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�
Dragă cititorule,

Acesta	 este	 al	 patrulea	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
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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	 ea	
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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uternicul	împărat	Saul	al	Israelului	era	gelos	pe	un	fl	ăcău	
păstor.	Motivul	era	simplu:	Domnul	Dumnezeu	l-a	uns	pe	
acest	 tânăr,	David,	drept	 împăratul	Său	ales.	Şi	mai	mult	

decât	 atât,	 David	 cucerise	 inimile	 poporului.	 Când	 vorbea	 David,	
poporul	 pleca	 urechea.	 Când	 dansa	 el,	 femeile	 erau	 în	 delir.	 Când	
cânta,	 inimile	 bărbaţilor,	 ale	 femeilor	 şi	 ale	 copiilor	 Îl	 slăveau	 pe	
Dumnezeu.

Când	David	a	fugit	în	pustiu	pentru	a	scăpa	de	invidia	ucigătoare	
a	lui	Saul,	sute	de	bărbaţi	l-au	urmat,	tăbărând	împreună	cu	el	în	
văgăunile	 de	 la	 Adulam	 şi	 de	 la	 En-Ghedi.	 Printre	 ei	 erau	 unii	
răzvrătiţi.	 Alţii	 suferiseră	 de	 pe	 urma	 multelor	 biruri	 pe	 care	 le	
ceruse	 de	 la	 ei	 un	 împărat	 în	 care-şi	 pierduseră	 încrederea.	 Şi	
printre	 toţi	 aceştia,	 care	 tânjeau	după	 zilele	 când	Dumnezeu	 era	
Conducătorul	suprem	al	lui	Israel,	se	numărau	şi	unii	bărbați	gata	
de	răzbunare,	oameni	care	pur	şi	simplu	adorau	să	verse	sânge	şi	să	
jefuiască.

Războiul	 fărâmiţase	 poporul	 în	 partide,	 iar	 gelozia	 împăratului	
se	 înteţea	 împotriva	 vrăjmaşului	 său	 închipuit.	 Însă	 David	 a	 fost	
întotdeauna	supus	faţă	de	autoritatea	împăratului.	Refuzând	să	câştige	

punerea  în   scenă
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coroana	lui	Saul	prin	mijloace	violente,	David	s-a	mulţumit	să	aştepte	
ca	Dumnezeu	să	acţioneze	în	locul	lui.

Între	timp,	rândurile	celor	ce	se	strânseseră	în	jurul	lui	David	se	
înmulţeau	–	de	la	două	sute,	la	patru	sute	şi	apoi	la	şase	sute	de	suflete.	
Printre	ei	erau	treizeci	de	oameni	de	nădejde,	un	grup	de	războinici	de	
elită,	care-şi	dovediseră	calităţile	şi	loialitatea.	Curajul	şi	integritatea	
lui	David	i-a	adunat	în	jurul	său,	şi	au	rămas	împreună,	ca	o	familie,	
ferm	hotărâţi	să-i	apere	pe	ai	lor	de	orice	vrăjmaş,	fie	el	şi	împăratul	
lui	Israel	care	Îi	întorsese	spatele	lui	Dumnezeu	sau	oştile	popoarelor	
din	jur	pângărite	de	idoli.

Aceşti	luptători	valoroşi	nu	i	s-au	alăturat	lui	David	doar	pentru	a	
lupta	pentru	el.	Şi-au	adus	cu	ei	şi	soţiile,	şi	fiii	şi	fiicele.

Alături	de	mulţimea	tot	mai	numeroasă	din	jurul	lui	David	se	afla	
şi	o	fetiţă	pe	numele	ei	Batşeba...
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unu

Cocoţată	pe	genunchii	bunicului	ei,	Batşeba	rupse	o	bucată	
de	pâine	şi	i-o	întinse.	Râzând,	Ahitofel	o	mâncă	chiar	din	
mâna	ei.

—	Cu	fi	ecare	nouă	zi	seamănă	tot	mai	mult	cu	mama	ta,	Eliam.
Tatăl	ei	o	privi	încruntându-se	uşor.
—	E	uimitor	cât	de	repede	creşte.	Are	deja	opt	ani.	Nu	mai	e	mult	

şi	va	trebui	să-i	găsesc	bărbat.
—	Un	om	puternic,	care	să	apere	o	tânără	frumoasă.
Ea	se	uită	pe	deasupra	focului	la	omul	care	ei	îi	părea	a	fi		un	înger	

din	ceruri.	Îl	trase	pe	bunicul	ei	de	tunică,	se	întinse	şi	rosti	în	şoaptă	
dorinţa	inimii	ei.

