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•Î
ncă	de	la	începutul	carierei	mele	de	scriitoare,	soțul	meu,	Rick,	m-a	
binecuvântat	cu	încurajările	sale.	Fără	el,	probabil	că	nu	aș	fi	avut	
curajul	 să	 trimit	 la	 vreo	 editură	primul	manuscris	 care	 a	marcat	

începutul	călătoriei	mele	în	lumea	scrisului.	Rick	îmi	ascultă	ideile,	
mă	găzduiește	în	biroul	său	de	la	Rivers	Aviation,	pregătește	o	cafea	
delicioasă	și	îmi	editează	manuscrisul	final.	Iar	în	diminețile	reci	face	
și	focul,	totul	pentru	a-mi	crea	cele	mai	bune	condiții	de	muncă.

Domnul	 m-a	 binecuvântat	 deopotrivă	 cu	 prieteni	 care	 mă	
încurajează.	Doresc	să	îi	menționez	îndeosebi	pe	doi	dintre	aceștia:	
Peggy	Lynch	și	pastorul	Rick	Hahn.	Am	și	pierdut	șirul	ocaziilor	în	
care	am	sunat-o	pe	Peggy	sau	pe	pastorul	Rick	ca	să	îi	întreb	unde	
anume	se	află	un	anumit	text	din	Scriptură,	ca	să	mă	verific	dacă	am	
înțeles	bine	anumite	lucruri	din	Cuvântul	lui	Dumnezeu.	Amândoi	
acești	 prieteni	 Îl	 iubesc	 pe	 Isus	 încă	 din	 copilărie,	 sunt	 pasionați	
de	 Cuvântul	 lui	 Dumnezeu	 și	 sunt	 niște	 învățători	 ai	 Scripturii	
înzestrați	de	Dumnezeu.	Ei	a	jucat	un	rol	important	în	întoarcerea	
mea	și	a	soțului	meu	la	Dumnezeu,	și	continuă	să	ne	îndrume	și	să	
ne	încurajeze	și	astăzi	în	umblarea	noastră	cu	Domnul.	Domnul	să	vă	
răsplătească	amândurora	bunătatea	pe	care	ne-o	arătați!

mulțumir i
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Vreau	 să	 îi	mulțumesc	editorului	meu,	Kathy	Olson,	 și	 lui	Ron	
Beers	pentru	sprijinul	și	încurajările	lor	necurmate.	Apreciez	enorm	
disponibilitatea	lor	de	a	lucra	alături	de	mine,	pentru	a	da	forță	fiecărei	
lucrări	scrise	de	mine.	La	Editura	Tyndale	sunt	nenumărate	persoane	
care	m-au	încurajat	și	s-au	rugat	pentru	mine	de-a	lungul	anilor.	Încă	
de	la	începutul	relației	noastre,	m-am	simțit	parte	a	echipei.

De	 asemenea	 doresc	 să	 le	 mulțumesc	 tuturor	 celor	 care	 s-au	
rugat	 pentru	 mine	 de-a	 lungul	 anilor	 și	 pe	 tot	 parcursul	 acestui	
proiect.	 Când	 mă	 năpădesc	 îndoielile,	 lucru	 ce	 se	 întâmplă	 adesea,	
îmi	amintesc	că	mă	purtați	în	rugăciune.	Domnul	să	vă	răsplătească	
fiecăruia	bunătatea	pe	care	mi-o	arătați!

Domnul	Isus	Cristos	să	fie	glorificat	prin	această	lucrare	izvorâtă	
din	 Cuvântul	 Său!	 Mă	 rog	 ca	 fiecare	 cititor	 să	 fie	 încurajat	 să	 Îl	
iubească	pe	Domnul	cu	toată	inima,	cu	tot	cugetul,	cu	tot	sufletul	și	
cu	toată	puterea	sa	și	să	umble	zi	de	zi	pe	căile	Lui.	Isus	este	viața	din	
belșug	și	viața	veșnică.	Binecuvântat	să	fie	Numele	Domnului!
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•
Dragă cititorule,

Aceasta	este	prima	din	seria	de	cinci	romane	dedicate	unor	eroi	ai	
credinţei	din	Biblie,	care	au	slujit	în	umbra	altora.	Au	fost	bărbați	
din	Orient,	care	au	trăit	în	vremuri	străvechi,	şi	cu	toate	acestea	

povestea	 vieții	 lor	 are	 impact	 și	 astăzi	 în	 viața	noastră,	 în	 situațiile	
dificile	cu	care	ne	confruntăm	în	prezent.	Au	fost	bărbați	încercați.	
Au	avut	curaj.	Şi-au	asumat	riscuri.	Au	făcut	lucruri	neaşteptate.	Au	
trăit	 o	 viață	 provocatoare	 şi	 uneori	 au	 făcut	 greşeli	 –	 greşeli	 mari.	
Aceşti	bărbaţi	nu	au	fost	desăvârşiţi,	și	cu	toate	acestea,	în	infinita	Sa	
îndurare,	Dumnezeu	i-a	folosit	în	planul	Său	desăvârşit	pentru	a	Se	
revela	lumii.

