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Dedic această carte prietenului meu, Doug Barber, 
un exemplu de slujire cu fapta și cuvântul.



PROLOG

Apelul care avea s-o facă pe Elisabeth să se înfioare pentru tot 
restul vieţii ori de câte ori auzea ţârâitul unui telefon veni chiar 
înainte de miezul nopţii, în cea de-a patruzeci și cincea iarnă  
a vieţii sale.

În 1945, doar oamenii înstăriţi din Three Rivers, Michigan, 
aveau mai mult de un telefon în casă, or Elisabeth Grace LeRoy 
Bishop nu se mai număra de mult printre ei. Neștiind de cât 
timp suna telefonul la parter, aceasta nu mai pierdu vremea cu 
papucii și, înșfăcându-și cu ambele mâini cămașa de noapte, 
fugi desculţă spre scară. Podeaua rece îi scârţâia sub picioare, 
amorţindu-i tălpile. Cu doar câteva ore în urmă, termometrul 
din afara ferestrei de la bucătărie indicase minus 22 de grade. 

Nu mai avea cine să se trezească în marea casă de pe strada 
Kelsey.

— Oricine ai fi, să nu închizi, se rugă ea în șoaptă, decât dacă 
aduci vești rele.

Când ajunse la baza treptelor, murmură o rugăciune și ridică 
receptorul.

— Sunt eu, Joyce, mamă Bishop. Am avut un accident.
Elisabeth își încleștă mâna liberă pe gulerul cămășii de noapte. 

Nora ei părea calmă, dar…
— Spune-mi că n-ai pierdut pruncul!
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— Eu sunt teafără, mamă Bishop, deci cred că nici pruncul n-a 
păţit nimic.

— Și… Bruce? 
Joyce șovăi o clipă, răstimp în care Elisabeth își auzi bătăile 

inimii în urechi.
— Bruce pare să fie nevătămat, dar este blocat în mașină.
— Vai, nu! Ai anunţat…
— Poliţia este pe drum.
— Domnul fie lăudat. Unde sunteţi?
— Destul de aproape, pe șoseaua M-60. Tocmai ne întorceam 

dintr-o vizită…
— La ora asta?! Joyce, mai e o lună și naști!
— Drumul părea uscat, dar la curba aceea mare…
— Da, o știu.
— Era gheaţă. Mașina a derapat și am ajuns în șanţ. Bruce a 

dat cu spatele și a reușit cumva să scoată mașina din apă, dar 
ne-am răsturnat.

— Dumnezeule!
— Bruce pare să fie teafăr, dar a rămas blocat între scaun și 

tabloul de bord.
— Vin imediat.
— Doamne ferește! Am să te sun de îndată ce ajungem acasă. 

Bruce nici n-a vrut să-ţi spun.
— Oare de ce nu mă mir? oftă Elisabeth. Tu cum ai reușit să 

ieși din automobil?
— Am ieșit pe brânci pe fereastră. Eram în apropiere de o 

gospodărie de fermieri. Cei ai casei au fost foarte drăguţi. Mi-a 
părut rău că a trebuit să-i trezesc din somn.

— Sună-mă de îndată ce ai noutăţi. Și ai grijă să mergi la un 
medic, scumpa mea.

Elisabeth rămase nemișcată în întunericul camerei de zi, 
fixând felinarul din colţul străzii. Un miracol al știinţei, felina-
rul ilumina de zece ori mai puternic decât lampadarele stra-
dale cu gaz care, pe vremea când era ea copilă, se aprindeau 
cu mâna, unul câte unul, la asfinţit. Pe atunci, dacă vedeai trei 
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automobile pe an! Acum toată lumea avea mașină. Unii chiar  
două. Ca să vezi! Ei, dar Bruce al ei nu ar fi rămas blocat sub o 
căruţă răsturnată.