—	Vreau	să	mă	mărit	cu	David.
El	râse	cu	poftă	şi	privi	la	tânărul	frumos	ce	şedea	de	cealaltă	parte	

a	focului.
—	David,	iată	încă	una	care	te-a	pus	pe-un	piedestal.	Obrajii	ei	

se	îmbujorară	imediat	când	bărbatul	pe	care-l	adula	se	întoarse	şi	se	
uită	la	bunicul	ei	cu	o	îngăduinţă	plină	de	stânjeneală.	Bunicul	ei	o	
sărută	pe	obraz.

—	Poți	să-l	uiți	pe	David,	Batşeba.	Are	deja	trei	neveste,	scumpa	
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mea.	Privind-o	în	ochi,	privirea-i	amuzată	se	stinse.	Iar	expresia	feţei	
i	se	îmblânzi.	Mai	bine	să	fii	singura	soţie	a	unui	sărac,	decât	o	femeie	
din	multe	altele,	în	haremul	unui	împărat.

—	 Vino	 înăuntru,	 Batşeba,	 o	 îndemnă	 mama	 ei.	 Bunicul	 ei	 o	
ridică	pe	Batşeba	de	pe	genunchiul	său	şi	o	puse	hotărât	pe	picioare,	
trimiţând-o	la	bună-sa	cu	un	uşor	ghiont	peste	şezut.	Când	Batşeba	
se	opri	să-l	privească	pe	David,	mama	ei	o	apucă	de	braţ	şi	o	trase	
înăuntru	în	cort,	lăsând	să	cadă	deschizătura	cortului	îndărătul	ei.

—	 E	 timpul	 de	 culcare.	 O	 urmă	 pe	 Batşeba	 şi	 trase	 pătura,	 în	
timp	ce	fata	se	întinse	jos	pe	rogojina	ei.	Îngenunchind,	se	aplecă	şi	o	
sărută	pe	Batşeba.	Îngândurată,	îi	îndepărtă	şuviţele	de	păr	negru	de	
pe	frunte	Batşebei.	Unele	vise	îţi	vor	frânge	inima.

—	Dar	eu...
Mama	ei	îi	pecetlui	buzele	cu	un	deget.
—	 Şşş,	 copilă.	 Se	 lăsă	 înapoi	 pe	 călcâie	 şi	 se	 ridică	 cu	 graţie.	

Culcă-te	acum.
Batşeba	 rămase	mult	 timp	 trează,	 ascultând	 la	vocile	de	bărbaţi	

ce	sporovăiau	liniştit	afară.	Alţii	li	se	alăturară	între	timp.	Recunoscu	
vocea	 lui	 Ioab	 şi	 a	 fratelui	 său,	 Abişai.	 Amândoi	 erau	 căpetenii	 în	
oastea	lui	David,	şi	veneau	adesea	să	stea	de	vorbă	cu	bunicul	ei,	care	
îşi	câştigase	respectul	lui	David	pentru	sfaturile	sale	dibace	de	tactică.	
Ştia	 o	 mulţime	 de	 amănunte	 despre	 filisteni	 şi	 amoniţi,	 şi	 despre	
metodele	lor	de	luptă.	În	acelaşi	timp	cunoştea	ţara	Canaanului	la	fel	
de	bine	ca	şi	liniile	din	palma	mâinii	sale.

—	Saul	a	fost	în	mâinile	noastre,	David,	spuse	Ioab.	Ar	fi	trebuit	
să-l	ucizi	când	ai	avut	ocazia.

Fratele	lui	Ioab,	Abişai,	sări	repede	să-i	ţină	isonul.
—	Da,	trebuia	să-l	fi	ucis	pe	Saul!	Dumnezeu	ni	l-a	dat	în	mâini	la	

Peştera	caprelor	sălbatice.	Bucuros	i-aş	fi	tăiat	beregata	chiar	eu.
—	Iar	eu	ţi-am	spus	de	ce	nu	am	vrut	să	fie	ucis,	spuse	David.	El	

e	cel	pe	care	Dumnezeu	l-a	uns	împărat.
—	N-o	să	contenească	să	te	urmărească,	spuse	Ioab.	Niciodată	n-o	

să	se	oprească,	până	n-o	să	cadă	mort.
—	Pentru	popor	ar	fi	mai	bine	dacă	ai	lua	coroana	lui	Saul	chiar	

acum,	spuse	un	altul.	Batşeba	auzi	încuviinţarea	altor	câtorva	bărbaţi	
din	jurul	focului	făcut	de	tatăl	ei.
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—	Loveşte	păstorul,	iar	oile	se	vor	risipi	care	încotro,	insistă	Ioab.
—	Ce	am	eu	de-a	face	cu	voi,	fiii	Ţeruiei?	spuse	David	aprins,	iar	

ea	ştiu	că	irascibilitatea	lui	era	îndreptată	împotriva	lui	Ioab	şi	a	lui	
Abişai.	De	câte	ori	să	vă	spun	că	nu	voi	ridica	un	deget	asupra	unsului	
Domnului!

