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Poate sună simplist, însă o afirmăm din toată inima. Suntem
atât de privilegiaţi că beneficiem de Sfânta Scriptură, scrisă,
păstrată şi transmisă nouă. Faptul că avem acces la rădăcinile
noastre spirituale este o binecuvântare de nedescris. Scrierea unui
roman ce implică Biserica Primară a adâncit această apreciere.

Cu adâncă recunoştinţă vrem să ne exprimăm mulţumirea faţă
de voi, Gary şi Carol Johnson, pentru rolul pe care l-aţi avut –
de-a lungul carierei noastre de scriitori – în a înlesni împărtăşirea
credinţei noastre cu cititorii. Prin dedicarea, încurajarea, sensibili-
tatea, înţelegerea, prietenia şi eficienţa voastră, ne-aţi îmbogăţit
vieţile într-un mod cu totul special. Mulţumim din inimă şi fie ca
Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare pe amândoi. Ştim
că aţi lăsat editura Bethany House pe mâini capabile acum, când
vă puteţi bucura de anii mai liniştiţi care vă stau înainte.

Autorii
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1
Anul 33 d.H., Cezarea, provincia Iudeea

Şase zile înainte de Paşte

DE OBICEI, LEAH STRĂBĂTEA CU PAS VIOI POTECA CE LEGA BUCĂTĂRIA

principală de băi. Astăzi, când briza Mediteranei îi mângâia faţa,
iar soarele încă nu-şi făcuse simţită dogoarea, parcă fără să vrea,
îşi încetini mersul. Îşi ridică privirea la auzul ţipătului păsărilor
de mare. Cât de paşnic i se părea totul. Doar câţiva nori pluteau
pe cer, ca o turmă de miei primăvăratici. Jos, dedesubtul potecii,
valurile mării se loveau molcom de marginea promontoriului.
Nici măcar primele zgomote ale zilei ce răzbăteau din palatul aflat
în spatele ei nu reuşeau să diminueze sentimentul de încântare
ce o încerca.

Leah mai zăbovi o clipă pentru a absorbi toată această scenă,
scrutând cu privirea panorama ce i se înfăţişa înainte. În cele
din urmă, îşi mută privirea de la marea întinsă şi albastră, la
frumuseţea cetăţii.

Cezarea se întindea, ca o salbă regală, de-a lungul ţărmului,
având în mijloc, ca piatră preţioasă, palatul lui Pontius Pilat. De
pe stânca unde se afla, Leah studie curtea îngrijită cu coloanele şi
statuile sale, băile opulente placate cu plăci de ceramică şi faţada
impresionantă de marmură a palatului. Treptele largi, grandioase,
se înălţau spre uşile aurii, duble. În împrejurări diferite, Leah ar
fi socotit că toate acestea posedă o frumuseţe ireală. Deşi fusese de
mică obişnuită cu lucrurile frumoase şi un trai elegant, niciodată
nu visase să locuiască în palatul guvernatorului Iudeei. Şi totuşi,
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iat-o aici, o parte ciudată a întregului cadru.
În împrejurări diferite...
Pentru prima dată după o perioadă îndelungată de timp,

gândurile îi zburară la bunica ei, întorcându-se în timp şi spaţiu.
Ce ar spune acum despre ea, văzând-o în mijlocul unei asemenea
splendori? Leah îşi aminti cum bătrâna femeie obişnuia să o
mângâie pe obraji spunând: „Văd lucruri mari pregătite pentru
tine, micuţa mea.” Apoi o bătea încetişor cu mâna plină de
bijuterii pe pieptul acoperit cu mătăsuri, ca şi când ar fi pecetluit
promisiunea în inima ei. Draga ei bunică. Ce n-ar da Leah acum
pentru doar câteva ceasuri petrecute cu iubita ei bunică. Însă
aceasta o părăsise în urmă cu mai bine de opt ani. Leah nu va mai
avea niciodată această ocazie.

Leah oftă şi întoarse spatele opulenţei palatului, admirând din
nou frumuseţea mării. Luciul ei sclipeşte ca bijuteriile bunicii. Cât
de uşor ar fi într-o asemenea dimineaţă să uite realitatea faptului
că se afla aici pentru că nu avea încotro.

Departe, dincolo de valurile fremătânde, se afla adevăratul ei
cămin. Într-adevăr, locul ei nu mai era acolo, însă inima îi rămă-
sese acolo. Oare va mai vedea Verona vreodată? Iar în Roma,
mama ei înfruntă şi ea un nou început. Singură. Tristă. Leah tânjea
să-i fie alături, oferindu-i dragoste şi mângâiere. Însă rămânea
închisă în incinta acestui impunător palat al unui guvernator
roman, înconjurată de o eleganţă pe care o putea aprecia doar de
la distanţă. Da, se născuse într-o familie bogată, cu o poziţie
socială înaltă, însă iat-o aici, având un statut puţin mai înalt decât
al unei sclave. Amărăciunea îi umplu gâtul şi o sufocă.

