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NOTE
• Traducerea aceasta se naște din dragoste pentru etnia roma, din dorința și
speranța ca lumina Evangheliei Domnului Isus Hristos să strălucească în
mij locul ei și să ridice oameni de seamă și un popor pl in de râvnă pentru
fapte bune, care să-și aducă contribuția la slava Împărăției lui Dumnezeu.
• În traducerea autobiografiei lui Rodney „Gypsy” Smith, pentru o mai bună
primire a textului, am considerat necesară adaptarea unor paragrafe la
cerințele și etichetele contemporane. În consecință, deși textul este redat
integral, unele paragrafe au fost mutate în cadrul secțiuni i introductive.
• Am considerat potrivită păstrarea termenului „țigan” și nu folosirea
termenului „rrom,” din următoarele motive:
- Etnia roma folosește acest termen în mod natural pentru a se referi la
persoane din interiorul etniei .
- Termenul „țigan,” deși compromis prin unele fapte anitsociale ale unei
minorități și prin uzanță derogatorie, el este acela care a reprezentat
identitatea etniei de-a lungul veacuri lor. Rodney „Gypsy” Smith îl folosește
cu mândrie și demnitate cu privire la propria sa persoană, famil ie, etnie. Nu
toți țiganii sunt antisocial i , ci doar o mică parte. Cei mai mulți dintre ei sunt
oameni cumsecade care luptă din greu să biruiască vicisitudini le vieți i ,
prejudici i le și condiția socială în care s-au născut. Termenul „țigan” trebuie
răscumpărat prin evidențierea lucruri lor bune din cadrul etniei. Schimbarea
numelui nu aduce schimbarea caracterului - dacă nu se schimbă caracterul,
în timp, și noul nume, „rrom” va primi aceeași conotație și compromitere.
Atunci când caracterul se schimbă și conotația numelui se schimbă. Fie
vorba între noi, mulți români plecați peste hotare au dat o conotație negativă
numelui neamului, atât în Europa cât și în alte țări. Acest lucru nu înseamnă
că, pentru a ni se face dreptate și a fi tratați corect politic, ar trebui să ne
numim de acum încolo „daco-romani” sau și mai bine, „daco-romano-slavo-
maghiaro-turco-etc.” Termenul, numele, trebuie răscumpărat printr-un carac-
ter nou și bun, printr-un comportament nobil .
• Întrucât unele influențe ale contextului englezesc și-au lăsat amprenta
specifică asupra sti lului de viață al țiganilor din Marea Britanie, s-ar putea ca
unele lucruri și obiceiuri să nu coincidă cu cele din contextul românesc. Un
astfel de caz este „gipsy vagon,” care ar fi corespondentul românesc pentru
„căruța cu coviltir, ” însă căruța țigănească englezească este de fapt un vagon,
o rulotă trasă de cai, bine echipată, construită din lemn în total itate - în
consecință, pentru o mai bună înțelegere și fidel itate am folosit toate aceste
cuvinte într-un mod interschimbabil : căruță cu coviltir, rulotă țigănească,
vagon.



• Numele real al lui Gypsy Smith este Rodney Smith, însă Rodney, așa
cum se va găsi pe pagini le autobiografiei sale, își asumă cu mândrie
numele de Gypsy Smith, adică Smith Țiganul - așa suna în contextul în
care trăia - căci pe numele acesta ajunsese să fie cunoscut.
• În textul original numele lui Rodney apare sub două forme: „Gypsy
Smith” și „Gipsy Smith.” Pentru uniformitate s-a adoptat forma „Gypsy
Smith, ” formă care este folosită pe coperta cărți i și atunci când autorul se
referă la sine.
• Denominația creștină metodistă aparține segmentului protestant al
creștinătăți i și își derivă numele din practicarea vieți i evlavioase după reguli
și metode. Gypsy Smith se va referi la un moment dat la „metodele” sale.
Acestea au de a face cu modul în care un om devine creștin. Metodismul
apare în sânul Biserici i Anglicane ca o încercare de reformă și de
întoarcere la Evanghelie, printr-un grup inițiat de frați i John Wesley și
Charles Wesley. Trezirea care are loc ia amploare prin Imperiul Britanic și
America și metodiști i se separă de Biserica de stat Anglicană, devenind o
denominație de sine stătătoare. Metodismul are la bază trei învățături ale
credinței creștine: toți oamenii sunt „morți în păcatele lor” - de aceea
necesitatea nașteri i din nou; sunt justificați „numai prin credință;” credința
produce sfințenie interioară și exterioară - în consecință nevoia acțiuni i
constante și susținute a Duhului Sfânt în viața credincioși lor.



I

INTRODUCERE

Evanghelistul creștin metodist, Rodney „Gypsy” Smith, s-a născut în
Anglia, pe 31 martie 1 860, într-un cort țigănesc, la o distanță de zece mile
față de Londra, undeva la marginea unui drum din zona Epping Forest
(Pădurea Epping). Mama lui a murit atunci când era doar un băiețel.
Lucrul acesta a lăsat o impresie adâncă asupra bietului copilaș, lucru care
l-a urmărit toată viața. Evenimentul morți i mamei sale a trezit în tatăl său,
Cornelius, dorința nestăvil ită de a căuta mântuirea sufletului său. L-a găsit
pe Mântuitorul sufletelor, Domnul Isus, împreună cu cei doi frați ai săi.
După convertirea sa, viața tatălui lui „Gypsy” Smith se schimbă radical,
devine un tată exemplar și o pildă de creștinism pentru copii i săi. La vârsta
de cincisprezece ani, sub îndrumarea tatălui său, Rodney „Gypsy” Smith Îl
primește în viața sa pe Isus ca Domn și Mântuitor. Fără să aibă educație,
Gypsy Smith a învățat singur să citească și rămâne un autodidact toată
viața. După doi ani de la convertirea sa, Rodney se alătură misiuni i
generalului Wil l iam Booth (fondator, împreună cu soția sa, al misiuni i
Armata Salvări i). În cadrul acestei misiuni Gypsy Smith începe să predice
la mulțimi care ajung să numere și o mie cinci sute de oameni.
Despărțindu-se într-un mod nefericit de misiunea Armatei Salvări i , Smith
devine un evanghelist creștin metodist, conducând campanii de
evanghelizare în Anglia, Scoția, Statele Unite, Austral ia, Africa de Sud,
Franța și Noua Zeelandă. A activat ca evanghelist o perioadă de mai bine
de șaptezeci de ani având parte în viața sa de experiențe ieșite din comun.
Dumnezeu i-a dat un har și o putere aparte pentru mântuirea sufletelor
păcătoșilor. A fost unul din cei mai iubiți evangheliști , dacă nu chiar cel mai
iubit. Lumea se îmbulzea ca să asculte mesajul Evangheliei și istorisirea
vieți i sale. A murit pe 4 august 1 947 în timp ce traversa Oceanul Atlantic
pentru a ține o misiune evanghelistică în Statele Unite.

Pentru formarea unei idei cu privire la persoana, personalitatea și modul în
care predica se vor prezenta câteva articole apărute în unele publicați i cu
ocazia unor campanii evanghelistice.

Un ziar important din vestul Angliei îl descrie pe Gypsy Smith în felul
următor: „elegant în formă și maniere, un fiu al naturi i veritabil și nesofisti-
cat, cum mama noastră a tuturor a dat vreodată lumii . ” Ochii săi erau
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descriși ca „destul de mari, de culoarea alunei întunecate, luminoși și
umezi, ca niște fântâni de lumină și viață.” „Secretul puteri i sale, ” scria mai
departe jurnal istul , „este simplitatea, pasiunea, selectivitatea, puterea de
concentrare și perseverența intensă. Pe lângă toate acestea, este ajutat
de l ipsa aerelor de curtezan și a talentelor de savanterie, lucruri care la o
retorică studiată și nenaturală sar în ochi ca niște negi. El este modest ca
un copil , tandru ca o soră, duios și vesel ca o privighetoare.” Scri itorul a
concluzionat spunând că puterea de a menține „respectul și atenția pentru
adevăr într-o clădire profană, arhipl ină cu oameni cu caracter bun, rău, sau
indiferent, pe care doar câteva dintre autorități le bisericești o pot păstra,
este un edificiu sacru. Un om, care prin persoana sa îi înalță pe țigani în
ochii lumii în așa fel încât merită să fie invidiat de arhiepiscopi, este un om
pentru mase.”

Un ziar din localitatea Lynn, Statele Unite, a făcut următoarea descriere a
aparențelor sale personale:

„GYPSY SMITH - Un genteleman scund, suplu, bine legat, cu un pas
arcuit, îmbrăcat în haine zilnice obișnuite, fără sti l , fără strălucire, fără orice
cu excepția etichetei bunuri lor din comerț; cu un cap bine conturat și de o
conformație fină; o față fină cu un chip luminos, brun ca măceșele de
toamnă; o mustață groasă neagră însoțită de perciuni bine aranjați în sti l
englezesc; ochi negri care scl ipesc de zel rel igios întocmai ca diamantele;
un păr abundent, negru ca pana corbului ce sugerează rasa nomadică ce
l-a adus pe lume – toate acestea creionează o imagine decentă a omului
care, în seara zilei de marți , în Biserica Common din Lynn, a țintuit mai
mult de două ore și jumătate atenția a o mie cinci sute de oameni. ”

Tot în Statele Unite, Revista Yonkers’ Gleaner (Culegătorul de Spice din
Yonkers) a publicat un articol interesant cu privire la misunea din Yonkers:

"Gypsy Smith este un evanghelist renumit, renumit pentru că este un
predicator cu inimă bună, direct, cinstit și eficient. El știe cum să-i
convingă pe oameni. El mânuiește mari adevăruri. Opiniile sale cu privire
la adevăr sunt în acord cu cele mai bune gânduri ale celor care au avut
oportunități cu mult mai mari decât el. El este un exemplu a marii
înțelepciuni care poate fi dobândită din Scripturi, ‘omul lui Dumnezeu este
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desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ’ Îl onorăm ca pe
un om trimis de Dumnezeu ca să strângă recoltele.

Însă el este remarcabil și prin ceea ce nu va face. El nu a condamnat
lucrarea cuiva, nici bisericile, cu toate că nu a cruțat păcatul pe care l-a
găsit în ele. El nu s-a enervat când cei care s-au decis pentru Dumnezeu
erau greu de convins să se facă cunoscuți. El nu și-a permis să decidă
cine era sau nu era mântuit. El nu a pus un strop de acid la sfârșitul
propozițiilor sale cu privire la cei nelegiuiți și necredincioși ci mai degrabă
le-a spus de iadE El nu a ținut o predică despre păcatul de neiertat, ca s-o
folosească precum o sabie pentru a-i mâna pe oameni în camera de
consiliere. El nu a făcut nici un efort să fie hazliu; el este prea preocupat
de mântuirea oamenilor ca s-o facă. El nu a făcut apel pentru bani și nici
nu și-a vătămat cauza spunând cumva povești care mânjesc lucrurile
sfinte. El a venit plin de iubire; a vorbit cu pasiune. El a fost plin de
judecată sănătoasă sfințită. El ne-a cucerit inimile, ne-a făcut numai bine.
Domnul să facă toate eforturile sale să fie urmate de cele mai alese
binecuvântări!”

Istoria vieți i și lucrări i lui Gypsy Smith este adusă în fața cititori lor vorbitori
de l imbă română în special cu dorința ca aceasta să fie o binecuvântare și
o încurajare în viața de credință a frați lor țigani și să fie un instrument
pentru câștigarea sufletelor pentru Împărăția lui Dumnezeu și a Domnului
nostru Isus Hristos.

Doresc să mulțumesc îndeosebi lui Dumnezeu pentru ajutorul Său și
famil iei mele care plină de dragoste mi-a înlesnit și îngăduit să „stau toată
ziua cu capul în calculator” și care m-a ajutat în corectarea textului tradus.

Daniel Mitrofan
București 201 5





1

CAPITOLUL I.

M -am născut în 31 martie 1 860, într-un cort țigănesc, ca fiu la
țiganilor Cornelius Smith și Mary Welch - soția sa. Locul pe
care era pus cortul aparținea parohiei locale, lângă Pădurea

Epping, la doi ki lometri și jumătate de "Green Man," („Omul Verde”)
local itatea Leytonstone. Atunci când am crescut destul de mare pentru a
putea pune întrebări cu privire la nașterea mea, mama mea deja murise,
însă tatăl meu mi-a spus locul dar nu și data nașteri i . S-a întâmplat destul
de recent că am aflat data nașteri i cu certitudine. O mătușă de a mea s-a
ostenit să găsească pe cineva care să examineze registrul Biserici i
Wanstead și acolo a găsit o intrare în registru care consemna data nașteri i
și a botezului lui Rodney Smith. Am descoperit că eram cu un an mai
tânăr decât credeam că sunt.

Țiganilor nu le pasă de rel igie și de fapt nu știu nimic de Dumnezeu și
Bibl ie, totuși au întotdeauna gri jă ca să-și boteze copii i , întrucât e o
chestiune de afaceri. Preotul parohiei celei mai apropiate este invitat să
vină la tabără și să oficieze ceremonia. Pentru „gajo” (oamenii care nu sunt
țigani) evenimentul este de o mare și rară curiozitate. Bineînțeles că unele
doamne enoriașe îl însoțesc pe preot pentru a vedea copilul țiganilor și ele
nu reușesc să facă prea bine lucrul acesta fără să aducă daruri țigăncii
mame și, de cele mai multe ori și bebelușului. Țiganii cred în botezul
copii lor mici datorită profitului pe care îl pot avea cu aceste ocazii . Pe
deauspra, ei au un fel de simțământ că acest lucru este bine de făcut.