Covârșită de greutatea unei vieţi înţesate cu amărăciune, 
Elisabeth căzu în genunchi, cu faţa îngropată în mâini și dosul 
palmelor apăsat pe covorul aspru. Doamne, începu ea să se roage, 
l-ai păzit pe Bruce de atâtea rele. Cu siguranţă că ai planuri măreţe 
pentru el. Este cu totul și cu totul al Tău. Călăuzește-i pe poliţiști ca 
să ajungă cât mai grabnic la locul accidentului și să-l salveze pe cel ce 
vrea, mai presus de orice, să Te slujească.

Nici nu concepea să se culce. Se plimba înfrigurată de colo 
colo, așezându-se când și când pe canapea.

Din fragedă copilărie, rugăciunea i se păruse un lucru la fel 
de firesc ca respiratul. Încă de atunci, Dumnezeu ceruse mult de 
la ea, îngăduind să fie pusă la încercare iar și iar până ce, nemai-
având încotro, Elisabeth a trebuit să se încreadă numai și numai 
în El. După ce, una după alta, îi fuseseră smulse toate proptele, 
Elisabeth se simţea adesea ispitită să nu mai păzească poruncile 
lui Dumnezeu cu atâta sfinţenie.

Nu voia să își schimbe trecutul. Dar, tremurând de frig și 
de îngrijorare la orele mici ale acelei dimineţi amare, Elisabeth 
Îl imploră încă o dată pe Cel de Sus să îi ocrotească băiatul. 
După toate loviturile pe care le acceptase de la soartă, după 
câtă suferinţă îndurase și cât de mult dăruise, cu siguranţă 
că Dumnezeu Se va milostivi să îi îndeplinească și ei măcar 
o dorinţă, pe cea mai fierbinte dintre toate. Că doar tot ce se 
întâmplase până acum în viaţa ei și a lui Bruce arăta că fiul ei 
era o jertfă vie!

Se întrebase îndelung dacă exista vreo răsplată, de această 
parte a veșniciei, pentru o viaţă închinată pe deplin Domnului. 
După ani de slujire, nenumărate ore de afundare în Cuvânt și 
în rugăciune, Elisabeth se afla din nou în faţa unei răspântii. 
Credea că înţelege natura atotputernică a lui Dumnezeu, că Îi 
înţelege milostenia. Dar dacă Dumnezeu nu îi cruţa fiul care, 
deși aparent nevătămat, era blocat într-o mașină răsturnată  
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pe șoseaua M–60 în toiul acestei nopţi geroase de iarnă, se temea 
că exista o latură a lui Dumnezeu pe care încă nu o înţelegea –  
și care nu îi plăcea deloc.



Partea I 



Capitolul 1

„Cu excepţia unei nașteri izbutite”, îl auzise Elisabeth spunând 
pe tatăl ei, „lăsarea întunericului nu aduce nicio veste bună”.  
Și cine s-o știe mai bine decât el? Înalt și bine făcut, doctorul James 
LeRoy era cel mai căutat medic generalist din Three Rivers.

Propria ei naștere, în prima zi a noului secol, avusese loc după 
lăsarea întunericului. Tatăl ei îi istorisise de atâtea ori evenimen-
tele acelei nopţi, încât Elisabeth mai că-și amintea că fusese acolo. 

— Mama ta a intrat atât de repede în travaliu că a trebuit să te 
aduc eu însumi pe lume. Nu că aș fi planificat s-o fac. Mă temeam 
că voi fi prea copleșit de emoţii. Mama ta…

— Vera! sări Elisabeth.
— Da. Vera, mama ta, era tânără și plăpândă și s-a căznit mult 

să aducă pe lume un copil viguros ca tine. Dar efortul a secătuit-o 
de puteri…

— Se simţea rău, sărăcuţa.
— Da.
— Și tu ce ai făcut, tăticule?
— Hm… Nu sunt sigur că-mi amintesc.
— Ba îţi amintești foarte bine! Partea cu învelitul.
— O, da. Te-am învelit într-un pled și te-am lăsat să îţi exersezi 

plămânii în salon în timp ce eu încercam să o salvez pe mama ta.
— Pe soţia ta.
Tatăl ei încuviinţă din cap.
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— Am implorat-o să nu mă… să nu ne părăsească. Să își cruţe 
puterile. Dar ea nu voia decât să discute despre cel de-al doilea 
prenume al tău și despre propriul ei epitaf. 

