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Samuel Rutherford


Samuel se uita la urmele lăsate de incendiu de pe zidul ce
se înalţa cu mult deasupra capului său.
— Armata contelui de Surrey a dat foc abaţiei Jedburgh
acum aproximativ nouăzeci de ani, le spuse profesorul băieţilor. În 1520, ca să fiu mai precis. De-atunci a fost ocupată
în mai multe rânduri. De fapt, după ruinele care au rămas
e greu să-ţi imaginezi cât de măreaţă a fost odinioară
această clădire.
— Domnule, spuse Samuel. Acoperişul bisericii originale
n-a fost cu mult mai înalt? Pare atât de coborât, comparat
cu restul clădirii.
— Bună observaţie, îl lăudă profesorul. Acoperişul era
foarte înalt înainte de marele incendiu. Însă, după ce a
fost distrus de foc, în loc să-l refacă, au preferat să-l
reconstruiască la un nivel mai jos şi au fost zidiţi şi nişte
pereţi interiori care au redus dimensiunea bisericii. Desigur,
Culoarul latiniştilor, unde se află acum şcoala, se găsea
iniţial în interiorul marii abaţii.
Profesorul îşi trecu privirea peste elevi.
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— Dar de unde vine numele „Culoarul latiniştilor”?
întrebă el pe cel mai mic dintre băieţi.
Acesta făcu o feţişoară nedumerită, după care rânji
ştiutor.
— Domnule, spuse el. Oare din cauză că acolo învăţăm
limba latină?
— Exact, zâmbi profesorul. Şi exact asta urmează să
facem noi acum.
Rotindu-şi privirea de jur împrejur, Samuel încercă să-şi
imagineze cum trebuie să fi arătat abaţia Jedburgh înainte
ca armata contelui de Surrey să o devasteze.
În acea după-amiază, după şcoală, pe când se îndreptau
spre casa lor din satul Nisbet, Samuel şi fraţii lui vorbeau
despre cele auzite.
— O luăm pe drum sau pe lângă râul Jed? întrebă James.
— Hai pe lângă râu, sugeră George.
Cei trei fraţi părăsiră drumul şi coborâră în partea
dreaptă, spre malul râului.
— Îmi place istoria, comentă Samuel. Te ajută să înţelegi ce se petrece în zilele noastre.
— Hai să ne imaginăm că suntem armata scoţienilor
care spionează trupele contelui de Surrey, spuse George.
Pun pariu că am putea parcurge toată distanţa până la
Bonjedward fără să fim văzuţi de pe drum, dacă o ţinem
pe după tufişuri.
Fraţii lui au fost foarte încântaţi să se întoarcă astfel
acasă, după o zi de şcoală. Mai bine de un kilometru se
furişară din tufiş în tufiş, sărind de pe-o piatră pe alta.
Chiar dacă ei îi puteau vedea pe cei ce treceau pe drumul
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principal, ca şi pe cei ce mergeau pe poteca aflată de cealaltă parte a râului Jed, nimeni nu i-a strigat pe nume şi
nici nu i-a salutat. Băieţii erau tare mândri de ei înşişi, chiar
dacă erau niţel prăfuiţi şi cu iarbă prin haine.
— Mai avem un pic, şopti James pe când se apropiau
de Bonjedward.
— Ce-ai spus? întrebă o voce care veni de undeva din
crângul în care se ascundeau.
Băieţii se dezumflară brusc. Taman când să ajungă şi
ei în sat fuseseră descoperiţi, după ce le reuşise aşa de
bine camuflajul. Un bătrânel se apropie de locul unde se
tupilaseră băieţii.
— Vă arde să vă ascundeţi, ei? întrebă el.
Samuel decise că era mai bine să-i explice ce joc îşi
imaginaseră, în loc să fie luaţi drept nişte prostovani.
Bătrânul domn Ker zâmbi când le auzi povestea.
— Merg spre casă, la Bonjedward, le spuse el. Şi dacă
mă însoţiţi o să vă mai povestesc câte ceva despre istoria
acestor meleaguri. Şi vă asigur că e cel puţin la fel de palpitant ca atacul contelui de Surrey asupra abaţiei. Ştiu asta
fiindcă am fost martor al evenimentelor.
Băieţii săriră imediat în picioare, şi porniră la pas pe
malul râului, alături de bătrân.
— Când eram copil, spuse el, s-a dat o mare bătălie la
doar şase kilometri depărtare, la Ancrum. Aveam şase ani,
iar acum am 76, dar îmi amintesc de parcă s-ar fi petrecut
ieri. Regele Henric al Angliei a trimis o armată pe mare,
care a debarcat în portul Leith, de-acolo s-a îndreptat
spre oraşul Edinburgh, pe care l-a atacat şi după aceea
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i-a dat foc. Se spune că flăcările au contenit de-abia după
patru zile.
