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Policarp


Copilul nu se mai simţise în viaţa sa atât de înspăimântat.
Şi nu îl ajuta deloc faptul că mama sa plângea fără oprire
în hohote.
— Nu vreau să plec şi să te părăsesc, zise Policarp.
Vreau să stau aici acasă cu tine pentru totdeauna.
Mama sa încercă să se adune. Îşi strânse fiul în braţe
şi îi şopti la ureche:
— Şi eu aş vrea să rămâi cu mine, fiule. Dar sclavii nu
iau decizii; lor li se spune ce să facă. Şi ni s-a spus că a
venit momentul ca tu să fii vândut unui alt stăpân. Poate că
el va fi un om bun, care nu te va pune la munci prea grele
pentru tine.
Văzând cât de mult se străduia mama sa, Policarp făcu
la fel. Îşi şterse lacrimile de pe obraji, se trase din braţele
mamei sale şi îşi îndreptă spatele.
— Voi lucra din greu, zise el. Şi, chiar dacă stăpânul
meu nu este un om bun, voi lucra atât de serios, încât va
ajunge să mă respecte. Când voi fi mare, va ajunge poate
să mă pună peste toţi sclavii săi şi promit că voi fi bun cu
ei dacă va face asta.
9
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Zâmbind printre lacrimi, mama sa dădu aprobator
din cap.
— Ştiu că aşa vei face, fiule, ştiu.
Pentru ultima dată, ea se aşeză lângă salteaua lui în
întunericul căsuţei lor şi îi spuse o poveste de culcare.
— Aceasta este povestirea unei familii de sclavi, începu
ea, o familie exact ca a noastră. Aveau un fiu cam de vârsta ta, pe care stăpânul nu a vrut să-l păstreze. Aşa că a
fost dus la piaţa de sclavi unde a stat în rând cu ceilalţi
băieţi, aşteptând să fie cumpărat de un alt stăpân. Oameni
ciudaţi au venit şi s-au uitat la ei, le-au pipăit muşchii de
la mâini şi de la picioare, le-au verificat ochii şi vederea şi
s-au asigurat că nu sufereau de vreo boală. Într-un final,
un om s-a apropiat de băiat. S-a uitat la el din cap până
în picioare, l-a răsucit, l-a întrebat câţi ani are şi la ce se
pricepe. Apoi, bărbatul s-a îndepărtat. Numai ce reuşise
să-şi recapete răsuflarea, când bărbatul a revenit cu funcţionarul pieţei.
— Îl iau pe acela, a zis bărbatul.
Funcţionarul a tăiat funia cu care era legat băiatul
de ceilalţi, lăsând însă funia cu care era legat de mâini.
Neştiind ce îl aştepta sau dacă îşi va mai vedea vreodată
părinţii, băiatul a plecat cu noul stăpân spre o nouă viaţă,
hotărât să-şi facă viaţa cât de bună se putea.
Policarp ştia că mama sa îl pregătea pentru ceea
ce urma.
— Şi-a mai văzut vreodată părinţii? întrebă el încet.
Mama sa zâmbi tristă.
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— Eu nu cunosc finalul poveştii, fiule, zise ea. Ştiu doar
că, atunci când băiatul a fost dus la noul său stăpân, a mers
plin de curaj. Sărutându-l înainte de culcare pentru ultima
dată, femeia se lăsă învăluită de propria-i tristeţe şi se
cârci pe salteaua de pe podea.
Policarp nu dormi deloc în acea noapte; nu închise un
ochi. Oare aşa va fi şi el vândut? se întreba el. Apoi, un fior
îi trecu prin tot trupul. Oare va fi şi el legat în piaţa de
sclavi sau era deja hotărât de stăpânul său unde va merge?
Oare îi va mai vedea vreodată pe mama şi pe tata? Toată
noaptea se luptă cu întrebările şi cu temerile ce păreau să-i
întoarcă efectiv lumea cu susul în jos… întrebări… întrebări.
Cum începură să se ivească zorii, se uită înspre mama
lui cu sufletul atât de îngrozit, încât parcă i se făcu rău.