Trăim	 vremuri	 tulburătoare,	 când	 milioane	 de	 oameni	 caută	
răspunsuri.	Aceşti	bărbați	trasează	o	direcție.	Lecţiile	pe	care	putem	
să	le	învățăm	de	la	ei	sunt	la	fel	de	adecvate	zi	ca	şi	în	vremea	când	au	
trăit	ei,	acum	mii	de	ani.

Aceste	personaje	istorice	au	trăit	în	vechime.	Firul	epic	al	relatării	
mele	 se	 inspiră	din	viața	 lor	 reală,	așa	cum	este	prezentă	 în	Biblie.	
Pentru	o	lectură	completă	asupra	vieţii	lui	Aaron,	îți	recomand	cartea	
Exodul,	Leviticul	şi	Numeri.	Aaron	simbolizează	eterna	preoție	a	lui	

introducere
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Cristos,	Marele	nostru	Preot,	după	cum	găsim	prezentat	în	Epistola	
către	evrei.

Acest	roman	este	o	ficţiune	istorică.	Intriga	povestirii	este	inspirată	
din	relatarea	Scripturii.	Pornind	de	aici	am	construit	acţiunea,	dialogul,	
motivaţia	internă	şi,	în	anumite	situaţii,	personaje	adiţionale	pe	care	
le-am	 considerat	 concordante	 cu	 relatarea	 biblică.	 Am	 încercat	 să	
păstrez	în	mare	parte	mesajul	scriptural,	adăugând	doar	ceea	ce	am	
considerat	necesar	pentru	a	ne	ajuta	să	înţelegem	mesajul.

La	finalul	fiecărui	 roman	am	inclus	o	scurtă	secţiune	de	studiu.	
Autoritatea	supremă	cu	privire	la	personajele	Bibliei	este	Biblia	însăşi.	
Te	încurajez	să	o	citești	pentru	a	dobândi	o	mai	bună	înţelegere.	Şi	mă	
rog	ca	pe	măsură	ce	citești	Biblia,	să	devii	conștient	de	continuitatea,	
consistenţa	şi	confirmarea	planului	lui	Dumnezeu	peste	veacuri	–	un	
plan	care	te	include	şi	pe	tine.

Francine	Rivers
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Aaron	 simţi	 pe	 cineva	 în	 apropiere	 când	 desfăcu	 o	 matriţă	 şi	
puse	cărămida	uscată	deoparte.	Cu	pielea	înfiorată	de	teamă,	îşi	
ridică	privirea.	Nimeni	nu	era	prin	preajmă.	Păzitorul	iudeu	cel	

mai	apropiat	de	el	supraveghea	încărcarea	cărămizilor	într-o	căruţă	
pentru	continuarea	lucrărilor	la	hambarele	lui	Faraon.	Ştergându-şi	
sudoarea	de	pe	buza	de	sus,	se	aplecă	la	munca	lui.

Pe	toată	ţarina,	copii	istoviţi	de	muncă	şi	arşi	de	soare	duceau	paie	
femeilor	 care	 le	 împrăştiau	 ca	o	pătură	peste	groapa	 cu	 lut,	 apoi	o	
călcau	cu	picioarele.	Bărbaţi	scăldaţi	în	sudoare	umpleau	găleţile	cu	
lut,	aplecându-se	sub	greutatea	acestora	în	timp	ce	turnau	conținutul	
în	matriţele	de	cărămidă.	De	la	răsăritul	până	la	apusul	soarelui,	munca	
era	neîntreruptă,	lăsându-le	doar	puţine	ceasuri	în	amurg	pentru	a-şi	
îngriji	micile	grădini	şi	turme	ca	să	aibă	din	ce	trăi.

Unde eşti, Doamne? De ce nu ne ajuţi?
—	Hei,	tu	de	’colo!	Treci	la	lucru!
Plecându-şi	creştetul,	Aaron	îşi	înăbuşi	ura	şi	trecu	la	următoarea	

matriţă.	 Genunchii	 îl	 dureau	 de	 la	 ghemuit,	 spatele	 îl	 durea	 de	 la	
ridicatul	 cărămizilor,	 iar	 ceafa	 de	 la	 aplecări.	 Aranja	 cărămizile	 în	
stive	pentru	 ca	 ceilalţi	 să	 le	poată	 căra.	Gropile	 şi	 ţarinele	 erau	un	



12

F r a n c i n e  R i v e r s

stup	de	muncitori,	cu	aerul	atât	de	închis	şi	de	greu,	încât	abia	dacă	
mai	putea	respira	de	duhoarea	mizeriei	umane.	Uneori	moartea	părea	
mai	de	preferat	acestui	trai	insuportabil.	Ce	nădejde	avea	el	sau	careva	
din	poporul	lui?	Dumnezeu	îi	părăsise.	Aaron	îşi	şterse	sudoarea	din	
ochi	şi	îndepărtă	o	nouă	matriţă	de	pe	o	cărămidă	uscată.

Cineva	îi	vorbi	din	nou.	Era	o	şoaptă	aproape	insesizabilă,	dar	îi	
făcu	sângele	să	clocotească	şi	îi	zbârli	părul	de	pe	ceafă.	Se	opri	şi	privi	
înainte	ascultând.	Privi	în	jur.	Nimeni	nu-i	acordă	nicio	atenţie.

