greutate, cu evlavie [i lacrimi m\ binecuvânt\ pe mine
[i pe to]i care c\l\toreau cu mine. El ar fi dorit s\ îi
primeasc\ pe to]i, îns\ fiindc\ era atât de bolnav, nu s-a
putut. Eu m\ îndoiesc c\ el va mai ajunge în patrie.

Inima regelui a fost p\truns\ de mil\ pentru
b\trânul preot [i dorea s\-l ajute: 

– M\ voi duce în grab\ la el, zise dânsul; dac\ nu
voi putea s\-l ajut, cel pu]in îi voi u[ura pu]in boala. Îl
voi încuraja [i-i voi aduce oarecare mângâiere. Poate
Dumnezeu îi va reda s\n\tatea spre a trimite pentru
mine [i poporul meu un înv\]\tor al Evangheliei, un
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slujitor [i Apostol al lui Hristos. Astfel regele se hot\rî
s\ plece îndat\ la el:

– Bucuria de a-l vedea este vrednic\ de osteneal\,
zise el; c\ci în via]a mea n-am v\zut nici un preot. 

El spuse acelui om s\ urce pe o c\mil\ [i-l lu\ cu
sine drept c\l\uz\ spre a g\si mai cu înlesnire satul [i
drumul cel mai scurt pân\ acolo. „Ah”, zicea el adeseori
pe drum, „de-ar da Dumnezeu ca s\-l g\sesc înc\ în via]\!
De l-ar ]ine Dumnezeu pentru mine [i pentru poporul
meu!”

A doua zi, seara târziu, regele Iosafat ajunse cu suita
sa în sat. El merse înso]it numai de dou\ slugi la coliba
s\rac\ a cre[tinilor ce primiser\ cu atâta dragoste pe
str\inul preot bolnav. Aici g\si la un loc întreaga familie
adunat\ într-o singur\ od\i]\ strâmt\; îns\ nu v\zu între
dân[ii pe acel b\trân despre care i se povestise. 

– Nu cumva a murit?, întreb\ el. 
– Nu, r\spunse st\pânul casei, un ]\ran cumsecade;

slav\ Domnului, el tr\ie[te înc\. Frigurile care-l cuprin-
seser\ au trecut îndat\. Cuviosul s-a sculat iar\[i din patul
în care z\cea, dar este prea slab pentru a c\l\tori mai
departe; el trebuie mai întâi s\ se înzdr\veneasc\ [i s\
mai r\mân\ câteva zile la noi. Aici în colib\ îns\ este
prea strâmt. Chiar [i în celelalte locuin]e nu este loc. Îns\,
la câteva sute de pa[i departe de sat, se g\se[te o pe[-
ter\ spa]ioas\. Acolo el petrece câteva ceasuri din zi în
rug\ciune, iar noaptea doarme aici, cu toate c\ el mai
mult privegheaz\ decât doarme. 

Regele porunci s\ fie condus acolo. Se apropie de
intrarea pe[terii [i z\ri un b\trân cuvios îmbr\cat într-o
hain\ închis\ ca de pustnic. Acesta era înl\untrul pe[terii,
în genunchi cu mâinile ridicate [i cu privirea îndreptat\
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spre cer se ruga fierbinte. O candel\ mic\ lumina fa]a
cuvioas\, împodobit\ de p\rul [i barba sa alb\. Regele
îl privi cu duio[ie, f\r\ s\ fie z\rit de b\trân. Deodat\,
îns\, regele strig\ plin de mare uimire: „Varlaam!”.

Era chiar Varlaam. El privi [i recunoscu pe rege. Se
scul\ [i strig\, întinzându-[i bra]ele: 

– Oh, fiul meu, Iosafat!, [i voi s\ vin\ în grab\ spre
el, îns\, dup\ câ]iva pa[i, r\mase pe loc [i l\s\ bra]ele
în jos. Î[i aduse aminte c\ Iosafat era rege [i voia, dup\
obiceiul oriental, s\ cad\ la picioarele lui spre a-i da
cinstire suveranului s\u. Dar regele Iosafat îl [i cuprinse
în bra]ele sale, îl s\rut\ pe fa]\ cu lacrimi de bucurie [i
de-abia putu rosti: 

– Înv\]\torul [i P\rintele meu!
Varlaam plângea [i el de bucurie [i amândoi v\rsau

lacrimi fierbin]i mult\ vreme, f\r\ a zice vreun cuvânt.
– În sfâr[it, mul]umit\ Domnului iar\[i ne-am g\sit!,

zise Varlaam, a[ezându-se pe patul s\pat în stânc\ [i
acoperit cu mu[chi, deoarece bucuria revederii îl mi[-
case [i îl obosise prea mult. 

Regele [ezu lâng\ el [i Varlaam îi povesti unde a
petrecut în toat\ aceast\ vreme. Din pricina prigoanei
dezl\n]uite de c\tre b\trânul rege nu putea s\-[i mai
g\seasc\ nic\ieri în ]ar\ vreun loc, de aceea s-a dus în
]\ri str\ine, unde a predicat Evanghelia la popoare p\gâne
[i a c\utat s\ se instruiasc\ [i mai mult în ]\rile cre[tine.

– De asemenea, zise el, am fost sfin]it preot, fiindc\
n\d\jduiam s\ te mai v\d odat\, prea iubitul meu rege,
spre a putea s\vâr[i Sfânta Liturghie [i a te împ\rt\[i
pe tine [i pe poporul t\u cu Sfintele Taine.

– Foarte bine, strig\ regele; aceasta este spre marea
mea bucurie pentru care nu pot îndeajuns s\-I mul]umesc



103Iosafat, o istorie de la începuturile cre[tinismului

lui Dumnezeu. O mare grij\ a sufletului meu era de a g\si
un preot vrednic pentru biserica cre[tin\ pe care am
ridicat-o; dar unul mai vrednic decât tine n-a[ fi putut
g\si nic\ieri.

Varlaam povesti mai departe cum a aflat de schim-
barea petrecut\ în patria sa [i s-a hot\rât îndat\ s\ se
întoarc\. 

– Îns\, zise el, în bucuria inimii mele, prea m-am
gr\bit s\ m\ întorc [i obosindu-m\ peste puterile mele,
am fost cuprins de friguri. Tocmai m\ rugam lui Dum-
nezeu s\ m\ învredniceasc\, înainte de moarte, s\ mai
v\d înc\ o dat\ fa]a ta, iubite rege, [i Bunul Dumnezeu
mi-a f\cut aceast\ mare bucurie. Sl\vit s\ fie El în veci!

– Eu trebuie s\-]i mul]umesc ]ie, zise regele Iosafat,
c\ nu m-ai uitat, [i din iubirea c\tre mine [i c\tre po-
porul meu ai f\cut o c\l\torie a[a de lung\.

– S\ mul]umim amândoi lui Dumnezeu, zise Varlaam,
c\ El ne-a condus pe amândoi spre a ne întâlni iar\[i.
Lui i se cuvine laud\ [i slav\ în veci!

Între timp se înnoptase [i slujitorii regelui a[eza-
ser\ aproape de sat cortul regesc în care trebuia s\ r\-
mân\ peste noapte regele. El conduse pe b\trân ce era
destul de slab, doi slujitori mergând cu f\clii înaintea
lor spre a le lumina calea.

În\untru, cortul era luminat [i împodobit cu covoare
bogate. În mijloc, se afla o mas\ înc\rcat\ cu bucate, iar
într-un cap\t patul regelui. Acesta din urm\ merse înainte,
intr\ repede în cort [i porunci s\ se preg\teasc\ aproape
de patul s\u înc\ un loc de dormit pentru scumpul s\u
prieten. Varlaam [i regele au vorbit pân\ la miezul nop]ii,
dup\ care, obosi]i, dar cu inimile fericite, au mul]umit prin
rug\ciune lui Dumnezeu [i în cele din urm\ s-au odihnit.
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CAPITOLUL XV

Biserica

Îndat\ ce se lumin\ de ziu\, regele porunci oame-
nilor s\i s\ se preg\teasc\ de plecare. Locuitorii satului
se mirau foarte mult când v\zur\ în fa]a satului lor
cortul [i întreg alaiul cu slujitori [i c\mile. Dar [i mai
mult se mirar\ când aflar\ c\ distinsul domn str\in este
rege [i c\ a venit de departe spre a vizita pe b\trânul
bolnav, pe care ei din mil\ îl luaser\ la dân[ii. Regele îi
salut\ cu c\ldur\ pe to]i, l\ud\ cre[tineasca lor ospita-
litate [i-i r\spl\ti cu d\rnicie, dup\ care plecar\.

Când regele ajunse cu Varlaam la curtea sa, nu intrar\
îndat\ c\ci voi mai întâi s\ arate cuviosului biserica de
curând zidit\.

La vederea bisericii frumoase zidite din piatr\ alb\
deasupra c\reia str\lucea crucea de aur, Varlaam a început
a l\crima gândind c\ st\ în fa]a primei biserici din patria
sa. Intrând apoi împreun\ cu regele în\untru se minun\
de frumuse]ea ei [i mai ales de catapeteasma care în-
trecea în str\lucire tot ceea ce el v\zuse mai frumos
pân\ atunci. Totul era uimitor: crucea de aur de pe
catapeteasm\, altarul, cu sfânta mas\, candelabrul cu
[apte lumini, chivotul [i alte obiecte sfinte. În mijlocul
bisericii se ridica amvonul, iar ceva mai `n urm\ se afla
cristelni]a, un vas înalt în forma unui pahar uria[ lucrat
din marmur\ alb\. Amvonul, cristelni]a [i altarul amintesc
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de cuvintele Domnului: „~nv\]a]i [i boteza]i!” [i de Sfintele
Taine. Varlaam veni în fa]a altarului [i se rug\: „O, Dum-
nezeule, Tat\l nostru Care e[ti în ceruri, Tat\l Dom-
nului nostru Iisus Hristos, f\ ca to]i care intr\ în aceast\
biseric\ s\ vin\ la cuno[tin]a adev\rului, ca aici în lo-
ca[ul T\u cel sfânt s\ se poc\iasc\ mul]i p\c\to[i [i ca
to]i c\rora li se va da de la acest altar Pâinea Vie]ii s\
câ[tige via]a ve[nic\”. 

Regele care îngenunchease lâng\ el [i rugându-se
din inim\ repet\ în tain\ acelea[i cuvinte.

Regele Iosafat conduse dup\ aceea pe Varlaam la
bra] în palatul s\u. Apropiata s\rb\toare a Pa[tilor a fost
hot\rât\ ca zi în care s\ aib\ loc sfin]irea bisericii [i s\
se s\vâr[easc\ în ea prima slujb\. Doi preo]i, fugi]i pe
timpul persecu]iei [i întor[i acum în patrie, doreau [i ei
s\ ajute, slujind Domnului.

Sosi ziua de serbare când to]i locuitorii cre[tini erau
atât de bucuro[i, încât le p\rea c\ soarele n-a fost nici-
odat\ mai str\lucitor [i cerul mai albastru. Mul]i cre[tini
din cele mai dep\rtate p\r]i ale regatului, îmbr\ca]i în
haine de s\rb\toare, veneau [i se îmbulzeau la u[ile
bisericii.

Cuviosul [i sfin]itul b\trân f\cu mai întâi o scurt\
slujb\ de sfin]ire a noului loca[ pân\ ce timpul va în-
g\dui ca un episcop s\ o sfin]easc\ deplin. Dup\ aceea
se urc\ în amvon, ridic\ ochii [i mâinile c\tre cer [i se
ruga cu inima zdrobit\ [i zise cu voce tare:

– Preaînalte [i Atotputernice Dumnezeule! Î]i mul-
]umim c\ prin milostivirea Ta am reu[it s\ ridic\m aceast\
biseric\, c\ acum noi cre[tinii putem s\ m\rturisim în
public credin]a noastr\ în Hristos, s\ ne adun\m aici [i
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s\ Te sl\vim, pe Tine Tat\l Ceresc, [i pe al T\u Fiu
Iisus Hristos, Domnul [i Mântuitorul nostru.

Dup\ aceea, zise c\tre poporul adunat: 
– Ziua în care pentru prima oar\ ne-am adunat în

acest loca[ este pentru noi to]i o zi de bucurie, de
mul]umire [i de închinare. C\ci Iisus Hristos voie[te s\
ne învredniceasc\ pe noi în acest loca[, tocmai de acea
mântuire pe care a împ\rt\[it-o acelora care pe timpul
vie]ii lor p\mânte[ti L-au v\zut cu ochii lor [i au crezut
în El din inim\.

Dup\ cum Iisus Hristos a umblat pe p\mânt, când
pe munte, când pe mare, când în templu, spre a spune
oamenilor cuvintele vie]ii ve[nice, tot astfel vom pre-
dica [i noi acum cuvântul S\u în acest loca[.

Dup\ cum, atunci, Iisus Hristos a spus celor ce cre-
deau în El s\ se boteze [i a poruncit ucenicilor S\i ca
s\ boteze, tot astfel, de acum încolo se va s\vâr[i
botezul [i în aceast\ biseric\.