Auzi	zgomot	de	paşi	îndepărtându-se.
—	 Nu-l	 înţeleg,	 făcu	 Ioab	 frustrat.	 Bagă-i	 minţile	 în	 cap,	

Ahitofel!
—	Ce	câştig	ar	fi	avut	David	să	ucidă	un	împărat,	când	acesta	era	

cu	 spatele	 spre	el,	dormind?	Bunicul	ei	 vorbi	 cu	calm	 înaintea	firii	
aprinse	a	celor	mai	tineri.	Când	Saul	l-a	auzit	pe	David	strigându-l	
dinăuntrul	 peşterii,	 a	 ştiut	 că	 acesta	 l-ar	 fi	 putut	 ucide	 –	 cu	 toate	
astea	David	l-a	lăsat	să	scape	doar	cu	onoarea	pătată.	Ar	fi	făcut	aşa	
un	om	care	ar	fi	poftit	 împărăţia	 lui?	Sigur	că	nu!	Orice	om	care-l	
însoţeşte	pe	Saul	ştie	acum	că	David	este	în	drept!	Ştiu	că	David	îi	dă	
împăratului	Saul	şansa	să	se	pocăiască!

—	Să	se	pocăiască!	Gărgăunii	din	pântecul	lui	Saul	se	vor	întoarce	
curând,	şi	vom	fi	puşi	din	nou	pe	fugă.	E	drept	să	cruţăm	viaţa	unui	
om	care	a	poruncit	uciderea	a	optzeci	şi	cinci	de	preoţi	şi	a	familiilor	
lor	la	Nob?

—	Lăsaţi	răzbunarea	în	mâinile	Domnului.	Umblarea	lui	David	
e	fără	cusur.

—	Dumneata	ştii	la	fel	de	bine	ca	mine	că	atât	timp	cât	Saul	are	
suflare,	îl	va	urmări	pe	David!

—	Şi	mai	știu	şi	că	Dumnezeu	va	avea	izbândă,	Ioab.	Cu	ajutorul	
Lui,	David	va	ajunge	într-o	bună	zi	împărat.	Domnul	este	în	control.	
În	fiecare	zi	ni	se	alătură	noi	şi	noi	suflete.	De	ce?	Pentru	că	ei	cred	la	
fel	ca	noi:	că	Dumnezeu	este	cu	David	oriunde	s-ar	duce.	Filistenii,	
amoniţii	şi	amaleciţii	nu	pot	înfrânge	un	om	care	Îl	are	ca	pavăză	pe	
Dumnezeul	lui	Israel.

—	Vreau	să	văd	coroana	pe	capul	lui	David!
—	Noi	toţi	vrem	acelaşi	lucru,	Ioab.	Dar	lasă	să	se	întâmple	totul	

la	timpul	lui	Dumnezeu,	nu	mai	repede.
Bărbaţii	continuară	să	vorbească.	Ochii	Batşebei	erau	acum	grei	

de	somn.	Îl	visă	pe	David	înveşmântat	în	veşmintele	lui	împărăţeşti,	
în	timp	ce	îi	întindea	mâna.	Se	trezi	dintr-odată,	speriată,	şi	rămase	
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întinsă,	 nemişcată,	 ascultând.	 Voci	 de	 bărbaţi	 strigau	 în	 depărtare.	
Probabil	 se	 certau	 din	 nou.	 Auzi	 voci	 familiare	 afară.	 Se	 ridică	 în	
genunchi	şi	privi	printre	faldurile	cortului	afară.	David	se	întorsese	şi	
şedea	la	lumina	focului	ce	licărea,	vorbind	cu	tatăl	şi	cu	bunicul	ei.

—	Ne	vom	uni	forţele	cu	filistenii,	spuse	David.	Când	lupta	se	va	
întoarce	împotriva	lui	Saul,	vom	fi	pe	poziţii,	şi	vom	întoarce	lupta	în	
favoarea	lui.

Bunicul	ei	se	încruntă,	îngândurat.
—	Câţi	oameni	te	gândeşti	să	iei	cu	tine?
—	Pe	toţi.
—	Şi	cine	ne	va	păzi	femeile	şi	copiii…?
Batşeba	se	uită	la	David,	cu	mintea	plină	de	vise.	Îi	plăcea	felul	în	

care	îşi	pleca	creştetul	şi	asculta	cu	atenţie	la	ce-i	spunea	bunicul	ei.	
Studie	fiecare	trăsătură	a	feţei	lui.