Poate	că	de	vină	era	căldura;	ce	altceva	ar	putea	fi?	Cu	fiecare	an	
ce	trecea	era	tot	mai	greu,	tot	mai	insuportabil.	Avea	optzeci	şi	trei	de	
ani,	o	viaţă	lungă,	lipsită	de	bucurii,	dar	plină	de	suferinţă.

Tremurând,	Aaron	îşi	ridică	mâna.	Un	băiat	veni	imediat	în	fugă	
la	el	cu	un	burduf	cu	apă.	Aaron	sorbi	prelung,	dar	lichidul	cald	nu	
reuşi	să-i	stâmpere	tremurul	interior,	sentimentul	că	cineva	îl	privea	
de	atât	de	aproape	că-i	 simţea	privirea	până	 în	măduva	oaselor.	Se	
ghemui,	dorindu-şi	să	se	poată	piti	undeva	departe	de	lumină,	tânjind	
după	o	clipă	de	răgaz.	Îl	auzi	pe	păzitor	strigând	din	nou	şi	ştiu	că	
dacă	nu	se	întorcea	la	lucru	avea	să	simtă	muşcătura	biciului.	Chiar	
şi	de	 la	bătrânii	 ca	 el	 se	pretindea	 să-și	 îndeplinească	 cota	grea	de	
cărămizi	în	fiecare	zi.	Şi	dacă	nu	reuşeau,	sufereau	din	cauza	aceasta.	
Tatăl	său,	Amram,	murise	cu	faţa	îngropată	în	noroi,	cu	gâtul	frânt	de	
piciorul	unui	egiptean.

Unde erai Tu atunci, Doamne? Unde erai?
Îi	ura	pe	păzitorii	iudei	la	fel	de	mult	cum	îi	ura	pe	egipteni.	Dar	

asta	 îl	 mulțumea	 oarecum	 –	 ura	 îi	 dădea	 puterea	 de	 a	 merge	 mai	
departe.	Și	cu	cât	îşi	termina	mai	degrabă	cota,	cu	atât	se	putea	duce	
mai	 repede	 să	 îşi	 îngrijească	 turmele	de	oi	 şi	 capre	 și	 să-și	 lucreze	
bucata	de	pământ	din	ţinutul	Gosen,	de	unde-şi	luau	bucatele	pentru	
masă. Egiptenii încearcă să ne omoare, dar noi propăşim. Ne înmulţim. 
Dar la ce bun? Suferim tot mai mult.

Aaron	 desfăcu	 încă	 o	 matriţă.	 Broboane	 de	 sudoare	 picurau	 de	
pe	 fruntea	 lui	 pe	 lutul	 întărit,	 pătând	 cărămida.	 Sudoare	 şi	 sânge	
iudaic	se	vărsa	pe	tot	ce	se	construia	în	Egipt!	Statuile	lui	Raamses,	
palatele	 lui	 Raamses,	 hambarele	 lui	 Raamses,	 cetatea	 lui	 Raamses	
–	totul	era	pătat.	Cârmuitorul	Egiptului	avea	plăcerea	să	numească	
totul	după	sine.	Mândria	domnea	pe	tronul	Egiptului!	Faraonul	de	
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dinainte	încercase	să	îi	înece	pe	fiii	evreilor	în	Nil,	iar	acum	Raamses	
încerca	să-i	înece	în	praf!	Aaron	scoase	cărămida	şi	o	stivui	alături	de	
celelalte.

Când ne vei izbăvi, Doamne? Când vei rupe jugul robiei de pe 
spinările noastre? Nu părintele nostru Iosif a fost cel care a scăpat ţara 
asta blestemată de la foamete? Şi uită-te cum se poartă acum cu noi! 
Faraon ne foloseşte ca pe nişte animale de tracţiune, îi construim cetăţi şi 
palate! Doamne, de ce ne-ai părăsit? Până când, Doamne, până când mai 
zăboveşti să ne scapi de cei care sunt gata să ne extermine prin muncă?

Aaron.

Vocea	 o	 auzi	 din	 afară	 şi	 dinăuntru,	 limpede	 de	 această	 dată,	
reducând	la	tăcere	gândurile	tulburate	ale	lui	Aaron.	Percepea	atât	de	
intens	Prezenţa,	încât	orice	altceva	păli	instantaneu,	şi	se	simţi	luat	
pe	sus	de	nişte	palme	tăcute	şi	invizibile.	Vocea	era	inconfundabilă.	O	
cunoştea	și	cea	din	urmă	celulă	din	măduva	oaselor	și	fiecare	picătură	
de	sânge.

Du-te în pustiu, unde-l vei întâlni pe Moise!

Prezenţa	se	făcu	nevăzută.	Totul	redeveni	ca	mai	înainte.	Sunetele	
răsunau	din	nou	 în	 jurul	 său	–	plescăitul	 lutului	 călcat	de	picioare,	
geamătul	 bărbaţilor	 care	 ridicau	 coşurile,	 chemările	 femeilor	 care	
cereau	 mai	 multe	 paie,	 scrâşnetul	 nisipului	 la	 apropierea	 cuiva,	 o	
înjurătură,	o	poruncă	răstită,	vâjâitul	biciului.	Aaron	ţipă	când	durerea	
îi	fulgeră	spinarea.	Se	aplecă	şi-şi	acoperi	capul	cu	mâinile,	temându-se	
mai	puţin	de	păzitor	decât	de	Cel	care-l	chemase	pe	nume.	Biciul	îi	
sfâşie	carnea,	dar	Cuvântul	Domnului	îi	despicase	inima	în	două.

