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�
DRAGĂ CITITORULE,

Acesta	 este	 al	 doilea	 din	 seria	 de	 cinci	 romane	 care	 le	
prezintă	pe	femeile	din	genealogia	lui	Isus	Cristos.	Au	
fost	femei	din	Orient,	care	au	trăit	în	vremuri	străvechi,	

şi	 cu	 toate	 acestea	povestea	 vieţii	 lor	 are	 impact	 şi	 astăzi	 în	 viața	
noastră	 în	situaţiile	difi	cile	cu	care	ne	confruntăm	în	prezent.	Au	
fost	 încercate.	 Au	 fost	 curajoase.	 Şi-au	 asumat	 riscuri.	 Au	 făcut	
lucruri	neaşteptate.	Au	trăit	o	viaţă	plină	de	îndrăzneală,	şi	uneori	
au	făcut	greşeli	–	greşeli	mari.	Aceste	femei	nu	au	fost	desăvârşite,	
şi	cu	toate	acestea,	 în	 infi	nita	Sa	 îndurare,	Dumnezeu	 le-a	 folosit	
în	 planul	 Său	 desăvârşit	 pentru	 a-L	 aduce	 pe	 lume	 pe	 Cristos,	
Mântuitorul	lumii.

Trăim	vremuri	disperate,	tulburate,	când	milioane	de	oameni	caută	
răspunsuri.	Aceste	femei	indică	o	direcţie.	Lecţiile	pe	care	putem	să	
le	învăţăm	de	la	ele	sunt	la	fel	de	adecvate	azi	ca	şi	în	vremea	când	au	
trăit	ele,	acum	mii	de	ani.

Tamar este o femeie a speranţei.
Rahav este o femeie a credinţei.
Rut este o femeie a dragostei.

introducere



Francine Rivers

�

Batşeba este o femeie care a beneficiat de un har nemărginit.
Maria este o femeie a ascultării.

Acestea	 sunt	 femei	 memorabile,	 care	 au	 trăit	 în	 vechime.	 Firul	
epic	 al	 relatării	 mele	 se	 inspiră	 din	 viața	 lor	 reală,	 așa	 cum	 este	
prezentată	în	Biblie.	Cu	toate	că	anumite	fapte	ale	lor	ni	s-ar	putea	
părea	 incompatibile	cu	vremurile	noastre,	 trebuie	să	 le	analizăm	pe	
aceste	femei	în	contextul	perioadei	în	care	au	trăit	fiecare.

Aceste	romane	fac	parte	din	categoria	ficţiunii	istorice.	Intriga	ne	
este	furnizată	de	Biblie.	Pornind	de	la	această	bază,	am	creat	acţiunea,	
dialogul,	 motivaţiile	 interioare	 şi,	 în	 unele	 cazuri,	 chiar	 personaje	
adoționale	pe	care	le-am	considerat	concordante	cu	relatarea	biblică.	
Am	încercat	să	rămân	fidelă	mesajului	scriptural	în	toate	privinţele,	
adăugând	doar	ceea	ce	a	fost	neapărat	necesar	de	adăugat	pentru	a	ne	
ajuta	să	înţelegem	mesajul.

La	sfârşitul	fiecărui	roman,	am	inclus	o	scurtă	secţiune	de	studiu.	
Autoritatea	 supremă	 în	 ce	 priveşte	 personajele	 biblice	 este	 Biblia	
însăşi.	Vă	încurajez	să	o	citiţi	pentru	o	mai	bună	înţelegere.	Şi	mă	rog	
ca	pe	măsură	ce	veţi	citi	Biblia,	să	deveniţi	conştienţi	de	continuitatea,	
consistenţa	şi	confirmarea	planului	lui	Dumnezeu	peste	veacuri	–	un	
plan	care	vă	include	şi	pe	voi.

Francine	Rivers
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opiii	 lui	 Israel,	 poporul	 ales	 al	 lui	 Dumnezeu,	 şi-au	 dus	
familiile	 în	 Egipt,	 pentru	 a	 scăpa	 de	 foametea	 din	 patria	
lor.	Unul	din	cei	doisprezece	fraţi,	Iosif,	ajunge	să	ocupe	o	

funcţie	înaltă	la	curtea	egipteană,	şi	drept	urmare,	familia	sa	numeroasă	
este	primită	cu	mare	vază	ca	şi	oaspeți	de	seamă	ai	lui	Faraon	însuşi.