Oamenii	ridicară	din	nou	vocile.	Mama	ei	gemu	încetişor,	şi	se	foi	
pe	rogojina	ei.	Batşeba	privi	din	nou	afară.	David	îşi	întorsese	acum	
capul	spre	cei	ce	se	ciorovăiau.	Un	muşchi	din	faţa	lui	se	încordă.

—	Oamenii	ăştia	îmi	dau	prea	multe	bătăi	de	cap.
Bunicul	ei	şedea	cu	mâinile	încleştate	între	genunchi.
—	Sunt	o	turmă	de	oi	care	au	nevoie	de	un	păstor	puternic.
—	Uneori	se	poartă	mai	degrabă	ca	o	haită	de	lupi!	David	scutură	

din	 cap	 şi	 se	 ridică	 în	 picioare.	 Presupun	 că	 trebuie	 să	 iau	 măsuri.	
Oftând,	se	îndepărtă.

—	 Nu-l	 înţeleg,	 spuse	 tatăl	 ei,	 aruncând	 cu	 o	 piatră	 undeva	 în	
întuneric.	De	ce	sare	de	fiecare	dată	în	ajutor	lui	Saul,	chiar	şi	atunci	
când	l-ar	putea	costa	însăşi	viaţa?

—	Ai	uitat	că	fiul	lui	Saul,	Ionatan,	este	cel	mai	apropiat	prieten	al	
lui	David?	Iar	cea	dintâi	nevastă	a	lui	David	e	fiica	lui	Saul.

—	Ionatan	a	ales	partida,	aba,	iar	Mical	e	pângărită.	Saul	a	dat-o	
altui	bărbat.	David	trăieşte	cu	nădejdea	că	totul	se	va	schimba	înapoi	
cum	a	fost	înainte	să	înnebunească	Saul	de	tot	de	gelozie.	Însă	asta	
nu	se	va	petrece	niciodată.

Bunicul	ei	scormoni	prin	foc.
—	Vorbele	 lui	 Ioab	 sunt	 pline	 de	 viclenie.	 Moartea	 lui	 Saul	 ar	

pune	capăt	acestui	război	şi	pe	David	l-ar	duce	pe	tron.	Însă	David	nu	
va	avea	parte	de	nicio	binecuvântare	de-l	ucide	pe	unsul	Domnului.	
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Ah,	fiule,	David	trăieşte	ca	să-I	fie	plăcut	lui	Dumnezeu.	Inima	lui	
bate	 pentru	 Domnul.	 Îşi	 ridică	 privirea,	 cu	 faţa	 înflăcărată.	 De-ar	
avea	fiecare	bărbat	din	adunarea	noastră	inima	pe	care	o	are	David,	
ce	împărăţie	ar	mai	zidi	Dumnezeu	pentru	noi!	Aruncând	băţul	din	
mână	în	foc,	se	ridică	în	picioare.	Haide,	să	ne	ducem	lângă	prietenul	
nostru	şi	să	ascultăm	ce	i-a	pus	Domnul	pe	inimă	să	ne	mai	spună	de	
data	asta.

Batşeba	 ştia	 că	 David	 nu	 avea	 să	 le	 dea	 ordine	 răsunătoare	
bărbaţilor	 săi	 de	 arme,	 şi	 nici	 nu	 avea	 să	 se	 amestece	 în	 certurile	
lor.	În	schimb,	avea	să	se	aşeze	alături	de	ei	şi	să	cânte.	Aşteptă	şi,	
după	puţin	 timp,	 și	 auzi	 sunetul	harpei	 sale	 în	mijlocul	 strigătelor	
–	o	 cântare	duioasă,	 cântată	 încetişor,	 în	 fundalul	 vocilor	 furioase,	
discordante.	 Iar	 vocile	 acelor	 oameni	 înfuriaţi	 se	 stingeau	 treptat.	
Trăgând	de	acoperitoarele	cortului,	Batşeba	încercă	să	privească	prin	
crestătura	 îngustă	c.	Bunicul	ei	spusese	 întotdeauna	că	Dumnezeu	
dădea	cuvintelor	şi	muzicii	lui	David	puterea	de	a	înălţa	inimile	şi	
minţile	 din	 gâlcevi	 mărunte	 la	 maiestatea	 lui	 Dumnezeu,	 şi	 spre	
binecuvântări	pe	care	El	le	revărsase	peste	poporul	Său	ales.	Îl	auzise	
pe	David	cântând	de	multe	ori	 înainte,	 şi	nu	se	săturase	niciodată	
să-l	asculte.