Am fost cel de al patrulea copil al părinți lor mei. Două fete și un băiat s-au
născut înaintea mea iar după mine au mai venit două fete. Toți frați i și
surori le mele, cu excepția ultimei născute, se află în viață. Sora mea cea

Nașterea și strămoșii
Unele note cu obiceiurile țiganilor
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mai mare este d-na Ball , soția consil ierului Bal l din Hanley, primul țigan din
istoria țări i care să ocupe o poziție de consil ier în vreun oraș. El mereu
ajunge în topul sondajelor. Consil ierul Ball , care este un l icitator, a părăsit
viața de cort și locuiește într-o casă. Fratele meu Ezekiel, lucrează la căile
ferate din Cambridge și este unul din cei care dau viață și conduc Misiunea
„Railway Mission” din localitate. El a fost ultimul care a părăsit viața de cort
țigănesc și a făcut aceasta numai după multe insistențe și o mare
împotrivire. Când am vizitat Cambridge-ul împreună cu tatăl meu, l-am
făcut să-și mute reședința într-o cabană micuță și drăguță de acolo. Însă,
atunci când am revenit în orășel după câteva luni, m-am pomenit că nu mai
era acolo și că se întorsese la cortul său. L-am întrebat: „Ce te-a făcut să
părăsești cabana?” „Era așa de frig” a răspuns. Căruțele cu coviltir și
corturi le sunt foarte confortabile - „gaje” n-ar trebui să se îndoiască cu
privire la aceasta.

A doua soră, Lovinia, este d-na Oakley și trăiește în Luton ca văduvă. Anul
trecut am avut o misiune de evanghelizare în Luton iar ea a fost printre cei
care s-au predat lui Hristos. Împreună cu tatăl meu și cu alți i am făcut mii
de rugăciuni pentru ea și cu ocazia acelei misiuni de evanghelizare, ea, o
rătăcită de peste două zeci și cinci de ani, a fost restaurată. Dumnezeu mi-
a făcut această onoare – bucuria de a-mi aduce sora mea iubită înapoi în
staul. Nu trebuie să mai spun că mă gândesc la acea misiune cu sufletul
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deosebit de încălzit de recunoștință față de Dumnezeu. D-na Evens
Mati lda, mezina famil iei – m-a ajutat enorm în trudiri le evanghelistice
timpuri i , și împreună cu soțul ei a făcut și încă mai face o bună lucrare
pentru Misiunea Wesleiană din Liverpool.

Optzeci la sută dintre țigani au nume bibl ice. Tatăl meu se numea Cor-
nel ius, fratele meu era Ezekiel. Unchiul meu Bartholomew a fost tatăl a
doisprezece copii , fiecăruia dându-i un nume din Scriptură: Naomi,
Samson, Dali lah, El i jah, Simeon și tot așa mai departe. Curios lucru să ai
un Samson și o Dali lă în aceeași famil ie! Totuși, țiganii nu au Bibl i i , iar
dacă ar avea, n-ar putea să le citească. Atunci de unde aceste nume
scripturale? Nu ne survin prin tradiție? Nu cumva suntem unul dintre
triburi le prierdute? Noi înșine credem că suntem înrudiți cu evreii , iar când
cineva analizează țiganii din punctul de vedere al unui străin, poate să
descopere unele asemănări surprinzătoare între țigani și evrei. În primul
rând, mulți dintre țigani au o surprinzătoare asemănare a feței cu cea a
evreilor. Nasul nostru nu este de obicei chiar așa de proeminent, însă
avem adesea ochii și părul evreilor. Natura iese la iveală. Și cu toate că,
în ce privește cunoștința rel igiei, țiganii trăiesc în cel mai adânc întuneric
păgân, în acele zi le când eram un băiețel, ei țineau duminica legea
sabatului, exceptând cazul când „gaje” îi vizitau și-i momeau cu bani ca să
le ghicească viitorul. Pentru tatăl meu era un mare chin – vorbesc de el în
vremea când nu era născut din nou – să fie nevoit să-și strângă cortul în
ziua sabatului. L-am știut ca pe un om care mergea sâmbăta o milă ca să
aducă o găleată de apă ca să nu fie nevoit să se ducă după ea duminica.
Iar grămada de vreascuri pentru focul din ziua de duminică era toată
adunată în ziua de sâmbătă. Nici măcar fluieratul unei melodii nu era
permis duminica. Când eram copil am fost trântit mai mult decât o dată că
am uitat că nu trebuie să mă implic în această simplă abatere în ziua de
duminică. Pentru țigani duminica este o zi reală de odihnă. În același timp
aceasta este singura zi când servesc o masă de prânz bine pregătită! De
asemenea, obiceiul și legea antică evreiască a căsătoriei este aceeași cum
este și azi în vogă, sau mai bine zis cum era până nu demult în vogă între
țigani. Șaizeci de ani în urmă o căsătorie după legea ținutului era
inexistentă printre țigani. Prietenia/logodna unui fecior țigan și a unei
fecioare se întinde de obicei pe o perioadă lungă de timp, sau așa cum ar
spune un „gajo, ” regula este o logodnă lungă. De foarte multe ori aceștia
au crescut ca prieteni încă din copilărie. Așa s-a întâmplat cu fratele meu
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Ezekiel și soția lui. Un țigan nu-și calcă promisiunea, rar se întâmplă așa
ceva. Căci ei nu poartă corespondență de la distanță, căci nu știu să scrie.
Discuți i le le au între patru ochi. Atunci când tineri i sunt în stare să trăiască
pe cont propriu ei fac un legământ unul cu celălalt. Dincolo de acest act nu
există vreo ceremonie de căsătorie. Nu-s sărituri peste clești sau mături
sau alte aiurel i pe care cei din afară spun că le-ar face țiganii . Ceremonia
este aceeași ca cea făcută în seara nunți i de către Isaac și Rebeca. Isaac
a dus-o pe Rebeca în cortul său și ea a devenit soția lui și a trăit cu ea.
Țiganii sunt cei mai credincioși și devotați soți . Trebuie să adaug că
facerea acestui legământ de căsătorie este de obicei urmată de un chef.

Atunci când un țigan devine creștin, unul din lucruri le care-i dau bătaie de
cap este această ceremonie de căsătorie improprie. La unul din punctele
mele de misiune un bătrân țigan de șaptezeci și patru de ani L-a căutat și
L-a găsit pe Mântuitorul său. El a plecat acasă plin de bucurie. După
câteva zile a revenit și a vrut să mă vadă. Mi-am dat seama că ceva nu-i
dă pace. „Ei bine unchiule, care-i necazul?” l-am întrebat. Apropo, trebuie
să spun că țiganii au un mare respect pentru cei în vârstă. N-ar trebui să
ne treacă prin minte să ne adresăm unui bătrân sau unei femei în vârstă pe
nume – nu domnul Smith sau doamna Smith, ci întotdeauna, nene, unchiu-
le sau mătușo – termeni de dragoste și respect între noi. Uncheșul s-a
uitat la mine trist și mi-a zis: „Dragul meu, adevărul este că eu și soția mea
nu ne-am căsătorit niciodată legal. ” Ei fuseseră căsătoriți după singurul
obicei cunoscut între țigani, iar eu i-am spus că în ochii lui Dumnezeu ei
erau soț și soție cu adevărat. Dar el nu s-a lăsat convins. „Nu”, a spus,
„acum am devenit un creștin, vreau ca totul să fie cum se cuvine. Trebuie
să ne căsătorim legal” Și ei au făcut-o și au fost mulțumiți .

Asemenea evreilor, țiganii au un mod minunat de a-și păstra
identitatea ca rasă. Existența lor separată poate fi trasată în urmă în
timp multe secole. De-a lungul acestor ani mulți ei și-au păstrat
neștirbite l imba, obiceiuri le, tradiți i le și excentricități le lor. Istoria
țiganilor și a l imbii lor i-a pus în încurcătură pe cercetători i cei mai eru-
diți și sârguincioși. Ni se poate trasa urma în timp până când suntem
pierduți pe plaiuri le Indiei, dar chiar și în acele zi le îndepărtate noi am
fost o rasă distinctă. Asemenea evreilor, țiganii sunt foarte curați . Un
om care nu-și menține curate persoana și lucruri le este numit „melalo”
(murdar) și este disprețuit. Ei au șervete de mâini pentru a se spăla și
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acestea nu sunt folosite la nimic altceva. Ei sunt foarte scrupuloși și gri jul i i
cu privire la mâncarea lor. Nici nu le-ar trece prin minte ca să spele fața de
masă cu celelalte rufe. Cănile și farfuri i le nu sunt spălate niciodată în apă
cu săpun. L-am văzut pe unchiul meu călcând în picioare și distrugând un
capac de ceainic de aramă fi indcă unul dintre copii i săi l-a scăpat în
l igheanul de baie. Acesta devenise „necurat”. Un bolnav are o lingură, o
farfurie și un l ighean doar penstru sine. Atunci când se însănătoșește, sau
dacă el moare, acestea toate sunt distruse. E o tradiție ca la moarte să se
nimicească toate posesiuni le mortului, sau acestea să fie îngropate
împreună cu el. Atunci când un unchi de-al meu a murit, mătușa mea a
cumpărat un sicriu destul de încăpător pentru toate posesiuni le lui –
inclusiv vioara lui, cana, castronul, farfuria, cuțitul etc. – bineînțeles cu
excepția căruței sale cu coviltir. Soția mea și sora mea au insistat din toate
puteri le ca să păstreze ele cana și castronul ca amintiri , dar mătușa a fost
de neînduplecat. Nimeni nu trebuie să le mai folosească vreodată.

Revenind la tatăl meu, el își câștiga traiul făcând coșuri, agrafe de rufe, tot
felul de vase de tinichea și recondiționând scaune de nuiele (ratan).
Bineînțeles că în zilele necredinței sale el „găsea” nuielele sălci i lor și
lemnul pentru agrafele de rufe. Țiganii cumpără doar ce nu pot „găsi”.
Tatăl meu a moștenit această ocupație din moși strămoși. Tatăl meu a fost
preocupat de negoțul cu cai, o afacere în care țiganii sunt de-a dreptul
experți . Lucruri le pe care nu le cunosc țiganii despre cai, nici nu merită a fi
știute. Un anume Dr. Chinnery, pe care l-am întâlnit într-una din vizitele
mele în America, mi-a povestit despre un țigan negustor de cai a cărui
mântuire și-o dorea mult și cu care a vorbit adesea. Acest țigan a întrebat,
„Pot fi creștin și să vând cai?” Dr. Chinnery l-a îndemnat să încerce și el a
făcut-o. Bietul țigan s-a pomenit într-o situație difici lă când cele două
vocați i se întâlnesc, dar a reușit să facă lucruri le să funcționeze. După doi
sau trei ani, Dr. Chinnery l-a întrebat cum o mai duce. El a răspuns că
atunci când avea un cal bun de vânzare le spunea celor cu care negocia
că era un cal bun. Dacă avea un cal despre care nu știa mare lucru sau un
cal cu privire la care avea îndoiel i le zicea: „Prietenii mei acesta este prețul
meu (și le spunea suma). Nu știu nimic despre acest cal; trebuie să-l
examinați și să vă convingeți de starea lui. Folosiți-vă propria judecată; îl
cumpărați pe riscul vostru.” Se poate vedea din această anecdotă că țiganii
nu duc lipsă de dibăcie. Acest țigan avea și destul din trăsătura simpatică
a yankeilor, pe care o afișa cu un aer american. Creștinismul său, în cele
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din urmă, n-a făcut lucruri le mai difici le, ci mai degrabă a ajutat la
negustoria sa cu cai.

Țigăncile vând lucruri le făcute de soți i lor și, bineînțeles că atunci când
eram toți mici, mama mea era cea care vindea pentru noi. Femeile sunt
cele care fac deplasări le pentru afaceri; bărbați i sunt meșteșugari i . Acest
meșteșug vechi al faceri i coșuri lor începe să scape din mâini le țiganilor; ei
pot să cumpere acum aceste bunuri pentru sume mult mai mici decât i-ar
costa pe ei ca să le facă și, în consecință, se rezumă la vânzarea lor. Încă
mai sunt unii care mai practică refacerea scaunelor de nuiele și repararea
coșuri lor. Cei mai mulți dintre bărbați fac negoț cu cai și cu orice altceva
accesibi l felului lor de viață și din care pot scoate bani.

Aproximez că sunt undeva
de la 20.000 la 25.000 de
țigani în Insulele Britanice.
Femeile lor încă fac cele
mai multe dintre vânzări,
dar, mă tem că destul de
multe ori, ele cară
mărfuri le lor doar ca o
acoperire. Ocupația celor
mai multe dintre ele este
ghicirea viitorului. Într-o
anumită măsură, moda și
prostia „gaje”-lor a impus
țigăncilor, într-un anume
fel, această ocupație
înjositoare. Ghicirea este
o tradiție răsăriteană, un
„dar” pe care apusenii
l-au atribuit oriental i lor.
Țiganii sunt o rasă
orientală și această idee
s-a împânzit în decursul
generați i lor și printre cei

din afară, că ar putea și ei descoperi secretele vi itorului. Țiganii înșiși nu
cred lucrul acesta; ei știu că ghicirea este o simplă înșelătorie, însă ei nu
se dau înapoi de la a face un ban din prostia și superstiția „gaje”-lor. Știu

Țigan fabricând agrafe de rufe
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că unii dintre ai mei s-ar putea să se mânie pe mine pentru afirmația
aceasta, dar adevărul trebuie spus.

Am călătorit prin districtele Essex, Suffolk, Norfolk, Cambridge, Bedford și
Hertford. În zi lele copilăriei mele știam bine aceste părți ale Angliei însă de
când am renunțat la cortul țigănesc, cu aproape un sfert de secol în urmă,
n-am mai văzut prea mult aceste locuri. N-aveam nici o educație și nici
habar de civi l izația „gajo” n-aveam, crescând la fel de sălbatic precum
păsări le, zburdalnic ca mielușeii și greu de prins ca iepuri i . Toate ierburi le,
flori le și copacii câmpului și toate vietăți le îmi erau prieteni și tovarăși.
Unele dintre ele, chiar așa, mi-au devenit aproape prea apropiate. De
exemplu, iepuri i mă îndrăgeau așa de mult că uneori mă urmau acasă.
Cred că dacă n-am învățat altceva, am învățat să am un caracter pl in de
compasiune. Cea mai timpurie amintire care îmi vine l impede în minte cu
privire la acele zi le, care acum s-au retras atât de mult în trecut, este
aceea când am căzut de pe capra căruței tatălui meu. Îi trăsesem calului o
nuia, așa cum fac băieți i . Calul a sărit deodată și m-a zvârl it jos în drum.
Ce a urmat îmi scapă din minte, însă tatăl meu îmi spune că am fost călcat
de căruța sa și, dacă țipetele mele tari nu i-ar fi atras atenția aș fi fost
călcat și de căruța fratelui său care venea în spatele căruței sale.