—	Ridică-te,	bătrâne!
Dacă	era	norocos,	avea	să	moară.
Simţi	o	durere	 şi	mai	mare.	Auzi	voci,	 apoi	 totul	 se	cufundă	 în	

întuneric.	Şi	îşi	aminti…
Câţi	ani	trecuseră	de	când	Aaron	se	gândise	ultima	oară	la	fratele	

său?	Se	gândise	că	poate	murise,	că	oasele	lui	uscate	zăceau	uitate	pe	
undeva	prin	pustiu.	Prima	amintire	a	lui	Aaron	era	cea	a	mamei	sale	
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care	plângea	cu	furie	şi	durere	când	acoperise	coşuleţul	 împletit	pe	
care-l	îmbibase	cu	smoală.

—	Faraon	a	poruncit	să	ne	aruncăm	fiii	în	Nil,	Amram,	şi	exact	aşa	
vom	face.	Fie	ca	Domnul	să	îl	păzească!	Domnul	să	Se	îndure!

Iar	Dumnezeu	a	fost	îndurător;	lăsase	coşul	să	plutească	drept	
în	mâinile	fiicei	lui	Faraon.	Miriam,	la	cei	opt	ani	ai	ei,	îl	urmărise	
şi	văzuse	ce	se	alesese	de	frăţiorul	ei,	iar	apoi	avusese	îndrăzneala	
de	a-i	spune	egiptencei	că	avea	să	aibă	nevoie	de	o	doică	pentru	
prunc.	Când	Miriam	fusese	trimisă	după	o	doică,	fugise	la	mama	
ei.

Aaron	nu	avea	pe	atunci	decât	trei	ani,	dar	încă	îşi	amintea	ziua	
aceea.	Mama	lui	îi	desfăcu	degetele	strânse	care	o	ţineau	în	loc.

—	 Dă-mi	 drumul.	 Trebuie	 să	 plec!	 Îl	 prinse	 cu	 putere	 de	
încheieturile	mânuţelor	sale	şi-l	ţinu	la	distanţă.	Ia-l,	Miriam.

Aaron	ţipase	când	o	văzuse	pe	mama	lui	ieşind	pe	uşă.	Îl	părăsea.
—	Taci,	Aaron.	Miriam	îl	ţinu	strâns.	N-o	să-ţi	fie	de	niciun	folos	

să	plângi.	Ştii	că	Moise	are	nevoie	de	mama	mai	mult	decât	tine.	Eşti	
băiat	mare.	Poţi	să	mă	ajuţi	să	îngrijesc	grădina	şi	oile…

Cu	toate	că	mama	se	întorcea	în	fiecare	seară	cu	Moise,	atenţia	ei	
era	în	permanență	îndreptată	asupra	micuţului.	În	fiecare	dimineaţă,	
asculta	 de	 porunca	 prinţesei	 şi	 ducea	 copilaşul	 înapoi	 la	 palat,	
rămânând	prin	preajma	lui,	în	caz	că	avea	nevoie	de	ceva.

Treceau	zile	în	şir,	şi	numai	sora	lui	Aaron	era	prin	preajmă	să-l	
mângâie.

—	Şi	mie	mi-e	dor	de	ea,	să	ştii.	Îşi	şterse	lacrimile	de	pe	obraz.	
Moise	are	nevoie	de	ea	mai	mult	decât	noi.	Nu	l-a	înţărcat	încă.

—	O	vreau	pe	mama.
—	Ei	bine,	să	vrei	şi	să	ai	nu	e	acelaşi	lucru.	Încetează	să	te	mai	

văicăreşti.
—	Unde	se	duce	mama	în	fiecare	zi?
—	În	susul	apei.
—	În	susul	apei?
Ea	arătă	cu	degetul.
—	La	palat,	unde	locuieşte	fiica	lui	Faraon.
Într-o	zi,	Aaron	se	furişă	afară	când	Miriam	ieşi	să	vadă	de	puţinele	

lor	oi.	Cu	toate	că	fusese	avertizat,	o	apucă	de-a	lungul	fluviului	până	
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ieși	din	sat.	Creaturi	periculoase	trăiau	în	apă.	Făpturi	rele.	Trestia	era	
înaltă	şi	ascuţită,	crestându-i	braţele	şi	picioarele	în	timp	ce	încerca	
să	înainteze	prin	ea.	Auzi	foşnete	şi	răgete	înfundate,	ţipete	înalte	şi	
fâlfâit	 agitat	din	 aripi.	 În	Nil	 trăiau	 crocodili.	Mama	 lui	 îi	 spusese	
asta.