Mama	 ei	 adormise.	 Ce	 rău	 făcea	 dacă	 se	 furişa	 afară	 şi	 se	
apropia	 doar	 cât	 să	 îl	 privească	 şi	 să-l	 asculte?	 Se	 strecură	 prin	
deschizătoarea	 cortului	 şi	 se	 îndreptă	 cu	 repeziciune	 spre	 cei	
adunaţi	la	marginea	focului.	Se	lăsă	jos,	îşi	cuprinse	genunchii	cu	
braţele	şi	rămase	ascultând.	Inima	ei	tânără	tremura	la	vederea	lui	
David,	a	feţei	sale	frumoase,	arămie	la	lumina	focului.	Nimeni	pe	
lume	nu	putea	fi	aşa	desăvârşit	ca	David,	preaiubitul	ei.

—	O,	Doamne,	Domnul	nostru,	maiestatea	numelui	Tău	umple	
pământul!	Vocea	îi	răsuna	în	noapte.	Cuvintele	îi	deveniră	nedesluşite	
când	se	întoarse.	Aşa	că	ea	se	ridică	şi	veni	mai	aproape.	Unul	câte	
unul,	bărbaţii	se	aşezară	şi	se	rezemară	pe-o	rână,	privind	la	David	în	
timp	ce	ascultau,	captivaţi	de	felul	în	care	el	se	închina	lui	Dumnezeu,	
mai	făţiş	decât	orice	preot.	David	se	opri	 în	mijlocul	oamenilor	săi	
şi	îşi	ridică	creştetul,	cântând	o	melodie	fără	cuvinte	la	care	Batşeba	
simţi	cum	începe	să-i	plângă	inima	în	ea.	Apoi	reîncepu	să	intoneze	
versurile.
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—	 Când	 privesc	 bolta	 întunecată	 şi	 văd	 lucrarea	 mâinilor	Tale	
–	luna	şi	stelele	pe	care	le-ai	aşezat	Tu	–	ce	suntem	noi	oamenii	să	Te	
gândeşti	la	noi,	oamenii	de	rând,	ca	să	Te	îngrijeşti	de	noi?

Toţi	 tăcură	 acum,	 aşteptând	 în	 timp	 ce	 David	 îşi	 plecă	 fruntea	
şi	 continuă	 să	 ciupească	corzile	harpei	 sale.	Sunetele	melodioase	 şi	
vorbele	o	pătrunseră	până	într-acolo,	încât	Batşeba	simţi	de	parcă	el	
ar	fi	ciupit	chiar	corzile	inimii	ei.	

—	Pentru	că	ne-ai	făcut	doar	cu	puţin	mai	prejos	decât	Dumnezeu,	
şi	ne-ai	încununat	cu	slavă	şi	cinste.	Ne-ai	pus	în	stăpânirea	tuturor	
lucrurilor	 făurite	 de	 mâinile	 Tale,	 ne-ai	 dat	 putere	 peste	 toate	
lucrurile	–	oile	şi	cirezile	şi	toate	sălbăticiunile,	păsările	pe	cer,	peştii	
din	mare	şi	tot	ce	înoată	în	valurile	apelor	mari.	David	scutură	din	
cap	cuprins	de	uimire	şi	îşi	ridică	din	nou	ochii	spre	ceruri,	cu	faţa	
răvăşită.	O,	Doamne,	Dumnezeul	nostru,	măreţia	numelui	Tău	umple	
pământul!	Ciupi	alte	câteva	corzi	pe	harpa	lui	apoi	îşi	ridică	mâinile	
încet	deasupra	 capului,	 înălţându-şi	 cuvintele	drept	 laudă	 la	 adresa	
Dumnezeului	întregii	creaţii.

Întreaga	tabără	era	cufundată	în	linişte	–	atâta	linişte,	că	Batşeba	
îşi	auzea	inima	bătându-i	în	piept.

—	Mai	cântă-ne	un	psalm,	David,	spuse	Ahitofel,	bunicul	ei.
Alţii	i	se	alăturară.
—	Cântă-ne	despre	Domnul!
Batşeba	se	ridică	şi	se	amestecă	printre	cei	adunaţi,	strecurându-se	

lângă	bunicul	ei,	căutându-i	căldura.
—	Cum	de	nu	dormi?	o	întrebă	el	în	şoaptă	şi	o	cuprinse	cu	braţul,	

cuibărind-o	aproape	de	sine.
—	Trebuia	să	ascult,	şi	mi	s-a	făcut	frig.	Dârdâind,	îşi	ridică	ochii	

la	el,	a	implorare.	Te	rog,	bunicule,	doar	încă	puţin...?
—	 Ştii	 că	 nu	 te	 pot	 refuza.	 O	 înveli	 în	 mantaua	 sa.	 Doar	 o	