Dup\ cum Iisus Hristos a iertat p\catele p\c\to[ilor
care se poc\iau [i a dat Apostolilor S\i puterea de a
ierta p\catele, tot astfel se vor dezlega p\catele celor
ce se c\iesc din inim\ de p\catele lor [i se m\rturisesc
sincer [i cu umilin]\ înaintea preotului.

Dup\ cum El, Mântuitorul nostru, a adus pe Cruce
ca jertf\ Tat\lui ceresc via]a Sa [i {i-a v\rsat sângele S\u
pentru cur\]irea p\catelor, tot astfel voie[te El, Cel ve[nic,
Care nu moare niciodat\ [i Care este prezent aici între
noi în mod nev\zut, ca s\ Se aduc\ întotdeauna ca jertf\
spre iertarea p\catelor.

Dup\ cum atunci la Cina cea de Tain\ când a în-
temeiat Sfintele Taine, tot astfel voie[te El [i acum s\
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ne împ\rt\[easc\ de aceea[i milostivire de care s-au
împ\rt\[it atunci ucenicii S\i.

El, pream\ritul Fiu al lui Dumnezeu, voie[te s\ nu
fie departe de noi, cu toate c\ este mai presus de ceruri.
El voie[te chiar aici pe p\mânt s\ Se apropie de noi [i
s\ vin\ înl\untrul nostru într-un chip tainic.

El este pentru noi Pâinea Vie]ii Ve[nice. Dup\ cum
pâinea hr\ne[te trupul, tot astfel El ne hr\ne[te sufletele
noastre, spre a le da putere [i t\rie pentru orice bine.
El voie[te s\ fie una cu noi prin iubire, dup\ cum în
ceruri este una cu Tat\l S\u. Tot ceea ce se s\vâr[e[te
aici, în acest loca[ în chip v\zut, trebuie s\ p\trund\
înl\untrul nostru, `n sufletul nostru ce trebuie s\ fie loca[
al lui Dumnezeu. Atunci ne vom închina lui Dumne-
zeu în duh [i în adev\r. To]i pe care noi îi vom rena[te
prin ap\ [i prin Duh vor fi cura]i de p\cate înl\untru [i
se vor reînnoi dup\ chipul lui Dumnezeu. Noi s\ primim
în inimile noastre cuvântul lui Dumnezeu pe care-l auzim
predicându-se aici [i s\ facem ca s\ aduc\ roade. 

Dup\ ce ne-am cur\]it de p\cate în afar\, trebuie
s\ fim în înl\untrul nostru plini de atâta credin]\, c\in]\
[i bune hot\râri, încât de fapt s\ fim sc\pa]i [i liberi de
jugul p\catelor [i s\ nu mai slujim lor. Dac\ mergem la
masa Domnului, noi s\ st\m înl\untrul nostru cu El la
cin\, dup\ cuvântul S\u: „Eu stau la u[\ [i bat; cine Îmi
deschide, c\tre acela voi merge [i voi sta cu el la cin\
[i el cu Mine”.

To]i cei aduna]i aici s\ fie una cu Iisus Hristos, una
cu Tat\l Ceresc, s\ fie uni]i între dân[ii plini de iubire
fa]\ de Dumnezeu [i Fiul S\u, plini de iubire unul c\tre
altul, ca fra]ii [i surorile, ca fii ai unui Tat\ în ceruri. De
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vreme ce Dumnezeu ne prive[te, El va vedea în noi pe
iubi]ii S\i fii c\tre care poate s\ aib\ bun\voin]\.

Tot ceea ce noi vedem în aceast\ biseric\ este rân-
duit în scopul de a de[tepta în noi gândiri evlavioase.
Dup\ cum pe altar se ridic\ o cruce, semnul mântuirii
noastre, tot a[a s\ se p\streze întotdeauna vie în inimile
noastre amintirea plin\ de recuno[tin]\ [i de iubire pentru
Mântuitorul Care, din iubire pentru noi, a murit pe cruce.
Dup\ cum se aprind pe altar lumini, tot a[a s\ lu-
mineze credin]a sufletului nostru [i inima noastr\ s\
ard\ de iubire. Dup\ cum toate fl\c\rile acestor lumini
se ridic\ în sus, tot a[a s\ se îndrepte c\tre cer toate
gândurile [i sim]\mintele noastre. Dup\ cum în altar
arde o candel\ necurmat ziua [i noaptea, tot a[a s\ nu
se sting\ niciodat\ credin]a [i dragostea din sufletele
noastre. Inima noastr\ s\ fie un altar; acolo s\ aducem
ca jertf\ lui Dumnezeu toate gândurile [i înclina]iile
noastre. Da, dup\ cum noi Îl cinstim pe Iisus Hristos
ca prezent în altarul acestei biserici, tot astfel s\-L primim
cu iubire la Sfânta Cuminec\tur\ ca [i cum ar fi pre-
zent înl\untru nostru [i s\ ne bucur\m cu fericita n\-
dejde c\-L vom vedea odat\ fa]\ c\tre fa]\, acolo, sus
în cer. Atunci, interiorul nostru va fi un loca[ al lui
Dumnezeu [i chiar o Împ\r\]ie Cereasc\, un Cer.

Dup\ ce cuviosul b\trân rosti aceste cuvinte [i altele
asemenea, c\tre poporul cre[tin, intr\ în altar îmbr\cat
în ve[mintele de preot spre a s\vâr[i Sfânta Liturghie care
pe atunci ca [i acum se slujea în Biserica Oriental\
dup\ o anumit\ rânduial\.

Regele îngenunche lâng\ altar [i puse coroana sa
jos pe treptele altarului. Tot poporul era adânc mi[cat [i
se bucura foarte mult c\ regele [i domnul s\u recunoa[te
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peste sine un Domn mai mare, pe Regele cerului [i al
p\mântului, ai C\ruia supu[i sunt to]i oamenii. To]i sim]ir\
c\tre regele Iosafat o încredere [i mai mare decât înainte.

Câ]iva cânt\re]i pe care-i alesese Varlaam intonar\
cu mult\ evlavie sfintele cânt\ri. Pe când se în\l]a cân-
tarea „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este
cerul [i p\mântul de m\rirea Lui”, atunci tot poporul a
fost [i mai mult mi[cat, iar to]i ochii se umplur\ de
lacrimi.

Dup\ ce Sfânta Liturghie s-a terminat, preotul îm-
p\rt\[i cu Sfintele Taine pe rege [i apoi pe to]i aceia care
erau preg\ti]i pentru aceasta. O t\cere sfânt\ domnea
în biseric\; to]i erau cuprin[i de o adânc\ evlavie, mul-
]umire [i dragoste.

Dup\ terminarea sfintei slujbe, b\trânul preot se în-
toarse c\tre popor cu fa]a care str\lucea de sfânt\ cu-
vio[ie [i de sim]iri cere[ti [i, binecuvântându-l, zise:
„Dumnezeu Cel Atotputernic, Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh
s\ v\ binecuvânteze [i s\ fie întotdeauna cu voi. Merge]i
în pace!”.

De aici înainte, poporul lua parte în toate dumini-
cile [i s\rb\torile la slujbele ce se s\vâr[eau în biseric\
[i asculta cu evlavie cuvântul lui Dumnezeu.

Credin]a în Hristos aduse cre[tinilor acestei ]\ri [i
roade bogate. Ei erau plini de iubire unii c\tre al]ii [i
împ\r]eau unii altora tot ce aveau. Ei iubeau chiar [i pe
semenii lor care erau înc\ p\gâni, ar\tându-le în toate
bun\tate.

Nu se observa între cre[tini nimic din viciile p\gâne[ti.
De aceea, nu se pomenea nici un cuvânt de blestem;
nu se auzea nici o vorb\ de ocar\ sau de calomnie.
Pretutindeni domneau cinstea [i cur\]enia. To]i î[i câ[tigau
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pâinea lor zilnic\ prin munca mâinilor lor [i împ\r]eau
bucuro[i din aceasta celor lipsi]i care erau b\trâni sau
neputincio[i [i nu mai puteau s\ tr\iasc\ din munca
mâinilor lor. Ei se sim]eau mai ferici]i a da decât a lua.
Erau departe de furti[ag [i de în[el\ciune. Chiar [i p\-
gânii cump\rau de la dân[ii, fiindc\ erau siguri c\ nu
vor fi în[ela]i de ei. Departe de ei era orice necump\-
tare în mâncare [i b\utur\, orice desfrâu [i lux v\t\m\tor.
Fiecare avea bucurie fa]\ de ei ca de un popor sfin]it
de Dumnezeu. Ei erau, de asemenea, un popor a[a de fe-
ricit încât nu se putea g\si un altul mai fericit sub soare.

Pilda lor hot\r` pe mul]i p\gâni s\ se fac\ [i ei
cre[tini. Cuvintele lui Iisus Hristos s-au împlinit prin
ace[ti cre[tini: „A[a s\ lumineze lumina voastr\ înaintea
oamenilor, ca, v\zând faptele voastre cele bune, s\ prea-
m\reasc\ pe Tat\l vostru Cel din Ceruri”.

Religia cre[tin\ se r\spândi acum în poporul indian
din ce în ce mai mult. Dup\ cum în zilele Apostolilor,
cete numeroase de oameni m\rturiseau credin]a lor în
Hristos, se c\iau de p\catele lor [i cereau s\ fie bote-
za]i, tot a[a era [i acum în acele zile fericite ale acestei
]\ri.

Închin\torii la idoli voiau, ce-i drept, ca s\ perse-
cute din nou pe cre[tini [i ar fi întrebuin]at iar\[i cu
pl\cere focul [i sabia. Îns\ regele Iosafat opri cu mare
asprime [i t\rie orice mijloace barbare de persecu]ie
împotriva cre[tinilor. De aceea, mul]i preo]i care odini-
oar\ trebuiau s\ fug\ în mun]i, locuind în pe[teri, se
întoarser\ înapoi. Regele porunci s\ se zideasc\ biserici
cre[tine în toate ora[ele [i satele; acest lucru bucur\
poporul evlavios [i pretutindeni credin]a în Hristos aducea
roade fericite.
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CAPITOLUL XVI

Regele Avenir

Regele Iosafat era acum foarte vesel c\ domne[te
peste un popor cre[tin, bun [i mul]umit. Se sim]ea deci
cu atât mai fericit c\ este rege. Numai o grea mâhnire
îi ap\sa înc\ inima. Îl întrista adânc faptul c\ tat\l s\u
nu venise înc\ la cuno[tin]a adev\rului. „Ah”, suspina
el adeseori, „este trist de tot, c\ un om, atât de nobil în
multe privin]e, nu este înc\ cre[tin, c\ nu-[i d\ deloc
osteneala ca s\ cunoasc\ mai îndeaproape cre[tinismul!
El îl cunoa[te numai din ar\t\rile unor astfel de oameni
care-l ur\sc. O, cât de fericit m-a[ sim]i s\-l v\d cre[tin!
A[ fi în stare s\ fac orice ca s\-l aduc la aceast\ fericire.
Ah, tat\l meu [tie s\ dea sfaturi atât de bune în toate
lucrurile vremelnice, iar în privin]a celor ve[nice nu
voie[te s\ primeasc\ nici un sfat bun! De[i este un om
priceput [i are mult\ în]elepciune, cu toate acestea n-a
în]eles niciodat\ adev\rata însemn\tate, scopul însu[i
al vie]ii omene[ti. Cu toate silin]ele sale, el n-a reu[it înc\
s\ fac\ pe poporul s\u fericit. Da, el însu[i este lipsit
de adev\rata lini[te a inimii”

B\trânul rege, tat\l lui Iosafat, era foarte mul]umit
de domnia fiului s\u. El se interesa despre ceea ce se
petrece în regatul lui Iosafat. Chiar el vizita pe Iosafat,
cel pu]in o dat\ pe an, ca s\ vad\ cu ochii lui, atât la
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curtea acestuia, cât [i în c\l\toriile prin ]ar\, cum se
poart\ fiul s\u [i cum îi merge cu domnia.

Iosafat se ducea de mai multe ori pe an la tat\l s\u
[i r\mânea de obicei câteva zile la el. B\trânul rege se
purta cu bun\voin]\ cu tân\rul rege, ar\tându-i cinste [i
spre a-l bucura, d\dea serb\ri str\lucitoare, mese bogate,
vân\tori [i alte distrac]ii. Vorbea cu el despre treburile
domniei, despre rânduieli spre binele poporului, despre
îmbun\t\]irea agriculturii, despre comer] [i altele, dar
ocolea întotdeauna religia. Dac\ fiul începea s\ vor-
beasc\ despre aceasta, tat\l întrerupea [i vorbea despre
alte lucruri.