Dar	pe	măsură	ce	anii	au	trecut	şi	evreii	s-au	înmulţit,	au	căzut	
în	 dizgraţie	 şi,	 în	 cele	 din	 urmă,	 au	 ajuns	 robii	 egiptenilor.	 A	 fost	
nevoie	 de	 Moise	 –	 şi	 o	 serie	 de	 minuni	 extraordinare	 săvârşite	 de	
Dumnezeu	 Însuşi	 –	 pentru	 a-i	 scoate	 din	 robie.	 Dumnezeu	 Şi-a	
condus	poporul	acasă,	 înapoi	 în	Canaan,	 ţara	pe	care	promisese	că	
avea	să	fi	e	a	poporului	Său	pe	vecie.

Ajunşi	 chiar	 la	 hotarul	 „Ţării	 lor	 Promise”,	 credinţa	 evreilor	 în	
Dumnezeu	se	stinge.	Temându-se	de	puterea	canaaniţilor,	ei	refuză	
să	 se	 supună	 poruncii	 lui	 Dumnezeu	 de	 a	 intra	 în	 ţară	 şi	 a	 o	 lua	
în	 stăpânire.	Necredinţa	 şi	neascultarea	 lor	 au	avut	drept	urmare	o	
amânare	cu	patruzeci	de	ani	a	împlinirii	promisiunii	lui	Dumnezeu.	
În	 timpul	 acelor	patruzeci	de	 ani,	 israeliţii	 au	 rătăcit	 ca	nomazi	 în	
deşert.	Toţi	adulţii	care	au	ieşit	din	Egipt	–	şi	s-au	răzvrătit	faţă	de	
Dumnezeu	–	au	murit	în	pustie.

punerea  în   scenă
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În	cele	din	urmă,	s-a	ridicat	o	nouă	generaţie	a	crescut,	gata	să	se	
formeze	ca	oaste	a	lui	Dumnezeu	şi	să-şi	ia	în	stăpânire	ţara	care	le	
fusese	promisă	 înaintaşilor	 lor.	Din	mulţimea	care	 ieşise	 iniţial	din	
Egipt,	nu	supravieţuiseră	decât	Moise	şi	cele	două	ajutoare	ale	sale,	
Iosua	şi	Caleb.

În	 timp	 ce	 poporul	 Israel	 se	 apropia	 de	Ţara	 Promisă	 pentru	 a	
doua	oară,	nimeni	nu	le-a	putut	sta	împotrivă.	Mai	întâi,	împăratul	
Aradului,	apoi	 împăratul	Sihon	al	amoriţilor,	apoi	 împăratul	Og	al	
Basanului	–	toţi	au	fost	răpuşi	de	sabie,	şi	oştile	lor	nimicite.	Disperat,	
împăratul	Balac	din	Moab	a	angajat	un	vrăjitor,	pe	Balaam,	care	să-i	
blesteme	pe	israeliţi.	Spre	spaima	lui	Balac,	Dumnezeu	l-a	folosit	pe	
Balaam	ca	să	binecuvânteze	poporul	Său	ales.

În	cele	din	urmă,	nici	chiar	cei	cinci	împăraţi	ai	Madianului	aliaţi	
împotriva	 Israelului	 nu	 reuşesc	 să	 oprească	 oastea	 lui	 Israel	 care	
înaintează.	Împăraţii	Evi,	Rehem,	Zur,	Hur	şi	Reba	mor	cu	toţii	pe	
câmpul	de	luptă,	oştile	le	sunt	spulberate,	cetăţile	şi	cătunele	arse	din	
temelii,	iar	toate	averile	lor	le	sunt	jefuite.

Se	 împlinea	 vremea.	 Poporul	 lui	 Dumnezeu	 era	 pregătit	 să-şi	
revendice	moştenirea	făgăduită	de	Dumnezeu	–	Ţara	Promisă.	După	
ce-l	numeşte	pe	Iosua	drept	noul	conducător	al	lui	Israel,	venerabilul	
Moise	se	stinge,	iar	poporul	se	pregăteşte	să	traverseze	ultima	piedică	
ce-i	mai	desparte	de	Canaan	–	râul	Iordan,	umflat	acum	de	ploile	de	
primăvară.

Acum,	toate	popoarele	tremură	de	groază,	ştiind	că	Israel	a	tăbărât	
la	Şitim,	la	mică	distanţă	de	Ierihon.	Cetatea	întărită,	împrejmuită	de	
ziduri,	poarta	de	intrare	în	Canaan,	aşteaptă.
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ahav	 privea	 peste	 întinderea	 mare	 a	 Ierihonului	 de	 la	
geamul	ei	din	zidul	cetăţii,	cu	inima	tremurându-i	de	frică	
şi	emoţie.	Chiar	acolo,	înaintea	ei,	dincolo	de	râul	Iordan,	

tăbărâseră	israeliţii,	şi	nu-i	mai	reţineau	decât	apele	mari	ale	râului.	
Curând,	aveau	să	treacă	încoace	şi	să	se	ridice	împotriva	împăratului	
Ierihonului	cu	aceeaşi	înverşunare	cu	care	se	luptaseră	cu	Sihon,	cu	
Og	şi	cu	cei	cinci	împăraţi	ai	Madianului.	Şi	toţi	cei	din	Ierihon	aveau	
să	moară.