Totuși, moartea mamei mele este cea care m-a trezit la o conștiență
deplină, dacă pot spune așa. Acest eveniment a făcut o rană în inima mea,
rană care nici până în cl ipa de față nu s-a vindecat cu adevărat, cu toate
că mă aflu acum la mij locul vieți i ; adesea îmi simt sufletul flămând tânjind
și strângându-se după mama mea. „Rodney, tu nu ai nici o mamă!” -
aceasta a fost cu adevărat prima și neștearsa impresie a vieți i mele de
copil .
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Capitolul II.

Mama mea

C ălătoream cu toți i în districtul Hertfordshire. Cel mai mare copil
al famil iei , o fată, se îmbolnăvise. Cel mai apropiat oraș era
Baldock, iar tatăl meu s-a îndreptat imediat într-acolo, ca să

cheme pe un doctor să-i consulte copilul . Îmi aduc aminte, parcă ar fi fost
ieri , cum stătea căruța țigănească la ușa casei doctorului. Tatăl meu i-a
spus că are o fi ică bolnavă. Doctorul s-a suit pe treptele căruței și
aplecându-se înlăuntru prin ușă a chemat-o pe sora mea bolnavă la el și a
examinat-o. El n-a intrat în rulota noastră săracă. Eram doar niște țigani.
„Fi ica ta are variolă.” i-a zis tatălui meu, „trebuie să ieși chiar acum din
oraș”. Ne-a trimis pe un drum lăturalnic cam vreo doi ki lometri depărtare –
se numește Norton Lane. Undeva la o cotitură a acestui drum, între un
păducel imens cu ramuri le plecate pe partea stângă și o pădure pe partea
dreaptă care formau împreună o boltă naturală, tatăl a înălțat cortul nostru.
A lăsat-o acolo pe mama împreună cu patru copii . A dus apoi căruța vreo
două sute de metri mai încolo pe drum și parcat-o pe partea dreaptă, lângă
o groapă veche de calcar. Din ușa căruței el putea vedea bine cortul și
putea auzi dacă-l striga cineva. Căruța era salonul bolnavilor și tatăl meu
era infirmierul. După câteva zile, venind la cort, doctorul a descoperit că și
fratele meu Ezekiel avea variolă, și a fost trimis și el în căruță, așa că tatăl
meu avea acum doi inval izi de îngri j it. Săraca mama mea, mergea adesea
încoace și încolo pe drum aproape bezmetică iar tatăl meu o auzea iar și
iar plângând: „Săracii copii i mei vor muri și nu-mi este îngăduit să merg la
ei! ” Mama trebuia să meargă în Baldock să cumpere mâncare, iar după ce
o pregătea în cort, o căra la jumătatea drumului dintre căruță și cort. Acolo
o punea pe pământ și aștepta până venea tatăl meu s-o ia. Ea striga sau
își agita basmaua ca să-i atragă atenția. Uneori el venea imediat, dar de
alte ori el era ocupat cu invalizi i și nu-i putea lăsa chiar atunci. Și atunci
mama pleca înapoi lăsând mâncare pe pământ, iar uneori, înainte ca tatăl
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meu să ajungă la ea, aceasta era acoperită cu zăpadă, căci era luna martie
iar vremea era aspră. Însă mama mea, în neliniștea inimii sale iubitoare,
cred eu, în fiecare zi se apropia tot mai mult de căruță, până ce într-o zi s-a
apropiat prea mult și s-a înbolnăvit și ea. Atunci când a venit doctorul a
spus că are și ea variolă.

Tatăl meu era în cea mai mare disperare. Cele mai negre temeri ale lui
s-au întâmplat. Spera s-o salveze pe mama, căci o iubea așa numai cum
țiganii știu să iubească. Ea era soția tinereți i lui și mama copii lor lui .
Amândoi s-au căsătorit la o vârstă fragedă, cu puțin peste douăzeci de ani
și acum erau încă foarte tineri. Ar fi murit el ca s-o salveze. S-a zbătut cu
dârzenie împotriva năpastelor sale o lună întreagă, îngri j ind pe cei doi întâi
născuți ai lui cu o dragoste din toată inima și cu devotament și n-a ajuns să
se schimbe de haine zi și noapte. Și aceasta a făcut-o ca s-o ferească pe
ea de această boală necruțătoare. Iar acum, era și ea lovită. Simțea că
toată nădejdea s-a dus și ști ind că nu ne mai putea ține separați a adus
căruța înapoi lângă cort. Iar acolo zăceau mama, sora și fratele, toți trei
bolnavi de variolă. Peste vreo două sau trei zi le s-a născut un bebeluș.
Mama știa că e pe moarte. Mâini le noastre erau întinse ca s-o ținem pe
pământul acesta, însă n-au fost destul de puternice. Alte mâini,
omnipotente și veșnice o luau de lângă noi. Părea că și tata își dădea
seama că mama se ducea. Într-o zi, s-a așezat lângă ea și a întrebat-o
dacă se gândea la Dumnezeu. Căci bieți i țigani cred în Dumnezeu și cred
că El este bun și milostiv. Iar ea a zis: „Da.”
„Încerci să te rogi, draga mea?
„Da, încerc și în timp ce încerc să mă rog parcă o mână neagră se
înfățișează înaintea mea și-mi arată tot ce am făcut și uneori șoptește, 'Nu-i
nici o milă pentru tine! '"

Însă tatăl meu avea o mare încredințare că Dumnezeu o va ierta și i-a spus
despre Hristos și i-a cerut să-și țină priviri le ațintite la El. El a murit pentru
păcătoși. El era Mântuitorul ei. Înainte cu ceva timp, tatăl meu fusese în
închisoare timp de trei luni din cauza unei acuzați i false, și în acel loc i se
spusese ceea ce încerca acum s-o învețe pe mama mea. După ce tatăl
meu i-a spus tot ce știa despre Evanghelie, ea și-a pus mâini le în jurul
gâtului său și l-a sărutat. Apoi el a ieșit afară, stătea în spatele căruței și
plângea cu amar. Atunci când iar s-a întors ca s-o vadă, ea s-a uitat calm
în ochii lui și i-a zis cu un zâmbet: „Vreau să-mi promiți un lucru. Ai să fi i
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un tată bun pentru copii i mei?” El i-a promis că va fi; în acel moment i-ar fi
promis orice. S-a dus iarăși afară și a plâns și în timp ce plângea a auzit-o
cântând:
„Am un Tată în țara promisă.
Dumnezeul meu mă cheamă, trebuie să plec
Să-L întâlnesc în țara promisă.”
Tatăl meu s-a dus înapoi la ea și a zis: „Draga mea Polly, de unde ai
învățat acel cântec?” Ea i-a spus: „Cornelius, l-am auzit atunci când eram
o fetiță mică. Într-o duminică, corturi le tatălui meu erau pe pășunea unui
sat iar eu văzând tineri și alți oameni mergând într-o mică școală sau
biserică sau capelă – nu știu ce era – i-am urmat înlăuntru și ei cântau
acele cuvinte.”
Trebuie să fi fost vreo douăzeci de ani sau cam așa ceva de când a auzit
mama mea acele versuri. Cu toate că le uitase în toți acești ani, ele i-au
revenit în minte în momentele ei de căutare înfrigurată după Dumnezeu și
mântuirea Lui. Ea nu putea să citească Bibl ia; ea nu fusese învățată
vreodată despre Dumnezeu și Fiul Său; însă acele cuvinte s-au întors în
mintea ei în cl ipele morți i ei și le-a cântat din nou și din nou. Întorcându-se
spre tatăl meu, i-a zis: „Acum nu-mi e frică să mor. Simt că voi fi bine. Mă
simt încredințată că Dumnezeu va avea gri jă de copii i mei. ”

Tata a vegheat-o toată noaptea aceea de duminică și își dădea seama că
ea se pierde. Când zori le zi lei de luni s-au ivit, au găsit-o cufundată în
rugăciune. Nu voi uita niciodată acea dimineață. Eram doar un prichindel,
dar chiar și acum pot să-mi închid ochii și să văd cortul țigănesc și căruța
pe marginea drumului. Văd focul care arde afară în vatra de pământ și
ceaunul stă atârnat deasupra lui în felul specific țigănesc, iar o găleată cu
apă stă în apropiere. Câteva haine pe care le spăla tatăl meu atârnă pe
tufișuri. Pot vedea bătrânul cal păscând pe marginea drumului. Pot vedea
rămurelele unduindu-se în bătaia l ină a vântului și aproape că pot auzi
cântecul păsări lor și totuși, când încerc să-mi amintesc înfățișarea scumpei
mele mame mă înfășoară negura. Acea față scumpă care se apleca
deasupra leagănului meu țigănesc și care-mi cânta cântecele ca să adorm,
acea mamă, care dacă ar fi trăit mi-ar fi fost mai scumpă decât oricare altă
fi ință în lumea lui Dumnezeu – fața ei s-a șters cu totul din mintea mea. În
dimineața aceea hoinăream pe drum, de mână cu sora mea Til ly. Noi,
două vietăți micuțe eram de nedespărțit. Nu ne puteam duce la tata, căci
era prea covârșit de durerea lui. Ceilalți erau bolnavi. Noi doi am plecat
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împreună; deodată mi-am auzit numele strigat: „Rodney!”, și alergând să
văd pentru ce eram chemat, m-am întâlnit cu sora mea Emily. Ea se
dăduse jos din pat, căci patul n-o putea ține în dimineața aceea și mi-a zis,
„Rodney, mama e moartă!” Mi-aduc aminte că am căzut cu fața în jos pe
drum, ca și cum aș fi fost împușcat și am plâns de mi se rupea inima și îmi
ziceam „Nu voi mai fi ca ceilalți băieți , căci nu mai am mamă!” (Și într-un
fel, acel simțământ nu m-a părăsit niciodată, chiar acum, la timpul
maturități i , sunt momente când tânjesc de dor după mama mea.)

Moartea mamei mele a făcut ca să se aștearnă o mare apăsare peste viața
cortului. A venit ziua înmormântări i . Mama mea a fost îngropată în toiul
nopți i . Eram doar niște țigani, iar autorități le n-au permis ca funeralul să
aibă loc în timpul zi lei . După-amiaza aceea, sicriul a fost așezat pe două
scaune, afară din căruță, așteptând ca să se lase întunericul. Sora și
fratele meu se simțeau mult mai bine fi indcă se golise căruța. Tatăl meu
încerca s-o curețe și toate hainele, care le aveam de purtat sau de dormit
au fost puse în cort. În timp ce noi priveam și plângeam în jurul sicriului –
tata și cei cinci copii ai lui – cortul a luat foc și toată agoniseala noastră,
puținul care-l aveam mai de preț s-a transformat în cenușă. Scântei le
zburau în jurul nostru pe toate laturi le sicriului și ne așteptam în orice
moment ca și el să ia foc. Noi cei micuți eram îngroziți de moarte.

Drumul unde a murit mama mea
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Plângeam: „Mama va arde!” Tata a căzut cu fața în jos, pe iarbă, plângând
ca un copil . Flăcări le erau așa puternice că el nu putea face nimic ca să le
oprească din cale; și cu adevărat trebuia să aibă mare gri jă ca să se
ferească să nu pățească el însuși ceva. Agonii le noastre din timpul când
eram martori la acestea – focul acesta teribi l , neputincioși să luptăm
împotriva lui – sunt ușor de imaginat, dar ciudat de povestit; în timp ce
scântei le cădeau peste tot în jurul sicriului , sicriul era totuși neatins.

Iar acum s-a lăsat întunericul și cu el a sosit la noi un car vechi țărănesc.
Coșciugul mamei a fost pus în vehicul și între orele zece și unsprezece,
tatăl meu, singurul jel itor care însoțea sicriul , a urmat-o la groapă la lumina
fel inarului. Ea se odihnește în cimitirul Biserici i Norton, lângă Baldock.
Atunci când tatăl meu s-a întors la noi era miezul nopți i , iar durerea lui era
foarte mare. El s-a dus în ogorul din spatele vagonului său și aruncându-se
cu fața la pământ, a promis lui Dumnezeu să fie bun, să aibă gri jă de copii i
săi și să-și țină promisiunea făcută soției lui .

După două săptămâni a murit bebelușul și acesta a fost așezat lângă
mama lui. Dacă mergi acum la cimitirul din Norton și întrebi de mormintele
țiganilor, acestea îți vor fi arătate. Mama mea și ultimul ei născut zac unul
lângă altul în acea parte a cimitirului unde sunt înhumate rămășițele
trupești ale săracilor, necunoscuți lor și ale celor părăsiți .

Am rămas în locul acela fatal încă vreo câteva săptămâni, după care
doctorul ne-a dat voie să plecăm – pericolul fi ind depășit. Așa că ne-am
luat adio de la locul unde am văzut atât de multă durere.

Îndrăznesc să cred că în această povestire sunt unele lucruri de o mare
importanță spirituală. Mai întâi, este acea dulce și mișcătoare frumusețe a
încercări i tatălui meu de a-i arăta mamei mele – chiar în mij locul ignoranței
lui și a ei – calea spre mântuire, atât cât a putut el. Dragul meu tată a
încercat s-o învețe ceva cu privire la Dumnezeu. Privind în urmă la acel
ceas, tatăl meu poate vedea clar în acesta mâna lui Dumnezeu. Cu mulți
ani înainte, pe vremea când el, un tinerel, se afla în închisoare, a auzit
Evanghelia predicată cu credincioșie de un capelan. Predica acestuia
fusese ținută pe baza textului „Eu sunt Păstorul cel bun, Eu îmi cunosc oile
și ele mă cunosc pe Mine”. Tatăl meu era într-un mare necaz și a strigat la
Dumnezeu ca să-l mântuiască, iar dacă ar fi fost acolo vreun om care să-i fi
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arătat calea spre mântuire cu siguranță că el ar fi găsit atunci pacea.