Apoi, chiar când credea că nu se putea simţi mai rău de
atât, mama lui începu să se foiască. Era timpul să se ridice
şi să se apuce de lucru. Prefăcându-se că doarme, Policarp
îşi puse mâna la ochi, ca să poată privi printre degete şi
să vadă ce face. Înainte de a pleca la lucru, biata de ea
îngenunche lângă fiul ei, îşi puse mâna pe umărul lui şi îi
şopti la ureche:
— Fii curajos, fiul meu. Eu voi fi, de asemenea, plină de
curaj pentru tine.
Mai târziu, în acea dimineaţă, Policarp află că avea o
stăpână, nu un stăpân, iar numele ei era Calisto. Atâtea
schimbări veniră peste el din toate părţile încât, până
seara, avu impresia că se trezise în grabă de dimineaţă cu
faţa la cearceaf. Iar, când veni vremea să se culce, se simţi
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ca şi cum ar fi închis uşa unei lumi şi ar fi deschis-o înspre
alta care, cumva, nu părea atât de înspăimântătoare cât
crezuse el că va fi. Băiatul spera că mama sa ştia unde era
şi în ce casă ajunsese, căci se gândea că asta i-ar fi liniştit
într-o oarecare măsură îngrijorarea. Şi aşa ar fi fost, dar
nu ştim sigur dacă familia lui a ştiut sau nu de el.
Anii ce au urmat au fost foarte diferiţi de cei dinainte.
Când era mic, atunci când stăpânul său bătea din palme,
toţi săreau repede şi făceau exact ce li se spunea. Nimeni
nu ruga vreodată pe vreun sclav să facă ceva; dădeau doar
ordine care trebuiau ascultate. Mâncare nu putea spune că
nu avusese, căci fusese cât de cât suficientă. Materialul din
care fusese făcută haina lui era cel mai ieftin din oraş, fiind
tot cârpit şi cu petice. Pe post de pat avusese o saltea pe
podea; cât despre cărţi, nu se apropiase de vreuna decât
atunci când trebuise să i-o ducă stăpânului. Acum, stând jos
în casa doamnei Calisto, se gândea la vremurile de dinainte.
Într-o noapte, stând în pat, se gândea iarăşi la toate
schimbările ce avuseseră loc în viaţa lui.
— În primul rând să începem cu patul, zâmbi Policarp.
Acum nu mai dorm pe podea, căci am salteaua mea de paie.
Hainele mele nu au petice.
Apoi zâmbi, căci nu mai era vorba doar de o singură
haină, ci de trei: una pe care să o poarte şi două de schimb.
Nu e de mirare că nu se uzaseră şi nu fusese nevoie să le
peticesc! Şi ce ar spune mama dacă ar şti că învăţ să scriu
şi să citesc?!
Adevărul era că doamna Calisto îl creştea pe Policarp
ca pe propriul ei fiu, nu ca pe un sclav din casă. Până la
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urmă, el realiză că nu el era cel ce trebuia să slujească, ci
alţii se îngrijeau de nevoile lui. El îşi aminti promisiunea ce
i-o făcuse mamei lui şi fu bun cu ei.
Nu ştim cum s-a întâmplat, dar ştim că, până să ajungă
la vârsta maturităţii, ajunsese să creadă în Domnul Isus
Cristos. Aceasta era cea mai mare binecuvântare din viaţa
lui, dar a mai avut parte încă de una. Când Calisto a murit,
ea i-a lăsat lui Policarp tot ceea ce avea. Micul băiat sclav
devenise un om bogat şi educat în oraşul antic, Smirna
(în ziua de azi, oraşul Smirna este cunoscut sub numele de
Izmir şi se află pe coasta de vest a Turciei).
Banii nu l-au făcut pe Policarp egocentric, ci i-a folosit
pentru a ajuta la răspândirea Evangheliei Domnului Isus.