Împăratul	dublase	străjile	la	porţi	şi	postase	oşteni	pe	ziduri.	Dar	
nu	avea	să	îi	folosească	la	nimic.	Nimicirea	se	iţise	în	zare.	Singura	
lor	 nădejde	 era	 să	 se	 predea	 şi	 să	 le	 implore	 îndurarea.	 Împăratul	
îşi	 făcea	 griji	 de	 mărimea	 oştii	 ce	 urma	 să-i	 atace,	 dar	 nu	 vedea	
adevărata	putere	din	spatele	ei:	Dumnezeul	evreilor.	Toţi	războinicii	
lui	Faraon	nu	fuseseră	în	stare	să-L	înfrângă	acum	patruzeci	de	ani.	
Nici	măcar	panteonul	de	zei	şi	zeiţe	nu	reuşiseră	să	salveze	Egiptul.	
Dar	împăratul	Ierihonului	nu	se	putea	gândi	la	nimic	altceva	decât	
cum	să-şi	întărească	meterezele,	cum	să-şi	adune	arme	şi	să	îngroaşe	
rândurile	oştii!	Bărbaţii	ăştia	nu	îşi	învăţau	niciodată	lecţia?

Ierihonul	era	sortit	pierzării!

unu
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Iar	ea	era	zăgăzuită	între	zidurile	cetăţii,	închistată	în	viaţa	pe	care	
o	ducea	de	atâţia	ani.	Ce	nădejde	putea	avea	ea,	o	prostituată?	Soarta	
ei	fusese	pecetluită	cu	ani	în	urmă,	când	era	o	biată	copilă,	o	fată	de	
ţăran,	aleasă	de	împărat.

—	Trebuie	să	te	duci!	îi	spusese	tatăl	ei.	Câtă	vreme	vei	trăi	în	palat	
şi-l	vei	mulţumi,	eu	voi	propăşi.	Va	aranja	căsătoriile	pentru	surorile	
tale.	Iar	dacă	te	împotriveşti,	te	va	avea	oricum,	după	care	pe	mine	mă	
va	ucide,	pentru	a	înlătura	orie	piedică.	Gândeşte-te	la	cinstea	pe	care	
ţi-o	face.	Nu	le	alege	decât	pe	cele	mai	frumoase,	Rahav.

Cinste?
—	Şi	o	să	se	căsătorească	cu	mine,	tată?
Tatăl	nu	o	putu	privi	în	ochi.	Ea	intui	pe	dată	răspunsul.	Împăratul	

avea	câteva	neveste,	şi	pe	toate	le	luase	pentru	avantajele	politice.	Ea	
nu	avea	nimic	cu	ce	să-i	fi	putut	fi	de	folos	unui	împărat	–	în	afară	de	
trupul	pe	care	el	îşi	dorea	să-l	folosească.

—	Când	mă	întorc,	mă	laşi	să	vând	iarăşi	curmale	şi	rodii	în	târg,	
tată,	sau	voi	sfârşi	ca	atâtea	altele?	Să-mi	vând	trupul	pentru	o	bucată	
de	pâine?

El	îşi	îngropase	faţa	în	mâini	şi	plânse.	Îl	urâse	pentru	faptul	că	
profitase	 de	 pe	 urma	 decăderii	 ei,	 îl	 ura	 pentru	 faptul	 că-şi	 găsise	
scuze,	îl	urase	pentru	că-i	spusese	că	avea	să	îi	fie	mai	bine	în	palatul	
împărătesc	decât	 în	maghernița	unde	 trăiau	el	 şi	mama	ei,	 fraţii	 şi	
surorile	ei.	Îl	ura	pentru	că	nu	avea	nicio	putere	s-o	scape.