De asemenea, în momentele morți i mamei mele tatăl meu era profund
cercetat, însă nu era nici o lumină. El nu putea citi , nici unul dintre prietenii
lui nu puteau citi și nu era nimeni prin preajmă la care s-ar fi putut duce să
caute călăuzire și învățătură. Data reală a convertiri i lui a fost cândva mai
târziu după toate acestea, însă tatăl meu este convins că dacă i-ar fi fost
arătată calea mântuiri i , el și-ar fi predat viața lui Dumnezeu chiar atunci.

Un alt punct important a fost acesta: oare ce i-a adus aminte mamei mele,
în ultimele sale ceasuri, versetele:
„Am un Tată în țara promisă.
Dumnezeul meu mă cheamă, trebuie să plec
Să-L întâlnesc în țara promisă”?

N-o fi fost oare Duhul Sfânt, despre care Domnul Hristos a zis, „Dar
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu,
vă va învăţa toate lucruri le şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”?
(Ioan 1 4:26). Mama mea a trăit într-un întuneric rel igios, care a rămas
nestrăpuns întreaga ei viață, însă o rază de lumină s-a strecurat în sufletul
ei atunci când era o fetiță, prin cântarea acestui imn creștin. Acesta era
parte din adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume.
Nici un predicator nu și-a aruncat priviri le vreodată aproape de cortul nostru
țigănesc, nici un misionar, nici un lucrător creștin. Mie îmi este clar, așa
cum strălucește soarele, cum înfloresc flori le sau cum cântă păsărelele, că
Duhul Sfânt a fost Cel care i-a adus aminte aceste lucruri. Acel cântecel
pentru copii , auzit de mama mea, în timpul hoinărel i i prin acea capelă
micuță, în după-amiaza acelei duminici, i-a fost adus aminte de Duhul lui
Dumnezeu și a devenit o scară pe care ea s-a cățărat, afară din ignoranța
și superstiția ei, către lumina lui Dumnezeu și multele lăcașuri cerești . Iar
mama mea este acolo și cu toate că nu-mi pot aduce aminte fața ei, o voi
cunoaște într-o bună zi.

După moartea mamei mele am devenit conștient că nu mai eram un copilaș
și că am pierdut ceva ce nu voi mai găsi niciodată. Multe zi le au fost în
care, atunci când mi-am văzut mătușile făcând mare caz de copii i lor,
dându-le sfaturi sau chiar batjocorindu-i, plângeam după mama mea –
chiar dacă ar fi fost doar să mă batjocorească! Mi-am sfâșiat inimioara
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mea flămândă cu durerea de a sta prin apropiere și a vedea pe veri i mei că
fac mare scofală din aceasta. În astfel de cl ipe trebuia să-mi stăpânesc din
greu lacrimile mele amare. Mă duceam în josul drumului, dincolo de
cotitură sau în câmp sau în pădure ca să-mi vărs inima. În acele zi le,
visuri le, doruri le și suferințele mă înspăimântau. Zăceam treaz toată
noaptea cercetându-mi adâncuri le fi inței mele, din care abia înțelegeam
ceva, și mă gândeam la mama mea. Știam că s-a dus dincolo de nori, căci
așa îmi spusese tata, și eu credeam tot ce îmi spunea el. Știam că el
spune adevărul.

Obișnuiam să mă zgâiesc la nori și adesea îmi imaginam că am reușit să-i
străpung cu privirea și că aveam lungi discuți i cu mama și de multe ori îi
spuneam că într-o zi voi veni la ea.

Într-o zi am mers să vizitez mormântul ei din cimitirul Biserici i Norton. Așa
cum vă puteți imagina, locul acela tăcut din cimitirul singuratic era ceva
sacru pentru noi și pentru tata și mergeam acolo mult mai des decât ar fi
trebuit s-o facem, căci acolo zăcea în țărâna rece, ascunsă de noi, o
comoară pe care nici aurul n-ar fi putut s-o răscumpere. N-am să uit
niciodată prima mea vizită la acel petic sfințit de pământ.

Cortul nostru fusese instalat la trei mile depărtare. Eu, împreună cu sora
mea Til ly – niște vietăți foarte mici cum eram – rătăceam în căutarea
mormântului mamei. Era devreme dimineața când am pornit la drum. Am
rătăcit prin ogoare, am sărit peste două sau trei șanțuri, iar pe cele pe care
nu le-am putut sări, ne-am croit drum prin apa lor. Turla Biserici i din
Norton era steaua noastră polară. Ne ghidam după ea. Când am ajuns la
cimitir ne-am îndreptat spre niște cocioabe care erau lângă el, am bătut la
ușă și i-am întrebat pe oameni dacă ar putea să ne spună care era
mormântul mamei. Nu era necesar să le spunem cine a fost mama sau
cine eram noi. Pentru noi, exista doar o mamă în lume. Oamenii aceștia
buni au fost foarte amabil i cu noi. Îi podidea plânsul, lacrimi blânde se
rostogoleau pentru săracii copii de țigan, fi indcă ei își dădeau seama
imediat după fața noastră și după hainele ce le purtam că eram țigani și
știau de felul în care a murit mama noastră. Ni s-a spus care este
mormântul. Atunci când l-am găsit, am stat cu Til ly pe el și am plâns multă
vreme, apoi am strâns primule și toporași și le-am plantat deasupra. Și am
stat acolo până spre seară. Femeile de la cocioabe ne-au dat mâncare și
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apoi ne-a venit în minte că era târziu și că tata s-ar putea întreba unde
eram. Așa că am zis: „Ti l ly, trebuie să mergem acasă” și am îngenunchiat
amândoi pe mormânt și l-am sărutat. Apoi ne-am întors și am plecat.
Când am ajuns la porți le cimitirului , ne-am întors priviri le din nou și i-am zis
lui Ti l ly, „Mă întreb dacă putem face ceva pentru mama?” Deodată mi-am
adus aminte că aveam la mine un ac de eșarfă cu capul de aur, pe care
mi-l dăduse cineva. Era singurul lucru de valoare, pe care l-am avut
vreodată când eram copil . Rupând-o la fugă înapoi spre mormânt, sub
impulsul cl ipei, am înfipt acul de eșarfă în pământ, cât de mult am putut și
repezindu-mă înapoi la Til ly i-am spus, „Așa! i-am dat acul meu de aur
mamei!” Era tot ce aș fi avut de dăruit. Apoi am plecat acasă la corturi și
căruțe. Tata ne-a dus l ipsa și era foarte îngri jorat. Atunci când ne-a văzut
era bucuros dar și mânios, având intenția fără îndoială să ne pedepsească
pentru că am plecat fără să-i spunem și pentru că am fost plecați așa de
mult timp. Ne-a întrebat unde am fost. Noi i-am spus că am fost la mor-
mântul mamei. Fără să mai spună un cuvânt a plecat plângând cu amar.

Mormântul mamei
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CAPITOLUL III.

Un băiețel poznaș - cu atracție pentru prune,
pantaloni, iepuri, ouă și circ

S ălbaticul din tatăl meu a fost frânt pentru totdeauna. Moartea
mamei mele a forțat în el o revoluție morală. Așa cum i-a
promis, el a început să bea mai puțin, înjura și mai puțin și ne-a

fost un tată bun. Atunci când a murit mama, el s-a hotărât să fie un om
diferit și într-atât cât ținea de puteri le lui însuși a reușit. Însă sufletul lui era
flămând după ceva ce nu-și dădea seama, și o neîmplinire, care îl rodea și
nimic nu o putea liniști sau satisface, îi mânca viața.

În acest timp situația famil iei noastre, din punct de vedere pământesc, era
confortabilă. Tatăl meu făcea agrafe de rufe și tot felul de vase de tinichea
iar noi copii i le vindeam. Aș putea să spun că eram cel mai bun vânzător al
famil iei . Uneori scăpam de vreo cinci sau șase legături de agrafe într-o
singură zi. Nu eram deloc timid sau rușinos și cred că aș putea spune că,
în acele zi le, eram un om de afaceri bun. Obișnuiam să insist atât de mult
la femeile cumsecade până când cumpărau agrafele mele, doar ca să
scape de mine. „Te termină băiatul, ” spuneau ele, „nu poți scăpa de el! ”
Iar eu ziceam, „Ei, haide, doamnă, vă pricopsiți cu cele mai bune agrafe de
pe piață. Ele nu vor cere de mâncare și nici nu vor aduce hainele roase
acasă; ele nu vor plânge și nu vă vor trezi din somn în toiul nopți i ! ” Atunci
ele începeau să râdă și eu obișnuiam să le spun cine eram și că n-aveam
mamă. Lucrul acesta le înmuia inima. Uneori am vândut agrafe cu
grămada la vânzători i cu de amănuntul. Eram un negustor en gross și en
detail.

Totuși, în Cambridge, am dat de bucluc. Încercam să-mi vând marfa la o
casă din localitate. S-a întâmplat să fie casa polițistului. Aveam zece sau
unsprezece ani, prea tânăr ca să pot avea o autorizație de vânzător, iar
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polițistul m-a dus la tribunalul pol ițienesc. Am fost judecat pentru vânzare
de bunuri fără autorizație. Am fost chemat să mă adresez curți i în
apărarea mea. Și am spus ceva de genul: „Domnilor, este adevărat că nu
posed o autorizație. Dumneavoastră nu-mi îngăduiți să am o autorizație;
sunt prea tânăr. Sunt angajat într-un comerț cinstit. Nu fur. Îmi vând
agrafele ca să-l ajut pe tatăl meu să câștige un venit cinstit pentru el și
pentru noi copii i . Dacă îmi veți emite o autorizație, tatăl meu este gata să
plătească pentru ea, dar dacă nu-mi veți da una, nu văd de ce aș fi
împiedicat să depun o muncă cinstită ca să-mi câștig traiul . ” Acest
argument avea ceva greutate. Ingeniozitatea mea a impresionat curtea și
mi-au dat drumul dându-mi o mică amendă.

Cred că aș putea spune câteva lucruri amuzante cu privire la acele zi le.
Îmbrăcămintea mea era formată dintr-un combinezon (care ținea loc și de
lenjerie de corp), un fel de salopetă de genul celor care se mai poartă
prin regiuni le din estul țări i . Când îmi dădeam jos combinezonul eram
gata de culcare. Combinezonul avea câteva avantaje. Avea buzunare
încăpătoare care înghițeau multe până le burdușeai bine. Acestea nu erau
la vedere și nimeni cu putea ști cu siguranță ce se afla în ele.

Într-o zi eram cățărat într-un pom, un pom care era încărcat cu prune deli-
cioase, din soiul Victoria. Îmi umplusem buzunarele cu ele și aveam o
prună în gură. Eram încântat când, iată! la poalele pomului apare
proprietarul terenului. Îmi făcea o invitație foarte insistentă să cobor. Am
înghițit de îndată pruna din gură, ca nu cumva să creadă
că prunele lui îmi făceau cu ochiul. Mi-a repetat
invitația stăruitoare de a coborî din pom.
”Ce doriți domnule?” l-am întrebat, cu tonul cel mai
nevinovat și dulce, ca și cum n-aș fi aflat vreodată
gustul prunelor.
„Dacă vei coborî, ” a zis, „îți voi spune.”
Nu sunt obișnuit să mă cațăr și nici să cobor,
însă trebuia să cobor întrucât nu puteam
rămâne veșnic nici chiar într-un prun, iar
prietenul meu nu dădea semne că ar fi vrut să
plece. El a zis, „Voi aștepta până când ești
gata;” și nu i-am mulțumit pentru amabil itate.
Nu m-am grăbit să cobor, nici n-am făcut-o foarte
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bucuros. Când am ajuns jos, prietenul meu m-a prins de urechea dreaptă.
Erau foarte multe fel icitări în strânsoarea sa. M-a tras repede și fără multe
ceremonii lângă alt pom.
„Vezi pomul acela?” mi-a spus.
„Da, domnule.”
„Vezi scândura aceea?”
„Da, domnule.”
„Poți citi ce scrie pe ea?”
„Nu, domnule.”
„Ei bine, am să-ți citesc eu: 'Oricine-i găsit că a încălcat acestă proprietate
va fi judecat după lege. '”
Din ziua aceea n-am mai dorit ca cineva să-mi explice ce înseamnă
„oricine.” Această remarcabilă ocazie mi-a imprimat în minte pentru
totdeauna înțelesul acestui cuvânt.

Proprietarul turbat de mânie m-a scuturat zdravăn. Și am încercat să
plâng dar nu am putut. Apoi i-am spus că nu aveam mamă și am crezut că
asta i-a mișcat inima, cu toate că știa, căci îl cunoștea pe tatăl meu. În-
tr-adevăr asta m-a salvat. S-a uitat la mine din nou și m-a zgâlțâit bine.
„Dacă n-ar fi fost tatăl tău,” mi-a zis, „te-aș fi trimis la închisoare.” Căci
oriunde tatăl meu era cunoscut, în zi lele acelea în care nu era încă creștin,
fie de țăran, pol ițist sau pădurar, îi era nutrit un respect universal.
În cele din urmă, m-a lăsat în pace, cu o avertizare. A dat în mine cu o
cizmă scofâlcită, însă uitase să-și scoată piciorul din ea. Totuși, eu eram
destul de fericit, căci buzunarele mele erau pline de prune. N-am îndrăznit
să-i spun un cuvânt tatălui meu. Tatăl meu s-ar fi mâniat tare pe mine,
căci, chiar în zi lele sale de sălbăticie, dacă ar fi aflat de fapta mea, n-ar fi
permis așa ceva copii lor săi.