— Uneori îmi doresc să mă fi născut cu o sută de
ani înainte, îşi zicea el, căci atunci poate l-aş fi văzut cu
ochii mei pe Isus. Dar numai Ioan L-a cunoscut bine şi pot
avea încredere în tot ce mi-a spus el despre Domnul şi
Stăpânul meu.
Gândindu-se la cuvântul „stăpân”, o idee trecu prin mintea lui Policarp.
— În noaptea dinainte de a fi vândut, i-am promis mamei
mele că voi fi un rob bun noului meu stăpân. Nu ştiam eu
atunci că cel mai bun dintre stăpâni mă va chema să-L slujesc şi că voi deveni un rob de bună voie al Dumnezeului celui
Atotputernic. El m-a chemat să-I slujesc pe cei ce sunt ai
Săi de aici din Smirna şi o voi face cum pot eu mai bine.
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După mai mulţi ani, persecutarea creştinilor a devenit
sportul zilei. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toţi
cei ce îşi puneau încrederea în Domnul îndurau o anumită
persecuţie, lucrul valabil chiar de la învierea lui Isus Cristos;
dar, mai pe urmă, această persecuţie s-a dezvoltat efectiv într-o artă. Policarp a urmărit cum fiecare membru al
bisericii a fost, pe rând, victima persecuţiei şi a ştiut că, în
curând, venea şi ziua lui.
— Sunt oricum bătrân, se gândi el. Aş fi preferat să
mă ia pe mine şi să le dea pace tinerilor plini de energie să
continue lucrarea Domnului.
Apoi, într-o noapte, Policarp a avut un vis, un vis ce a
simţit că se va împlini cu siguranţă. În visul lui era ars pe
rug pentru faptul că era creştin. Numai ce le spuse prie
tenilor săi despre acest vis, că se şi răspândi vestea că
soldaţii romani porniseră să-l caute pe Policarp.
— Vino cu noi, insistară câţiva membri ai bisericii, grăbindu-l spre un sat de lângă oraş. Vom avea grijă să fii
în siguranţă.
De-abia ajunseră acolo că le şi spuse că nu va fugi să se
ascundă, ci va înfrunta orice ar fi să i se întâmple.
La trei zile după visul său, în satul în care fusese dus
apărură soldaţii. În loc să se ascundă, bătrânul le ieşi în
întâmpinare şi îi invită la masă. Luaţi prin surprindere – şi
fiindu-le foame, cum le era mereu soldaţilor – acceptară
invitaţia şi intrară.
— Pot să mă rog în timp ce voi mâncaţi? îi întrebă
Policarp pe cei ce veniseră să-l prindă.
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Ei nu văzură niciun rău în asta, iar în următoarele două
ceasuri, episcopul se rugă cu voce tare Tatălui său ceresc.
Unii din soldaţi au fost atât de impresionaţi de ceea ce
spuse el în rugăciune, că le-a venit greu să îl aresteze pe
urmă… nu că sentimentele lor ar fi putut sta în calea ordinelor primite. Însă au încercat să-i uşureze într-o anumită
măsură soarta.
— Să faci pur şi simplu ce îţi spun ei, îi spuseră soldaţii
mai amabili, odată ce sosiră înapoi în oraş şi îl urcară pe
Policarp într-un car. Acceptă faptul că Cezar e dumnezeu şi
adu-i o jertfă. Nu-i nimic rău în asta, iar dacă o faci, te vor
elibera şi cu asta totul se va încheia.
— Nu voi face ceea ce doriţi voi să fac, zise bătrânul cu
fermitate, spre nemulţumirea celor ce-l arestaseră.
— Am crezut că va fi uşor cu acesta, îi spuse un
soldat altuia.
Colegul lui dădu negativ din cap.
— Cei bătrâni pot fi foarte încăpăţânaţi, murmură el.
Într-o pornire de mânie, mulţimea ce se adunase să
vadă scena l-a aruncat pe Policarp din car. A căzut pe o
parte şi s-a rănit rău la un picior. Văzându-l pe jos, mulţimea însetată de sânge parcă a luat-o razna şi a început să
strige să fie executat.
— Eşti bătrân, zise unul din judecători, încercând să-l
ajute. Spune doar că îţi pare rău şi neagă credinţa în Isus.
