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Cadoul c�ut�torului de perle 

 
    Apa plesc�i, undele de ap� în form� de cerc se pierdur� treptat, �i lini�tea s-a reîntors. Bule mici 
de aer se ridicau din ap�. Un misionar sta pe ��rmul oceanului Indian �i privea atent în adâncul 
apei. Dup� un timp, un cap negru a ie�it din ap� �i doi ochii str�lucitori de bucurie priveau spre el. 
B�trânul c�ut�tor de perle scutur� apa de pe corpul lui înc� ml�dios. 
- Rambau, tu e�ti un bun scafandru!, a strigat misionarul David Morse, care venise aici ca s� 
aduc� oamenilor vestea bun� despre mântuirea prin Isus Hristos. 
- Prive�te aceasta, Sahib (= înv���tor), a zis Rambau �i a luat o stridie produc�toare de perle, pe 
care o �inea între din�i. A desf�cut-o, �i o perl� str�lucitoare st�tea în mâna lui. 
- O, cât de frumoas� este! 
- Oh, a zis Rambau, este frumoas�, dar sunt perle mai frumoase, mult mai frumoase. Prive�te, aici 
sunt unele defecte mici. �tii tu, ieri ai vorbit cu mine despre Dumnezeu, dar eu sunt �i r�mân un 
hindus. Noi trebuie s� facem foarte mult, pentru a veni la Dumnezeu. A�a cum perla aceasta are 
mici defecte, tot a�a �i eu am multe gre�eli �i multe p�cate. Trebuie mai întâi s� le aduc pe acestea 
în ordine, �i pentru aceasta trebuie s� fac isp��ire. 
- Rambau, prieten drag, Dumnezeu ofer� iertare deplin� oric�rui p�c�tos care Îi m�rturise�te 
gre�elile �i p�catele. Oricine vine cu c�in�� la El �i ia pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al lui, 
acela devine un copil al lui Dumnezeu. În�elegi tu aceasta? 
- Nu, Sahib. A�a cum �i-am spus de mai multe ori: aceasta este prea simplu pentru mine. Probabil 
sunt prea mândru, dar pentru p�catele mele vreau s� fac o c�l�torie la Delhi, �i sper în felul acesta 
s� cap�t îndurarea lui Dumnezeu. 
- Rambau, s-ar putea s� nu reu�e�ti s� faci aceast� c�l�torie lung�. Ast�zi este timpul harului lui 
Dumnezeu; mâine s-ar putea s� fie prea târziu. În afar� de aceasta, noi nu putem s� pl�tim harul 
lui Dumnezeu, c�ci El vrea s� ni-l d�ruiasc�! 
   Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a suferit la cruce �i a f�cut tot ce este necesar pentru salvarea 
noastr�. Dumnezeu dore�te ca noi s�-I m�rturisim p�catele �i apoi s� credem c� Fiul S�u a pl�tit 
vina p�c�to�ilor care vin la El. El este singurul Salvator. F�r� El nu se poate. Vei fi pierdut pentru 
totdeauna! 
 
   Dar Rambau a cl�tinat din cap �i s-a dus acas�. 
 
   Orice �i ori de câte ori ar fi zis Morse ceva c�ut�torului de perle, nu ajuta la nimic. Nu voia s� 
primeasc� pe Hristos. �i totu�i erau prieteni. 
   Într-o zi Rambau a venit în vizit� la misionar. Avea o cutie mic�, �i a zis: 
- Sahib Morse, am ceva aici în cutie �i vreau s�-�i povestesc ceva despre el. Am avut un fiu, care 
era �i el scafandru. Era cel mai rapid c�ut�tor de perle de pe tot ��rmul indian. Avea cel mai ager 
ochi �i cea mai lung� respira�ie. Putea s� coboare pân� la adâncimea de 30 de metri. Toat� bucuria 
mea era în el. A visat mereu s� g�seasc� perle tot mai frumoase. �i într-o zi visul lui a devenit 
realitate: a g�sit ceea ce c�uta. Dar era foarte greu de ajuns la aceast� scoic� – era situat� la mare 
adâncime �i era foarte bine fixat� într-o cr�p�tur� de stânc�. A reu�it totu�i s-o scoat�, dar ... a stat 
prea mult sub ap� �i inima lui a avut foarte mult de suferit. La scurt timp dup� aceea a murit. 
 