cântare.
David	intonă	încă	un	psalm,	unul	pe	care	îl	auzise	de	multe	ori	

înainte.	Faţa	lui	frumoasă	strălucea	în	lumina	focului,	iar	cuvintele	i	
se	revărsau	direct	în	sufletul	ei	însetat.	Spre	deosebire	de	atâtea	alte	
inimi	din	jurul	ei,	inima	lui	David	nu	era	îndreptată	spre	război.	Tânjea	
după	pace.	Îl	implora	pe	Dumnezeu	să-i	ajute	şi	să	Se	îndure	şi	să-l	
elibereze	de	vrăjmaşii	săi.	Oare	cum	trebuia	să	arate	viaţa	fără	teama	
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unui	împărat	care-l	urmărea,	fără	teama	filistenilor,	a	amoniţilor	sau	a	
amaleciţilor	fără	milă?	Se	uită	la	tatăl	ei	şi	văzu	că	ochii	acestuia	erau	
umezi	în	timp	ce	se	aplecă	înainte,	ascultând	cu	atenţie.	De	câte	ori	
îl	auzise	pe	tatăl	ei	spunând	că	Dumnezeu	avea	să	le	susţină	cauza?	
Dumnezeu	 avea	 să-i	 ascundă	 în	 crăpăturile	 stâncilor	 şi	 înăuntrul	
văgăunilor	 din	 En-Ghedi	 şi	 Adulam.	 Dumnezeu	 avea	 să-i	 susţină	
cu	 mâncare	 şi	 apă.	 Dumnezeu	 avea	 să	 le	 dea	 biruinţă	 împotriva	
oricărui	vrăjmaş.	De	ce?	Pentru	că	erau	cu	David,	iar	David	nu	făcea	
nimic	fără	să-L	întrebe	pe	Domnul.	David	se	ruga	în	cântările	lui,	iar	
Dumnezeu	îl	asculta.

David	făcu	câţiva	paşi	mai	 încolo	şi	 se	opri	pentru	câteva	clipe,	
cu	creştetul	plecat.	Ochii	 îi	erau	închişi.	Se	uită	 la	el,	cum	îşi	trecu	
mâinile	uşor	peste	corzi,	murmurând	încetişor	şi	făcându-i	inima	să-i	
sângereze.	Îşi	ridică	creştetul	şi	se	uită	de	la	o	faţă	la	alta.	Oare	avea	
să	o	privească	şi	pe	ea?	Oare	avea	să	o	observe	şezând	între	tatăl	şi	
bunicul	ei?

—	Domnul	este	păstorul	meu,	nu	voi	duce	lipsă	de	nimic...
Când	privirea	lui	David	se	opri	asupra	ei,	inima	ei	începu	să-i	bată	

nestăpânit.	Îşi	ţinu	respiraţia,	privindu-l	la	rândul	ei,	dar	privirea	lui	
trecu	mai	departe,	atingând	fiecare	suflet	de	acolo,	ca	și	când	fiecare	
ar	fi	fost	la	fel	de	preţios	pentru	el.	Se	simţi	zdrobită	sub	presiunea	
dragostei	ce	i-o	purta,	rănită	de	faptul	că	abia	dacă	o	băga	în	seamă	în	
mulţimea	oștenilor	săi	devotaţi.

Tu eşti păstorul meu, David. Tu mă faci să-mi doresc ceva ce nici 
măcar nu ştiu ce e. Tu ne conduci prin pustie, dar nu mă tem de nimic, căci 
tu eşti cu noi. Şi aş face totul pentru tine...

Cineva	o	apucă	strâns	de	umăr,	făcând-o	să	tresară.
—	Batşeba!	Făcu	mama	ei	în	şoaptă,	supărată.
—	Deci	iarăşi	te-a	prins,	îi	şopti	bunicul	ei,	descoperindu-i	spatele	

şi	umerii	de	sub	mantia	 lui.	Încruntată,	mama	ei	o	smuci	şi	 începu	
să	 o	 tragă	 după	 ea,	 lăsând-o	 să	 se	 ridice	 în	 picioare	 aproape	 când	
ajunseseră	la	jumătatea	drumului	până	la	cortul	familiei	lor.	Ai	noroc	
că	 nu	 pun	 nuiaua	 pe	 tine!	 Plecându-şi	 ochii,	 Batşeba	 o	 urmă	 pe	
mama	ei	prin	beznă.	Mama	ei	smulse	deschizătoarea	cortului.	Treci	
înăuntru!	Odată	intrată,	mama	ei	o	lovi	peste	şezut.	De	vreme	ce	nu	
poţi	sta	la	locul	care	ţi	se	cuvine,	în	seara	asta	o	să	dormi	lângă	mine	
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până	se	întoarce	tatăl	tău	acasă.	Mama	ei	o	trase	aproape	de	ea.	Şi	ai	
face	bine	să	nu	te	apuce	iarăşi	vreun	gând.