— Și ce nume voia să-mi dai, tăticule?
— Căzuserăm deja de acord să te botezăm Elisabeth, după 

mama ei. Alegerea celui de-al doilea prenume mai putea suferi 
amânare, consideram eu.

— Dar mama se gândise deja la unul.
— Da, draga tatei. „S-o botezi Elisabeth Grace”, așa mi-a spus, 

„după harul lui Dumnezeu – graţia divină care este mai mare 
decât toate păcatele noastre”. Iar pe piatra ei de mormânt…

— Știu, tăticule. E scris: „Nădejdea mea este în cruce.”


— Dacă mai aud o dată povestea asta, zău c-am să vomit! 

pufni Frances Crawford, colega ei din clasa întâi, scuturându-și 
cârlionţii. Chiar trebuie să vorbești tot timpul despre răposata de 
maică-ta?

Elisabeth simţi cum i se pune un nod în gât și ochii i se 
umplură de lacrimi.

— Nu este frumos ca o fetiţă să spună „a vomita”, reuși ea să 
șoptească tremurat. Corect este să spui „a regurgita”, așa zice 
tăticul.

— Tăticul zice „a regurgica”, o maimuţări Frances.
— „A regurgita”, o corectă Elisabeth, dar colega ei se înde-

părtă ţopăind. 
Elisabeth porni în urma ei.
— Tu ești norocoasă că ai o mamă!
Frances se opri și se întoarse spre ea.
— Nu te mai lăuda atâta cu taică-tău și nu mai fi așa de… așa 

de… bisericoasă! 
Frances o luă la goană, dar de astă dată Elisabeth nu se mai 

luă după ea. Bisericoasă? Erau în aceeași clasă la școala dumini-
cală! Dar numai ea, Elisabeth, era bisericoasă?
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La trei străzi depărtare de spaţioasa reședinţă a doctoru-
lui LeRoy, situată pe strada Hoffman – în apropiere de Bonnie 
Castle – se înălţa deasupra circumscripţiei întâi clopotniţa zveltă 
a locașului Christ Church din Three Rivers. Imaculatul monolit, 
vechi cât biserica însăși, ajunsese să reprezinte un simbol al pre-
zenţei lui Dumnezeu în viaţa lui Elisabeth.

Tatăl ei povestea adesea cu câtă fervoare își dorise Elisabeth 
să meargă la biserică încă de când era de-o șchioapă. Abia aștepta 
să îl însoţească fie că era vorba de rugăciunea în grup de mier-
curi seara, de școala duminicală sau de slujba de dimineaţă ori  
de seară. 

— Țopăiai în drum spre biserică și mă trăgeai de mână să 
merg mai repede, spunea el. Iar când ajungeam, cercetai cu ochii 
strălucind de ardoare micul locaș, picturile de pe pereţi și fiecare 
ungher ce părea să ascundă o părticică din Dumnezeu.

Elisabeth era crescută de tatăl ei și de sora mai vârstnică a 
acestuia, o văduvă pe nume Agatha Erastus. Mătușa Agatha nu 
împărtășea dragostea lor pentru biserică.

— Nu pot slăvi un Dumnezeu care mi-a luat fiica la naștere și 
pe soţul meu în floarea vârstei, îi spunea aceasta adesea fratelui 
ei de faţă cu Elisabeth.

— Te privezi de Dumnezeu, zicea doctorul LeRoy.
— În schimbul găzduirii pe care mi-o oferi îţi ţin casa, îţi 

gătesc și văd de asta mică, riposta ea. Mustrările nu fac parte  
din învoială.