Iosafat se gândea adesea la întoarcere:
– Tot ceea ce îmi spune tat\l meu este bun [i eu voi

urma întru totul; îns\ aceasta este numai o parte din tot.
Ah, scumpul meu tat\, [i despre tine s-ar fi putut zice
cuvintele: „Tu te îngrije[ti pentru multe lucruri, dar numai
unul î]i trebuie[te!”. Dac\ noi ne ocup\m numai [i numai
de lucrurile p\mânte[ti, iar despre cele mai înalte suntem
nep\s\tori cu totul [i atunci suntem departe de rostul
nostru. Cel ce se îndeletnice[te numai cu lucruri vre-
melnice, acela î[i alege o parte neînsemnat\ care nu
d\inuie [i din care nu-i r\mâne nimic la sfâr[it. Cel ce
se intereseaz\ de ve[nicie, acela î[i alege partea cea
mai bun\ care nu se va lua de la dânsul în veci. De a[
putea izbuti s\ unesc ambele p\r]i într-un tot [i s\ pot
în aceast\ via]\ s\ fiu vrednic de o via]\ mai bun\ în
cealalt\ lume! Cine cunoa[te bine pe Dumnezeu [i rostul
s\u, acela [tie [i s\ îndeplineasc\ [i s\ rânduiasc\ mai
bine aceast\ via]\ p\mânteasc\. Este o vorb\ adev\rat\:
„Cuvio[ia este în toate folositoare [i are în sine f\g\-
duin]a vie]ii acesteia [i a celei viitoare”. 
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De câte ori regele Iosafat venea acas\, î[i spunea
întristarea sa b\trânului Varlaam. 

– Ah, zicea el, cât m\ doare, c\ tat\l meu, care se
arat\ c\tre mine atât de binevoitor, de blând [i drag,
are totu[i pentru adev\rurile cre[tine o inim\ de piatr\!

– Mângâie-te fiul meu, zise Varlaam; Dumnezeu poate
[i din pietre s\ ridice pe fiii lui Avraam; El poate s\ scoat\
[i din stâncile tari izvoare de ap\. S\ ne rug\m cu t\rie
unit\ pentru tat\l t\u. Pe cât de mare întuneric este
acum în sufletul s\u, pe atât de luminos va fi va face
Dumnezeu s\ r\sar\ aurora mântuirii.

În tot acest timp, în sufletul b\trânului rege se petrecu
o mare schimbare. Pl\cerile lumii î[i pierduser\ farmecul
lor pentru el. Cu cât înainta în vârst\, toate petrecerile
pe care curtea sa regal\ i le oferea cu prisosin]\ i se
p\reau serbede [i de[arte. Lingu[irile curtenilor s\i îi
displ\ceau, deoarece con[tiin]a sa le dezaproba [i-i
f\cea cele mai aspre mustr\ri. Adeseori, el se gândea
cu groaz\ la moarte, chiar împotriva voin]ei sale. C\uta
s\ înl\ture aceste gânduri din mintea sa, dar ele ap\reau
iar\[i: „{i ce-]i folose[te dac\ nu te gânde[ti la ea?”,
zicea el. „Moartea îmi st\ înainte; se apropie din ce în
ce mai mult de mine. {i apoi ce va mai fi?” {edea adeseori
singur [i-[i rezema capul `n palme. Câteva cuvinte pe
care fiul s\u i le spusese odat\ despre judecata viitoare,
îi c\zur\ cu greu la inim\. „Oare s-ar putea ca toate
faptele noastre s\ fie odat\ cercetate [i cump\nite? Dac\
faptele noastre din aceast\ scurt\ via]\ vor fi judecate,
atunci aceasta trebuie s\ ni se aduc\ la cuno[tin]\. Dar
nu se poate! O voce îmi spune în inima mea: într-adev\r,
a[a este. Eu trebuie s\ m\ l\muresc asupra mor]ii [i a
ve[niciei.”
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B\trânul rege se bucurase pân\ atunci de mult\ s\-
n\tate. Îns\ acum sim]ea prea bine c\ îmb\trânea [i cu
b\trâne]ea veneau [i bolile. În cele din urm\, se sim]i
a[a de r\u încât trebui s\ cheme doctorul. Doctorul îi
prescrise o doctorie. Înainte de a lua doctoria, regele
pretinse ca doctorul s\-i arate c\ praful pe care i l-a
prescris îl va vindeca. 

– Spune-mi, zise el, cum se întâmpl\ aceasta?
– O, regele meu, zise doctorul, asta n-o [tiu nici eu.

{tiu numai din cele ce cunosc c\ aceast\ doctorie ajut\;
îns\ cum se întâmpl\ nu [tiu. Aceasta [i multe altele în
arta medical\ sunt un mister de nep\truns; ceea ce zic
[i cei mai înv\]a]i doctori în privin]a aceasta este numai
o presupunere [i nu-mi este de ajuns. C\ci dac\ o doc-
torie bine întrebuin]at\ aduce întotdeauna [i peste tot
vindecare sigur c\ ea este bun\. Ar fi nera]ional ca s\
se îndoiasc\ cineva de aceasta. Crede-m\, iubite rege,
ia aceast\ doctorie [i te lini[te[te!

Regele crezu pe doctor, lu\ doctoria [i se f\cu s\n\tos.
„Tot a[a poate s\ fie [i cu religia”, gândi regele. „Dac\

noi nu putem în]elege lucrurile naturale pe care le avem
înaintea ochilor, apoi nu trebuie s\ ne mir\m dac\ [i
mai pu]in suntem în stare s\ în]elegem lucrurile pe
care nu le vedem. Toate cele spuse de mine împotriva
celor ce fiul meu mi-a spus despre religia cre[tinilor se
cuprind în aceasta: este tain\ pe care eu nu o pot în]elege.
Dar fiindc\ aceast\ religie în mod v\dit face pe oameni
buni [i ferici]i, apoi f\r\ îndoial\ ea trebuie s\ fie bun\.
Dup\ sfatul fiului meu Iosafat, eu am s\ m\ ]in de cu-
vintele întemeietorului religiei cre[tine: «Cel ce urmeaz\
înv\]\tura Mea, va începe s\ în]eleag\ c\ ea este de la
Dumnezeu»”.
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CAPITOLUL XVII

Regele Avenir [i Varlaam

Când regele Iosafat vizit\ iar\[i pe tat\l s\u, acesta
se ar\t\ c\tre el mai binevoitor decât oricând. 

– Vino, fiul meu, zise el, eu vreau s\ ne ducem îm-
preun\ la acel castel unde tu ]i-ai petrecut copil\ria [i
anii tinere]ii tale. Acolo putem s\ vorbim împreun\ ne-
sup\ra]i de nimeni; apoi acele gr\dini vor rede[tepta
în tine pl\cute [i duioase amintiri din zilele de aur ale
tinere]ii tale.

Amândoi pornir\ într-acolo. Pe când fiul se plimba
cu tat\l s\u prin aleele umbroase ale gr\dinii [i printre
crângurile înflorite, el se gândea cu emo]ie, în unele
locuri, la întâmpl\ri neînsemnate, dar fericite ale tinere]ii
sale. Când ei ajunser\ la acel iezer cu ap\ limpede
umbrit de palmieri, tat\l zise: 

– Aici lâng\ aceast\ ap\ limpede [i rece [i sub
umbra deas\ a palmierilor mie îmi place foarte mult; s\
ne odihnim aici. Am s\ vorbesc mult cu tine, fiul meu.
Trebuie s\-]i m\rturisesc c\ poporul t\u este mai bun
[i mai fericit decât al meu. Eu nu pot s\ mul]umesc
niciodat\ pe oamenii care sunt sub sceptrul meu, cu
toate c\ am cea mai mare bun\voin]\ pentru aceasta.
Întotdeauna g\sesc prilej de a cârti, a murmura [i a se
plânge. Chiar de curând mi-am dat osteneala de a potoli
o r\scoal\ împotriva unui decret bine cugetat [i, dup\
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cum îmi pare, poporul t\u se simte sub sceptrul t\u
întotdeauna fericit [i este mereu lini[tit [i mul]umit. El
te iube[te; al meu are fric\ de mine. Chiar cu cele mai
aspre pedepse, cu foc [i cu sabie, n-am putut niciodat\
s\ stârpesc cele mai revolt\toare vicii, precum ho]ia,
omorul [i alte crime; dar între cre[tinii din regatul t\u
asemenea f\r\delegi sunt ceva neauzit. Ace[ti buni oameni
se ab]in de la ele f\r\ s\ fie sili]i, ci din ur\ l\untric\
pentru ele. Dar ei nu numai c\ ur\sc r\ul, ci iubesc [i
fac binele. Ei sunt buni supu[i, so]i credincio[i, p\rin]i
iubitori care î[i cresc bine copiii. Copiii se poart\ recu-
nosc\tori [i ascult\tori fa]\ de p\rin]ii lor. Servitorii
sunt cuviincio[i [i supu[i c\tre st\pânii lor; st\pânii la
rândul lor sunt buni [i blânzi cu ei [i-i consider\ ca fii
ai casei. Sclavia, barbarul obicei de a vinde pe oameni
ca vitele, a disp\rut cu totul între cre[tini. To]i sclavii sunt
liberi [i servesc acum pe st\pânii lor [i cu mai mult\
pl\cere [i supunere. To]i cre[tinii din ]ara ta sunt un
popor silitor, mul]umit, lini[tit [i pa[nic. Ei sunt cuviin-
cio[i, m\sura]i, mode[ti [i f\r\ falsitate. Eu recunosc
frumoasele roade ale religiei cre[tine. De aceea, a[ dori
s\ cercetez mai de aproape acest m\rg\ritar pe care
acel negu]\tor nu ]i l-a vândut, ci ]i l-a împ\rt\[it f\r\
plat\ [i care, î]i m\rturisesc, a devenit cea mai frumoas\
podoab\ a coroanei tale. Poveste[te-mi sincer tot ceea
ce ]i-a spus acel negu]\tor [i ce te-a îndemnat ca s\ te
faci cre[tin.

La aceste cuvinte Iosafat sim]i o bucurie nespus\. 
– Da, zise el, acel om în]elept [i cuvios mi-a ap\rut

într-adev\r ca un vestitor dintr-o lume mai bun\, ca un
înger al lui Dumnezeu.
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Iosafat povesti dup\ aceea tot ceea ce auzise de la
acel slujitor al religiei cre[tine, din momentul în care l-a
v\zut intrând în cas\ [i pân\ în momentul în care a fost
botezat de el.

– Aici în acest iezer, zise Iosafat cu lacrimi în ochi,
m-a botezat el cre[tin, închin\tor al unui Dumnezeu
adev\rat, fiu al P\rintelui nostru ceresc [i mo[tenitor al
Împ\r\]iei cerurilor.

B\trânul rege ascult\ cu cea mai mare aten]ie pe
fiul s\u [i nu sim]ea nici o oboseal\ ascultându-l. 

– Ei bine, zise el, religia cre[tin\, dup\ cum v\d,
d\ cele mai adev\rate r\spunsuri la marile întreb\ri
despre stric\ciunea oamenilor, despre scurtimea vie]ii
omene[ti despre scurtul nostru timp de încercare pe
p\mânt [i despre moartea care ne st\ înainte [i despre
ceea ce avem s\ a[tept\m dup\ moarte. F\r\ aceast\
cuno[tin]\, omul r\mâne o mare tain\. De asemenea,
îmi place religia cre[tin\, c\ ea une[te înv\]\tura cu slujirea
[i s\vâr[irea Jertfei celei f\r\ de sânge, ceea ce, dup\
[tiin]a mea, nu se g\se[te la nici o religie. Eu vreau, cât
mai am timp, s\ o cunosc mai de aproape. Dar spune-
mi, cine este acel om pe care Cerul ]i l-a trimis? De
unde a venit [i încotro s-a dus? Mai este în via]\? Dac\
mai tr\ie[te, atunci desigur tu [tii unde se afl\ acum.
A[ vrea s\-i vorbesc chiar lui.

Iosafat descrise apoi chipul [i purtarea simpl\ a lui
Varlaam în care se putea z\ri totodat\ înf\]i[area unui
principe [i demnitatea unui episcop, [i în urm\ zise: 

– El a fost odinioar\ primul t\u ministru, tat\! Tu l-ai
cinstit pe el, cândva, ca pe nimeni altul, cu înalta ta
încredere.
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Îns\, fiindc\ a devenit cre[tin, el a c\zut în dizgra]ie.
Eu eram pe atunci copil de trei ani. În decursul acestui
timp, el a r\mas îns\ credincios [i plin de iubire c\tre
tine. Numele s\u este Varlaam.

– Cum, ce?, strig\ regele înm\rmurit; acel om nobil
pe care eu l-am izgonit cu atâta nesocotin]\ [i vr\jm\[ie
de la curtea mea [i acest Varlaam sunt una [i aceea[i
persoan\? El s-a interesat de tine atât de mult, a nesocotit
via]a sa ca un pribeag, pentru aceasta ca s\ devin\
înv\]\torul t\u, spre a-]i împr\[tia triste]ea de atunci,
spre a înveseli [i vindeca sufletul t\u bolnav, cu cuno[-
tin]a religiei care întrece orice comoar\! {i pe el, tocmai
pe acest bun om, o, cât eram de orbit!, nu numai c\ l-am
izgonit de mul]i ani, dar mai târziu l-am [i persecutat
în mod îngrozitor. Voiam s\-l ucid, voiam s\ pun ca s\
fie ars de viu. {i el, dup\ cum spui tu, se gânde[te tot
cu dragoste [i bun\voin]\ la mine? Aceasta este m\re]
[i nobil. Aceasta singur\ arat\ îndeajuns valoarea religiei
cre[tine. Eu sunt hot\rât s\ devin cre[tin. Unde este
cuviosul b\trân? El care te-a botezat pe tine, s\ m\ bo-
teze [i pe mine. Dar spune-mi, mai tr\ie[te el oare?