De asemenea, existau și acei fermieri binevoitori – foarte; și trebuia să fim
deosebit de gri jul i i ce facem și pe unde mergem. Dacă era pus cortul
nostru lângă terenuri le lor, tatăl meu ne zicea, „Astăzi nu vreau să vă
depărtați de căruță” și noi știam imediat ce voia să spună.

Tatăl meu era un om foarte patern. El nu credea în cruțarea nuiel i i și
nici în răsfățarea copilului . Îndrăgea să mă suie pe genunchii săi cu fața
în jos. Când îmi făcea o promisiune, se ținea de ea. El n-a încălcat
vreuna vreodată. Câteodată aproape că m-a zdrobit. Dacă era datorată
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o chelfăneală, putea cineva să se ferească toată ziua de raza sa de
acțiune, căci asta doar întârzia pedeapsa; nu era nici o scăpare la vremea
de culcare, căci, în primul rând, toți dormeam pe podea. Uneori mă trimitea
după o nuia ca să fiu bătut cu ea. În acest caz, întotdeauna aduceam fie
cea mai mică, fie cea mai mare ramură – cea mai mică fi indcă știam că nu
doare prea tare sau cea mai mare fi indcă știam că tatăl meu o va folosi
foarte ușor. O dată sau de două ori am reușit să scap de o bătăiță în felul
următor. Îmi era programată una seara. După-amiaza îi spuneam, „Tati,
să mă duc să strâng o grămadă de vreascuri pentru focul tău?” și el zicea,
„Da, Rodney.” Apoi aduceam vreascuri le la el și îi dădeam în mână un băț,
iar el întreba, „Pentru ce-i ăsta?” „Pentru ce?, e pentru bătăița mea,” îi
răspundeam. Și uneori mă lăsa și alte ori nu. De asemenea, din când în
când încercam să pledez, „Știu că mama nu e departe, dincolo de nori și se
uită în jos la tine și va vedea că mă lovești foarte tare.” Uneori aceasta m-a
ajutat să scap, alteori nu. Dar aș spune aceasta despre tatăl meu:
niciodată nu m-a bătut mânios, iar acum sunt destul de sigur că meritam
bătăițele și că toate mi-au făcut bine.

Crescând mai mare am avut ambiția să am ceva mai măreț decât un
combinezon și anume, o pereche de pantaloni. Tatăl meu n-a afișat prea
mult entuziasm cu privire la această ambiție, însă mi-a spus că, dacă voi fi
un băiat cuminte, voi avea o pereche de-a lui. Iar eu eram un băiat
cuminte. În vremea aceea tatăl meu măsura cam un metru și optzeci și trei
de centimetri , era destul de rotunjor și cântărea în jur de 95 kilograme. Ca
și copil , eu eram foarte mic și slab. Însă eram hotărât să port o pereche de
pantaloni. Tatăl meu a luat o pereche veche de pantaloni de-ai lui și i-a
tăiat de la genunchi; dar, bineînțeles, chiar și așa trebuiau să fie suflecați.
În ziua aceea am fost tare mândru. Mi-am luat pantalonii dincolo de un
tufiș, ca să-i pot pune pe mine ferit cu desăvârșire de priviri le lumii . Tatăl
meu și fratele meu, distrându-se de minune, cu toate că eu nu-mi dădeam
seama, mă așteptau de partea cealaltă a tufișului. Când m-am ivit,
amândoi au început să mă ia la glume. „Rodney,” mi-a zis fratele meu,
pleci sau vii?” Mi-a adus o bucată de sfoară și a zis, „La ce oră se înalță
balonul?” Și într-adevăr, când bătea vântul doream să fiu priponit de
pământ cu un țăruș. Nu-mi plăcea să fiu luat în râs, dar mi-am păstrat
pantalonii . Mi-am dat seama de șiretenia tatălui meu. Voia să mi se
scârbească de ei și să trec din nou la combinezon; dar știam că dacă
continuam să-i port se va plictisi în curând să mă vadă în costumația aceea
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extraordinară și îmi va
cumpăra o pereche cum
se cuvine.

A sosit o zi când am ajuns
să fim oaspeți i Prințului de
Wales, în Sandringham –
adică ne-am pus corturi le
pe proprietatea sa. Într-
una din zi le, am ajutat la
prinderea unor iepuri, iar
acești pantaloni s-au
dovedit foarte folositori.
De fapt, imediat ce iepuri i erau prinși, pantalonii au devenit o costumație
căptușită, căci i-am cărat acasă pe dinlăuntrul pantaloni lor.

În cele din urmă, tatăl meu mi-a cumpărat o pereche nouă de pantaloni de
velură, care îmi veneau bine, însă, foarte curând, am dat de bucluc cu
acești pantaloni. Într-o zi am dat de o găină care își făcuse tabăra afară
din ograda sa, într-un șanț și acolo avea un cuibar pl in de ouă. Am fost
foarte indignat pe găina aceasta că a pribegit atât de departe de la curtea
gospodarului. Am considerat că faptele ei erau neregulamentare și
neautorizate. Cât privește ouăle, poziția mea era foarte l impede. Le-am
găsit. N-am intrat în curtea nimănui să le fur. Din alt punct de vedere, s-au
așezat în calea mea și am considerat normal că erau ale mele, așa că mi-am
umplut buzunarele cu ele. Mi-a părut rău că a trebuit să las câteva din
ouăle acestea, însă n-aveam ce face. Capacitatea buzunarelor noilor mei

pantaloni era mai puțin
generoasă decât a celor vechi.
Următoarea mea dificultate cu
care m-am confruntat era cum
să ies din șanț fără să sparg
vreunul dintre ouă. Însă eram
un tânăr cu resurse și am
reușit. Acum îmi făceam drum
peste un câmp arat. Acest
lucru implica o muncă delicată
de pedestru. Deodată, am au-
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zit un om strigând și am crezut că mă vrea, iar eu nu aveam dorința de a-i
oferi un interviu. Așa că am fugit, și cum fugeam așa am căzut; iar când
am căzut ouăle s-au spart. M-am ridicat și privind în jur nu am văzut pe
nimeni. Omul despre care am crezut că mă urmărește doar îl strigase pe
un alt om care era în alt ogor. Este scris cu adevărat, „Cel rău fuge chiar și
când nu-l urmărește nimeni. ” Am crezut că am găsit acele ouă, însă m-a
prins conști ința. De atunci până în ziua de azi n-am mai găsit niciodată
ouă.

Voi năpăstui pe cititori i mei cu un alt episod al copilăriei mele. Era vremea
Bâlciului din Cambridge iar căruțele noastre erau oprite pe terenul târgului.
Distracția bâlciului conținea un circ imens, cred că era Circul Sanger. În fața
intrări i stătea clownul, pe care noi aveam obiceiul să-l numim „Pinafore Bil ly”
(ceva în genul „Comedianul în șorț”). Acesta este omul care iese afară și
preamărește minunile și meritele actelor, spune oamenilor că spectacolul e
gata să înceapă și-i invită să pășească înlăuntru. Cea mai mare ambiție a

mea, când eram un băiețel, era să devin un „Pinafore Bil ly”. Mi se părea că
acesta este apogeul celei mai înalte glori i umane și aș fi făcut orice ca să
dobândesc poziția aceasta, indiferent cât m-ar fi costat. Acum însă doream
să intru la circ, dar nu aveam nici un ban. Un om se plimba în jurul circului
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cu un bici lung în mâna sa îndepărtând băieți i , în caz că ar încerca să
se strecoare pe sub pânza cortului. M-am dus la acest purtător de bici
și m-am oferit să-l ajut. El era foarte ironic și mi-a zis, „Ce poți tu să faci?”
Am zis, „Voi face ce pot; voi ajuta să-i țineți departe pe băieți . ” Așa că mi-a
zis, „Foarte bine; ce vei face?” I -am răspuns, „Dumneavoastră dați ocol
într-un sens și eu în celălalt sens.” Ne-am înțeles, însă de îndată ce a
plecat să-și facă jumătatea de cerc și s-a întors cu spatele la mine, trecând
în dosul cortului, m-am strecurat pe sub marginea cortului. M-am gândit că
dacă fac așa mă voi trezi deodată în partea cea bună a circului, ca să
pot vedea spectacolul , însă în loc de aceasta m-am trezit într-un
întuneric beznă, într-o zonă stranie sub schelele locuri lor înălțate ale
circului. În acea zonă se țineau caii . Am realizat instantaneu că m-am
păcălit și spre groaza mea mi-am dat seama că un polițist, care-și făcea
rondul prin interior, venea spre mine. Mi se tăiaseră picioarele, dar din
fericire am văzut niște hamuri zăcând prin jur și apucând o cârpă de lângă
mine am început să lustruiesc hamurile cu sârguință. Când a ajuns
polițistul la mine a zis, „Băiete, e o slujbă tare ciudată ce ți-au dat să faci în
locul acesta.” „E o muncă foarte grea” i-am zis și am continuat cu lustruitul ,
mai cu zel ca oricând, fără să îmi mai ridic privirea către fața polițistului.
Mi-era frică s-o fac, pentru că știam că privirea îmi va trăda vinovăția. Apoi
pol ițistul a mers mai departe. Chiar nu mai știu cum mi-am croit drum în
interiorul circului. Oricum, m-am trezit stând jos pe cele mai bune locuri
pentru spectatori și sunt sigur că am atras foarte multă atenție căci, uite-mă
un băiețel sărac de țigan, îmbrăcat în raiați și catifea ședea printre toți
barosanii . N-am avut l iniște multă vreme. Conști ința mea a început
deodată să-mi spună, „Cum ai să ieși afară? Să nu îndrăznești să ieși pe
ușă, căci s-ar putea să te întâlnești cu purtătorul de bici căruia i-ai oferit
ajutorul. ” Mă simțeam ca un hoț sau ca un tâlhar. Nu am ieșit la ușă, ci
m-am cățărat prin altă parte. Nu prea îmi amintesc cum am ieșit din
această dilemă teribi lă, dar știu că am scăpat fără suferințe și eram foarte
bucuros, într-adevăr, să fiu din nou afară cu pielea întreagă.

Acestea sunt cele mai rele păcate pe care trebuie să le mărturisesc. Zilele
copilăriei, în ansamblu, au fost foarte nevinovate. Nu beam și nu înjuram.
Însă mi-e teamă că am spus o groază de minciuni. N-am avut ocazia să-mi
cultiv obiceiuri rele, căci toți tovarășii mei erau surori le și fratele meu, astfel
fi ind ferit de păcate majore prin puținele și l imitatele mele circumstanțe.
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Capitolul IV.

Etica țigănească

P robabil , acesta este locul potrivit ca să spun câteva cuvinte
despre etica țiganilor. De la început doresc să spun că poporul
meu are un caracter foarte înalt. N-am auzit vreodată de vreo

fetiță țigancă care să rătăcească. Nu spun că nu s-a întâmplat vreodată,
dar n-am avut cunoștință la corturi de vreo țigancă decăzută. Băiatului
țiganilor i se spune din zori le vieți i că el trebuie să protejeze și să
cinstească femeia. Pot să spun că lucrul acesta îl bea odată cu laptele
mamei și că el crește și devine un mare cavaler, foarte curtenitor. Țiganii
îndrăgostiți își fac curte pe lumina zilei și în văzul părinți lor lor. „Gaje”
îndrăgostiți probabil consideră că aceste condiți i sunt destul de difici le.
Țiganii îndrăgostiți nu ies la pl imbări la lumina luni i , nici nu se duc pe la
colțuri sau prin unghere unde nimeni nu-i poate găsi. Toate vorbele dulci
pe care un fecior țigan le spune unei fecioare țigănci trebuie rostite, dacă
nu în auzul părinți lor, cel puțin sub privirea lor.

Fratele meu Ezekiel și cu soția lui au fost prieteni din copilărie. Într-o zi, pe
când se apropiau de maturitate, Ezekiel stătea și vorbea fetei lui în
prezența mamei ei. Viitoarea mamă soacră a lui Ezekiel a zis, „Știu că voi
tineri i vreți să ieșiți la pl imbare. Veți avea o plimbare. Vin cu voi. ” Și
acesta este un gen de situație care se întâmplă fără abatere pe durata
curtări i țigănești . Îndrăgostiți i nu s-ar gândi vreodată să meargă singuri la
o plimbare, totuși țiganii nu consideră aceasta o piedică în calea unei
curtări plăcute și de succes. Rezultatul acestor obiceiuri e că la țigani
curtări le nu sunt mânjite de incidente neplăcute și necuviinciose. Inimile
flăcăilor și ale domnișoarelor sunt curate și această puritate este păzită de
părinți i lor ca pe aur. Țiganii , cu adevărat se mândresc cu puritatea
femeilor lor, iar asta spune mult pentru bărbați. Practic, toți țiganii se
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însoară. Există doar câteva fete bătrâne și câțiva burlaci bătrâni. Țiganii
soț și soție trăiesc în termenii cei mai intimi. Soția știe tot ce știe soțul ei.
N-aș zice că soțul țigan știe tot ce știe soția lui, mai mult decât știe un soț
„gajo” tot ce știe soția lui. De obicei ei au famil i i mari. Nu este o mai mare
defăimare, neîntemeiată, decât afirmația că țiganii fură copii . Ei au toate
motivele să nu facă așa ceva. Ei au destui copii propri i . Fratele bunicului
a fost tatăl a treizeci și unu de copii , iar un frate de al tatălui meu cred că a
fost tatăl a douăzeci și patru. N-am auzit vreodată ca ei să fi căutat să
adauge la numărul lor prin furt.