Batşeba	îşi	trase	nasul.
—	Îmi	pare	rău,	mamă.	Dar	îl	iubesc.
Mama	ei	oftă.
—	Ştiu	că-l	iubeşti.	Toţi	îl	iubim	pe	David.
—	Nu	aşa	cum	îl	iubesc	eu.	Într-o	zi	o	să	mă	mărit	cu	el.
Braţele	mamei	ei	se	strânseră	în	jurul	ei.
—	O,	scumpa	mea.	Fiecare	fată	din	adunarea	noastră	îşi	doreşte	

acelaşi	 lucru.	Batşeba,	 trebuie	 să	 asculţi	 la	mine.	Ceea	ce-ţi	doreşti	
este	cu	neputinţă.	E	doar	visul	prostesc	al	unei	copile.

—	Dar	de	ce?
—	Pentru	că	David	este	mult	prea	departe	de	tine.
Gâtul	ei	se	strânse.
—	A	fost	păstor.
—	Este	păstor	 şi	 acum,	dar	nu	 în	 sensul	 la	 care	 te	 gândești	 tu.	

Trebuie	să	înţelegi.	David	e	menit	să	fie	împărat,	ca	atare	se	va	însura	
cu	fete	de	împărat.	Tu	nu	eşti	decât	fiica	unuia	din	oştenii	lui.

—	Ava	e	războinic,	unul	din	cei	mai	buni	războinici	ai	lui	David,	
şi	unul	din	cei	mai	apropiaţi	prieteni	ai	lui.	Iar	bunicul...

—	Taci!	Nu	uita,	David	este	încă	însurat	cu	fiica	lui	Saul,	cu	Mical,	
chiar	dacă	Saul	a	dat-o	altui	bărbat.	 Iar	David	este	 în	acelaşi	 timp	
căsătorit	cu	Ahinoam	şi	cu	Abigail.

—	Abigail	nu	e	fiica	unui	împărat,	spuse	Batşeba	îndărătnică.
—	Nu,	dar	Abigail	l-a	împiedicat	pe	David	să	facă	un	păcat	mare.	

Iar	 el	 a	 fost	 recunoscător	 pentru	 înţelepciunea	 ei.	 Şi	 este	 şi	 foarte	
frumoasă.

—	Crezi	că	eu	o	să	fiu	frumoasă	într-o	bună	zi,	destul	de	frumoasă	
ca	să...

—	Într-o	bună	zi	vei	fi	foarte	frumoasă,	şi	mai	înţeleaptă	decât	
eşti	 acum,	 sper.	 Iar	 în	 cele	 din	 urmă,	 destul	 de	 înţeleaptă	 ca	 să	
înţelegi	că	anumite	 lucruri	nu	sunt	sortite	să	existe.	Tatăl	 tău	 îţi	
va	găsi	un	soţ	bun,	şi	vei	uita	că	te-ai	crezut	odată	îndrăgostită	de	
David.

Niciodată! Niciodată, niciodată, niciodată!	 Batşeba	 clipi	 repede,	
alungându-şi	lacrimile	şi	îşi	întoarse	capul.
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—	Când	vei	creşte,	dragostea	mea,	vei	înţelege	înţelepciunea	de	a	
te	închina	lui	Dumnezeu	şi	nu	unui	om.

Batşeba	rămase	întinsă	până	ce	auzi	sunetul	respiraţiilor	regulate	
ale	 mamei	 sale.	 Apoi	 se	 strecură	 afară	 din	 braţele	 ei	 şi	 se	 târî	 în	
cealaltă	parte	a	cortului,	pentru	a	privi	din	nou	afară	în	noapte.	Tatăl	
şi	bunicul	ei	se	întorseseră	la	foc,	iar	David	li	se	alăturase.	Vorbeau	în	
linişte	despre	planuri	de	bătălie.	Batşeba	 îşi	 închise	ochii	 şi	ascultă	
sunetul	vocii	lui	David.	Recunoscătoare,	adormi.

 , , , 

Când	se	trezi	a	doua	zi	de	dimineaţă,	Batşeba	văzu	că	se	afla	pe	
rogojina	ei,	sub	pătura	ei.	Tatăl	ei	sforăia	alături	de	mama	ei,	Batşeba	
se	ridică	încet	şi	ieşi	din	cort.	David	trebuia	să	se	fi	sculat	până	acum.	
Întotdeauna	se	trezea	înaintea	tuturor	şi	se	ducea	undeva	singur	să	se	
roage.	Îl	văzuse	de	câteva	ori	întorcându-se	de	la	apă,	aşa	că	se	duse	
repede	 într-acolo.	 Inima	 îi	 bătu	 mai	 repede	 când	 îl	 zări	 pe	 David	
îngenunchind	lângă	o	cascadă	mică,	spălându-se	pe	faţă,	pe	braţe	şi	
pe	mâini.	Tatăl	 şi	bunicul	ei	 făceau	 întotdeauna	 la	 fel	 înainte	 să	 se	
roage.