– Mai tr\ie[te, zise Iosafat; el este primul preot al
bisericii pe care eu am zidit-o, [i preotul comunit\]ii
cre[tine din capitala mea. Voi porunci s\ fie chemat ca,
în aceea[i ap\ în care m-a botezat pe mine, s\ te boteze
[i pe tine.

– Nu, zise b\trânul rege, nu vreau s\ fiu botezat
a[a dup\ cum ai fost tu botezat atunci când eu perse-
cutam înc\ pe cre[tini, în lini[tea profund\ a nop]ii; ci
în timpul zilei [i în fa]a a tot poporul. Eu vreau s\ m\r-
turisesc în fa]a poporului credin]a mea în Hristos. Dar
înainte de toate, vreau s\ vorbesc cu Varlaam. Am s\-i
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cer multe iert\ciuni, am s\-l rog s\ m\ ierte… Eu voi
merge cu tine.

B\trânul rege se întoarse în grab\ la castelul s\u,
d\du ordin care treburi s\ fie îngrijite în timpul absen]ei
sale [i apoi plec\ imediat cu Iosafat. Soarele apusese
deja când ei ajunser\ la castelul lui Iosafat.

Iosafat voi s\ trimit\ un [ambelan la Varlaam ca s\-l
pofteasc\ s\ vin\ la palatul regal. Dar b\trânul rege
zise iar\[i: 

– Nu, nu, vom merge noi la el. Inima mea arde de
dorin]a de a vedea iar\[i pe nobilul om [i de a ob]ine
de la el iertare.

Amândoi regii se duser\ în casa pe care Iosafat i-o
construise în]eleptului [i evlaviosului om în apropiere
de biseric\. Ei îl g\sir\ într-o odaie mic\ [i simpl\ pe
care Varlaam [i-o aranjase precum coliba sa de odinioar\.
Respectabilul b\trân tocmai citea Sfânta Scriptur\ a[ezat\
înaintea lui [i era cu totul adâncit într-însa.

Când îl z\ri, b\trânul rege strig\, întinzând bra]ele: 
– Oh, b\trânul [i credinciosul meu prieten!, [i lacri-

mile i se ivir\ în ochi. 
Varlaam se ridic\, recunoscu pe rege [i strig\ uimit:
– O, domnul meu [i regele meu. 
Amândoi se îmbr\]i[ar\ [i v\rsar\ lacrimi din bel[ug.
În sfâr[it, b\trânul rege zise:
– Noi nu ne-am mai v\zut de mult timp, scumpe

Varlaam. Pe lâng\ aceasta, amândoi am îmb\trânit. Aceast\
lung\ [i trist\ desp\r]ire este din cauza mea. O, cât trebuie
s\-mi cer iertare de la tine! Eu m-am purtat foarte aspru
cu tine. Iart\-m\! Cu toate acestea tu ai r\spl\tit r\ul cu
bine. Tu ai devenit cel mai mare binef\c\tor [i înv\-
]\tor al fiului meu. }ie are el s\-]i mul]umeasc\ mai
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mult decât mie. Dar tu e[ti [i binef\c\torul meu, deoarece
prin acest fiu al meu, c\ruia tu i-ai vestit Evanghelia, ca
un înger, ca un trimis al lui Dumnezeu, eu am venit la
cuno[tin]a adev\rului. Fii acum [i pentru mine un
înger, un Apostol al Domnului! 

Varlaam ridic\ ochii s\i plini de lacrimi c\tre cer [i
zise cu mâinile împreunate: 

– O, Atotputernice Dumnezeule, cât Î]i sunt de
recunosc\tor, c\ ai ascultat rug\ciunea mea [i m-ai
învrednicit ca s\ ajung [i aceast\ mântuire. Acum voi
muri bucuros [i lini[tit. Da, scumpul meu rege, urm\ el
mai departe, c\ tu crezi în Iisus Hristos este o mare
izbând\ nu numai pentru tine, ci pentru tot regatul t\u,
pentru nenum\ra]i oameni.

B\trânul rege era foarte mi[cat din cauza oboselii
drumului, de bucurie c\ vedea iar\[i pe Varlaam [i de
întristare c\ el nedrept\]ise pe un om a[a de bun. Pe
lâng\ aceasta, fiindc\ el venise în grab\ la Varlaam,
f\r\ ca mai înainte s\ guste ceva, de aceea Iosafat,
foarte îngrijorat de s\n\tatea b\trânului s\u tat\, îl rug\
s\ se întoarc\ cu el în palat, spre a se întrema. Regele
Avenir zise apoi: 

– Noapte bun\, preascumpe Varlaame! Vino mâine
de diminea]\ la noi; vom avea mult de vorbit împreun\.
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CAPITOLUL XVIII

Adev\rul religiei cre[tine

Cu ivirea zorilor dimine]ii, Varlaam se duse în palatul
regal; i se spuse c\ amândoi regii sunt în pavilionul
din gr\din\. El îi g\si înaintea por]ilor deschise ale pa-
vilionului, pe o teras\ ce era situat\ pe un loc în\l]at
de la p\mânt [i împodobit cu straturi de flori [i arbu[ti.
Aici, unde se desf\[ura cea mai m\rea]\ priveli[te peste
gr\din\ [i peste ]inuturile dep\rtate, ei voiau s\ guste
r\coarea dimine]ii care în acele ]\ri calde este foarte
învior\toare [i s\ priveasc\ m\re]ia soarelui ce r\s\rea.

Amândoi regii salutar\ pe Varlaam cu c\ldur\ [i b\-
trânul rege zise: 

– Vino, preaiubitul meu Varlaam, [ezi între noi doi
[i s\ întrebuin]\m aceste pre]ioase ore de diminea]\
vorbind cuvinte folositoare pentru cele ve[nice. Iosafat,
scumpul meu fiu, mi-a povestit pe scurt cuprinsul de
c\petenie al descoperirilor dumnezeie[ti pe care le-a
auzit de la tine; acum, îns\ a[ dori ca s\ aud totul în
mod am\nun]it chiar de la tine. Spune-mi, a[adar, ceea
ce î]i va inspira Duhul lui Dumnezeu. 

Varlaam î[i îndrept\ mai întâi privirile spre cer,
rugându-se, apoi vorbi cu o sfânt\ însufle]ire despre
crearea lumii [i a primilor oameni, despre via]a lor fe-
ricit\ din Paradis [i despre c\derea lor în p\cat; despre
marele potop prin care a fost pierdut întreg neamul
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omenesc afar\ de o familie, despre patriarhii semin]iilor
poporului israelit, despre simplele lor obiceiuri [i purtarea
lor înaintea lui Dumnezeu; despre poruncile [i rându-
ielile pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului
israelit, despre Ilie [i despre închinarea la unicul [i
adev\ratul Dumnezeu; despre Prooroci; despre f\g\-
duin]a unui Mântuitor pe care Dumnezeu o f\cuse pri-
milor oameni [i familiilor patriarhilor [i care a dispus
ca s\ fie vestit\ întregului popor israelit prin Moise [i
prin Prooroci, despre venirea Fiului lui Dumnezeu pe
p\mânt, a Unicului N\scut de la Tat\l, plin de har [i de
adev\r; despre trimiterea Apostolilor, dup\ ce mai întâi
ei au fost lumina]i de Duhul Sfânt, care au fost sfin]i]i
[i înzestra]i cu putere de sus; în sfâr[it, despre înteme-
ierea Bisericii sfinte [i universale pe care Hristos a
a[ezat-o pe ni[te stânci neclintite.

– De aici po]i cunoa[te l\murit, iubite rege, zise
Varlaam mai departe, c\ este purul adev\r ceea ce Pavel,
unul din Apostoli, zice: „În multe feluri [i în multe chipuri,
Dumnezeu a gr\it de demult p\rin]ilor no[tri prin
Prooroci, iar în zilele cele de pe urm\ a gr\it nou\ prin
Fiul S\u Care este str\lucirea m\ririi Sale [i chipul Per-
soanei Sale, prin Care lumea a fost creat\”.

Regele Avenir ascult\ cu mare bucurie pe sfântul
b\trân. Regele Iosafat se uita adeseori la tat\l s\u, pe
când vorbea Varlaam, [i observ\ cu bucurie, cât de mult
îi pl\ceau acestuia aceste înalte adev\ruri.

B\trânul rege zise: 
– Tot ceea ce mi-ai spus tu, scumpe Varlaame, face

s\ se reverse în sufletul meu o nou\ lumin\ ce-mi în-
c\lze[te inima. Totu[i am s\-]i mai pun câteva întreb\ri. 
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Varlaam le ascult\ [i r\spunse la fiecare tot cu
pricepere [i iubire, c\ci el era întotdeauna gata a da
cuvântul [i r\spunsul s\u la oricare îl întreba despre
temeiul cre-din]ei sale.

– Dac\ noi privim numai cerul [i p\mântul, apoi
trebuie s\ recunoa[tem c\ le-a creat un Dumnezeu atot-
puternic, în]elept [i bun. „Cerurile spun slava lui Dum-
nezeu [i lucrul mâinilor Lui o veste[te t\ria; o zi po-
veste[te celorlalte [i o noapte în[tiin]eaz\ pe celelalte.
Nu sunt graiuri nici cuvinte ale c\ror glasuri s\ nu se
aud\. Cele nev\zute ale lui Dumnezeu, de la zidirea
lumii, din f\pturi cunoscându-se, se v\d, [i eterna Lui
putere [i dumnezeirea, ca astfel aceia care nu voiesc a-L
cunoa[te, a-L sl\vi [i a-L adora ca pe un Dumnezeu, s\ fie
f\r\ de r\spuns.”

– Cine ar putea s\ se îndoiasc\ despre aceasta, zise
Varlaam mai departe, c\ un Dumnezeu atât de în]elept
[i atât de bun, a C\rui în]elepciune [i bun\tate ies la
lumin\ din toate lucr\rile Sale, a creat pe oameni la
început buni [i des\vâr[i]i în felul lor, dar c\ oamenii
prin propria lor vin\ s-au lipsit de aceast\ stare [i au
devenit r\i? Din nenorocire, oamenii nu mai sunt ceea
ce ar fi trebuit s\ fie dup\ voin]a Creatorului. Despre
aceasta ne încredin]eaz\ ceea ce se întâmpl\ atât în micile
lucruri din via]a zilnic\, cât [i în marile întâmpl\ri ale
lumii, tot ceea ce este r\u [i vrednic de lep\dat [i de
dispre]uit. Acest lucru îl afl\m dac\ privim în inima
noastr\. Porunca lui Dumnezeu este scris\ chiar în inima
noastr\; noi g\sim îns\ ceva în noi care se opune la
aceasta [i nu putem s\ sc\p\m de ea decât numai prin
propria noastr\ putere. O putere potrivnic\ ne înc\tu-
[eaz\; noi avem trebuin]\ de un Mântuitor. Aceasta a
sim]it-o foarte bine iubitul t\u fiu Iosafat înc\ de pe
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când era tân\r. Acest lucru îl simte fiecare om în sine
însu[i [i trebuie s\ m\rturiseasc\ cu Apostolul Pavel:
„M\ veselesc împreun\ cu Legea lui Dumnezeu despre
omul cel dinl\untru; dar v\d în m\dularele mele o alt\
lege care se lupt\ împotriva legii min]ii mele [i m\ ]ine
legat sub legea p\catului care este în m\dularele mele”.
Fiecare om suspin\, dup\ cum încredin]eaz\ Sfântul
Apostol Pavel: „Tic\los om sunt eu! Cine m\ va izb\vi
de acest trup muritor?”. Fie ca oricine s\ se încredin]eze
[i s\ zic\ cu acesta din urm\: „Darul lui Dumnezeu prin
Iisus Hristos”. Ceea ce ne spune istoria sfânt\, ni se arat\
în istoria popoarelor [i chiar în înf\]i[area p\mântului.
Nu se poate t\g\dui c\ neamul omenesc s-a r\spândit
din Asia peste tot p\mântul; la toate popoarele, cu deo-
sebire printre indieni, noi înc\ g\sim urme l\murite [i
nu de tot [terse despre cele mai vechi descoperiri ale
lui Dumnezeu.

Dac\ privim forma p\mântului, nu putem s\ ne
îndoim c\ odinioar\ a trebuit s\ aib\ loc marele potop
care a înecat tot p\mântul.

Poporul iudeu este pentru noi o dovad\ neîndoiel-
nic\ a faptului c\ acele întâmpl\ri pe care istoria sfânt\
le poveste[te despre ei s-au petrecut în realitate. Ei
sunt r\spândi]i în toat\ lumea, ei apar între toate po-
poarele printre care tr\iesc necontenit ca un popor
aparte; ei se ]in cu înc\p\]ânare de vechile lor obiceiuri,
p\streaz\ cu scrupulozitate c\r]ile lor sfinte, legea pe
care le-a dat-o Dumnezeu prin Moise [i proorociile despre
Mântuitorul sau Mesia.