Auzi	 un	 râset	 de	 femeie.	 Croindu-şi	 drum	 prin	 stufăriş,	 se	 târî	
tot	mai	aproape	până	reuşi	să	desluşească	ceva	printre	tulpinile	verzi	
şi	unduitoare,	 spre	 curtea	pietruită,	unde	 şedea	o	egipteancă	 cu	un	
copilaş	în	poală.	Îl	legăna	pe	genunchii	ei	şi-i	vorbea	cu	voce	scăzută.	
Ea-l	sărută	pe	gât	şi-l	ridică	spre	soare,	ca	pe-o	jertfă.	Când	copilul	
începu	 să	 scâncească,	 femeia	 strigă	 după	 „Iochebed“.	 Aaron	 o	 zări	
pe	 mama	 lui	 ridicându-se	 dintr-un	 loc	 aflat	 la	 umbră	 şi	 coborând	
treptele.	Zâmbind,	 îl	 luă	 în	braţele	ei	pe	copilaşul	pe	care	Aaron	 îl	
recunoscu	acum	a	fi	frăţiorul	său.	Cele	două	femei	schimbară	câteva	
vorbe,	apoi	egipteanca	se	duse	înăuntru.

Aaron	se	ridică	în	picioare,	aşa	încât	mama	lui	să-l	vadă	dacă	privea	
în	direcţia	lui.	Dar	ea	nu	se	uită.	Avea	ochi	numai	pentru	copilul	pe	
care-l	ţinea	în	braţe.	În	timp	ce	mama	lui	îl	alăpta	pe	Moise,	îi	cânta.	
Aaron	stătea	singur,	privind	felul	în	care	ea-l	mângâia	cu	tandreţe	pe	
Moise	pe	creştet.	Îi	venea	să	strige	la	ea,	dar	îşi	simţea	gâtul	strâns	şi	
fierbinte.	Când	mama	termină	să-l	alăpteze	pe	fratele	lui,	se	ridică	şi	
se	întoarse	cu	spatele	la	apă.	Îl	ţinu	pe	Moise	pe	umărul	ei.	Apoi	urcă	
înapoi	treptele	ce	duceau	la	palat.

Aaron	se	aşeză	în	noroi,	ascuns	în	trestie.	Ţânţarii	bâzâiau	în	jurul	
lui.	Broaştele	orăcăiau.	Alte	sunete,	mai	ciudate,	tulburau	apele	adânci.	
Dacă-l	muşca	vreun	şarpe	sau	vreun	crocodil,	mamei	nu	i-ar	fi	păsat.	
Ea-l	avea	pe	Moise.	El	era	cel	pe	care-l	iubea	acum.	Uitase	cu	totul	
de	băiatul	ei	mai	mare.

Aaron	 simţea	durerea	 singurătăţii,	 iar	 inima	 lui	 tânără	ardea	de	
ură	 pentru	 fratele	 care	 i-o	 răpise	 pe	 mămica	 lui.	 Îşi	 dorea	 ca	 acel	
coşuleţ	să	se	fi	scufundat.	Îşi	dorea	ca	un	crocodil	să	îl	fi	devorat,	la	
fel	cum	îi	mâncaseră	crocodilii	pe	toţi	nou-născuţii	băieţi.	Auzi	ceva	
furişându-se	prin	stufăriş	şi	încercă	să	se	ascundă.

—	Aaron?	se	ivi	Miriam.	Te-am	căutat	peste	tot!	Cum	de	ai	găsit	
drumul	până	aici?	Când	el	îşi	ridică	creştetul,	ochii	ei	se	umplură	de	
lacrimi.	O,	Aaron…	Privi	spre	palat	cu	dor.	Ai	văzut-o	pe	mama?
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El	îşi	plecă	din	nou	creştetul	şi	începu	să	suspine.	Braţele	subţiri	
ale	surorii	sale	îl	cuprinseră,	trăgându-l	spre	ea.	

—	 Şi	 mie	 mi-e	 dor	 de	 ea,	 Aaron,	 spuse	 ea	 în	 şoaptă,	 cu	 vocea	
frântă.	El	îşi	rezemă	capul	de	ea.	Dar	trebuie	să	mergem.	Nu	vrem	
să-i	pricinuim	vreun	necaz.

Avea	şase	ani	când	mama	lui	se	întoarse	într-o	seară	acasă	singură,	
şi	îndurerată.	Nu	făcea	nimic	altceva	decât	să	plângă	şi	să	vorbească	
despre	Moise	şi	despre	fiica	lui	Faraon.

—	Îl	iubeşte	pe	fratele	tău.	Îi	va	fi	o	mamă	bună.	Trebuie	să	mă	
bucur	de	asta	şi	să	uit	că	e	o	păgână.	O	să-l	crească	ea.	Iar	el	va	ajunge	
un	om	mare	într-o	bună	zi.	Îşi	adună	năframa	la	gură	înăbuşindu-şi	
suspinele	în	timp	ce	se	legăna	înainte	şi	înapoi.	O	să	se	întoarcă	într-o	
bună	zi	la	noi.

O	spuse	cu	satisfacție.
Aaron	spera	însă	că	Moise	nu	avea	să	se	mai	întoarcă	niciodată	la	

ei.	Spera	să	nu-l	mai	vadă	niciodată	pe	fratele	ei.	Îl urăsc,	ar	fi	vrut	să	
urle.	Îl urăsc pentru că te-a luat de lângă mine!