Un alt gând îi trecu prin minte. Cel puţin, situaţia în care se
afla ea era ceva mai bună decât a celorlalte două surori mai mari.
Era liberă în spirit – dacă nu şi în trup. Era propria ei stăpână, cu
toate că ducea o viaţă de slugărnicie. Prefera să fie mai degrabă o
slujitoare în casa lui Pilat decât sclava unui bărbat pe care nici nu-l
iubea, nici nu-l respecta, un bărbat care-i urmărea fiecare mişcare.
Robia ei era mult mai uşor de suportat, de asta era sigură.
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Leah mai privi o dată cu dor întinderea albastră a mării, apoi,
ridicându-şi hotărâtă umerii, se îndreptă spre băi. Primele înda-
toriri pe care le avea erau acelea de a pregăti prosoape şi robe
curate şi de a se asigura că toate acele creme şi săpunuri scumpe
sunt la îndemână.

Trebuie să iei din lume ce este bine, îi răsună în minte o voce
fermă, pentru că lumea nu va veni niciodată la tine cu mâna întinsă.
Erau cuvintele tatălui ei. Însă chiar în timp ce şi le amintea, era
nevoită să recunoască faptul că această filozofie nu-l ajutase nici
pe el cu nimic.

****

În dimineaţa următoare, ziua încărcată a fetei se transformă în
haos. La fel ca oricare altă slujitoare din casa lui Pilat, era îngrozită
de vestea că procuratorul se muta la Ierusalim. Pentru slujitori şi
sclavi acest lucru însemna că îndatoririle lor normale, ce le
ocupau deja timpul de dimineaţa devreme până noaptea târziu,
se înmulţeau peste măsură.

Leah se luptă să ţină pasul. Seara trecută se simţise destul de
bine, când reuşise, în cele din urmă, să-şi isprăvească treaba de
peste zi şi se retrăsese în camerele servitorilor. Însă în timpul
nopţii se răsucise de pe o parte pe alta, iar când îşi pusese mâna
pe frunte, realizase că are febră. Înainte de ivirea zorilor se dusese
la bucătărie, după apă. Adormise după aceea, în speranţa că îşi va
reveni. Însă acum, în timp ce îndatoririle ei sporeau odată cu
zăduful zilei, simţea cum o lasă puterile.

Leah ştia că stăpâna ei, soţia lui Pilat, observase cât de greoi se
mişca în acea dimineaţă. Încercă să păşească mai vioi şi să pară
mai sprintenă. Suferinţa unui slujitor, oricare ar fi fost sursa ei,
nu trebuia să umbrească ziua stăpânei.

Însă pe măsură ce ceasurile se scurseră, unul după altul, Leah
simţi că nu mai poate continua. Trupul parcă-i era cuprins de un
foc lăuntric. Îi era rău de la stomac şi o cuprinse o stare de
slăbiciune, din cap până-n picioare.
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Îşi atinse obrazul cu mâna, iar degetele-i păreau neobişnuit de
calde. Cu toate că era prima dată când se îmbolnăvise de febra
ce bântuia prin ţinut la sfârşitul fiecărei ierni, Leah cunoştea
simptomele. Simţea cum fierbinţeala începea să-i pârjolească
mădularele. Nu e momentul să mă îmbolnăvesc, gemu ea. Nu astăzi!

Un gardian de la palat îi apăru deodată în faţă de după colţul
băilor şi privi în direcţia ei. În ciuda amurgului şi distanţei, Leah
zări căutătura urâtă de pe chipul lui. Oare observase ceva? Oare
îşi târâse picioarele? Se împleticise? Se sili să păşească înainte. Cu
toate că soarele se îndrepta spre apus, mai erau încă multe de
făcut. Mâine vor pleca cu toţii la Ierusalim, unde Pontius Pilat
avea sarcina de a menţine pacea în timpul sărbăătorii anuale
a Paştelui.

Se îndreptă fără tragere de inimă spre camerele servitorilor.
Poate dacă s-ar putea odihni câteva clipe... Însă, la jumătatea
drumului într-acolo, simţi ca şi când un val din mare s-ar fi înălţat
şi s-ar fi prăbuşit asupra ei. Se rezemă de perete în timp ce lumina
se estompă, neştiind nici măcar unde se află. Auzi un glas
strigându-i numele, însă nu avu puterea să răspundă.

Leah nu se temu de întunericul ce o cuprinse. Era chiar
bine-venit.
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