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Motto:  

“Să vă păziți de lepra păcatului, că lepra trupului te 
roade până la groapă, dar lepra păcatului te roade în 
veșnicie.” 

Dumitru Eufimia (HIMA) 

''Sunt un creion în mâinile lui Dumnezeu. El scrie 

ceea ce vrea. Sunt sigură că e El, nu eu. Este lucrarea 
Lui, nu a mea. Eu sunt doar disponibilă la poruncile 
Sale. Fără El nu pot face nimic. Însă nici Domnul nu 
ar putea face nimic pentru cineva care ar fi plin de 

sine. (...) Trebuie să acționăm ca și cum totul ar 

depinde de noi... dar să-I lăsăm restul lui Dumnezeu''.  

Maica Tereza
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Prefață

În sânul lui Moise

„Domnule dragă, dacă te întorci la Bucureşti, spune-le să-şi 

facă pomană cu noi şi să ne întoarcă la Tichileşti, în Tulcea, 

unde a mai fost acum zece ani o leprozerie. Acolo am fi fericiţi. 

E mai fericit că aci, este apă, sunt poame, poţi să te întinzi pe 

iarbă, să priveşti la cer şi să uiţi că eşti om, că ai fost om 

odată!... La Tichileşti, ce bine ar fi! – îşi murmură sieşi 

bătrânul. Naum Trofin e cel mai bătrân lepros. Are aproape 60 

de ani şi de 30 e bolnav.”

Aceste rugăminţi le consemna reporterul Filip Brunea-Fox în 
anul 1928, după ce petrecuse cinci zile printre leproşii din 
„iadul de la Lărgeanca”, în Delta Dunării. Impactul pe care îl 
are asupra societăţii româneşti interbelice articolul său, Cinci 

zile printre leproşi, în care denunţă condiţiile inumane, din 
lazaretul de la Lărgeanca, este zguduitor, şi are drept urmare 
satisfacerea cererii acestora şi replasarea leprozeriei la 
Tichileşti, acolo unde internaţii erau convinşi că vor fi fericiţi!
Am aflat despre leproşii pocăiţi de la Tichileşti urmărind 
activitatea unui (fost) actor, slujind acum Domnului cu talentul 

şi vocea sa deosebite: fratele Cristian Necula, din Canada. Pe el 
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l-am auzit mai întâi povestind despre echilibrul, pacea şi 
seninătatea caracteristice comunităţii leproşilor baptişti de la 
Tichileşti. Erau nişte relatări incredibile pentru mine! Nu 
puteam înţelege de unde vine starea de fericire în cazul unor 
condamnaţi la o boală care a îngrozit omenirea, de mii de ani. 
Mă gândeam numai la boala trupească, nu întrezăream că 
există ceva şi mai rău: flagelul devastator al păcatului 
nerecunoscut, nevindecat prin pocăinţă, adevărata lepră a

acestei lumi. 

Înţelesesem, mai demult, de unde vine puterea eliberatoare a 

credinţei despre care vorbeşte Nicolae Steinhardt în Jurnalul 

fericirii, căci am văzut îndeaproape ororile comunismului: 
„Pentru a ieşi dintr-un univers concentraţionar – şi nu e
neapărat nevoie să fie un lagăr, o temniţă ori o altă formă de 
încarcerare; teoria se aplica oricărui tip de produs al 
totalitarismului – există soluţia (mistică) a credinţei.” 
Pricepusem că oamenii siliţi să îndure, în izolare, nedreptăţi 
fizice, psihice şi spirituale, de la semenii lor, sunt cei care 
descoperă ca pe o mare fericire eliberatoare, calea îngustă 
trasată spre mântuire prin jertfa lui Isus Hristos. Dar dacă 
chinurile nu vin de la oameni? Dacă îţi striveşte trupul o boală 
necruţătoare, care creşte în tine, dezumanizându-te, cum mai 

poţi fi fericit, cum mai poţi crede în mântuire, în vindecare, 
cum să mai fii mulţumitor, gândindu-te la Creator? 