—	Fiul	meu	va	fi	izbăvitorul	nostru.
Nu	 putea	 vorbi	 despre	 nimic	 altceva	 decât	 despre	 preţiosul	 ei	

Moise,	izbăvitorul	lui	Israel.
Sămânţa	amărăciunii	crescu	în	Aaron	într-atât	încât	nu	mai	putea	

suporta	să	audă	numele	fratelui	său.
—	De	ce	te-ai	mai	întors	la	noi?	strigă	el	într-o	după-amiază	plin	

de	furie.	De	ce	nu	ai	rămas	cu	el,	dacă-l	iubeşti	atât	de	mult?
Miriam	sări	la	el.
—	Tacă-ţi	gura,	să	nu	creadă	mama	că	ai	înnebunit	de	tot	cât	a	

lipsit	ea	de	acasă.
—	Nu-i	pasă	nici	de	tine	mai	mult	decât	îi	pasă	de	mine!	strigă	el	

la	sora	lui.	O	înfruntă	din	nou	pe	mama	lui.	Pun	pariu	că	nici	măcar	
nu	ai	plâns	când	a	murit	tata	cu	faţa	în	noroi...

Văzând	 expresia	 de	 pe	 faţa	 mamei	 lui,	 o	 luă	 la	 fugă.	 Şi	 fugi,	
tocmai	până	la	groapa	de	noroi,	unde	sarcina	lui	era	să	împrăştie	
paie	pentru	lucrătorii	care	le	amestecau	cu	pământ	pentru	a	face	
cărămizi.

Cel	puţin	din	ziua	aceea	se	vorbise	mai	puţin	de	Moise.	De	fapt,	
abia	dacă	se	mai	vorbea	ceva.
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Acum	Aaron	se	trezi	din	amintirile	dureroase.	Putea	simţi	căldura	
cu	ochii	închişi,	simţi	o	umbră	aplecându-se	peste	el.	Cineva	îi	puse	
câteva	picături	 din	 apa	preţioasă	pe	buzele	 lui,	 în	 timp	 ce	 trecutul	
continua	 încă	 să	 răsune	 în	 jurul	 său.	 Era	 confuz	 încă,	 trecutul	 şi	
prezentul	se	îngemănau.

—	Chiar	dacă	 scapă	din	 apă,	 Iochebed,	oricine-l	 va	 vedea	 tăiat	
împrejur	va	şti	că	e	sortit	să	moară.

—	N-o	să-mi	înec	propriul	copil!	Nu	o	să-mi	ridic	mâna	împotriva	
fiului	meu,	şi	nici	tu	nu	poţi	s-o	faci!	Mama	lui	plânse	când	îl	puse	pe	
frăţiorul	său	adormit	în	coş.

Cu	siguranţă	Dumnezeu	Îşi	bătuse	joc	de	zeii	Egiptului	în	acea	
zi,	pentru	că	Nilul	însuşi,	socotit	sângele	dătător	de	viață	al	Egiptului,	
îl	purtase	pe	fratele	său	în	mâinile	şi	în	inima	fiicei	lui	Faron,	tocmai	
bărbatul	care	poruncise	ca	toţi	băieţii	evrei	să	fie	înecaţi.	Şi	mai	mult	
chiar,	ceilalţi	zei	egipteni	care	străjuiau	de-a	lungul	malului	Nilului,	
cu	chip	de	crocodili	şi	hipopotami,	nici	chiar	ei	nu	reuşiseră	să	ducă	la	
îndeplinire	porunca	lui	Faraon.	Dar	nimeni	nu	râdea.	Mult	prea	mulţi	
prunci	muriseră	deja	 şi	 continuau	 să	moară	 în	fiecare	 zi.	Aaron	 se	
gândea	uneori	că	singurul	motiv	pentru	care	ordinul	fusese	în	cele	din	
urmă	anulat	era	că	Faraon	avea	nevoie	de	un	număr	suficient	de	mare	
de	robi	care	să	frământe	cărămizile,	să	taie	piatra	şi	să	construiască	
cetăţile	grandioase!

De	ce	fratele	lui	fusese	singurul	ales	să	supravieţuiască?	Oare	chiar	
avea	să	fie	Moise	izbăvitorul	lui	Israel?

Miriam	îndrumase	viaţa	lui	Aaron,	chiar	şi	după	ce	mama	lor	se	
întorsese	acasă.	Sora	lui	fusese	la	fel	de	protectoare	cu	el	ca	o	leoaică	cu	
puiul	ei.	Chiar	şi	atunci,	şi	în	ciuda	evenimentelor	extraordinare	care	
se	întâmplaseră	în	viaţa	lui	Moise,	viaţa	lui	Aaron	nu	se	schimbase.	
Învăţase	să	păstorească	oile.	Căra	paie	la	gropile	de	lut.	La	şase	ani,	
umplea	găleţile	cu	pământ.

Şi	în	timp	ce	Aaron	trăia	o	viaţă	de	rob,	Moise	crescuse	la	palat.	
În	 timp	 ce	 Aaron	 ducea	 o	 viaţă	 de	 muncă	 istovitoare	 şi	 suferea	
abuzul	 din	 mâinile	 supraveghetorilor,	 Moise	 învăţa	 să	 scrie	 şi	 să	
citească,	şi	să	vorbească	şi	să	trăiască	ca	un	egiptean.	Aaron	purta	
zdrenţe.	Moise	purta	haine	fine.	Aaron	mânca	lipii	şi	ce	mai	apuca	
mama	şi	sora	lui	să	cultive	în	grădinuţa	lor	cu	pământ	tare	şi	uscat.	
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Moise	 îşi	umplea	pântecele	cu	bucatele	pe	care	 i	 le	 serveau	 robii.	
Aaron	muncea	afară,	în	arşiţa	soarelui,	îngropat	până	la	genunchi	în	
noroi.	Moise	stătea	pe	coridoare	răcoroase	din	piatră	şi	era	tratat	ca	
un	prinţ	egiptean,	în	ciuda	sângelui	său	evreiesc.	Moise	trăia	o	viaţă	
uşoară,	nu	una	grea;	ducea	o	viaţă	de	libertate,	nu	de	robie;	trăia	în	
belşug,	nu	în	lipsă.	Născut	rob,	Aaron	se	aștepta	că	avea	să	moară	
la	fel.