— Îmi fac griji pentru tine, Agatha. Atâta tot.
— Fă-ţi griji pentru tine și pentru copila ta orfană de mamă.
— Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ești aici să mă ajuţi, dar nu-i 

împuia fetei capul cu…
— Dumnezeu n-a avut nimic de-a face cu venirea mea aici! 

Iar de te-ntrebi cine-i împuie capul lui Elisabeth, fă bine și-ncepe 
cu cel pe care-l vezi când te uiţi în oglindă. Că doar văzut-am eu 
răspunsul pe care l-ai primit de la ultimii misionari cărora le-a 
făcut morală.

Elisabeth văzu cum tatăl ei se albește la faţă.
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— Te rog respectuos să nu îmi mai citești corespondenţa, 
spuse el. Iar acum aș vrea să rămân o vreme singur.

— Despre ce vorbește mătușa, tăticule? îl întrebă Elisabeth.  
Ai primit răspuns de la misionari?

Tatăl ei șovăi.
— Arată-i scrisoarea! croncăni Agatha. Nu îi spui tu mereu că 

sinceritatea este cea mai bună dintre toate? Arată-i ce impresie 
le-a făcut misionarilor!

Doctorul LeRoy îi făcu semn surorii sale să se retragă, dar 
Elisabeth îl urmă până în birou și insistă să vadă scrisoarea. Tatăl 
ei îi întinse, oftând, misiva. Elisabeth nu putu citi scrisul cursiv, 
așa că i-o citi el.

Stimate domnule doctor, 
Scrisoarea de mulţumire a soţului meu o precedă pe 

aceasta, așa că sunt încredinţată că știţi cât suntem de recu-
noscători pentru bunăvoinţa pe care ne-aţi arătat-o atât 
dumneavoastră, cât și biserica din Three Rivers. Totuși, 
mă simt obligată să fac recurs la capitolul 18 din Sfânta 
Evanghelie după Matei și să vă aduc la cunoștinţă că, ori-
cât ar fi fost de bine intenţionată, scrisoarea trimisă de fiica 
dumneavoastră a fost jignitoare. Faptul că un copil de șase 
ani – ba mai rău, o fată! – și-a permis a ne povăţui și a ne 
îndruma să rămânem tari și statornici în credinţa noastră 
denotă o naivitate și o neobrăzare fără pereche…

Aici tatăl ei trebui să îi explice ce însemnau cuvintele acelea.
— Dar eu încercam doar să-i încurajez, suspină Elisabeth,  

cu ochii înotând în lacrimi.
— Știu, răspunse doctorul LeRoy, strângând-o în braţe. Numai 

că oamenii nu se așteaptă să primească încurajări de la o făptură 
atât de tânără.

Elisabeth avea să fie veșnic recunoscătoare pentru îndrumarea 
tatălui ei, care o învăţase de mică să se roage dimineaţa, înainte 
de fiecare masă și seara, să memoreze versete (știa pe de rost 
treizeci de versete încă înainte să împlinească cinci ani) și  
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să citească Biblia. Posaca și neînduplecata mătușă Agatha a fost 
prima ei ţintă de evanghelizare. Se ruga cu voce tare pentru 
sufletul mătușii înainte de fiecare masă, îi cânta imnuri și chiar 
îi ţinea predici, improvizând un mic sanctuar din scaune, cu o 
lădiţă pe post de amvon.

Pe vremea aceea, Christ Church din Three Rivers avea mai 
puţin de o sută de enoriași. Elisabeth îi cunoștea pe toţi, știa 
care de care aparţine și că toţi erau de părere că ea avea nevoie 
de o mamă. Unii considerau că era nesănătos să fie crescută de 
o „mătușă păgână”, iar mulţi dintre ei știau care ar fi „partida 
perfectă” pentru tatăl ei. Dar nimeni, spunea doctorul LeRoy, nu 
ar fi putut să ia vreodată locul Verei, iar Elisabeth îl credea din 
toată inima. Deși dorinţa ei de a avea o mamă era cât se poate de 
arzătoare, nicio femeie nu putea înlocui în mintea sa imaginea 
mamei pe care nu o cunoscuse niciodată. 

