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Lui Jill Stengl,  
a cărei încurajare m-a ajutat să mă ţin de treabă,  

a cărei credinţă m-a însufleţit când credeam că nu mai am  
ce scrie şi care a crezut în mine chiar şi atunci când nici eu  

nu mai credeam că am să duc la bun sfârşit cartea. 

Mulţumesc, prietenă dragă, pentru nenumăratele ceasuri  
în care ai aplecat urechea la îngrijorările mele verbalizate  
pe Skype şi pentru multele rugăciuni pe care le-ai înălţat  
pentru mine. Această carte n-ar fi ceea ce este fără tine. 



Partea 1
După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam:  

„Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor,  
şi anume pe Uţ, întâiul său născut, pe Buz, fratele său,  

pe Chemuel, tatăl lui Aram, pe Chesed, pe Hazo,  
pe Pildaş, pe Iidlaf şi pe Betuel. Betuel a născut pe Rebeca.

Geneza 22:20–23

Rebeca avea un frate, numit Laban.
Geneza 24:29
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Capitolul 1

Haran, 1969 î.H.

L umina licărea din candelele cu ulei aşezate în fiecare colţ al 
odăii de dormit a lui Betuel, într-o luptă, fără prea mari sorţi 

de izbândă, de a risipi întunericul. Îngrijitorii intrau şi ieşeau în 
grabă, zumzetul şoaptelor lor amestecându-se cu sunetul mişcă-
rilor pe care le făceau umplând câte un vas cu apă, storcând câte 
un prosop ud, aranjând pături, agitându-se, temându-se…

Rebeca stătea deoparte, incapabilă să-şi ia ochii de la trupul 
tatălui ei întins pe patul de lemn, cu capul cufundat în perne moi 
şi acoperit cu pânzeturi umede, menite să-i scadă temperatura. 
Însă momentele sale de luciditate fuseseră puţine şi cuvintele 
hârâite, ca şi cum ar fi fost rostite printr-o foaie de pergament 
întinsă şi uscată. 

Lacrimile îi umplură ochii şi-şi strânse haina mai bine în jurul 
ei, încercând cu disperare să-şi potolească tremurul. Nu acum, 
tată. Te rog, nu mă părăsi.

Auzi glasuri pe holul din faţa încăperii şi-şi şterse lacrimile 
nedorite. Deşi se părea că se apropie zilele de jale, nu dorea ca 
durerea ei să fie văzută de ceilalţi. Nu încă. Nu atâta vreme cât 
tatăl ei mai avea suflare. 
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Umbrele jucau pe podeaua pardosită, iar slujitorii părăsiră 
în grabă încăperea când Laban, fratele ei, şi Nuria, mama lor, 
intrară în odaie. Laban avea în mâini un sul şi o pecete şi se apro-
pie cu paşi siguri de tatăl ei, îngenunchind lângă pat.

— M-ai chemat, tată? 
Laban vorbise încet, însă cuvintele lui ajunseră la urechile 

Rebecăi. Se aplecă pentru a-l auzi mai bine, observându-i privi-
rea şi dezaprobarea tăcută din ochi. 

— Betuel? Tu eşti?
Pleoapele tatălui ei fluturară când vorbi.
— Vreau să-l văd pe cel care-mi poartă numele, întâiul meu 

născut, ca să-l pot binecuvânta.
Laban atinse braţul tatălui său, iar în ochii negri îi apăru o 

sclipire de hotărâre.
— Sunt aici, tată. 
Inima Rebecăi tresări şi o cuprinse spaima. Ce făcea Laban? 

Deschise gura ca să spună ceva, apoi se răzgândi şi dădu să iasă 
în grabă ca să-l caute pe Betuel. Însă înainte de a face vreo miş-
care sau de-a scoate vreun sunet, mama ei se proţăpi lângă ea şi 
o prinse de braţ, strângând-o cu putere.

— Taci, îi sâsâi la ureche şi, cu toate că se îndepărtă puţin de 
Rebeca, nu-şi slăbi strânsoarea, intenţia fiindu-i clară ca lumina 
zilei. 