Dacă	nu	cumva	Se	va	îndura	Dumnezeu	să-i	elibereze.
Este oare Moise alesul, Doamne?
Invidia	 şi	 resentimentele	 îl	 chinuiseră	 pe	 Aaron	 aproape	 toată	

viaţa.	Dar	oare	fusese	vina	lui	Moise	că	fusese	luat	din	familia	lui	şi	
fusese	crescut	de	nişte	străini	închinători	la	idoli?

Aaron	nu-l	văzu	pe	Moise	decât	câţiva	ani	mai	târziu,	când	Moise	
apăru	în	pragul	casei	lor.	Mama	lor	sărise	să-l	îmbrăţişeze,	țipând	de	
emoție.	Aaron	nu	ştiuse	ce	să	creadă	sau	să	simtă,	nici	ce	să	aştepte	
din	partea	unui	frate	care	arăta	ca	un	egiptean	şi	nu	ştia	să	vorbească	
deloc	 ebraică.	 Aaron	 îl	 dispreţuise,	 apoi	 fusese	 uluit	 de	 dorinţa	 lui	
Moise	de	a	lucra	cot	la	cot	cu	robii.	Moise	putea	veni	şi	pleca	cum	
îi	poftea	inima.	De	ce	alesese	să	vină	şi	să	trăiască	în	Gosen?	S-ar	fi	
putut	afla	într-un	car	sau	la	vânătoare	de	lei	împreună	cu	alţi	tineri	
din	 casa	 lui	Faraon.	Ce	 îşi	 închipuia	 că	 avea	 să	 câştige	din	munca	
alături	de	robi?

—	Mă	urăşti,	nu-i	aşa,	Aaron?
Aaron	înţelegea	egipteana,	chiar	dacă	Moise	nu	înţelegea	ebraica.	

Întrebarea	aceasta	îl	făcuse	să	se	oprească.
—	Nu.	Nu	te	urăsc.	Nu	simţise	nimic	altceva	decât	neîncredere.	

Ce	cauţi	aici?
—	Aici	e	locul	meu.
Răspunsul	lui	Moise	îl	înfurie	pe	Aaron.
—	Oare	ne-am	riscat	cu	toţii	viaţa	ca	să	sfârşeşti	acum	aici,	într-o	

groapă	cu	noroi?
—	Dacă	vreau	să	încerc	să-mi	eliberez	poporul,	n-ar	trebui	mai	

întâi	să	încerc	să-i	cunosc	pe	oamenii	din	el?
—	A,	câtă	mărinimie.
—	Aveţi	nevoie	de	o	căpetenie.
Iochebed	îi	lua	partea	lui	Moise	de	fiecare	dată.	
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—	Nu	ţi-am	spus	că	fiul	meu	va	alege	să	treacă	de	partea	propriului	
popor	în	defavoarea	vrăjmaşului	nostru?

N-ar	fi	fost	mai	de	folos	ca	Moise	să	stea	la	palat	şi	să	ia	partea	
evreilor?	Îşi	închipuie	că	va	câştiga	respectul	lui	Faraon	lucrând	cot	la	
cot	cu	robii?	Aaron	nu-l	înţelegea	pe	Moise,	şi	după	atâția	ani	în	care	
au	trăit	atât	de	diferit,	nu	era	sigur	că-l	simpatiza.

Și	de	ce	l-ar	fi	agreat?	Care	erau	până	la	urmă	intenţiile	lui	Moise?	
Era	iscoada	lui	Faraon	trimis	să	afle	dacă	nenorociţii	de	evrei	aveau	
de	gând	să	se	alieze	cu	vrăjmaşii	Egiptului?	S-or	fi	gândit	ei	la	asta,	
dar	 ştiau	 că	 nu	 le-ar	 fi	 mers	 mai	 bine	 dacă	 ajungeau	 pe	 mâinile	
filistenilor.

Unde este Dumnezeu atunci când avem nevoie de El? Departe, orb şi 
surd la rugăciunile noastre de izbăvire!

Poate	că	Moise	se	plimbase	prin	marile	săli	ca	fiu	adoptiv	al	fiicei	
lui	Faraon,	dar	moştenise	sângele	şi	firea	unui	levit.	Când	văzu	un	
egiptean	lovind	un	rob	levit,	deveni	el	însuşi	executorul	legii.	Aaron	
şi	alţi	câţiva	priviseră	îngroziţi	când	Moise	îl	doborâse	pe	egiptean.	
Ceilalţi	 fugiseră	 în	 timp	 ce	 Moise	 îngropă	 trupul	 celui	 mort	 în	
nisip.