— De optzeci şi şase de ani Îl slujesc pe Cristos şi El nu
mi-a greşit cu absolut nimic, i-a răspuns Policarp. Cum aş
putea atunci să-L blestem pe Regele şi Mântuitorul meu?
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Judecătorii au încercat din nou să îl determine să se
răzgândească, dar hotărârea lui nu putea fi schimbată.
Aşa că au încheiat procesul. De trei ori a strigat judecătorul în faţa mulţimii care era vina lui Policarp.
— El este creştin, liderul creştinilor de aici şi este
un duşman al zeilor noştri. A învăţat pe mulţi din poporul
nostru că nu ar trebui să aducă jertfe sau să se închine
zeilor noştri.
S-a dat sentinţa.
— Duceţi-l la rug şi ardeţi-l de viu.
Policarp aprobă din cap.
Visul meu se va împlini deci, s-a gândit el.
Bătrânul Policarp a fost dus pentru a fi ars pe rug. Dar,
când soldaţii se pregăteau să îl lege de rug înainte de a
pune foc, le-a spus să nu se mai chinuie să-l lege.
— Lăsaţi-mă aşa cum sunt, zise el. Dumnezeu îmi va da
curaj să stau în foc. Nu mă voi mişca din loc.
În acel moment, Policarp a încetat să mai vorbească
oamenilor şi a început să vorbească cu Dumnezeu. Privind
în sus, spre Cer, s-a rugat cu voce tare, mulţumindu-I
Tatălui Ceresc pentru privilegiul de a fi un martir pentru
Domnul Isus Cristos. Şi, când a terminat rugăciunea, călăul
a aprins focul.
Când apostolul Ioan a scris cartea Apocalipsa, Dumnezeu
i-a dat următoarele cuvinte: „Fii credincios până la moarte
şi îţi voi da cununa vieţii.” La şaptezeci de ani după ce Ioan
a scris aceste cuvinte, Policarp, despre care se spune că l-a
întâlnit pe apostolul Ioan în tinereţea sa, a fost credincios

Policarp

17

până la moarte. Iar, când a murit şi a ajuns în Ceruri,
Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea şi i-a dat cununa vieţii.
Policarp a murit la nu mai mult de 100 de ani de la
moartea lui Cristos, aceasta fiind cu mult timp în urmă.
Dar şi în ziua de astăzi există documente din acea vreme,
inclusiv scrisori întocmite de Policarp însuşi şi una scrisă de
un alt martir creştin renumit; există chiar şi o scurtă istorie
a vieţii lui scrisă la scurtă vreme după moartea lui.
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Poate nu ştiai:
Sclavia: În vremea în care a trăit Policarp
în Smirna, Turcia era cunoscută ca
Provincia Asiei şi făcea parte din Imperiul
Roman. Sclavia era o parte importantă a
economiei romane, iar romanii îi priveau
într-un mod cu totul diferit pe sclavi faţă
de felul în care îi privim noi pe ceilalţi
oameni. În ochii legii, sclavii nu erau de
fapt văzuţi ca nişte oameni. Ei nu posedau absolut nimic, tot ceea ce aveau fiind
practic deţinut de stăpânul lor. Mai înainte, stăpânul avea chiar putere asupra
vieţii şi morţii sclavilor lui, autorităţile
publice luând anumite măsuri pentru a
controla acest lucru abia spre finalul vieţii lui Policarp.
Ideea principală:
Lui Policarp i-a fost foarte frică atunci
când urma să fie vândut unui nou stăpân,
trebuind să plece de lângă mama şi de
lângă tatăl său. Asta însemna să se mute
într-un loc nou şi să-i lase în urmă pe
toţi cei pe care îi cunoscuse până atunci.
Totuşi, Dumnezeu S-a folosit de aceasta
pentru a-l aduce într-un loc cu un stăpân mult mai bun şi pentru a-i da şansa
să audă despre Isus. Dumnezeu a rămas
acelaşi. El se poate folosi de situaţii ce