R\spândirea poporului cre[tin peste tot p\mântul
se datoreaz\ celor doisprezece b\rba]i care au fost pescari
s\raci [i chiar oameni neînv\]a]i.
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Ace[ti oameni drep]i care n-au avut nici un câ[tig
vremelnic de pe urma predic\rii Evangheliei, care nu
[i-au atras prin aceasta nimic altceva decât dispre] [i
persecu]ie, au m\rturisit c\ ei au v\zut cu proprii ochi
faptele lui Iisus Hristos, c\ au auzit cuvintele Lui din
propria-I gur\ [i au m\rturisit cele spuse prin v\rsarea
sângelui lor [i prin chinurile mor]ii celei mai îngrozitoare.
Întreaga putere a romanilor, a acestui imperiu uria[
care cuno[tea [tiin]ele [i înfrico[\toarele for]e de lupt\,
s-a r\zboit împotriva lor. Dar în zadar. Pretutindeni au
disp\rut templele idole[ti; cre[tinismul a biruit. Unii
t\g\duiesc minunile prin care s-a r\spândit cre[tinismul;
îns\ atunci aceast\ r\spândire f\r\ minune ar fi tocmai
cea mai mare minune.

Cea mai frumoas\ [i cea mai pl\cut\ dovad\ despre
sfin]enia [i des\vâr[irea cre[tinismului o vedem în roa-
dele lui. Aceasta este o dovad\ pe care noi [i în ziua
de ast\zi o putem vedea cu ochii no[tri. Eu am cu-
treierat prin multe ]\ri [i am g\sit pretutindeni: în fiecare
ora[, în fiecare s\tule], unde locuitorii sunt cre[tini cu
fapta, acolo sunt la ele acas\ bunele obiceiuri, fideli-
tatea [i credin]a, modestia, unirea [i iubirea, îndurarea
[i binefacerea, lini[tea [i mul]umirea. Acolo îns\ unde
oamenii nu sunt înc\ lumina]i cu aceast\ lumin\ cereasc\,
zac tot în umbra mor]ii. Unde cre[tinii se r\cesc de religia
lor, acolo se r\ce[te [i dragostea [i se întinde cu iu]ime
egoismul, corup]ia, minciuna [i în[el\toria, sinuciderea,
viciile [i crimele.

Astfel, dac\ noi deschidem ochii [i privim la lumea
ce ne înconjoar\ sau în inima noastr\, vom vedea c\
religia lui Iisus Hristos este cel mai frumos [i cel mai
pre]ios dar al Cerului. Da, iubite rege, cuvintele Apos-
tolului sunt adev\rate: „Ar\tatu-s-a harul cel mântuitor
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al lui Dumnezeu tuturor oamenilor, înv\]ându-ne pe
noi, ca, l\sându-ne de p\gân\tate [i de poftele cele lu-
me[ti, s\ tr\im cu dreptate [i credin]\ în lumea de acum;
a[teptând fericita n\dejde [i ar\tarea slavei marelui
Dumnezeu [i a Mântuitorului nostru Iisus Hristos care
S-a dat pe Sine pentru noi ca s\ ne scape de toat\ f\r\-
delegea”.

Varlaam vorbise atât de mult [i cu atâta zel, iar
Avenir [i Iosafat îl ascultaser\ cu atâta bucurie [i mul-
]umire sufleteasc\, încât soarele str\b\tuse în timpul
acesta jum\tate din cursul s\u [i se ridicase deja foarte
sus pe cer, f\r\ ca vreunul din to]i trei s\ observe lucrul
acesta.

Acum îns\ ei sim]ir\ ar[i]a de la amiaz\, care în acele
]\ri c\lduroase este foarte în\bu[itoare. Regele Avenir
se duse deci în pavilionul r\coros al gr\dinii unde era
preg\tit\ masa numai pentru el, Iosafat [i Varlaam. El
lu\ cu dân[ii un mic prânz [i apoi se retrase în odaia sa.

Tocmai dup\ apusul soarelui, regele Avenir se duse
iar\[i cu Varlaam în gr\dina palatului spre a se bucura
de aerul r\coritor al serii.

Luna ap\ru str\lucitoare printre arborii înal]i ai gr\-
dinii; stelele scânteiau pe cerul ce se ar\t\ de un senin
neobi[nuit; roua r\corea frunzele [i florile.

Varlaam zise: 
– De câte ori umblu sub cerul plin de stele, îmi vin

în gând cuvintele regelui David: „Doamne Dumnezeul
nostru, cât este de minunat numele T\u în tot p\-
mântul, c\ S-a în\l]at mare cuviin]a Ta mai presus de
ceruri! C\ci v\d cerurile lucrul mâinilor Tale, luna [i
stelele pe care tu le-ai întemeiat. Ce este omul c\-l po-
mene[ti pe el sau fiul omului c\-l cercetezi pe el?”.
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– Da, zise Varlaam mai departe, Dumnezeu Î[i aduce
aminte de noi [i ne cerceteaz\; El ne d\ nou\ tocmai
ceea ce ne lipse[te. Religia cre[tin\ e cu totul potrivit\
naturii omene[ti, st\rii de azi a oamenilor. Dumnezeu
ne d\ nou\ prin Iisus Hristos tot ceea ce ne trebuie. În
toat\ sl\biciunea noastr\, în toate grijile noastre, sufe-
rin]ele, mustrarea de con[tiin]\, luptele împotriva ispi-
telor, în nevoi ca [i la moarte, noi g\sim unica [i sin-
gura mântuire în Iisus Hristos. {i aceast\ mare binecu-
vântare pe care religia lui Iisus ne-o aduce este o do-
vad\ despre adeverirea ei.

Regele zise: 
– Iubite Varlaam, cu ajutorul lui Dumnezeu tu m-ai

convins pe deplin despre adev\rul religiei cre[tine; îns\
spune-mi [i mai mult despre marea mântuire pe care
Dumnezeu ne-a preg\tit-o nou\ prin Iisus Hristos. Sufletul
meu dore[te cu înfocare s\ mai aud\ despre aceasta.

Varlaam vorbi atunci despre cum noi oamenii eram
lipsi]i în primul rând de în]elepciune [i dreapta cuno[tin]\
[i cât de ne[tiutori suntem în lucrurile dumnezeie[ti f\r\
o lumin\ mai înalt\, cât de imperfect\ este virtutea noastr\
[i cât de departe suntem noi de a fi buni [i des\vâr[i]i;
cât de strâns z\ceam lega]i în robia p\catului ca [i în
ni[te lan]uri [i eram supu[i st\pânirii mor]ii. 

– Dar s\ ne mângâiem [i s\ ne bucur\m cu sufletul,
zise el; Iisus Hristos ni S-a dat nou\ de c\tre Dumnezeu
spre în]elepciune, îndreptare [i mântuire. Noi oamenii,
zise Varlaam mai departe, suntem chinui]i pe p\mânt
de mii de griji lume[ti care ne împiedic\ de a ne în-
drepta gândurile noastre spre cele cere[ti. Boga]ii [i
puternicii lumii acesteia, care nu au nevoie s\ se îngri-
jeasc\ de hran\ [i îmbr\c\minte, sunt ap\sa]i adesea
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de o grij\ mult mai grea, de lucruri importante [i alte
treburi pentru care ei adesea se muncesc cu griji mai
mari decât cei s\raci pentru mâncare [i b\utur\. Dar
Hristos zice: „Nu v\ îngriji]i! Tat\l vostru Cel ceresc [tie
c\ toate acestea v\ trebuie. C\uta]i mai întâi împ\r\]ia
lui Dumnezeu [i dreptatea Lui [i toate celelalte vi se
vor ad\uga vou\!”. Suferin]ele oamenilor sunt nenum\-
rate [i multe dintre ele chiar foarte aspre [i grele. Dar
tocmai prin suferin]e vor deveni oamenii buni, iar cei
buni, [i mai buni. Dup\ cum aurul se cur\]\ prin foc [i
se l\mure[te, tot astfel se adevere[te virtutea prin suferin]e.
Suferin]ele ne conduc la fericire, dac\ le suport\m cu
r\bdare. Hristos zice: „Ferici]i cei ce plâng, c\ aceia se
vor mângâia”. {i Apostolul Pavel zice: „Suferin]ele acestei
lumi nu sunt vrednice de m\rirea ce ne a[teapt\ acolo,
în Ceruri”.

Dar mai mult decât toate suferin]ele ne chinuie[te
[i ne nelini[te[te gândul la p\catele noastre trecute. Îns\,
dup\ cum încredin]eaz\ Sfântul Apostol Pavel, este un
cuvânt adev\rat, sigur, scump [i pre]ios, c\ Iisus Hristos
a venit în lume ca s\ mântuiasc\ pe cei p\c\to[i. Dup\
cum fiul risipitor a fost primit de tat\l s\u cu atâta dra-
goste [i bucurie, tot a[a prime[te Tat\l Cel ceresc cu o
dragoste [i mai mare pe p\c\to[ii care se poc\iesc cu
adev\rat. „Mult\ bucurie se face în ceruri pentru un p\-
c\tos care se poc\ie[te.” Pe noi ne apas\ multe încerc\ri,
ispite [i lupte aprige împotriva p\catelor. Îns\ Hristos
ne înva]\ ca s\ biruim ispitele. „Priveghea]i [i v\ ruga]i
ca s\ nu c\de]i în ispit\”, zice El. Iisus Hristos ne d\
putere de a birui prin credin]\ toate piedicile spre bine:
„Celui ce crede, nimic nu-i este cu neputin]\”, zice El.
„Îndr\zni]i, Eu am biruit lumea.” Cel ce crede în El, poate
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s\ înving\ [i lumea. Cel din urm\ lucru care ne amenin]\
este moartea de care oamenii se îngrozesc a[a de mult.
Dar moartea este numai trecerea într-o via]\ mai bun\,
oarecum un somn dulce, dup\ care urmeaz\ o de[tep-
tare vesel\. Dup\ cum muncitorul obosit care a purtat
greutatea zilei nu se teme de somn, ci se bucur\ de
acesta, tot a[a trebuie s\ nu se team\ de moarte cel ce
crede în Hristos. „Cel ce crede în Mine”, zice Iisus, „nu
va vedea moartea; el a trecut de la moarte la via]\.”
Acolo unde ochii trupe[ti v\d numai praf [i putregai,
religia cre[tin\ ne deschide o priveli[te plin\ de fericire
într-o lume mai bun\ în ceruri. Tot ceea ce lumea pre-
zent\ are mai frumos [i mai m\re] într-însa nu este decât
o umbr\ fa]\ de acea m\re]ie. „Ochiul n-a v\zut, urechea
n-a auzit [i la inima omului nu s-au suit cele ce Dum-
nezeu a preg\tit acelora care-L iubesc pe El.”

Regele zise: 
– Nepre]uite Varlaam! Tot ceea ce mi-ai spus îmi

r\core[te inima dup\ cum pl\cutul aer al serii îmi u[u-
reaz\ pieptul, dup\ cum roua îmbel[ugat\ împrosp\-
teaz\ florile ve[tejite. O deosebit\ mângâiere îmi face
mie ceea ce mi-ai spus despre iertarea p\catelor.

Regele vorbi apoi înc\ mult timp cu Varlaam despre
tot ceea ce îi nelini[tea inima [i pentru care sufletul s\u
era îngrijorat, iar Varlaam îi spuse multe cuvinte potrivite
care îi aduser\ o mângâiere cereasc\. Dup\ aceea, merser\
iar\[i în pavilion. Iosafat, care voise s\ lase pe tat\l s\u
singur ca s\ vorbeasc\ cu Varlaam, îl a[tepta aici. El se
bucur\ c\ putea s\ petreac\ cu amândoi o sear\ fericit\.

Dar, deodat\, veni un curier c\lare cu [tirea c\ inamicii
lor, per[ii, au n\v\lit cu mare putere în ]ar\. Ei au crezut
c\ regele Avenir este prea b\trân pentru a mai conduce
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la victorie armata sa [i, de aceea, au rupt tratatul de pace.
B\trânul rege porunci s\ se preg\teasc\ caii în grab\ [i
s\ se încarce c\milele.

O mare înv\lm\[eal\ se isc\ atunci între curtenii [i
servitorii regelui; sute de mâini erau ocupate spre a preg\ti
cât mai repede posibil cele necesare de plecare. Iosafat
se oferi s\ mearg\ cu tat\l s\u la r\zboi. Îns\ b\trânul
rege care cu toat\ b\trâne]ea sa se sim]ea destul de tare
[i puternic zise: 

– Voiesc s\ merg singur. Dac\ în acest r\zboi voi
avea nevoie de ajutorul t\u, iubitul meu fiu, atunci te
voi în[tiin]a. Deci preg\te[te-]i armata ca s\ fie gata de
pornire când va fi nevoie.

El mânc\ în grab\ pu]in [i zise zâmbind c\tre Varlaam:
– Tu ai avut dreptate când ai zis c\ noi, regii, trebuie

s\ ne îngrijim de unele lucruri a c\ror îndeplinire este
tot a[a de necesar\ ca [i mâncarea [i b\utura. Apoi se
scul\ [i zise: scumpe Varlaam, scumpe Iosafat, r\mâne]i
s\n\to[i [i ruga]i-v\ pentru mine!