— Am adus sulurile, tată. Nu trebuie decât să-ţi pui pecetea în 
ceară şi totul va fi bine. 

Laban desfăcu sulul, luă micul vas de lut şi turnă ceara deja 
încălzită la baza foii de pergament.

Un foşnet de robe ajunse la urechea ei, iar Rebeca se întoarse 
şi-i văzu pe doi dintre slujitorii tatălui ei intrând – doi bărbaţi 
care dintotdeauna ţinuseră partea lui Laban. 

— Aduceţi-mi-l pe Betuel. Trebuie să-mi binecuvântez fiul. 
Vorbirea i se poticni, fiecare cuvânt fiind rostit dureros de încet.
Nuria păşi înainte şi atinse pieptul soţului ei. 
— Bărbate, trebuie să faci precum spune Laban. El este acela 

căruia trebuie să-i dai binecuvântarea. 
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Respiraţia tatălui ei deveni mai greoaie şi propria ei respiraţie 
se opri în timp ce-l văzu tresărind, ca şi cum vorbele mamei ei 
îi produseseră durere. Toţi ştiau că fratele ei, Betuel, nu era la 
fel de isteţ precum Laban, că vorbele şi acţiunile îi erau încete, 
stângace şi că nu avea îndemânarea de a ţine daraverile familiei 
aşa cum ar fi dorit mama ei sau Laban. Însă tatăl ei întotdeauna 
îl preferase, iar Rebeca ştia că fratele ei va avea grijă de ea, va fi 
drept şi bun, spre deosebire de Laban. 

— Mamă, te rog.
Cuvintele şoptite ale Rebecăi fură întâmpinate cu o privire ca 

de piatră, care îi închise gura. 
Laban luă pecetea şi petrecu degetele tatălui lui în jurul ei, 

apăsând-o în ceară. 
Stomacul Rebecăi se strânse când recunoscu sulul pe care tatăl 

ei îl păzea ca pe ochii din cap, într-o urnă îngropată în pământul 
de sub duşumea, actul întregii sale proprietăţi. Documentul ar fi 
trebuit să intre în posesia întâiului său născut, Betuel. Privi spre 
uşă. Unde era Betuel? Pentru ce nu punea capăt la toată treaba 
asta? Oare Laban îi făcuse ceva fratelui său? Nu, Betuel era mare 
şi mult mai puternic decât Laban. I-ar fi putut suci gâtul cu mâi-
nile goale, însă n-ar fi făcut aşa ceva, pentru nimic în lume. 

Se răsuci când auzi foşnetul cearşafurilor. Doica ei, Debora, 
îl ajuta pe tatăl ei să se ridice în şezut. Laban suflă peste ceară, 
aşteptând să se usuce, în timp ce mama ei luă mâna soţului în 
mâinile sale. 

— Te rog, soţul meu, spune cuvintele pe care ştii că trebuie să 
le spui. 

Stomacul Rebecăi se strânse noduri când văzu expresia îndu-
rerată de pe chipul drag al tatălui ei. Nu, tată. Nu o asculta. Însă 
ar fi fost inutil să se împotrivească mamei şi fratelui ei, când era 
clar că aceştia uneltiseră totul împreună. Îl convinseseră cumva 
pe Betuel să stea deoparte, să-i lase să rezolve lucrurile aşa cum 
planificaseră. Iar el era prea bun şi blând pentru a cere vreun 
lucru ce nu le era pe plac. 

— Te rog, soţul meu.
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Tonul stăruitor al Nuriei îi făcu obrajii să se înfierbânte. Încă 
simţea pe braţ unghiile pe care mama ei i le înfipsese în piele, 
cu câteva clipe înainte. Nu se putea discuta cu ea atunci când 
ţinea partea fiului ei preferat, indiferent de preţul pe care l-ar fi 
avut de plătit ceilalţi. Uneori Rebeca se întreba dacă nu cumva 
mama ei îl iubea pe Laban mai mult decât îşi iubea propriul soţ. 
Îl punea mai presus de ceilalţi copii sau nepoţi ai ei. Gândul îi 
umplu gura de amărăciune.