   B�trânul �i-a plecat capul �i de durere tot corpul lui s-a cutremurat. 
 
- ... Am p�strat mul�i ani aceast� perl�. Acum m� duc la Delhi �i probabil nu m� voi mai întoarce 
viu de acolo. �i-o dau �ie, prietenul meu cel mai bun. 
 
   Era una din cele mai mari perle care a fost g�sit� vreodat� aici, �i sclipea cu o str�lucire 
minunat�. 
   Misionarul a privit-o dus pe gânduri. Pentru un moment nu a putut s� spun� nici un cuvânt. 
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- Ce perl� minunat�, Rambau! 
- Da, aceast� perl� minunat� este f�r� defecte, a r�spuns indianul. 
 
   Misionarului i-a venit un gând, �i a zis: 
- Permite-mi s�-�i pl�tesc aceast� perl� minunat�. Î�i ofer o mie de dolari pentru ea. 
 
   B�rbatul s-a ridicat în picioare. Foarte serios �i aspru a zis: 
- Sahib, aceast� perl� nu se poate pl�ti. Niciun om din lume nu are bani destui, ca s� pl�teasc� cât 
valoreaz� ea pentru mine. Nu vreau s-o vând, �i-o pot da numai ca dar. 
- Nu, Rambau, oricât de mult a� dori s-o am, nu pot s-o primesc. Probabil sunt prea mândru, dar s-
o primesc a�a, gratis, este prea simplu. Vreau s-o pl�tesc, sau s� lucrez pentru ea.  
- Nu pricepi, sau nu vrei s� pricepi, Sahib – singurul meu fiu �i-a dat via�a, ca s� ob�in� aceast� 
perl�. Valoarea ei este în sângele vie�ii fiului meu iubit. Nu pot s-o vând - pot numai s-o d�ruiesc! 
Prime�te-o ca pe o dovad� a dragostei mele pentru tine! 
- Rambau, a zis încet Morse, am folosit acelea�i cuvinte pe care le-ai folosit tu cu privire la 
Dumnezeu. 
 
   Scafandrul s-a uitat îndelung, întreb�tor la predicator, �i încet, foarte încet a început s� în�eleag�. 
 
- Dumnezeu î�i ofer� mântuirea în dar, f�r� plat�. Ea este a�a de mare �i de valoroas�, c� nici un 
om de pe p�mânt nu o poate pl�ti. Pe Dumnezeu L-a costat sângele vie�ii singurului Lui Fiu, 
pentru a face posibil� intrarea liber� în cer. Prin pelerinaje de mii de kilometri nu vei putea 
niciodat� s� câ�tigi harul lui Dumnezeu. Dar El a dat de bun� voie pe Fiul S�u preaiubit la 
moartea îngrozitoare de pe cruce. P�c�to�i ca tine �i ca mine pot s� primeasc� numai cu mul�umire 
dragostea Sa �i mântuirea Sa. 
 
   Lumina a p�truns acum în inima c�ut�torului de perle. 
 
- Acum în�eleg, a zis el, s-a întors �i a plecat gânditor. 
 
   Dup� aproximativ o or� s-a întors înapoi �i a zis:  
- Nu mai a�tept, vreau acum, a�a cum sunt, s� vin la Dumnezeu. Nu merit nimic, c�ci sunt vinovat 
înaintea Lui. Ca om pierdut, vreau s� primesc dragostea de neîn�eles a lui Dumnezeu �i s�-I 
mul�umesc, Lui �i Fiului S�u Isus Hristos. 
 
   Aceast� istorisire a avut loc cu adev�rat. Nu crezi c� ea ne prezint� clar oferta dragostei lui 
Dumnezeu, �i nu vrei s� mergi acum la El? Care este r�spunsul t�u? „Nu!” – sau un sfânt „Da!”? 