Dar	mai	presus	de	toate,	îşi	ura	propria	ei	neajutorare.
Chiar	şi	în	furia	ei,	Rahav	ştiuse	că	tatăl	ei	nu	o	poate	scăpa	de	

pofta	împăratului.	Un	împărat	îşi	putea	lua	tot	ce	poftea.	Orice	daruri	
pe	care	le	oferea	erau	menite	să-i	spulbere	orice	gând	de	răzbunare.	
Viaţa	 era	 grea	 şi	 nesigură,	 dar	 dacă	 apărea	 ocazia	 potrivită,	 o	 fiică	
frumoasă	 putea	 netezi	 cărarea	 înaintea	 tatălui	 ei.	 Scutiri	 de	 biruri.	
Pământ	pe	care	să-l	lucreze.	O	poziţie	înaltă	la	curte.	Împăratul	era	
generos	când	voia,	dar	de	obicei,	dărnicia	asta	nu	dura	mai	mult	decât	
pofta	lui.

Rahav	se	sprijini	cu	coatele	de	geam,	privind	afară.	Îşi	aminti	când	
pusese	întâia	oară	piciorul	în	palat,	îşi	jurase	că	nu	avea	să	ajungă	ca	
o	sandală	inutilă.	Voia	să	găsească	o	cale	să	se	folosească	de	situaţia	
ingrată	 şi	 de	 cel	 care	 abuzase	 de	 ea.	 Îşi	 ascunsese	 furia	 şi	 repulsia,	
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prefăcându-se	 a	 se	 bucura	 de	 îmbrăţişările	 împăratului.	 În	 fiecare	
clipă	în	tovărăşia	lui,	mintea	îi	era	încordată,	ca	o	leoaică	ce-şi	studiază	
prada,	pândind,	aşteptând	să-i	găsească	punctul	slab.	Şi-l	descoperi	
curând:	 sosirea	 permanentă	 a	 emisarilor,	 iscoadelor	 şi	 solilor.	 Fără	
informaţiile	lor	constante,	el	nu	mai	ştia	unde-i	erau	vrăjmaşii	sau	ce	
răzvrătiri	sau	zavistii	stăteau	să	izbucnească.

—	Dă-mi	o	casă,	şi	o	să-ţi	adun	eu	informaţiile,	îi	propusese	ea	cu	
îndrăzneală,	de	îndată	ce	i	se	ivi	ocazia.	Şi	cum	râsese	împăratul	de	
ascuțimea	minții	ei!	Iar	ea	râsese	cu	el,	dar	continuă	să-l	momească	
şi	să-şi	ceară	şi	alte	foloase.	Era	tenace	în	hotărârea	ei	de-a	avea	ceva	
palpabil	 în	 mâini	 când	 avea	 să	 plece	 din	 palat,	 ceva	 cu	 care	 să-şi	
poată	câştiga	traiul	şi	să	se	susţină	confortabil	pentru	tot	restul	vieţii.	
Merita	atâta	lucru	după	toate	suferinţele	pe	care	le	avusese	de	suferit,	
suportând	mângâierile	acelui	bătrân	arogant,	gras	şi	respingător!

Ei	bine,	obţinuse	ceea	ce-şi	dorise:	o	casă,	o	viaţă	avută,	iluzia	de	
independenţă.	 Împăratul	 îi	oferise	această	casă	situată	 lângă	poarta	
de	 la	 răsărit,	 să	 poată	 urmări	 cine	 venea	 şi	 cine	 pleca	 din	 Ierihon.	
Preţ	de	doisprezece	ani	privise	pe	geamul	acesta	şi	îşi	alesese	oamenii	
cu	care	să-şi	împartă	patul,	bărbaţi	care	i-ar	fi	putut	spune	lucrurile	
care	puteau	apăra	tronul	împăratului	şi	să-i	mărească	avuţia.	Fiecare	
afacere	pe	care	o	făcea	îi	aducea	un	venit	îndoit.	Bărbaţii	plăteau	să	se	
culce	cu	ea,	iar	împăratul	plătea	pentru	fărâmăturile	de	informaţii	pe	
care	i	le	aducea.	Ştia	mai	mult	despre	ce	se	petrecea	în	afara	zidurilor	
Ierihonului	chiar	şi	decât	împăratul	însuşi.	Iar	când	dorea	să	ştie	ce	
se	petrecea	în	interiorul	cetăţii,	îl	chema	pe	Cabul,	căpetenia	gărzilor.	
Întotdeauna	putea	conta	pe	el	că	avea	să-i	împărtăşească	absolut	toate	
tainele	pe	care	le	ştia,	câtă	vreme	era	în	braţele	ei.