El îi îmbr\]i[\ pe amândoi [i plec\ înainte de miezul
nop]ii.
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CAPITOLUL XIX

O s\rb\toare de sfânt\ bucurie

Regele Avenir respinsese îndat\ cu viteaza sa oaste
pe per[i dincolo de hotarele împ\r\]iei sale. Ar fi fost
u[or pentru el acum ca s\ p\trund\ în ]ara lor [i s\
cucereasc\ dintr-însa oricât ar fi vrut [i a o trage la
sine. El îns\ dorea s\ dea pace atât poporului s\u, cât
[i inamicului biruit.

– Ramura de m\slin a p\cii, zicea el, este mai bun\
decât coroana de lauri a biruin]ei stropit\ cu sânge.

Plin de bucurie, el se întoarse repede în castelul s\u
spre a fi pentru locuitorii capitalei sale primul vestitor
al p\cii [i apoi s\ fac\ cunoscut prin vestitori trimi[i [i
celorlal]i supu[i ai s\i pacea câ[tigat\ prin vitejie [i
biruin]\; dar [i mai mare era bucuria sa de a vorbi cu
aceast\ împrejurare poporului s\u despre o pace mai
înalt\ pe care au anun]at-o, în acea noapte sfânt\, îngerii
lui Dumnezeu tuturor oamenilor.

În ordinul regal pe care el l-a dat pentru aceasta zicea
între altele: „Prin mila [i îndurarea Unicului Dumnezeu
adev\rat, St\pânul atotputernic al cerului [i al p\mântului,
el a venit la cuno[tin]a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, [i s-a f\cut cre[tin; el a aflat în cre[tinism ade-
v\rata pace [i lini[te a inimii [i dore[te aceasta [i la tot
poporul s\u; to]i cre[tinii din împ\r\]ia sa vor avea de
acum înainte libertatea religiei lor [i nimeni s\ nu le mai
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fac\ vreo suferin]\ sau sup\rare, ci s\-i cinsteasc\ [i s\-i
iubeasc\ ca pe ni[te înrudi]i cu regele în chip sufletesc;
cre[tinii s\ nu se mai gândeasc\ la nedrept\]ile pe care
cei idolatri le-au pricinuit, ci s\-i ierte din toat\ inima.
Fiindc\ Dumnezeu este Tat\l tuturor oamenilor, Care face
s\ r\sar\ soarele S\u peste cre[tini [i peste necre[tini,
peste credincio[i [i peste necredincio[i [i adap\ câmpiile
lor cu ploaie din cer, de aceea to]i oamenii trebuie s\
tr\iasc\ pe p\mânt în pace [i unire ca fii ai unui Tat\
ceresc; cu nici un chip îns\ cei lumina]i s\ nu se poarte
cu vr\jm\[ie sau s\ persecute pe aceia care, din neferi-
cire, umbl\ tot în întuneric; cu atât mai mult, ei trebuie
s\ iubeasc\ din inim\ pe ace[tia, s\ le arate toat\ bu-
n\tatea [i prin via]a lor curat\ [i f\r\ b\nuial\ s\ le-o
fac\ pl\cut\ [i scump\; [i pe a lor în chipul acesta, ei
pot s\ pream\reasc\ dup\ bunul plac pe Dumnezeu.

Rezultatul pe care-l avu ordinul regal întrecu toate
a[tept\rile regelui. Mul]i b\rba]i înal]i de stat, vitejii
osta[i se anun]ar\ regelui [i-[i m\rturisir\ credin]a lor
în Hristos. Din tot imperiul venir\ în[tiin]\ri c\ nenu-
m\rate familii cre[tine care mai înainte p\strau t\cerea,
acum m\rturisesc pe fa]\ [i cu bucurie religia cre[tin\.
Mai multe ora[e trimiser\ delega]i spre a ar\ta regelui
mul]umirea [i bucuria lor. Mul]i cre[tini care pe timpul
persecu]iei fugiser\ din ]ar\, acum se întoarser\ înapoi.
Spre marea bucurie a regelui, chiar [i un episcop, un
b\trân respectabil [i supus de odinioar\ al regelui, se
întoarse din exilul în care el petrecuse mul]i ani [i pre-
dicase altor popoare Evanghelia Domnului.

Regele f\cu acum planul pentru construirea unei
biserici m\re]e, poate mai deosebit\ decât cea a fiului
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s\u. C\ci tot ceea ce regele Avenir întreprindea era
m\re] [i trebuia s\ se fac\ cât mai repede.

Cei mai renumi]i arhitec]i au fost chema]i [i numero[i
lucr\tori au fost adu[i; lucrarea se îndeplinea f\r\ între-
rupere [i lucr\torii au fost cu prisosin]\ r\spl\ti]i, c\ci
regele deschise cu d\rnicie averile sale adunate. Apoi
el porunci ca marii idoli de aur [i de argint, care pân\
atunci fuseser\ a[eza]i în palatele sale [i care acum îl
îngrozeau, s\ fie topi]i [i transforma]i în bani. Dup\
dorin]a lui, noua biseric\ cre[tin\ a fost ridicat\ în ca-
pitala sa chiar pe locul din mijloc, unde odinioar\ fu-
seser\ uci[i o mul]ime de cre[tini [i unde ar fi trebuit [i
Varlaam s\ fie ars.

Pe când regele st\ruia din r\sputeri ca biserica de
marmur\ s\ fie cât mai grabnic ridicat\, episcopul se
silea necontenit s\ înal]e Domnului un templu [i mai
m\re]. El înv\]a, de diminea]a pân\ seara târziu, pe cei
de sus [i pe cei de jos care voiau s\ devin\ cre[tini.
Bineîn]eles, între ace[tia se g\seau unii care numai din
interes voiau s\ se încre[tineze ca s\ lingu[easc\ pe
rege [i s\ se bucure de favoarea lui. Episcopul îns\ îi
cunoscu numaidecât [i `i amân\ pân\ mai târziu.

Câ]iva preo]i, pe care episcopul îi adusese cu sine
din ]\ri str\ine, îi d\dur\ un pre]ios ajutor la catehizarea
celor care voiau s\ se încre[tineze. De asemenea, îl ajutar\
mai mul]i b\rba]i din ]ar\, înainta]i în vârst\ care de mult
timp erau deja cre[tini [i despre a c\ror credin]\, în]e-
lepciune, evlavie [i purtare cre[tineasc\ el se încredin-
]ase pe deplin [i de aceea îi hirotonise preo]i. Poporul
spori foarte mult în cunoa[terea adev\rurilor cre[tine [i
dorea cu înfocare s\ se boteze.
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Între timp, cl\direa bisericii a fost terminat\. Regele
hot\rî o zi pentru sfin]irea ei. 

– {i cea dintâi sfânt\ slujb\ care se va s\vâr[i în noua
biseric\ sfin]it\ va fi botezul meu, zise el. 

Mul]i principi [i înal]i demnitari ai imperiului cerur\
s\ se boteze în acela[i timp cu regele lor. Regele invit\
pe fiul s\u Iosafat [i pe b\trânul Varlaam în vârst\ de
nou\zeci de ani ca s\ asiste la sfânta slujb\. Amândoi
primir\ cu bucurie. Varlaam îns\ zise: 

– Slujba la care iau parte va fi, desigur, cea din urm\
pentru mine.

Pentru s\rb\toarea apropiat\ se f\cur\ mari preg\tiri.
Pere]ii bisericii au fost împodobi]i cu tapete scumpe de
purpur\ ]esut\ cu aur, stâlpii de marmur\ alb\ au fost
înc\rca]i cu coroane de flori. Cu mare alai [i cu o suit\
numeroas\, amândoi regii se duser\ la biseric\. Episcopul,
înconjurat de mai mul]i preo]i, îi primi la intrare, conduse
pe rege la altar, ]inu aici o cuvântare, îi ceru ca s\ depun\
m\rturisirea de credin]\ [i merse apoi cu el la baptisteriu
într-o procesiune solemn\ înso]it\ de purtarea unei cruci
de argint [i de rug\ciunile [i cânt\rile preo]ilor. To]i cre-
deau c\ episcopul va s\vâr[i sfânta slujb\; îns\ el în-
s\rcin\ cu aceasta pe b\trânul Varlaam, fiindc\ regele
Avenir f\g\duise lui Iosafat c\ voie[te s\ fie botezat de
c\tre Varlaam. To]i cei de fa]\, mai ales acei care înc\
din timpul copil\riei lor î[i aminteau de dânsul sau despre
ceea ce p\rin]ii lor povestiser\ despre el, au fost foarte
veseli c\ se face aceast\ mare cinste bunului [i b\trâ-
nului om care odinioar\ fusese izgonit într-un chip atât
de nedrept.

Dup\ aceea, regele zise c\tre fiul s\u:
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– Prin tine am venit la cuno[tin]a lui Iisus Hristos;
prin tine m-a condus Dumnezeu pân\ într-acolo încât
s\ m\ aflu acum în aceast\ biseric\ [i aici, lâng\ afun-
darea întreit\. Tu, deci s\ fii [i na[ul meu de botez.

La aceste cuvinte, fiului regelui i s-au umplut ochii
de lacrimi. De asemenea, to]i care erau de fa]\ g\sir\
nespus de mi[c\tor aceasta s\ vad\ pe fiu ca na[ de
botez al tat\lui s\u. Dup\ botezarea regelui au fost
boteza]i, de c\tre episcop [i de c\tre preo]i, principii [i
marii demnitari a statului, care erau preg\ti]i pentru
aceasta [i doriser\ înc\ de mult timp s\ primeasc\ acest
dar. Dup\ ce to]i au fost boteza]i, au primit taina ungerii
cu Sfântul Mir, spre a fi înt\ri]i de darul Sfântului Duh.
Dup\ aceea, episcopul intr\ în alt\ înc\pere spre a s\vâr[i
Sfânta Liturghie [i a preg\ti Sfintele Taine trupului [i
Sângele Domnului. În timpul Sfintei Liturghii, regele [i
fiul s\u, mini[trii [i mul]i cre[tini din cei boteza]i acum,
cât [i din cei boteza]i mai de mult au mers cu cea mai
adânc\ evlavie s\ se împ\rt\[easc\ cu Sfintele Taine.

Tot poporul ce se g\sea în mare num\r înl\untrul
bisericii asista la ceremonie în cea mai mare lini[te; lacrimi
de fericire curgeau pe fe]ele tuturor. B\trânii veni]i din
]inuturile cele mai îndep\rtate ale imperiului ziceau:

– O astfel de s\rb\toare plin\ de bucurie sfânt\ nu
a mai fost niciodat\.

B\trânul rege d\du în aceast\ zi principilor [i pri-
milor s\i sfetnici o mas\ mare [i bogat\ în capul c\reia
el [ezu cu fiul s\u între episcop [i Varlaam, fiind foarte
mul]umit în sufletul s\u. Dar avusese grij\ ca fiecare
familie s\rac\ din capitala sa s\ se poat\ bucura de
osp\tare îmbel[ugat\ în casa sa. Pe lâng\ aceasta, pe când
regele [edea la mas\, au fost osp\ta]i jos în gr\dinile
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regale, la un lung [ir de mese, un mare num\r de copii
orfani [i la alte mese oamenii s\raci [i neputincio[i.

Între multele binefaceri cu care regele a s\rb\torit
aceast\ zi de bucurie [i s-a f\cut neuitat pentru poporul
s\u au fost cu deosebire dou\.

Tocmai în timpul când se lucra la biseric\, regele
pusese s\ se construiasc\ înc\ dou\ mari cl\diri afar\
din ora[, cu multe înc\peri, camere [i s\li înconjurate
de gr\dini înfloritoare. El nu spusese nim\nui pentru
ce le ridicase [i deci mul]i î[i b\tur\ capul în zadar ca
s\ afle cu ce scop sunt zidite. Dup\ mas\, regele merse
cu to]i invita]ii s\i în gr\din\ spre a vizita pe oaspe]ii
s\i cei s\raci. To]i, mic [i mare, se ridicar\ în picioare
cu mult respect [i-l salutar\ cu priviri care str\luceau
de bucurie [i recuno[tin]\. To]i erau îmbr\ca]i cu haine
noi pe cheltuiala regelui. Acum el declar\ c\ una din
cele dou\ mari cl\diri va fi azil pentru orfani, iar cel\lalt
ospiciu pentru s\raci [i spital pentru bolnavi. Copiii [i
oamenii b\trâni au fost condu[i dup\ aceea de c\tre
rege [i sfetnicii s\i în aceast\ cas\ unde regele rândui
pentru îngrijirea lor supraveghetori [i servitori [i se luar\
toate m\surile ce se puteau închipui. Nu se poate spune
cât de ferici]i erau copiii [i b\trânii când au v\zut pre-
tutindeni atâtea frumuse]i. Iosafat v\rsa lacrimi de bu-
curie [i c\zu pe grumajii tat\lui s\u. Principii imperiului
luar\ hot\rârea s\ ridice [i în celelalte cet\]i asemenea
case. Varlaam îns\ p\[i în mijlocul copiilor, femeilor [i
oamenilor b\trâni [i în\l]\ c\tre Dumnezeu o rug\ciune
de mul]umire, sf\tuind pe to]i s\ se roage cu mult\ st\-
ruin]\ zilnic pentru regele lor binef\c\tor; zise apoi c\tre
rege [i c\tre principii ce îl înconjurau: 
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– A cl\di biserici [i case de binefacere a fost pân\
acum în Biserica cre[tin\ obiceiul acelor cre[tini c\rora
Dumnezeu le-a dat averea pentru aceasta, [i dup\ cum
cugetul îmi spune, acest obicei va d\inui. Tocmai prin
aceasta se împline[te în Biseric\, iubirea c\tre Dumnezeu
[i c\tre oameni.
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CAPITOLUL XX

Cea mai frumoas\ coroan\

În diminea]a urm\toare, regele Avenir se duse cu fiul
s\u în sala tronului unde, dup\ porunca sa, erau aduna]i
to]i sfetnicii s\i.