Piciorul	ei	făcu	câteva	pietricele	să	se	rostogolească	pe	cărare	în	jos.	
David	se	întoarse	imediat,	cu	ochii	pătrunzători,	cu	mâna	pe	mânerul	
pumnalului.	Dar	când	o	văzu,	se	relaxă.

—	Te-ai	 trezit	devreme,	Batşeba.	Nu	eşti	puţin	cam	departe	de	
tabără?

Inima	ei	bubui	cu	putere	când	veni	mai	aproape.
—	Am	venit	să	iau	apă.
—	Atunci	ai	o	problemă,	una	mică.
—	Ce	problemă?
El	zâmbi.
—	N-ai	ulcior.
Obrajii	i	se	îmbujorară.	Când	dădu	să	se	întoarcă,	ea	vorbi	repede,	

înainte	să-i	piară	tot	curajul.
—	Am	putea	vorbi	puţin,	David?	Am	bătut	atâta	drum	ca	să	te	

văd.
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El	se	întoarse	şi	se	uită	la	ea.
—	 N-ar	 trebui	 să	 te	 fi	 aventurat	 atât	 de	 departe	 de	 tabără.	 E	

periculos.	Întoarce-te	la	cortul	tău,	unde	ţi-e	locul.
—	Dar...
—	Ştii	că	mama	ta	n-ar	fi	bucuroasă	să	te	ştie	hoinărind	atât	de	

departe.	Nu	cred	că	ar	fi	mulţumită	să	vină	să	te	caute	a	doua	oară.
Zdrobită	de	dojana	lui,	Batşeba	urcă	mai	sus	pe	cărare,	se	piti	după	

nişte	pietre	şi	se	aşeză	jos	cu	greutate.	Tremurând,	îşi	lipi	palmele	reci	
de	obrajii	ce-i	ardeau.	Apoi	trase	o	gură	de	aer	în	piept	şi	îndrăzni	să	
tragă	cu	ochiul	din	ascunzătoarea	ei.	David	stătea	tot	lângă	apă,	dar	
acum	îşi	proţăpise	mâinile	în	şolduri.

—	Du-te	acasă	înainte	să	te	dea	dispărută!	Şi	nu	mai	pleca	din	
tabără!

Înăbuşindu-şi	 un	 suspin,	 Batşeba	 se	 căţără	 şi	 fugi	 tot	 restul	
drumului	 până	 la	 cortul	 tatălui	 ei,	 recunoscătoare	 că	 nu	 se	 trezise	
nimeni	să-i	vadă	lacrimile	–	sau	s-o	întrebe	de	ce	plânsese.

 , , , 

Se	zvoni	că	filistenii	porneau	la	luptă	împotriva	lui	Saul.	Bunicul	
şi	tatăl	lui	Batşeba	îşi	pregătiră	scuturile	şi	armele.	Batşeba	o	ajută	pe	
mama	ei	să	pregătească	grâu	prăjit	şi	turte	cu	stafide	pentru	a	le	putea	lua	
cu	ei.	Mama	ei	era	tăcută,	ca	întotdeauna	înainte	de	plecarea	bărbaţilor.	
La	fel	era	şi	Batşeba,	în	timp	ce-i	asculta	cum	vorbesc	între	ei.

—	Plecăm	mâine	să	ne	alăturăm	filistenilor,	spuse	bunicul	ei.	Batşeba	
îşi	aminti	de	planul	despre	care-l	auzise	pe	David	vorbind.	Oamenii	lui	
aveau	să	 se	prefacă	a-i	ajuta	pe	filisteni.	 În	 realitate,	aşteptau	doar	o	
şansă	pentru	a-l	ajuta	pe	împăratul	Saul	să	învingă	oastea	vrăjmaşă.

—	Cu	 siguranţă	 vor	 suspecta	oferta	 lui	David	 ca	pretext,	 spuse	
tatăl	 ei	 cu	 asprime.	 Doar	 prin	 îndurarea	 lui	 Dumnezeu	 n-am	 fost	
prinşi	când	atacam	satele	gheşurite	şi	amalecite	anii	trecuţi.

—	Ne-am	plănuit	atacurile	cu	grijă	şi	n-am	lăsat	supravieţuitori.
—	Zvonurile	umblă...
—	David	vrea	să	facă	totul	posibi	să-l	ajute	pe	Saul.	Dacă	filistenii	

ne	refuză	oferta	de	a-i	ajuta,	atunci	nu	mai	este	nimic	de	făcut.