Ochii băieţilor străluceau de încântare.
— Armatele sale mărşăluiau spre sud, iar pe drum li
s-au alăturat câteva familii de scoţieni.
— Păi de ce-au făcut asta? întrebă George.
— Presupun că nu prea aveau de ales, dacă voiau să
supravieţuiască, le explică domnul Ker. Până în februarie
1545 marea armată ajunsese la Mlaştinile Ancrum, unde
şi-a stabilit tabăra. Ştiţi unde este câmpul de luptă?
— Da, i-a răspuns James. E la vreo cinci kilometri
depărtare cum o iei în sus pe drum.
Mulţumit că ştiau unde era câmpul de luptă, domnul Ker
îşi continuă povestirea.
— Se răspândise zvonul că armata engleză incendiase
Turnul Broomhill, unde îşi găsise sfârşitul o doamnă în vârstă, familia ei şi slujitorii ei, căci fuseseră încuiaţi în interior.
Aşadar, armata scoţiană ardea de nerăbdare să pornească
la luptă. Era un amestec ciudat de bărbaţi de toate felurile,
însă furia era forţa care îi îndemna să meargă înainte. Cu
strigătul „Amintiţi-vă de Broomhouse!” pe buze s-au năpustit asupra englezilor. Aleseseră foarte bine ora atacului:
după-amiaza târziu, când lumina soarelui ce apunea orbea
ochii inamicilor. Scoţienii au luptat cu înverşunare şi i-au
pus pe duşmani pe fugă, sau, mă rog, pe cei care au mai
rămas în viaţă, căci 800 de englezi şi-au pierdut viaţa în
Mlaştinile Ancrum.
Bătrânul, observând că băieţii îi sorbeau cuvintele, căută
un final perfect pentru istorisirea sa.
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— Asta e prima amintire pe care o am, spuse el.
Strigătele „Amintiţi-vă de Broomhouse!” şi încleştarea
săbiilor. Cu siguranţă primele voastre amintiri sunt ceva
mai potolite.
James şi George se uitară la fratele lor, întrebându-se
dacă nu voia să-i împărtăşeacă povestea sa domnului Ker.
— Vreţi să vă spun care este prima mea amintire?
întrebă Samuel.
— Cum să nu, spuse bătrânul.
— În satul Nisbet este o fântână, începu flăcăul. Apa
este adâncă de vreun metru. Într-o zi mă jucam pe lângă
ea cu prietenii mei. M-am aşezat pe marginea fântânii şi
am căzut înăuntru. Aceştia au fugit după ajutor, ştiind că
aveam să mă înec dacă nu mă scoteau repede. Însă, în timp
ce erau plecaţi după ajutoare, un om deosebit de frumos,
îmbrăcat în alb, a venit şi m-a scos afară. Eram în siguranţă, pe iarbă, când prietenii mei s-au întors cu ajutoare.
— Un bărbat deosebit de frumos, îmbrăcat în alb,
repetă domnul Ker. Cine era?
— Nu-l cunoşteam, spuse Samuel.
— Oare o fi fost vreun înger? întrebă bătrânul.
Samuel clătină din cap şi zâmbi.
— Nu ştiu cine a fost, repetă el. Dar asta e cea dintâi
amintire a mea.
Până ce băiatul termină de istorisit, cei patru ajunseseră deja în satul Bonjedward. Băieţii s-au despărţit acolo
de domnul Ker şi au mers pe lângă apa Jed, până unde se
unea cu râul Teviot. După aceea s-au îndreptat spre est şi
au parcurs un kilometru de-a lungul malului ierbos al râului
Teviot, până ce au ajuns acasă, trecând pe lângă fântână.
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La vârsta de 17 ani Samuel era deja student la
Edinburgh. La scurt timp după absolvire, în 1621, a fost
numit profesor universitar. Însă după doar patru ani şi-a
dat demisia şi s-a dedicat studiului teologiei. În 1627 s-a
stabilit la Anwoth, unde a primit un post de pastor. Nu ştim
exact când Samuel a devenit creştin, însă ceea ce ştim este
că, până să ajungă adult, inima sa se umpluse deja de iubire
faţă de Domnul Isus.
— Ce crezi despre coasta Solway? îl întrebă unul dintre
enoriaşii bisericii sale, la scurt timp după sosirea sa.
— E o frumoasă regiune a Scoţiei. Iar biserica e poziţionată într-un loc superb, lângă deal, înconjurată de copaci,
cu marea la câţiva paşi. Deja mi-e drag locul, iar acum
încep să îndrăgesc şi oamenii.