Tânăra pereche de țigani își începe
viața de cuplu cumpărând un vagon.
Acesta costă undeva între 40 și 1 50
de lire englezești și este procurat de
la un „gajo” meștesugar de căruțe.
Destul de ciudat, țiganii niciodată nu
învață meșteșugul de a-și face singuri
căruțe. Aceste căruțe rulotă sunt
foarte solide și călduroase și țin foarte
mulți ani. Tânărul soț, bineînțeles,
este fabricant de bunuri, iar soția sa
este comerciantul. Atunci când ea
pleacă de la căruță dimineața pentru
a-și face turele, stabilește cu soțul ei
unde va fi oprită căruța pentru noapte
și într-acolo se îndreaptă atunci când
truda zilei este sfârșită. În perioada
zilei , ea s-ar putea să fi mers între
douăzeci și patru și treizeci și șase de
kilometri. Țiganii au belșug de

mișcare și suficientă mâncare. Aceasta explică de ce au o sănătate foarte
bună. Dacă soțului i se refuză permisiunea de a-și parca căruța în locul
hotărât și trebuie să meargă înainte, el lasă vorbă soției unde se îndreaptă
lăsând în urma sa o dâră de iarbă.

Țiganii sunt foarte iubitori și foarte loial i unul față de celălalt. Ei sunt
respectuoși și chiar reverențioși față de vârsta înaintată. N-am avut
niciodată habar de vreo țigancă sau țigan care să-și fi sfârșit zi lele într-un
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azil de muncă. Tânărul țigan ar prefera să-și roadă carnea de pe degete
decât să tolereze așa ceva. Tineri i s-ar simți rușinați să-i abandoneze pe
cei care au făcut atât de mult pentru ei.

Țiganii nu-i urăsc pe "gaje," însă ei simt că aceștia sunt suspicioși și
neîncrezători cu privire la ei și că toți se tem de ei. Ei simt că toți „gaje”
sunt împotriva lor și prin urmare și ei sunt împotriva „gaje”-lor. Dacă li se
face vreun act de bunătate de către un „gajo”, nu mai termină niciodată să
vorbească de lucrul acesta. Ei își aduc aminte de aceasta toate zilele vieți i
lor și l i se spune despre acest lucru și copii lor lor. Destul de recent, mi s-a
adus la cunoștință o ilustrație destul de ciudată a acestei caracteristici .
Călătoream de la Cambridge spre Therford și l-am avut ca tovarăș de
drum pe un preot de la Biserica Anglicană. „Cu ceva ani în urmă,” mi-a
spus el, „a venit în parohia mea o famil ie de țigani. Tatăl era bolnav și
m-am dus ca să-l văd. I -am citit, m-am rugat cu el, iar soția mea i-a adus
niște supă hrănitoare. Acest om sărman a început să-L caute cu
sinceritate pe Hristos și am toate motivele să cred că s-a convertit. Am
continuat prietenia aceasta cu el. Atunci când a plecat din zona parohiei
mele și s-a dus câțiva kilometri mai departe am păstrat legătura și i-am
scris unui frate preot și am aranjat cu acesta să continue ceea ce am
încercat să fac pentru acest muribund. El a făcut cu bucurie lucrul acesta
și omul a trecut la cele veșnice bucuros că știa că păcatele i-au fost iertate.
Doi sau trei ani madupă aceea mergeam cu mașina dinspre Norwich când
m-am întâlnit cu doi țigani tinerei care aveau un măgar și pe care
intenționau să-l vândă în Norwich. Eu aveam nevoie de un măgar, așa că
m-am dat jos și am intrat în vorbă cu ei. I -am întrebat despre măgar. Ei
ziceau că-i unul foarte bun și din aparențe mă gândeam la fel. Apoi am
început să discutăm prețul. Am mai vorbit ceva cu ei, spunându-le unde
să ducă măgarul și când voi fi acasă ca să-l plătesc. Între timp am
observat cu oarecare neliniște că acești doi tineri făceau figuri ciudate.
Eram cât pe ce să batem palma când unul din ei mi-a zis, 'Sunteți cumva
dl. Așa-și-așa?' Da, eu sunt. 'Ei bine, domnule, am auzit de marea
dumneavoastră bunătate față de sărmanul „cutare” când era pe moarte și
noi nu putem să-ți vindem acest măgar: este unul rău; nu putem să te
păcălim; dar dacă ne îngăduiți vă vom da un măgar adevărat, un exemplar
bun. ' Și ei mi-au făcut rost de un animal frumos, care a muncit foarte mult,
pe care încă îl mai am și de care am fost încântat. ”
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Țiganii au darul muzici i înnăscut. De fapt, cred că singurul neam care s-a
născut muzician e cel al evreilor și țiganilor; și acesta este încă un punct de
atracție între cele două rase. Țiganilor le place să danseze în drum la
sunetul țambalului, harfei și viori i . Ei nu protestează dacă „gaje” vor să
privească, însă ar prefera ca aceștia să nu se bage în veselia lor. Le place
să-și trăiască viața în l ibertate deplină și fără interferență.

Dar vai! Este și o parte cu semnul minus la această socoteală morală.
Țiganii beau foarte mult. Berea este băutura lor. Ca regulă, consumă
băuturi tari doar din când în când. Ei nu beau doar de dragul băutului ci
doar atunci când se întâlnesc cu prietenii . Băutura este rezultatul înaltului
lor statut social. Ei pot să se abțină de la băutură zile, săptămâni și chiar
luni, însă atunci când încep să bea o fac până la capăt. Dozele și sticlele
nu-i satisfac. Găleți este ceea ce au nevoie; iar cheful se întinde uneori
aproape o săptămână. Țigăncile însă sunt abstinente; am cunoscut doar
una care era cu adevărat o bețivă. Apoi țiganii înjură, uni i dintre ei, într-
adevăr, groaznic. Ei nu se mint între ei ci îi mint pe „gaje”. Ei sunt plătiți să
mintă, ca să ghicească. Această afacere necurată, care a fost cu adevărat
constrânsă asupra lor de „gaje”, distruge conști ința țiganilor. Și aș dori să
știe toate femeile educate că de fiecare dată când ele plătesc pe o țigancă
pentru a le spune viitorul, ele fac mai difici lă calea pentru acea țigancă să
se întoarcă la Dumnezeu și să devină o creștină. Țiganii sunt de
asemenea hoți. Ei nu comit mari jafuri. Ei nu fură cai sau sparg bănci, nu
sunt tâlhari la drumul mare, nu sunt nici buni prea prea, nici răi de tot. Însă
ei iau cartofi de pe câmp sau fructe din l ivezi – însă atât cât le trebuie
pentru nevoile lor de moment. Cartofi i pe care-i iau de pe câmp sunt doar
atâți cât sunt necesari până ajung la următorul câmp sădit cu cartofi . De
asemenea, cu unele ocazii , pe timpul nopți își bagă vreo cinci sau șase cai
pe ogor ca să se hrănească și îi scot de acolo în fiecare dimineață. Ei mai
au și obiceiul să găsească lăstari tineri pe care îi folosesc la confecționarea
agrafelor de rufe și a coșuri lor de nuiele. Cei mai mulți dintre ei nici nu
visează vreodată că e vreun păcat sau că e ceva greșit în a face așa ceva.
Ei consideră aceste lucruri ca fi ind evenimente banale, naturale și obișnuite
din viața lor de zi cu zi.
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Capitolul V.

Tatăl meu și modul în care L-a găsit pe Domnul

S ă ne întoarcem la povestea vieți i mele. Am afirmat că țiganii
sunt foarte muzical i , iar tatăl meu este o bună ilustrare a
acestei afirmați i . El era un cântăreț la vioară foarte bun,

bineînțeles cânta după ureche. Tatăl meu povestește despre o întâmplare
din zi lele când învăța să cânte în cortul mamei sale. Bătrâna, draga de ea,
s-a săturat de zgomotul pe care-l făcea băiatul și i-a spus să se oprească.
Și fi indcă el nu se oprea, ea i-a spus: „Dacă nu te oprești voi stinge lampa.”
A și făcut asta. Însă, bineînțeles, aceasta n-a contat pentru tânărul
muzician; a continuat să cânte și bunica a zis, „N-am mai văzut un astfel de
băiat; poate cânta pe întuneric!”

Mulți ani tatăl meu a adăugat substanțial la câștigul său obișnuit cântând
din vioară pentru cei care dănțuiau în săli le publice de spectacol din
Baldock, Cambridge, Ashwell , Royston, Bury Sf. Edmunds și în alte locuri.
Chiar după moartea mamei, deși cântatul la vioară îl ducea în mare ispită,
tatăl meu a continuat această practică și uneori mă lua cu el. Când el
cânta, eu dansam. Eram un dansator foarte bun și la un anume punct din
programul seri i tatăl meu îmi zicea, „Rodney, acum fă o colectă” și eu
dădeam o tură cu pălăria în mână. În acest loc am absolvit eu cursuri le
pentru vocația de predicator. Dacă vreodată tatăl meu bea mai mult decât
era bine pentru el - de ajungea să nu mai știe dacă trăgea cu arcușul pe
prima sau a doua coardă - făceam încă o tură cu șapca mea. Ce colectam
în cazul acesta consideram partea mea de profit, căci eram membrul al
firmei „Smith & Fiul” și nici nu eram un partener pe care să-l ia somnul. Cât
de încântat eram dacă primeam câteva monezi, ca să le arăt apoi surori lor
mele! Aceste vizite împreună cu tatăl meu pe la berărie erau foarte
frecvente și când mă gândesc la zi lele acelea – eram nevoit să ascult la
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glume proaste și expresii le vulgare ale muncitori lor simpli – sunt uimit de
harul care m-a ocrotit și m-a împiedicat să înțeleg ce se spunea.

În tot timpul acesta, pe când tatăl meu ducea această viață de lăutar, de
cântăreț și de băutor, el era cercetat de Dumnezeu. Întotdeauna își spunea

rugăciuni le de seară și de dimineață
și Îi cerea lui Dumnezeu ca să-i dea
putere să biruie băutura, însă, de
fiecare dată când se ivea ispita în
calea lui, era biruit de ea. Era ca
pleava pe care o spulberă vântul. El
se înfuria pe sine după aceea, căci
fusese biruit așa de ușor. Era atât de
îngri jorat pentru sufletul său că nu se
mai putea odihni nicăieri. Sunt sigur
că, dacă ar fi fost în stare să citească
Cuvântul lui Dumnezeu (și el de
asemenea, privind în urmă la acele
zi le, este sigur de aceasta) ar fi găsit
calea vieți i .
Sora lui și soțul ei, care nu aveau
copii au venit să călătorească
împreună cu noi. Ea se descurca
nițel în citirea Noului Testament, și

obișnuia să-i citească tatălui meu despre suferințele lui Hristos și moartea
Sa pe cruce pentru cei păcătoși. Ea îi spuse tatălui meu că păcatele
oamenilor au fost acelea care L-au pironit pe cruce, și el simțea adesea că
el era unul din cei care L-au răstignit. Când el a început să plângă și i-a
zis, „O, ce cruzime să te porți așa cu El!” ea a fost adânc mișcată. Atunci
când noi copii i eram în pat și trebuia să fi dormit, îl vedeam pe tata, stând
lângă focul ale cărui flăcări erau singura lumină. Limbile de foc avântându-
se în sus în întuneric ne arătau o imagine tristă. Acolo era tata, cu lacrimi
curgându-i ca bulbucii din pâraiele de munte, vorbind cu sine însuși despre
mama și promisiunea făcută ei să fie bun. El își zicea cu voce tare, „Nu
știu să fiu bun,” și punându-și mâna pe inimă spunea, „Mă întreb când am
să-mi împlinesc această dorință: să am această povară luată. Când tata
era în starea aceasta, nouă copii lor ne fugea somnul. Stăteam întinși și
ascultam, neîndrăznind să vorbim, vărsând lacrimi. Când venea dimineața,
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de multe ori îi spuneam sorei mele și fratelui meu, „N-avem mamă și
curând n-o să avem nici tată.” Credeam că își iese din minți . Nu-i
înțelegeam nici dorința, nici povara. Toate acestea ne erau străine. Tatăl
meu a rămas în această stare de insomnie și de apăsare o vreme
îndelungată, însă ceasul el iberări i sale era aproape.

„Îndelung am așteptat în bezna de catran
Lumina strălucind la noi să se ivească:
Îndelung am simțit că toate câte le uram
Ne-au cufundat și mai adânc în noaptea deasă.”

Într-o dimineață am lăsat în urma noastră Lutonul. Sora mea mai mare era
în oraș vânzând bunuri le ei și tatăl meu aranjase s-o aștepte la marginea
drumului cu carul nostru. Când s-a oprit carul, tatăl meu s-a așezat pe
trepte, uitându-se melancolic spre oraș până la cl ipa întoarceri i fi icei lui și
gândindu-se fără îndoială, așa cum făcea mereu, la mama mea și la
nel iniștea lui. Stând așa a văzut două căruțe țigănești venind spre el, iar
când s-au apropiat a descoperit, spre marea lui bucurie, că erau ale frați lor
săi Woodlock și Bartholomew. Bine îmi amintesc acea întâlnire. Tatăl
meu era cel mai mare dintre cei trei și cu toate că era un om așa de voinic,
totuși el era cel mai scund dintre ei. Frați i lui erau la fel de surprinși și
bucuroși să se întâlnească cu tatăl meu precum era și el. Ei s-au

îmbrățișat și au plâns. Tatăl meu le-a
povestit de marea lui pierdere și ei
încercau să-l mângâie, iar soți i le celor
doi frați au căutat cât le-a stat în
putință să ne mângâie pe noi, copii i
fără mamă.