În aceast\ adunare numeroas\, el le prezent\ pe
fiul s\u Iosafat ca fiind coregent al s\u peste tot imperiul
[i porunci ca aceast\ hot\râre s\ se fac\ cunoscut\ în
toat\ ]ara printr-un decret regal pe care îl va semna [i-l
va înt\ri cu sigiliul s\u.

C\tre Iosafat îns\ zise:
– Scumpul meu fiu, pân\ acum eu ]i-am încredin]at

ca s\ st\pâne[ti numai o mic\ parte a imperiului meu
[i ai întrecut toate a[tept\rile mele. Acum voiesc s\
împart cu tine domnia întregului meu imperiu. Tu ai s\
stai cu mine la conducere. Sau, mai bine, Sfânta Evan-
ghelie s\ stea pe tron [i coroanele noastre lâng\ ea.
Cuprinsul acestei c\r]i dumnezeie[ti trebuie s\ fie cea
mai înalt\ lege a imperiului nostru. Fie ca, prin ajutorul
de sus, s\ izbutim a dovedi lumii ceea ce în]eleptul
Varlaam mi-a spus odinioar\: „Într-adev\r, regii cre[tini
sunt cei mai buni regi [i într-adev\r, supu[ii cre[tini sunt
cel mai fericit popor de sub soare”.

Dup\ ce b\trânul rege lucrase cu fiul s\u, timp de trei
ani, pentru binele imperiului s\u [i f\cuse înc\ multe
rânduieli, încredin]\ toat\ conducerea ]\rii, tân\rului rege.
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– Tu e[ti acum în plin\ putere a vie]ii, zise el, [i b\rbat
destul de puternic s\ por]i singur sceptrul; puterile mele
îns\ mi-au sl\bit. Eu simt greutatea b\trâne]ii; povara
anilor pe care i-am tr\it m\ apas\. Fii de acum singurul
rege! Dumnezeu s\-]i dea minte luminat\ [i o inim\
binevoitoare. În toate câte vei face urmeaz\ lui Hristos,
Împ\ratul cerului [i al p\mântului! Fii p\rinte al po-
porului t\u! Dac\ vreodat\ vei avea nevoie de sfatul
meu, apoi eu voi fi gata întotdeauna spre a ]i-l împ\r-
t\[i dup\ cea mai bun\ [tiin]\ [i con[tiin]\. Voi r\mâne
cu tine în acela[i palat, îns\ m\ voi retrage în înc\peri
mai lini[tite [i ascunse spre a tr\i numai pentru Dum-
nezeu. Dup\ ce atâta timp am fost împov\rat cu tre-
burile împ\r\]iei, acum sufletul meu tânje[te dup\ o
asemenea lini[te; nelini[tit este pân\ î[i va afla odihn\.

Acele od\i ale palatului care se învecinau cu gr\-
dinile regale, din porunca regelui Avenir, au fost pre-
g\tite foarte simplu, fiind înl\turate toate podoabele de
odinioar\. Ele se asem\nau mai mult cu locuin]a unui
pustnic decât cu cea a unui mare monarh. El însu[i le-
p\d\ purpura regal\ [i se îmbr\c\ cu haine de rând.
Niciodat\ nu mai venea la mese de ceremonie, iar hrana
sa zilnic\ era mai curând cea a unui monah. Petrecea
mult în odaia sa sau stând sub bol]ile umbroase ale
gr\dinii, ocupându-se cu citirea Sfintei Scripturi, cu rug\-
ciunea [i medita]iile evlavioase.

De la botezul s\u, regele Avenir tr\ia o via]\ pe care
înainte nu o cunoscuse. Se sim]ea ca n\scut din nou [i
aceasta se vedea pe chipul lui luminat [i blând acum,
pe care, v\zându-l, cei din jur deveneau la rândul lor
asemenea lui; se în]elege c\ aceast\ stare era oglinda
sufletului s\u lini[tit [i împ\cat cu toate, stare pe care
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f\r\ s\-[i dea seama o r\spândea în afar\. Cu toate
acestea, b\trânul rege avea uneori zile triste. În nop]ile
de nesomn sau chiar [i ziua când se plimba pe aleile
gr\dinii `i treceau pe dinaintea ochilor sufletului s\u
multe din întâmpl\rile vie]ii sale trecute. Uneori aceste
furtuni de gânduri îl descurajau mustrându-l cu asprime
pentru pl\cerile [i slava de[art\, nemilostivirea, neîn-
durarea, nedreptatea de odinioar\ ca unul ce a avut în
mâinile sale putere, st\pânire [i bog\]ie. Dar ceea ce îl
întrista mai mult era c\ nu-[i d\duse osteneala de a
cunoa[te cre[tinismul mai devreme [i deci persecutase
credincio[ii, poruncind s\ fie uci[i oameni nevinova]i
[i sfin]i, propov\duitori ai Adev\ratului Dumnezeu Iisus
Hristos Domnul.

Într-una din astfel de zile trimite dup\ Varlaam, ve-
chiul s\u sfetnic [i o[tean de odinioar\, b\trânul în-
c\rcat de ani [i sfin]enie de acum. B\trânul nu întârzie
s\ apar\ [i regele îl salut\ bucuros, zicând: 

– O, Varlaame, nepre]uitul meu prieten, cel mai
vechi, cel mai bun [i cel mai credincios, c\ruia eu [i
fiul meu avem a-]i mul]umi nespus de mult, la tine g\sesc
sc\parea mea, în bra]ele tale m\ arunc spre ajutor! Eu
sunt acum aproape de a p\r\si aceast\ lume; stau la
por]ile ve[niciei. Eu, care am stat pe tronul împ\r\]iei,
poruncind [i judecând, trebuie în curând s\ merg
înaintea tronului Celui Preaînalt spre a fi eu judecat.
De altfel, am fost obi[nuit, dup\ cum se cuvenea unui
rege, s\ c\l\toresc cu mare suit\; acum trebuie s\ fac
singur [i f\r\ înso]ire o c\l\torie mai îndep\rtat\, lucru
pentru care sunt acum îngrozit. De aceea, doresc, înainte
de a porni pe drumul ve[niciei, s\-]i m\rturisesc, f\r\
înconjur, via]a mea [i tot ce îmi împov\reaz\ sufletul
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chiar [i dup\ botezul meu. Eu cred c\ Hristos Domnul
nu în zadar a zis Apostolilor: „Lua]i Duh Sfânt, c\rora
ve]i ierta p\catele, se vor ierta lor, [i c\rora le ve]i ]ine,
vor fi ]inute”. A[adar, eu voiesc, pe cât voi putea mai
bine, s\-]i m\rturisesc p\catele mele. F\ dar ceea ce
Duhul lui Dumnezeu te va lumina.

{i regele, a[ezându-se pe genunchii încovoia]i sub
povara anilor, cu ochii în lacrimi [i cu adânc\ zdrobire
de inim\ î[i deschise sufletul s\u într-o ultim\ [i mi[-
c\toare m\rturisire. B\trânul Varlaam asculta plângând
împreun\ cu suveranul s\u aceast\ c\in]\ ce ar fi înmuiat
orice inim\ împietrit\. La sfâr[it când penitentul rege
auzi din gura preotului „iertate î]i sunt p\catele tale” o
greutate de stânc\ se ridic\ de pe sufletul lui zbuciumat.
{i mai departe ascult\:

– Milostivirea, ca [i dreptatea, lui Dumnezeu este
nesfâr[it\ [i îndurarea Sa se întinde peste toate f\pturile
Sale. Prin gura proorocilor s-a vestit zicându-se: „Viu sunt
Eu, zice Domnul, c\ci nu voiesc moartea p\c\tosului,
ci s\ se întoarc\ [i s\ fie viu”. Acelor ce se întorc, El le
zice: „De ar fi p\catele voastre ro[ii ca haina mohorât\,
ele se vor face albe ca z\pada”. Cum Dumnezeu iart\
pe deplin p\catele celor ce se poc\iesc se vede în istoria
mântuirii oamenilor. Regele David care a c\zut greu,
dar [i-a plâns f\r\delegea sa ziua [i noaptea [i s-a rugat
lui Dumnezeu pentru îndurare, nu numai c\ a ob]inut
iertare, dar chiar Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, S-a
n\scut ca om din neamul Lui [i a fost numit fiu al lui
David. Petru, primul [i cel mai vârstnic între Apostoli,
s-a lep\dat de trei ori de Domnul s\u pe Care Îl recu-
noscuse ca Fiu al lui Dumnezeu; el a plâns cu amar
pentru aceasta [i a m\rturisit tot de trei ori iubirea sa
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c\tre Hristos. Pavel a persecutat cre[tinii, i-a aruncat la
închisoare [i a consim]it s\ fie condamna]i la moarte;
din cauza aceasta îns\ el s-a socotit ca cel mai mare
între p\c\to[i [i s-a întors din toat\ inima; a fost un vas
ales ca s\ vesteasc\ numele lui Iisus Hristos regilor [i
popoarelor. Sfântul Apostol Ioan zice: „Sângele lui Iisus
Hristos ne cur\]\ pe noi de tot p\catul. Dac\ vom zice
c\ p\cat nu avem, ne în[el\m pe noi în[ine [i adev\rul
nu este întru noi. Dac\ vom m\rturisi p\catele noastre,
credincios [i drept este El ca s\ ne ierte nou\ p\catele
[i s\ ne spele pe noi de toat\ nedreptatea”. Tu ]i-ai
m\rturisit p\catele [i Hristos te-a iertat.

– Cred din toat\ inima în Iisus Hristos, zise Avenir;
eu nu [tiu s\ g\sesc o alt\ mântuire decât în El.

– Da, zise ca pentru sine Varlaam, omul nu se poate
mântui altfel decât prin jertfa lui Iisus Hristos.

Regele cuno[tea acum aceea[i bucurie ca [i dup\
botezul s\u c\ci pacea lui Dumnezeu îi umplea inima.
Cei doi vechi prieteni au mers în gr\dina împodobit\
cu atâtea frumuse]i ale naturii, meditând împreun\ la
bun\tatea [i purtarea de grij\ a lui Dumnezeu pentru
întreaga crea]ie. Chipul senin al regelui ar\ta un suflet
s\n\tos [i trupe[te era mult mai bine în ciuda vârstei
înaintate.

Nu dup\ mult timp veni [i Iosafat în gr\din\ care se
bucur\ mult v\zându-l pe tat\l s\u lini[tit [i vesel. Bucuria
revederii era [i din partea regelui Avenir care zise:

– Eu m\ g\sesc de altfel bine, cu toate acestea voi
mai tr\i pu]ine zile. Dar acum nu m\ mai tem de moarte,
fiindc\ sunt încredin]at c\ p\catele mele au fost iertate
[i de aceea moartea nu mai este atât de înfrico[\toare.
Ea este pentru mine acum un trimis al lui Dumnezeu,
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o poart\ de trecere spre lumea de dincolo, spre Împ\r\]ia
lui Dumnezeu în care to]i trebuie s\ mergem.

– Tot a[a cred [i eu, zise Iosafat. M\ tot gândesc la
aceasta, cât\ groaz\ îmi pricinuia când pentru prima
oar\ am auzit vorbindu-se de moarte [i mormânt. Acum
îns\ pot s\ m\ gândesc cu lini[te, chiar cu bucurie, la
plecarea mea de aici. Este un drum care trece printr-o
vale întunecoas\, dar duce la o lume plin\ de lumin\
care este patria noastr\ cereasc\, de unde am venit [i
în care ne vom întoarce. Eu zic ca [i David: „Domnul
este p\zitorul meu. De voi umbla [i în mijlocul umbrei
mor]ii, nu m\ voi teme de rele, c\ El cu mine este.
Toiagul S\u [i varga Sa cea tare, acestea m\ sprijin\ pe
mine. Într-Însul m\ voi încrede”.

Chiar a treia zi, spre sear\, regele c\zu la pat bolnav,
cuprins de mari dureri. 

– Eu simt, zise el c\tre Varlaam, c\ ceasul din urm\,
nu este departe de mine. În curând voi bea din paharul
amar al mor]ii de care nici un muritor nu este scutit, fie
rege, fie om de rând. De aceea sufletul meu vrea, pentru
ultima oar\ în aceast\ via]\, s\ primeasc\ Sfânta Cin\ [i
s\ m\ împ\rt\[esc cu Sfintele Taine, cu Trupul [i Sângele
Domnului meu. Fiul meu [i to]i mini[trii mei s\ fie de
fa]\ la aceasta, c\ci voiesc, înainte de a pleca din lumea
aceasta, s\ dau poporului meu o m\rturie pentru cre-
din]a mea în Hristos.