— Adonai să te binecuvânteze, fiul meu. 
Rebeca se aplecă, ascultând cuvintele şoptite ale tatălui ei. 
— Fiii mamei tale să te slujească şi să ai parte de bunăstare în 

toate zilele vieţii tale. 
Căzu la loc, între perne, stors de vlagă.
Debora îl acoperi până la gât cu cearşaful subţire, iar el 

închise ochii. Rebeca privi scena îndeaproape, implorându-L pe 
Dumnezeul lui Sem să-i mai poată vedea pieptul ridicându-se  
şi coborându-se. 

— Mulţumesc, tată.
Laban se aplecă şi sărută obrazul scobit al tatălui său, apoi 

adună sulul şi pecetea şi ieşi în grabă din odaie. 
Mama ei o apucă din nou de braţ.
— Să nu cumva să spui cuiva despre cele întâmplate aici. 

Fratele tău a făcut ce-a trebuit să facă. Este mai bine aşa. 
Întinse mâna plină de vinişoare spre trupul firav al soţului său. 
— Întotdeauna v-a preferat, pe tine şi pe influenţabilul nostru 

întâi-născut. Dar a greşit. 
Îşi strânse mai bine roba în jurul trupului subţire şi se grăbi 

după Laban. Rebeca privi în urma ei, cu inima bătându-i ca un 
ciocan în piept, cuprinsă de un sentiment de trădare şi furie. 

— Nu este influenţabil. 
Rostise cuvintele în aşa fel încât mama ei să nu le audă. Ştia 

mai bine ca oricine că Betuel era un om blând – oricine l-ar fi 
privit ar fi văzut cum se purta cu mieii aflaţi în grija lui, cu o 
bunătate mai mare decât ar fi în stare vreodată mama ei. Mai 
mare decât cea cu care-şi trata Laban nevasta şi copiii.
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Însă Laban era cel priceput la afaceri şi capabil să conducă 
o gospodărie. Laban putea fermeca până şi pe cel mai iscusit 
negustor, reuşind să-şi croiască drum spre cea mai neînduple-
cată inimă. Era sătulă de înşelăciunile lui şi de felul în care îi 
făcea pe toţi să-i cânte în strună. Până azi, putea alerga la tatăl 
ei pentru ajutor. Însă acum… ce va face fără Abba al ei? Privi 
din nou la trupu-i firav, urmărind-o pe Debora cum înlocuieşte 
compresele reci de pe fruntea şi pieptul lui. 

— Suferă? 
Debora ridică din umăr, însă o umbră de îngrijorare i se stre-

cură în privire. 
— Nu ştiu, stăpână. Nu cred. Nu foarte mult. 
Un oftat îi scăpă de pe buze, iar Rebeca se apropie, îngenun-

chind lângă el. Îi luă mâna, o ţinu între palmele ei şi-şi plecă 
creştetul, sărutând-o. El făcu un ultim efort şi-i prinse obrazul 
în palma sa. 

— Draga mea Rebeca. 
Ea se aplecă spre el, ca să-l audă mai bine şi ca să nu-l obo-

sească şi mai mult. 
— Tată, trebuie să te odihneşti ca să te faci bine. Avem nevoie 

de tine. 
Lacrimile îi făceau glasul să tremure şi nu reuşi să şi le 

zăgăzuiască.
— Eu am nevoie de tine.
Un zâmbet slab înflori în colţul gurii lui. 
— Rebeca mea. Cea puternică. 
Se opri, iar ea îi numără respiraţiile, implorându-l tăcut să 

continue, însă nedorind să-l preseze. 
O, Dumnezeul lui Sem, Te rog, nu-l lua acum!
El deschise ochii încă o dată, privind-o cu o nesfârşită dra-

goste şi tristeţe. 
— Mama ta ştie mai bine, draga mea. Ea îţi va găsi un soţ şi 

totul va fi bine. Nu te teme.
— Dar nu vreau să te pierd.
Aşteptă, însă el nu răspunse.
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Debora se apropie şi-şi puse o mână pe braţul ei. 
— Doarme, stăpână. Probabil că nu va mai spune nimic. Au 

fost ultimele lui cuvinte.
Rebeca strânse uşor mâna fără vlagă a tatălui ei şi o aşeză 

sub învelitori, urmărind bătaia înceată a inimii lui abia ridicând 
cearşaful menit să-i ţină de cald. Se întoarse spre doica ei şi căzu 
în braţele întinse ale acesteia. 