Avea	o	jumătate	de	duzină	de	veşminte	babiloniene,	lădiţe	placate	
cu	fildeş	şi	os,	pline	de	giuvaere.	Casa	îi	era	mobilată	cu	piese	de	artă,	
podeaua	acoperită	de	covoare	multicolore,	ţesute.	Clienţii	ei	dormeau	
pe	cele	mai	fine	cearşafuri	din	Egipt,	înmiresmate	cu	smirnă,	aloe	şi	
scorţişoară.	Îşi	permitea	tot	felul	de	delicatese	şi	vinuri	dulci	şi	grele.	
Toţi	cei	din	cetate	ştiau	că	ea	era	prietena	şi	confidenta	împăratului.	
De	asemenea,	toţi	ştiau	că	era	o	prostituată.

Dar	nimeni	nu	ştia	cât	de	mult	îşi	ura	viaţa.	Nimeni	nu	ghicea	cât	
de	neajutorată	se	simţea	în	faţa	planurilor	pe	care	i	le	ticluiseră	tatăl	
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ei	şi	împăratul.	Mulţi	s-ar	fi	întrebat	ce	motive	ar	fi	avut	ea	vreodată	
să	se	plângă.	Din	afară,	ducea	o	viaţă	de	invidiat.	Împăratul	o	respecta,	
bărbaţii	o	râvneau,	iar	ea-şi	putea	alege	clienţii.	Erau	chiar	femei	în	
Ierihon	care	îi	invidiau	independenţa.	Nu	ştiau	ele	ce	însemna	să	se	
simtă	folosite,	golite	de	umanitate.	Chiar	acum,	în	pofida	faptului	că	
deţinea	o	casă	şi	nenumărate	tapiţerii	pluşate,	era	neajutorată,	şi	nu	
putea	schimba	nimic	din	viaţa	ei.	Era	întemniţată.

Cu	toate	astea,	nimeni	nu	ştia	ce	 inimă	feroce	 îi	bătea	 în	piept.	
Nimeni	nu-şi	 închipuia	 câte	 resentimente	 strânsese	 în	ea,	 furia	 tot	
mai	 intensă,	 foamea	 dureroasă	 de	 a	 se	 elibera	 şi	 de	 a	 scăpa.	 Era	
într-o	temniţă	pe	care	 i-o	 înălţaseră	alţii,	o	temniţă	pe	care	reuşise	
să	şi-o	umple	cu	avuţii	pământeşti.	Dar	avea	alte	planuri,	alte	vise	şi	
speranţe.

Şi	toate	depindeau	de	Dumnezeul	de	dincolo	de	zidurile	cetății	
ei,	de	Cel	despre	care	 ştia	 că	avea	puterea	de	a-i	mântui	pe	cei	pe	
care-i	 alegea	 El.	 Știuse	 –	 încă	 din	 tinerețea	 ei,	 când	 auzise	 întâia	
oară	 toate	povestirile	–	 că	El	 era	un	Dumnezeu	adevărat,	 singurul	
Dumnezeu	adevărat.	Când	avea	 să-Şi	 treacă	poporul	peste	 Iordan,	
avea	să	cucerească	cetatea	aceasta	şi	să	o	nimicească	la	fel	cum	făcuse	
cu	toţi	vrăjmaşii	săi	de	până	atunci.

În	zare	se	întrevedea	sfârşitul	vieţii	pe	care	cunoscuse	până	atunci.
Vom pieri cu toţii! Oare ceilalţi nu-şi dau seama de asta? Să fie oare 

cu toţii orbi şi surzi la ce s-a petrecut în aceşti ultimi patruzeci de ani? 
Oamenii vin şi pleacă, aşa cum fac din totdeauna, şi-şi închipuie că totul 
va fi în regulă. Îşi închipuie că zidurile pe care le-am înălţat ne vor 
proteja, la fel cum eu crezusem cu atâta vreme în urmă că zidurile colibei 
tatălui meu mă vor proteja pe mine. Dar de fapt, nu suntem în siguranţă 
– chiar deloc!

Era	cuprinsă	de	groaza	morţii,	ba	chiar	de	o	dorinţă	şi	mai	cumplită	
de	a	lua	parte	la	tot	ce	urma	să	vină.	Îşi	dorea	să	fie	a	Dumnezeului	
care	venea.	Se	simţea	ca	o	fetiţă	care-şi	dorea	cu	disperare	să	fie	luată	
în	braţele	tatălui	ei	şi	să	scape	astfel	de	distrugere.

Acum	 câteva	 luni,	 un	 egiptean	 îşi	 petrecuse	 o	 noapte	 întreagă	
povestindu-i	poveştile	despre	Dumnezeul	evreilor.

—	Dar	 toţi	 spun	 că	 sunt	doar	 legende,	 spuse	 ea,	 întrebându-se	
dacă	el	credea	în	toate	poveştile	astea	pe	care	i	le	îndruga	acolo.