Cele două căruțe ale unchilor mei
erau așezate, peste drum, față în față
cu cea a tatălui meu. Cei trei bărbați
stăteau pe marginea drumului având
o părtășie frumoasă, iar cele două
soți i împreună cu copii i celor trei fa-
mil i i se adunau în jurul lor. După
puțin timp tatăl meu a început să
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vorbească de starea sufletului său. Le-a zis lui Woodlock și Bartholomew:
„Frați lor, am o mare povară de care trebuie să scap. Inima îmi este roasă
de o foame. Nu pot să mănânc, nu pot bea și nici nu pot dormi. Dacă nu-mi
potolesc acest dor, voi muri. ” Atunci și cei doi frați au zis: „Cornelius, și noi
simțim la fel. Am discutat despre asta unul cu altul săptămâni de-a rândul. ”

Cu toate că acești trei bărbați au fost departe unii față de alți i , Dumnezeu
lucra la inima lor în același timp și în același fel. Dintre întâmplări le
minunate, providențiale, ale lui Dumnezeu, pe care le-am auzit, aceasta
este cea mai minunată. Acești oameni erau flămânzi după adevăr. Ei nu
puteau citi și nu știau nimic din Bibl ie. Ei n-au fost învățați vreodată și știau
foarte puțin despre Domnul Isus Hristos. Lumina care s-a strecurat în

sufletul lor era „adevărata lumină
care luminează pe orice om
venind în lume.” „Yi când va veni
El [Duhul Sfânt], va dovedi lumea
vinovată în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata.”

În timp ce discutau au simțit că
tare bine ar fi să meargă la casa
lui Dumnezeu și să învețe despre
El, căci toți trei se săturaseră de
viața lor hoinară. Tatăl meu se
îndrepta spre Londra și s-a
hotărât cu tărie să meargă la o
biserică și să afle care era nevoia
sufletului său. Cei trei frați s-au
înțeles să meargă împreună și au
plănuit ca în drum să treacă prin
Cambridge. Au mânat căruța lor
spre capătul orașului Barnwell
unde se afla o berărie. Cei trei
vlăjgani, dar oameni simpli , au
intrat înlăuntru și i-au povestit
patroanei cum se simțeau. Sunt
sigur că nu se întâmplă frecvent

Cei trei frați : Bartholomew, Cornelius
și Woodlock
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ca o parte a lucrări i harului să se împlinească într-o berărie și cu o femeie
ca instrument în aceastră lucrare divină. Dar Dumnezeu lucra la inima
acestei patroane de berărie. Când frați i i-au vorbit, ea a început să plângă
și le-a zis, „Și eu sunt într-un fel acolo unde vă aflați și voi. Am o carte la
etaj care vi s-ar potrivi , căci mă face să plâng ori de câte ori o citesc." Ea
le-a adus cartea și le-a împrumutat-o frați lor ca s-o citească. Ei au ieșit în
drum ca să vadă ce le fac caii . Un tânăr care ieșea dintr-o clădire publică
s-a oferit ca să le citească din carte. Era Călătoria Creștinului. Atunci
când a ajuns la punctul unde povara Pelerinului îi cade din spate, când
acesta se uită la cruce, Bartholomew s-a sculat de pe scaunul de lângă
drum și pl in de entuziasm mergând încoace și încolo a strigat: „Asta-i ce
vreau, povara luată. Dacă Dumnezeu nu mă mântuie am să mor!” Cei trei
frați , în momentul acela, simțeau usturimea păcatului și plângeau ca niște
copilași.

Când a sosit duminica, cei trei frați au mers la Capela Metodistă Primară,
de pe strada Fitzroy, în Cambridge, de trei ori. La serviciul de seară a
predicat un oarecare Dl. Gunns. Povestindu-mi despre acea slujbă, tatăl
meu spunea: „Lucruri le pe care le spunea îmi răscoleau sufletul. Părea că
se referă chiar la mine. Am încercat să mă ascund în dosul unui stâlp în
capelă, dar el, uitându-se și arătând în direcția mea a zis: 'El a murit pentru
tine! ' Li s-a cerut celor care erau îngri jorați de soarta sufletului lor să vină
în față, iar la momentul rugăciuni i , predicatorul a venit unde stăteam și m-a
întrebat dacă eram mântuit. Am strigat, 'Nu; asta e ceea ce vreau. ' El a
încercat ca să-mi arate că Hristos a plătit datoria mea, însă vrăjmașul
sufletelor mi-a orbit ochii și m-a făcut să cred că eu trebuie să simt acest
lucru și abia apoi să-l cred, în loc să-L fi primit pe Hristos mai întâi prin
credință. Am plecat de la acea casă de rugăciune fi ind convins că sunt un
păcătos, însă nu eram încă un om convertit la credință."

Ne-am continuat drumul spre Londra și am ajuns la Epping Forest pe când
se lăsa întunericul. Tatăl meu a pus caii să pască în câmpul cuiva,
bineînțeles, intenționând să vină după cai dis de dimineață pentru a evita
să fie prins asupra faptei. În noaptea aceea a avut un vis. În vis călătorea
printr-o zonă de țară sălbatică mergând peste bolovani și stânci, spini și
mărăcini. Mâini le lui erau însângerate și picioarele zdrel ite. Mort de
oboseală și sleit de puteri a căzut la pământ. O persoană îmbrăcată în alb
a apărut și, în timp ce această persoană își ridica mâini le, tatăl meu a
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văzut semnul cuielor în ele și a realizat că este Domnul. Si lueta în alb i-a
zis tatălui meu, arătându-i mâini le, „Am suferit acestea pentru tine și atunci
când vei renunța la toate și-ți vei pune încrederea în Mine, te voi mântui. ”
Atunci tatăl meu s-a trezit. Acest vis arată cât de mult l-a impresionat
citirea Călătoriei Creștinului. El ne-a povestit visul la masă când s-a făcut
dimineața. Când a plecat să-și ia caii , conști ința lui sensibi lă i-a spus
foarte l impede și foarte apăsat că a făcut un rău. În timp ce scotea caii din
câmp și închidea poarta, și-a pus mâna pe poartă și adunându-și toată
hotărârea a zis, „Acesta va rămâne ultimul păcat știut pe care-l voi mai
comite vreodată cu voia.”

Tatăl meu tânjea acum din toată fi ința. Atunci erau mulți țigani în tabăra
din pădure, inclusiv tatăl și mama sa, frați i și surori le lui . Tatăl meu le-a
spus că a terminat-o cu hoinăreala și cu relele și că s-a hotărât să se
întoarcă la Dumnezeu. Ei l-au privit și au plâns. Apoi tatăl meu și frați i lui
s-au mutat cu căruțele în Shepherd's Bush și le-au staționat pe un teren de
construcție în vecinătatea capelei d-lui Henry Varley. Tatăl meu a vândut
calul , fi ind hotărât să nu plece din acel loc până nu găsește calea spre
Dumnezeu. Spunea tatăl meu: „Aveam de gând să-L găsesc pe Hristos
dacă El era de găsit. Nu puteam să mă mai gândesc la nimic altceva
decât la El. Eram convins că sângele Său a curs pentru mine. Apoi tatăl
meu s-a rugat ca Dumnezeu să-l îndrume spre un loc unde să poată afla
calea spre cer, și rugăciunea lui a fost ascultată. Într-o dimineață, a plecat
ca de obicei ca să caute calea spre Dumnezeu. El l-a întâlnit pe un om
care dregea drumul și a început să vorbească cu acesta – despre vreme,
împrejurimi și lucruri de genul acesta. Omul era binevoitor și simțitor, iar
tatăl meu a devenit și mai comunicativ. Omul, așa cum este providența
bună a lui Dumnezeu, era un creștin și i-a zis tatălui meu, „Știu ce vrei,
vrei să te convertești . ” „Habar n-am de așa ceva,” a zis tatăl meu, „dar Îl
doresc pe Hristos și sunt hotărât să-L găsesc.” „Ei bine,” a zis lucrătorul,
„deseară este o întâlnire la sala misiuni i din strada Latimer și voi veni să te
duc acolo.” Seara, dregătorul de drumuri a venit și i-a dus pe tatăl meu și
pe fratele lui Bartolomew la sala misiuni i . Înainte de a pleca, tatăl meu ne-a
zis, „Copii , nu mai vin acasă decât atunci când voi fi convertit” și eu i-am
strigat, „Tati , cine e acela?” Nu știam cine era acest Convertitor. Credeam
că tatăl meu a aiurit și m-am hotărât să mă duc după el. Sala misiuni i
creștine era arhipl ină. Tatăl meu a mărșăluit până a ajuns chiar în față.
Niciodată n-am știut că poate arăta așa de hotărât. Oamenii cântau un imn
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foarte cunoscut:

„Din rane sfinte-a' lui Isus
Izvor de sânge a curs
Și cine se cufundă-n el
Deplin s-a curăți . ”

Refrenul era „Eu cred, voi crede tot mereu, că Isus muri 'n locul meu.” În
timp ce ei cântau, mintea tatălui meu părea că s-a desprins de toți și toate.
„Părea”, zicea el, „ca și cum eu eram legat cu un lanț iar ei mă trăgeau
înspre tavan.” În agonia sufletului său a căzut pe podea inconștient și a
zăcut acolo tăvălindu-se și făcând spume vreo jumătate de oră. Eu eram
foarte speriat și am crezut că tatăl meu era mort și am strigat, „Aoleu! , tatăl
nostru e mort!” Dar și-a revenit, s-a ridicat în picioare și sărind în sus de
bucurie a exclamat, „Sunt convertit! ” De atunci el a vorbit de multe ori
despre această mare schimbare. Se plimba prin sală uitându-se la carnea
lui. Nu i se părea că are aceeași culoare. Povara lui dispăruse și spunea
oamenilor că se simțea atât de ușor încât dacă sala ar fi fost pl ină de ouă
ar fi putut umbla pe ele fără să crape vreunul.

N-am mai stat să văd restul programului. De îndată ce l-am auzit pe tatăl
meu zicând, „Sunt convertit, ” am mormăit în sinea mea, „Tata s-a convertit;
mă duc acasă.” Încă eram ignorant deplin cu privire la ce ar însemna
această mare tranzacție.

În noaptea aceea, când tatăl meu a ajuns acasă la căruță, ne-a adunat pe
toți în jurul său. Am văzut de îndată că vechea sa înfățișare măcinată, pe
care a purtat-o fața lui ani întregi, acum a dispărut și, într-adevăr, a
dispărut pentru totdeauna. Chipul său nobil se luminase cu ceva din
lumina aceea care răzbate dincolo de piscuri le veșniciei. Mi-am spus în
sinea mea cu uimire, „Ce cuvinte uluitoare sunt acestea, 'cred, voi crede,
că Isus a murit pentru mine'. ” Fratele tatălui meu, Bartholomew, s-a
convertit și el în seara aceea și cei doi au rămas destul de mult timp ca să
învețe cântarea și au cântat-o pe străzi tot drumul înapoi spre casă. Tata
s-a pus jos în căruță blând și tandru ca un copil . Și-a chemat la el, unul
câte unul, copii i săi orfani de mamă, începând de la cel mai tânăr, sora
mea, Til ly. „Nu vă fie frică de mine, dragii mei. Dumnezeu l-a trimis pe
tatăl vostru acasă o nouă creatură, și un om nou.” Și-a pus mâini le în jurul
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nostru atât cât puteau cuprinde cei cinci copii , sărutându-ne pe toți și ,
înainte ca să putem înțelege ce s-a întâmplat, s-a plecat pe genunchi și a
început să se roage. Nici eu, nici fratele meu, nici surori le mele nu vom
uita acea primă rugăciune. Încă mai simt influența ei sfântă asupra inimii și
sufletului meu; în furtună sau zile senine, în viață și în moarte aștept
binecuvântarea acelei prime rugăciuni. În noaptea aceea nu s-a l ipit
somnul de niciunul dintre noi. Tata cânta, „Cred, voi crede, că Isus a murit
pentru mine.” și în curând am învățat-o și noi.

Când s-au ivit zori le, dimineața l-a găsit pe tatăl meu plin de această viață
nouă și de această nouă bucurie. El a început să se roage din nou cu
copii i săi rugându-L pe Dumnezeu să-i mântuiască, iar în timp ce se ruga,
Dumnezeu i-a spus că trebuie să meargă și la ceilalți țigani care aveau
tabăra în același loc, cu totul aproape douăzeci de famil i i . A început de-a
dreptul să cânte în mij locul lor și le-a spus ce a făcut Dumnezeu pentru el.
Mulți dintre ei plângeau. Îndreptându-se spre căruța fratelui său
Bartholomew, l-a văzut pe acesta împreună cu soția și copii i săi pe
genunchi. Soția se ruga lui Dumnezeu pentru îndurare și Dumnezeu a
mântuit-o chiar atunci, în locul acela. Cei doi frați , Bartholomew și tatăl
meu au hotărât să facă o adunare pentru rugăciune într-unul dintre corturi,
iar fratele meu și sora mea mai mare s-au predat lui Dumnezeu. În total,
s-au hotărât să-L afle pe Hristos în acea dimineață, treisprezece țigani.
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Capitolul VI.

A murit vechiul Cornelius

I ar acum, au venit zori i unei noi vieți pentru tatăl meu. Se simțea atât
de nou pe dinlăuntru încât era convins că trebuie să fi fost și pe
dinafară. Și așa s-a și întâmplat. În căruță era o oglindă de mână.

Tatăl meu se examina neîncetat în ea. Se uita la el să se vadă tot, sau cel
puțin cât putea cuprinde oglinda iar când termina cu această inspecție
sumară își spunea, „Este acesta vechiul Cornelius?” Nu era. Vechiul
Cornelius murise. Noul Cornelius era o mare încântare și surpriză pentru
tatăl meu și tot așa pentru copii i lui . Așa cum este scris, „Căci dacă este
cineva în Hristos, este o făptură nouă: cele vechi s-au dus, iată că toate
lucruri le s-au făcut noi. ” Hristos face oameni noi și o nouă creație.

De îndată ce tatăl meu a început această viață nouă a trebuit să facă față
atacuri lor satanei. Atenția lui s-a îndreptat mai întâi spre vechea lui vioară.
A dat-o jos din cui și eu eram sigur că va cânta „Eu cred” și i-am cerut să
cânte aceasta. „Nu dragul meu” mi-a zis, „mă duc să vând această vioară.”
„Nu tati , n-o vinde; lasă-mă pe mine și pe Ezekiel să cântăm la ea,” i-am
spus eu. „Poți să ne înveți cum să cântăm.” Tatăl meu a zis, „Nu, vioara
asta a fost cauza ruinei mele. Ea m-a băgat în băutură și în păcat și în vici i
și în tovărășii rele. Ea nu-i va ruina pe băieți i mei. Nu mai are loc unde
sunt eu. Voi scăpa de ea și nu voi mai avea alta iarăși decât atunci când
voi simți că sunt destul de tare ca s-o stăpânesc.” Așa că tatăl meu a
vândut vioara și a început să predice la cei care au cumpărat-o de la el.