Bărbatul dădu să mai spună ceva, dar Samuel se scuză.
— Sunt doi flăcăi acolo ce păzesc nişte oi. Aş vrea să
vorbesc puţin cu ei. Spunând acestea, Samuel o luă din
loc şi întemeie primele dintre multele prietenii cu tinerii
din parohie.
Omul îl privi cum se îndepărtează.
Rutherford nu e o persoană arătoase, cugetă în sinea sa
bărbatul, e doar un tip scund şi blonduţ. Dar are un ceva
ce-mi place.
— Ziua bună, le strigă Samuel băieţilor. Eu sunt noul
pastor. Cum vă cheamă pe voi?
— Eu sunt Thomas, răspunse unul dintre ei.
— Iar eu sunt Archie, spuse celălalt.
— Ei bine, Thomas şi Archie – zâmbi Rutherford – am
nişte veşti pentru voi.
Băieţii părură interesaţi.
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— Însuşi Domnul Isus Se pricepea la păstorit, le spuse.
E cel mai bun păstor din câţi există şi vă iubeşte pe amândoi mai mult decât v-aţi putea imagina.
Băieţii l-au îndrăgit imediat pe noul pastor.
— La revedere, băieţi, îşi luă Samuel rămas-bun. Mă
bucur că v-am cunoscut.
— Domnul Rutherford nu se-aseamănă cu alţi pastori,
comentă un fermier din sat.
— În ce sens? întrebă fratele fermierului, venit în vizită.
— Majoritatea pastorilor predică despre focul iadului şi
încearcă să ne creştineze băgând spaima-n noi.
— Da, cam aşa procedează. Dar nu-i nimic greşit
în asta.
Fermierul ignoră spusele fratelui său.
— Domnul Rutherford predică despre iubirea lui
Dumnezeu, nu despre flăcările iadului. Face ca iubirea lui
Dumnezeu să pară atât… atât de… atât de minunată!
— Ei „minunată”! exclamă fratele său îmbufnat. Un astfel de mesaj nu va aduce rezultate prea strălucite. De la
amvon trebuie să se predice cu vehemenţă despre iad, dacă
vrei ca oamenii s-asculte.
— Dar noi îl ascultăm pe domnul Rutherford, îi spuse
fermierul fratelui său. E ca şi cum el vrea să te facă să te
îndrăgosteşti de Domnul Isus.
— În viaţa mea n-am auzit ceva aşa de siropos! declară
celălalt răspicat.
Însă fermierul ştia una şi bună, şi anume că se îndrăgostise de Domnul Isus şi din cauza asta viaţa lui fusese
complet schimbată.
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Samuel se strădui din răsputeri să aducă rod în Anwoth,
chiar dacă a avut parte de multe greutăţi. Tânăra sa soţie
muri după un an de boală, ca de altfel şi doi dintre copiii
săi. În 1636 a publicat o carte în care susţinea că suntem
mântuiţi prin harul lui Dumnezeu şi printr-o alegere specială. Din nefericire, autorităţilor nu le plăcu deloc cele scrise
în carte, ba chiar s-a mers până acolo că fu chemat în faţa
tribunalului! Fu condamnat la exil în Aberdeen.
Ce tare îmi doresc să fiu în Anwoth, îşi zise Samuel
privind posomorât clădirile de granit cenuşiu din Aberdeen.
Inima îmi tânjeşte de dorul enoriaşilor mei dragi cărora aş
vrea să le vorbesc despre iubirea lui Isus.
Se aşeză la masă şi începu să scrie o scrisoare destinată unuia dintre membrii congregaţiei sale. Era prima
dintr-un lung şir de scrisori ce au plecat de la Aberdeen
spre Anwoth. Iar scrisorile sale erau atât de frumoase şi
pline de iubire, încât oamenii le-au păstrat şi le-au publicat
sub forma unei cărţi, ce este citită până astăzi, mai bine de
trei secole şi jumătate mai târziu!
În anii 1630 Scoţia trecea prin vremuri de mare confuzie.
Regele încerca să transforme biserica din Scoţia, astfel
încât să semene cu biserica de la sud de graniţă, din Anglia,
lucru care nemulţumea pe mulţi. În 1638 era aşa o vânzoleală încât Samuel reuşi să plece pe furiş de la Aberdeen şi
să ajungă înapoi la Anwoth.
Fiecare kilometru parcurs mă aduce din ce în ce mai
aproape de Anwoth, îşi zicea el, călătorind din nord-estul Scoţiei spre sud-vestul ţării. Şi cu fiecare kilometru
străbătut mă apropii tot mai mult de oamenii pe care îi