Regele porunci ca s\ fie adus în sala cea mare, ca
acolo s\ primeasc\ Sfânta Împ\rt\[anie. Fiindc\ se f\cuse
deja noapte, sala era luminat\ de multe f\clii.

Curtenii, mici [i mari, ce umpleau sala, cu chipuri
triste, î[i vegheau suveranul într-o t\cere dureroas\ ce
plutea ca o boare pe deasupra tuturor. Cu fa]a schimbat\,
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dar senin\, regele z\cea cu ochii închi[i pe patul s\u
de suferin]\. Iosafat [i Varlaam st\teau al\turi, a[tep-
tând episcopul ce nu întârzia s\ vin\ înso]it de preo]i.
La intrarea episcopului o u[oar\ adiere de glasuri r\s-
punse la binecuvântarea sa: „Pacea fie cu aceast\ cas\
[i cu to]i care locuiesc într-însa”. Preasfin]itul împreun\
cu preo]ii, b\trânul Varlaam, tân\rul rege [i toat\ mul]i-
mea adunat\ se rugau de acum pentru regele lor ce
st\tea acum în mijlocul lor nu pe tron, ci pe patul de
suferin]\ a[teptându-[i sfâr[itul. Pe fa]a lui Iosafat se
putea vedea întristare, dar o întristare în care se între-
vedea dragostea, credin]a [i n\dejdea. Preasfin]itul des-
chise un mic vas de aur ce era înf\[urat cu un v\l.

To]i cei de fa]\ îngenunchear\ cu inimile pline de
credin]\. B\trânul rege, cu puterile împu]inate, î[i în-
drept\ ochii lumina]i de o str\lucire de n\dejde c\tre
pre]iosul potir cu Sfintele Taine [i spuse încet [i tre-
murat: „O, Doamne, nu sunt vrednic!”, [i primi sfin]itele
Taine, ascultând atent cuvintele rostite de c\tre prea-
sfin]itul: „Domnul nostru Iisus Hristos Care ne-a dat
trupul [i sângele S\u spre hrana noastr\ sufleteasc\ s\
p\zeasc\ sufletul t\u pentru via]a ve[nic\”. Pacea [i lu-
mina, lini[tea [i mul]umirea se citeau pe chipul sufe-
rindului acum. Dup\ o oarecare vreme, episcopul aminti
de cuvintele Sfântului Apostol Iacob: „De este cineva
bolnav între voi, s\ cheme pe preo]ii Bisericii [i s\ se
roage pentru dânsul, ungându-l pe el cu untdelemn întru
numele Domnului!”, dup\ care, împreun\ cu preo]ii, f\cur\
rug\ciuni pentru rege [i-l unser\ cu untdelemn sfin]it,
Episcopul, care avea mare mil\ pentru rege, se apropie
înc\ o dat\ de patul lui, îi lu\ p\rinte[te mâna sa într-ale
sale, mângâindu-l cu cuvintele Sfântului Iacob: „Fericit
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b\rbatul care rabd\ ispita; c\ci l\murit f\cându-se va
lua cununa vie]ii pe care a f\g\duit-o Dumnezeu celor
ce-L iubesc pe El”. Dup\ binecuvântarea de sfâr[it se
`ndep\rt\ împreun\ cu preo]ii s\i pentru a-l l\sa în lini[te.

Regele Avenir a mai avut înc\ de suferit pân\ la
apropierea ultimului ceas. Iosafat [i Varlaam erau în
toat\ vremea lâng\ patul s\u. La miezul nop]ii deveni
din ce în ce mai palid [i foarte sl\bit. Varlaam chem\
pe Iosafat, spre care regele î[i întinse bra]ele neputin-
cioase [i-i zise abia auzit: 

– Preascumpul meu fiu! Nu pot s\ mul]umesc în-
deajuns Dumnezeului meu c\ mi te-a dat ca fiu; î]i
mul]umesc [i pentru iubirea ta de fiu. Prin tine, m-a
adus Dumnezeu de la întuneric la lumin\; prin tine, am
înv\]at s\ cunosc pe Iisus Hristos, pe Care am n\dejde
c\ Îl voi vedea acum [i c\ voi avea de la El mil\. Am
n\dejde c\ [i sfin]ii S\i pe care eu i-am prigonit m\ vor
ierta ca [i El [i m\ vor primi cu dragoste în mijlocul lor.
Bunul Dumnezeu, Cel milostiv [i drept, s\-]i r\spl\-
teasc\ cu îmbel[ugare tot ceea ce ai f\cut pentru mine.

{i regele Avenir c\zu iar\[i pe patul s\u îngânând
cu voce slab\: „Doamne, în mâinile Tale încredin]ez
sufletul meu!”, [i cu aceste cuvinte el î[i d\du sufletul
în mâinile lui Hristos de la Care a[tepta atâta îndurare.
Iosafat, scumpul s\u fiu, d\du frâu liber lacrimilor amare,
strângând în bra]e trupul scump al p\rintelui s\u. De[i
întristat, ceva neîn]eles îi d\dea mult\ pace [i lini[te. 

Iosafat porunci ca trupul tat\lui s\u s\ fie pus în
co[ciug, f\r\ s\ fie îmbr\cat în purpura regal\, ci în-
ve[mântat în haine cernite de peniten]\, dup\ cum ceruse
regele pe când era în via]\. Totu[i, la ceremonia înmor-
mânt\rii a fost purtat\ coroana de aur pe o pern\ de
purpur\.
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Regele Iosafat, cu durere [i dragoste de fiu, î[i înso]i
tat\l pe drumul ultim, în ]inut\ de mare doliu. În fa]a
mormântului preg\tit rosti cuvântul de desp\r]ire [i ru-
g\ciunea c\tre P\rintele ceresc la Care mergea acum
p\rintele s\u p\mântesc: „O, Dumnezeule, o, Împ\rate
al slavei, Care singur e[ti puternic [i nemuritor [i po]i
da nemurirea; Care voie[ti ca to]i oamenii s\ se mân-
tuiasc\, }ie î]i mul]umesc. Tu ai ascultat lacrimile rug\-
ciunii mele [i ai f\cut ca robul T\u, tat\l meu, s\ afle
m\rg\ritarul cel de pre], mântuirea sufletului s\u în Fiul
T\u Iisus Hristos. F\ ca acum s\ se bucure ve[nic în ceruri
[i în veac s\ fie cu Tine, Tu Care voie[ti ca pe to]i ai T\i
ce-[i odihnesc trupurile în p\mântul din care sunt lua]i
s\-i învrednice[ti de via]a ve[nic\ [i s\-i prime[ti întru
slava Ta. }ie se cuvine laud\, slav\ [i cinste în vecii
vecilor. Amin!”.

Dup\ ce trupul regelui a fost îngropat, Iosafat se
întoarse în odaia p\r\sit\ a tat\lui s\u. Dar, vai! cât de
goal\ [i cât de pustie i se p\rea lui! Cu durere privi
locul unde cu câteva zile în urm\ st\tuse iubitul s\u
tat\. Atunci zise c\tre Varlaam care îl înso]ea: 

– Tu scumpul meu înv\]\tor, care e[ti al doilea tat\
pentru mine, te rog s\ prime[ti a locui, de acum, aici,
[i s\ nu m\ mai p\r\se[ti nicicând! R\mâi la mine; nu
mai am pe nimeni pe p\mânt decât pe tine. Petrece-]i
aici în pace [i în lini[te zilele b\trâne]ii tale!

– Tu ai dreptate, fiule, zise Varlaam. Eu am ajuns la
o vârst\ înaintat\ [i îmi lipse[te puterea de a pov\]ui
mai departe credincio[ii ce mi-au fost încredin]a]i. Va
rândui Domnul al]i slujitori, preo]i în putere [i poate
mai vrednici ca mine pentru aceasta. Trupul meu este
slab, pasul greoi, iar bra]ele tremur\toare nu m\ mai
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pot sluji precum odinioar\. Zilele [i nop]ile îmi sporesc
înmiit durerile ap\s\toare, iar sufletul meu tânje[te cu
fiecare ceas tot mai mult dup\ lumea de dincolo, unde
toate aceste nu mai sunt. O, de a[ putea s\ zic cu
Sfântul Apostol Pavel: „Lupta cea bun\ m-am luptat,
c\l\toria am s\vâr[it, credin]a am p\zit. De acum, mi s-a
g\tit mie cununa drept\]ii pe care mi-o va da mie în
ziua aceea Domnul, Judec\torul Cel Drept, [i nu numai
mie, ci [i tuturor care au iubit ar\tarea Lui”.

– O, acea cunun\ cereasc\ este cea mai frumoas\
coroan\, zise Iosafat; ea este f\r\ asem\nare mai m\-
rea]\ decât toate coroanele împ\r\te[ti. Ca [i tat\l meu,
voi p\r\si [i eu odat\ semnul demnit\]ii mele rege[ti,
adic\ coroana. Din toate comorile [i bog\]iile mele de
pe p\mânt n-am s\ iau nimic cu mine. De aceea, m\
voi sili ca s\ câ[tig acea coroan\ [i s\-mi adun comori
în ceruri.

Iosafat petrecea cu Varlaam aproape tot timpul liber
pe care îl avea printre multele sale treburi. Aceast\ vreme
era pentru dânsul cea mai desf\tat\ petrecere. Într-o
sear\, veni iar\[i la Varlaam, dar îl g\si [ezând bolnav
lâng\ fereastr\. 

– Iat\, zise Varlaam, soarele se pogoar\ acum spre
asfin]it printre norii întuneco[i, dar iar\[i va r\s\ri [i
mai m\re]. Tot a[a este [i cu noi, oamenii, dac\, bine-
în]eles, ne asem\n\m acestei lumini binef\c\toare a
cerului, chipului Aceluia Care a creat-o, [i dac\ noi, ca
[i soarele în mersul s\u, am f\cut bine în lumea aceasta.
Ceasul meu, fiule, a sosit. Mâinile mele s-au r\cit [i su-
flarea îmi este grea. Acum m\ despart de tine, dar fii
îns\ mângâiat, c\ci sus, în ceruri, ne vom vedea iar\[i.
Eu n\d\jduiesc s\ merg acum acolo unde drep]ii str\lucesc



148 Christoph von Schmid

mai luminos decât soarele. R\mâi cu bine [i gânde[te-te
întotdeauna la cuvintele lui Iisus Hristos: „Cel credincios
pân\ în sfâr[it va lua cununa vie]ii”.

De[i Iosafat f\g\dui s\ nu plâng\, încet pe obrajii
lui se rostogoleau, împotriva voin]ei sale, boabe mici
de m\rg\ritare, n\scute dintr-o inim\ frânt\ de durerea
pierderii iar\[i a unui om nepre]uit: p\rintele s\u sufletesc.
V\zându-l astfel, lui Varlaam i se f\cu mil\ de el ca de
un copil p\r\sit, [i, ridicându-[i ochii spre cer, începu
s\ se roage cu st\ruin]\: „Dumnezeule cel Atotputernic
[i Iubitorule de oameni, înt\re[te pe robul T\u Iosafat,
c\ruia Tu m-ai dat pe mine, nevrednicul, pov\]uitor [i
înv\]\tor al s\u pe drumul mântuirii! D\ruie[te-i în]e-
lepciune ca s\ poat\ trece de orice curs\ [i ispit\ ce îl
pândesc la tot pasul. D\-i putere s\ înving\ lumea [i
pe el însu[i ca astfel s\ dobândeasc\ via]a ve[nic\ [i
slava cea neve[tejit\! Numele T\u s\ se pream\reasc\
prin el, o Dumnezeule, Tat\, Fiule [i Duhule Sfinte, C\ruia
se cuvine slava [i cinstea în vecii vecilor. Amin!”.

Cu aceste cuvinte, Varlaam plec\ la Domnul pe care
toat\ via]a L-a slujit [i pentru care a fost prigonit.

Iosafat îl plânse [i îl îngrop\ ca [i pe tat\l s\u. {i-a
petrecut apoi toat\ via]a în lumina lui Hristos Care a
f\g\duit celor ce ~l iubesc pe El: „Cel credincios pân\
în sfâr[it va lua cununa vie]ii”.

În scrierea Sfântului Ioan Damaschinul se spune c\
Iosafat dezgustat, în cele din urm\, de de[ert\ciunea
acestei lumi, a p\r\sit tronul [i via]a lumeasc\ [i, l\sând
în locul lui pe tron pe un oarecare Varahie, a petrecut
restul vie]ii în singur\tatea pustiului, slujind lui Hristos,
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în smerenie, rug\ciune [i nevoin]e [i astfel, pl\cut fiind
lui Dumnezeu prin sfin]enia vie]ii lui, s-a mutat la ve[-
nicele loca[uri, dobândind cununa cea neve[tejit\ a
slavei dumnezeie[ti.
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~n aceast\ colec]ie au mai ap\rut:

- Chipul mamei. Episod istoric din timpul iconoclasmului (Otto
von Schaching);
- Sim]iri rostite (Ion Petrovici).
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