— Mama mea nu ştie ce e mai bine. 
Rostise cuvintele încet şi tremurat, cu toate că Debora o auzea. 
— Linişteşte-te. Este clar că tatăl tău nu crede asta. Poate că 

deja i-a spus mamei tale care-i sunt ultimele dorinţe. Curând vei 
locui în casa soţului tău şi totul va fi bine. 

Ridică cu mână fermă bărbia fetei. 
— Încrede-te în Adonai şi aşteaptă.
Rebeca îşi şterse lacrimile de pe obraz şi încercă să-şi stăpâ-

nească simţămintele. Privi încă o dată la tatăl ei, simţind cum 
regretul, furia şi durerea i se împletesc cu fiecare bătaie chinui-
toare a inimii acestuia. 

— Nu, nu va fi bine, şopti ea, sperând că el n-o putea auzi. 
Se întoarse şi privi în ochii compătimitori ai Deborei. 
— Nu voi avea nimic de spus în privinţa asta, iar tatăl meu nu 

va fi acolo ca să mă apere. 
Nu se putea împotrivi mamei sale, însă nu se va supune 

orbeşte stăpânirii lui Laban, fără a lupta. Nu degeaba era fiica 
tatălui ei. 

***
Câteva ceasuri se scurseră, iar soarele cobora spre apus în 

dreptul ferestrei de la dormitorul tatălui Rebecăi, când hârcâitul 
ce se auzi din gâtlejul acestuia o făcu să tresară. Debora sări ca 
arsă şi se duse la el, însă Rebeca îl privi fix, incapabilă să se mişte, 
urmărindu-l cum îşi trage, cu greu, câte o suflare, până când 
acestea încetară. Cearşaful nu se mai ridică, iar expresia chinuită 
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de pe chipul lui se şterse, pierzându-se în masca inconfundabilă 
a morţii. 

— Tatăl tău se odihneşte în Şeol acum, spuse Debora, cuvin-
tele ei ajungând doar la hotarele inimii Rebecăi. Nu mai suferă 
de-acum, draga mea. 

Rebeca încuviinţă amorţită în timp ce slujitorii intrară în 
grabă în încăpere şi vaiete puternice şi pătrunzătoare izbucniră 
de pe buzele bocitoarelor ce stăteau în aşteptare.

Ieşi împleticindu-se din încăpere şi păşi în hol, dând cu ochii 
de fratele ei, Betuel. Arăta pierdut şi părăsit. Tatăl lor îl chemase, 
însă mesajul îi fusese transmis cu întârziere voită, ca nu cumva să 
ajungă acasă de pe câmp şi să încurce planurile lui Laban. Simţi 
din nou cum o sufocă furia pe mama şi fratele ei şi pe indiferenţa 
lor crudă faţă de acest frate care nu făcuse rău niciunui suflet,  
în toată viaţa lui. 

Îl atinse pe braţ şi privi în ochii lui trişti. 
— Te-a iubit. A vrut să te binecuvânteze şi ar fi făcut-o. Trebuie 

să crezi asta. 
El încuviinţă, însă nu spuse nimic. 
— Nu-mi pasă ce au făcut Ima şi Laban. Eu am nevoie de tine, 

Betuel. 
El îşi puse mâna mare pe umărul ei şi o bătu uşurel, puţin 

stânjenit. 
— Voi avea grijă de tine, Beca. 
Ea îşi petrecu braţele în jurul lui, uşurată să-i simtă braţele 

cuprinzând-o. Însă când glasul mamei ei se auzi la depărtare, 
dând ordine slujitorilor să-l pregătească pe tatăl ei pentru îngro-
păciune, mângâierea pe care o simţise se spulberă cât ai clipi. 

Fapta lui Laban şi a mamei sale îi schimbaseră viitorul. Nimic 
nu va mai fi la fel. 