Sătulă să o asculte redepănând povestea nașterii sale, Frances 
Crawford se arăta și mai arţăgoasă când Elisabeth începea să 
recite pe de rost pilde biblice. Lui Elisabeth îi plăcea să se iden-
tifice cu copiii din Biblie. Cu pruncul Moise. Cu tânărul David. 
Cu Samuel. Cu băiatul care i-a dat lui Isus toată mâncarea lui. 
Cu copiii pe care Isus i-a chemat la El. Cât își dorea să fie ocrotită 
de rele, ascunsă între trestii ca pruncul Moise, să fie curajoasă, 
să fie chemată de Dumnezeu, să Îi dea ceva lui Isus, să stea pe 
genunchii Lui! Când l-a întrebat pe tatăl ei dacă sunt și istorioare 
cu fete, acesta i-a amintit de fetiţa lui Iair, pe care Isus a sculat-o 
din morţi.

— Și eu vreau să fiu sculată din morţi, spuse ea. Dar pentru 
asta ar trebui întâi să mor, nu-i așa?

Tatăl ei schiţă un zâmbet trist.
— Iar eu n-aș putea suporta încă o pierdere.
— Dar Isus m-ar aduce înapoi la tine. Isus ar putea să ţi-o 

aducă înapoi pe mămica.
Cuvintele ei părură să îl întristeze.
Elisabeth iubea tot ce era legat de biserică, iar gândurile păcă-

toase pe care le nutrea când și când o necăjeau din cale afară. 
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După toate lecţiile și pildele auzite la școala duminicală, se stră-
duia din răsputeri să fie desăvârșită.

— Al meu e mai frumos ca al tău, se făli Frances într-o dimi-
neaţă, ridicându-și desenul făcut la școala duminicală. 

Elisabeth amuţi de supărare.
Te urăsc, își spuse în sinea ei. Ești proastă și nu ai dreptate.  

Dar Frances avea dreptate. Simţind înţepătura adâncă a invidiei, 
Elisabeth își ignoră prietena tot restul dimineţii.

În ziua aceea se întoarse acasă neagră de supărare, convinsă 
că n-o va mai plăcea niciodată pe Frances.

— Așa-i, tăticule, că Frances nu locuiește în circumscripţia 
întâi?

Când îl văzu pe tatăl ei încruntându-se, Elisabeth simţi că i se 
strânge inima.

— Ce importanţă are asta? întrebă el.
— Vreau doar să spun că noi suntem mai bogaţi. Nu-i 

așa? Oamenii bogaţi trăiesc aici, iar cei săraci, în celelalte 
circumscripţii.

Doctorul LeRoy își așeză cartea pe masă și îi făcu semn să i se 
așeze pe genunchi. Elisabeth se conformă fără tragere de inimă, 
chinuită de mustrări de cuget.

— Noi suntem foarte norocoși să trăim într-o casă frumoasă 
într-un cartier frumos ca acesta, spuse el. Dar circumscripţia în 
care trăiește o familie și ceea ce ar putea denota asta despre nive-
lul lor de trai nu își are locul între prieteni. Locul în care trăiește 
un om nu spune nimic despre caracterul sau despre inima lui. 
Am dreptate?

Elisabeth încuviinţă, rușinată, din cap. Se simţea groaznic.
— Orașul Three Rivers a fost împărţit în patru circumscripţii 

cu ani în urmă ca în fiecare dintre ele să poată fi înfiinţată câte 
o secţie de pompieri, îi explică tatăl ei. În felul acesta, pompierii 
nu mai trebuie să piardă timp preţios traversând râul sau calea 
ferată. Faptul că aceste circumscripţii au ajuns să fie caracterizate 
de nivelul de trai al locuitorilor lor nu a fost nicidecum intenţia 
întemeietorilor acestei urbe. 