—	Cineva	trebuie	să	vă	apere!	îi	spusese	Moise	lui	Aaron	în	timp	
ce	acesta	îl	ajuta	să	ascundă	dovada	crimei	sale.	Gândeşte-te	puţin.	
Mii	 de	 robi	 care	 se	 ridică	 împotriva	 propriilor	 stăpâni.	 De	 asta	 se	
tem	egiptenii,	Aaron.	De	asta	 vă	 asupresc	 şi	de	asta	 încearcă	 să	 vă	
extermine	prin	muncă.

—	Aşa	un	conducător	vrei	tu	să	fii?	Să-i	ucizi	pe	ei	aşa	cum	ei	ne	
ucid	pe	noi?	

Aceasta	să	fi	fost	oare	calea	spre	izbăvire?	Izbăvitorul	lor	trebuia	
să	 fie	 o	 căpetenie	 de	 război	 care	 să-i	 conducă	 în	 luptă?	 Avea	 să	
le	 pună	 oare	 sabia	 în	 mâini?	 Aaron	 era	 copleşit	 de	 furia	 care	 se	
adunase	 de-a	 lungul	 anilor	 de	 robie.	 O,	 cât	 de	 uşor	 ar	 fi	 fost	 să	
cedeze	în	faţa	ei!

Zvonul	 se	 răspândi	 iute,	 precum	 nisipul	 fin	 purtat	 de	 vânturile	
deşertului,	ajungând	până	la	urmă	chiar	şi	la	urechile	lui	Faraon.	A	
doua	zi,	când	se	iscă	o	gâlceavă	între	evrei,	Moise	încercă	să	intervină	
şi	se	trezi	el	însuşi	atacat.

—	Cine	te-a	pus	pe	tine	stăpânitor	şi	judecător	peste	noi?	Vrei	
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să	mă	omori	şi	pe	mine	aşa	cum	l-ai	omorât	pe	egipteanul	acela	
ieri?

Oamenii	nu-l	doreau	pe	Moise	ca	izbăvitor	al	lor.	În	ochii	lor,	el	
era	o	enigmă,	negăsindu-l	demn	de	încredere.

Fiica	lui	Faraon	nu-l	putea	scăpa	de	astă	dată	pe	Moise.	Cât	putea	
supravieţui	un	om	când	era	urât	şi	vânat	de	Faraon	însuşi,	când	era	
invidiat	şi	dispreţuit	de	fraţii	săi?

Moise	 se	 făcuse	 nevăzut	 în	 pustiu,	 şi	 de	 atunci	 nu	 mai	 auzise	
nimeni	de	el.

Nici	 măcar	 nu	 apucase	 să-şi	 ia	 rămas	 bun	 de	 la	 mama	 care	
crezuse	că	fiul	ei	se	născuse	pentru	a	izbăvi	Israelul	de	sub	robie.	
Iar	Moise	luase	cu	sine	în	pustiu	toate	speranţele	şi	visele	mamei	
lor.	Ea	muri	după	numai	un	an.	Nu	se	ştia	ce	se	alesese	de	mama	
egipteană	a	lui	Moise,	dar	Faraon	continuă	să	trăiască	viaţă	lungă,	
continuă	 să-şi	 zidească	 hambare,	 monumente	 şi,	 mai	 grandios	
decât	toate,	propriul	său	mormânt.	Numai	ce-l	terminaseră	când	
sarcofagul	 ce	purta	 trupul	 îmbălsămat	al	 lui	Faraon	 fu	purtat	 în	
Valea	Regilor,	urmat	de	un	alai	de	mii	de	oameni	purtând	idoli	din	
aur,	averi	şi	merinde	pentru	o	viaţă	de	apoi	despre	care	se	credea	
că	avea	să	fie	chiar	şi	mai	grandioasă	decât	cea	pe	care	o	avusese	
aici	pe	pământ.

Acum	Raamses	purta	coroana	în	formă	de	şarpe	încolăcit	şi	ţinea	
sabia	peste	capetele	lor.	Crud	şi	plin	de	el,	avea	o	satisfacție	nebună	
să-şi	înfigă	călcâiele	în	spinările	lor.	Când	Amram	nu	mai	reuşi	să	se	
ridice	din	groapă,	l-au	înecat	în	noroi.

Aaron	avea	optzeci	şi	trei	de	ani	și	o	statură	firavă.	Ştia	că	avea	să	
moară	curând,	iar	fiii	lui	după	el,	şi	fiii	lor	mai	apoi,	generaţie	după	
generaţie.

Dacă	nu	cumva	avea	să-i	izbăvească	Dumnezeu.
Doamne, Doamne, de ce Ţi-ai părăsit poporul?	
Aaron	se	ruga	cuprins	de	deznădejde	şi	disperare.	Era	singura	

libertate	care-i	mai	rămăsese,	să	strige	după	ajutor	la	Dumnezeu.	
Nu	fusese	Dumnezeu	Cel	care	făcuse	un	legământ	cu	Avraam	şi	
Isaac	şi	Iacov?	Doamne, Doamne, ascultă ruga mea! Ajută-ne!	Dacă	
exista	Dumnezeu,	oare	unde	era?	Vedea	El	oare	dârele	însângerate	
de	pe	spinările	 lor,	privirile	 istovite,	deznădăjduite	din	ochii	 lor?	