Foarte curând, cel de al trei lea frate, Woodlock, a fost câștigat pentru
Dumnezeu. Acest eveniment foarte important din viața lui a avut loc la
garderoba d-lui Varley. De îndată ce dl. Varley a aflat de convertirea tatălui
meu și a frați lor lui , i-a invitat la Cortul său. El a înălțat un cort mare de
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misiune pe locul unde era tabăra țiganilor și l-a numit Tabernacolul
Țiganilor. O doamnă a venit ca să învețe pe copii i țiganilor în timpul zi lei ,
iar seara veneau niște tineri și le citeau. Cei trei frați au făcut o alianță și
un legământ solemn între ei ca să nu renunțe niciodată la credință și să fie
împreună, nedespărțiți pentru lucrarea creștină. Acest legământ l-au ținut
până moartea a desfăcut legătura. Dacă îl doreai pe vreunul dintre ei
pentru o slujbă rel igioasă, trebuia să-i inviți pe toți trei. Acești trei bărbați
erau simpli ca niște copii . Unul dintre primele imnuri pe care le-au învățat
și pe care l-au îndrăgit cel mai mult să-l cânte era:

„Bunule Isuse, blând și umil
Pleacă-ți privirea spre un copil . ”

Și, de fapt, ei erau doar copii , se simțeau mereu copii și au păstrat toate
zilele vieți i lor cu adevărat un spirit de copil . Fiecare dintre ei era dulce
asemenea unei surori, tandru ca o mamă și jucăuș ca un pisicuț.
Îndrăgeau să cânte; și nouă copii lor ne plăcea de asemenea să cântăm.
Cât privește lucruri le mai profunde, încă nu înțelegeam nevoia de așa
ceva. N-aveam nici o carte și dacă am fi avut cărți , n-am fi putut să le
citim. Întâia noastră idee cu privire la Dumnezeu a venit din viața fumoasă
a tatălui în cortul țigănesc – o viață care era asemenea unei flori care se
deschidea și a cărei frumusețe ne-a câștigat pe toți . Dacă tata ar fi trăit un
fel de viață la întâlniri și alta în cortul țigănesc, n-ar fi putut să se bucure
astăzi de cei cinci copii ai săi care sunt mântuiți . Însă frumusețea
caracterului tatălui era văzută cel mai mult în viața sa trăită acasă. Nouă
ne plăcea nemaipomenit să-l avem doar pentru noi. Nimeni nu știa ca noi
ce caracter finuț și minunat avea el. Ori de câte ori eram ispitiți să facem
lucruri care erau îndoielnice, ne gândeam imediat la tata și dacă aveam
vreo bănuială că lucruri le pe care ne gândeam să le facem ar putea să nu-i
fie pe plac, renunțam imediat la ideea de a mai face acele lucruri. Viața
tatălui era ca drojdia care făcea să fermenteze întreg aluatul.

Într-o duminică dimineața, la vreo șapte sau opt săptămâni după
convertirea lor, cei trei frați au pornit să-și viziteze tatăl și mama. Bătrânul
cuplu era staționat în Loughton Forest, lângă High Beech. Au mers pe jos
tot acest drum de la Shepherd's Bush până la Loughton, iar când s-au
apropiat destul ca să fie auziți au început să cânte, „Bunule Isuse blând și
umil”. Bunica a auzit vocea copii lor săi și-i știa așa cum orice mamă i-ar fi
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cunoscut. S-a sculat și aruncându-și
priviri le ochilor săi obosiți peste tufișuri
și-a zis, „Asta-i bună, să vezi că vin
băieți i mei! ” Nu contează cât de bătrân
ești , atâta timp cât trăiește mama ta, tu
tot un băiat vei fi . Apoi bunica
întorcându-se spre bunicul i-a zis,
„Auzi Jim, ia ieși afară din cort și vezi
dacă aștia nu sunt băieți i mei. ” Iar cei
trei bărbați viguroși continuau să
mărșăluiască triumfant mai departe, cu
fețele mândre, zâmbitoare, strălucitoare
și cântând „Bunule Isuse blând și umil . ”
Apoi bunica le spune, „Ce-i cu voi, ce-ați
pățit?” „Oh,” spune tatăl meu, „mamă,
noi L-am găsit pe Hristos, L-am găsit pe
Isus; noi suntem convertiți ! ” Săracul
bunicul meu se învârtea în jurul cortului
zicând, „Băieți i mei au venit acasă ca să

mă învețe ce ar fi trebuit să-i învăț eu!” Curând bunica a pregătit o
mâncare pentru băieți i ei . „Acum, înainte de a mânca” a zis tatăl meu, „noi
întotdeauna ne rugăm” și au îngenunchiat toți . De îndată ce s-au ridicat de
pe genunchi, bunicul a început să plângă după îndurarea lui Dumnezeu și
a aflat curând pacea. Și fratele bunicului își făcuse tabăra acolo și el L-a
căutat și L-a găsit pe Mântuitorul de asemenea. Avea nouăzeci și nouă de
ani și a mai trăit după aceasta încă doi ani, murind de o moarte creștină
biruitoare. Bunicul și bunica aveau amândoi șaptezeci de ani și au mai trăit
cinci ani după convertirea lor.

Apoi frați i s-au întors la Londra și curând se găseau adânc implicați în
lucrarea creștină. Tuturor țiganilor de acolo l i s-a spus să plece de pe
terenul unde stăteau și Cortul Țiganilor a plecat odată cu ei. Tatăl meu a
închiriat un câmp cu o chirie de 25 de lire pe an și toți țiganii l-au urmat
acolo. Corturi le erau ridicate de jur împrejurul câmpului, având Cortul
misiuni i în centru, iar întâlniri le se țineau în mod continuu. Însă din nou au
dat de bucluc. Câțiva dintre cei care erau împotriva țiganilor creștini s-au
îmbătat, s-au bătut și au făcut o mare tulburare, care a rezultat în faptul că
țiganii au fost scoși afară din ținut. Continuam să călătorim câte puțin, în
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principal, între Cambridge și Londra. Lunile de iarnă le petreceam de
obicei în Cambridge și cele de vară în partea de est a Londrei. Tatăl meu
era preocupat ca ai săi copii să învețe să citească și ne trimitea câteodată
la școală. În felul acesta, crede tata, eu ar fi trebuit să fi avut cam cel mult
vreo șase sau opt săptămâni de școlire într-o anume iarnă. Aceste
săptămâni constituie toată cariera mea în academie. Am fost școlit
suficient ca să învăț l iterele alfabetului și un pic mai mult decât atât. Școala
era în Cambridge, centrul învățământului; deci sunt un om al Cambridge-ului.
În timp ce muncea zi de zi să-și întrețină copii i , tatăl meu împreună cu cei
doi frați ai săi nu pierdeau niciodată vreo ocazie de a predica Evanghelia în
capelă, în camera pentru misiune și în aer l iber.

Îmi aduc aminte de lucrarea lor din veri le anilor '73,
'74 și '75. Metoda lor de desfășurare a lucruri lor era
astfel: Tata își scotea vioara, căci la acestă vreme
avea alta pe care o folosea la întâlniri și care s-a dovedit
o mare atracție. El era acompaniat de cei doi frați ai săi
și de copii i celor trei famil i i . Începeau să cânte și tot
cântau până când se adunau trei sau patru sute de
oameni. Apoi începeau un serviciu evanghelistic.
Lucrarea care rămâne cel mai puternic în mintea mea
este cea care a avut loc la Forest Gate. Acolo era o
mare trezire, iar ca rezultat s-a înălțat o sală mare
pentru misiune, care cred că se află acolo chiar și
acum.

Cam pe la această vreme, tatăl meu și frați i săi au intrat în legătură
cu rev. Wil l iam Booth, fondatorul Misiuni i Creștine. Dl. Booth i-a încurajat
foarte mult în lucrarea lor și le-a spus că modul în care vor rămâne fericiți și
strălucitori era să lucreze pentru Dumnezeu. El i-a înduplecat pe cei trei
frați să facă o săptămână de misiune la Portsmouth. Orășelul a fost umplut
cu afișe care anunțau că cei trei țigani convertiți împreună cu „Scripca
Aleluia” aveau să vină. Atât de mare a fost succesul lucrări i încât acea
săptămână s-a extins la șase, iar nouă, copii lor din cortul nostru, având
tatăl plecat, ni s-au părut lungi aproape ca șase ani. Atunci când era
plecat, erau plecați pentru noi și tata și mama. Căci el era atât mamă cât și
tată pentru noi. Cele șase săptămâni ni s-au părut mai lungi nouă decât
copii lor unchilor mei, căci ei aveau mamele cu ei. În cele din urmă am fost



Gypsy Smith

41

înști ințați de ziua reveniri i sale. Credeam că va veni dis de dimineață și noi
eram pregătiți pentru el de la ora șase dimineața. Dar vai! Nu a venit
decât pe la șase seara. Era obiceiul lui ca atunci când venea acasă să ne
îmbrățișeze unul câte unul și să ne spună cuvinte tandre. Cu această
ocazie și cu altele, toți i-am dat întâietate celui mai mic copil , adică surori i
mele Til ly. Dup ea, venea rândul meu. Eram în spatele ei. Însă Til ly
stătea atât de mult în brațele tatălui meu că mi-am pierdut răbdarea.
„Ascultă!” i-am zis, „este rândul meu acum; dă-te la o parte!” „Foarte bine,”
a zis Til ly, „smulge-mă tu din brațele tatălui meu, dacă poți. ” Știam că nu
pot face asta; așa că i-am spus, „Las-o baltă, este destul loc și pentru
mine, vin și eu” și m-am dus. Este destul loc și în brațele Tatălui Ceresc
pentru toți oamenii . El își varsă iubirea peste copii i săi mai deplin și cu mai
multă tandrețe decât a făcut-o vreodată vreun tată pământesc; și
amintește-ți , nimeni nu ne poate smulge din brațele Tatălui nostru.

Tatăl meu era acum stăpânit de o dorință puternică de a merge la Baldock,
scena necazuri lor, cercetări i și treziri i sale. El cântase mulți ani cu vioara
sa în localuri le publice de acolo. Simțea că a făcut mult rău și că acum era
de datoria lui să facă ce putea să repare ce a stricat. A pornit împreună cu
frați i lui spre Cambridge. Obiceiul lor era ca în timp ce înaintau pe cale să
facă lucrare de evanghelizare, prin urmare înaintarea lor pe drum nu era
prea rapidă. S-au oprit să înnopteze chiar la marginea orașului Melbourne
și au oprit căruțele lângă drum. Caii erau legați de roți le căruței și l i se
dăduseră hrană din abundență. Apoi frați i s-au dus la culcare. La ora
patru dimineața s-a auzit o bătaie la ușa din față și o voce a strigat, „Alo!”

„Cine ești? A întrebat tatăl meu.
„Sunt un polițist și am venit să vă arestez.”
„De ce?”
„S-a dat o lege că dacă vreun țigan e găsit oprit pe o rază de douăzeci de
kilometri în jurul orașului să fie ridicat fără ordin sau decizie.”
„Să ai gri jă, ” a zis tatăl meu, „ce ai de gând să faci cu mine, pentru că sunt
un fiu al Împăratului! ”

Când tatăl meu s-a sculat și s-a îmbrăcat a văzut că erau patru polițiști
care-i așteptau pe frați . Li s-au pus cătușele la mâini ca unor răufăcători și
au fost duși pe jos la temniță cam vreo doi ki lometri distanță. Tot drumul,
cei trei frați convertiți le-au predicat polițiști lor și le-au spus că Dumnezeu îi
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va aduce la judecată dacă-L ignorau, că ei vor fi martori împotriva lor în
ziua aceea mare și vor declara în prezența Domnului Isus Hristos că i-au
avertizat cu credincioșie să fugă de mânia viitoare. Ofițeri i n-au spus un
cuvânt și au continuat să mărșăluiască. E foarte l impede că n-au mai avut
niciodată deținuți ca aceștia până atunci și nici n-au auzit vreodată un
discurs așa de lung cum au avut în noaptea aceea. Căci tatăl meu le-a
predicat o predică lungă de doi ki lometri. În celule, țiganii au căzut în
genunchi să se roage și I -au cerut lui Dumnezeu să se atingă de inima
polițiști lor. Apoi au cântat:

„El nimicește puterea păcatului ascuns,
El face captivi i l iberi. ”

Gardianul le-a zis că nu trebuie să facă așa gălăgie mare. Țiganii l-au
întrebat dacă a citit despre Pavel și Si la care au fost puși în temniță, și el a
zis, „Da.” Apoi ei i-au întrebat pe polițiști dacă știau ce au făcut Pavel și
Si la. Ei au început să cânte din nou:

„Sângele Lui poate spăla pe cel mai păcătos;
Sângele Lui îmi dă biruința.”

Gardianul le-a dat niște preșuri ca să le țină de cald și soția lui le-a adus
cafea fierbinte, pâine și unt. Tatăl meu i-a dat femeii un mic tractat cu titlul
„Sângele lui Isus spală orice păcat, ” și i-a spus istoria morți i Domnului
pentru cei păcătoși. Ea sorbea fiecare cuvânt și s-a predat Domnului chiar
acolo, în cl ipa aceea primindu-L pe Hristos ca Mântuitorul ei. Dimineața,
frați i au fost aduși înaintea magistrați lor și au fost amendați fiecare cu 25
de șil ingi, sau în cazul că nu plătesc să facă paisprezece zile de
închisoare. Ei nu aveau bani, însă amenzile lor au fost plătite, neaflând
niciodată de cine.

Când au ajuns frați i țigani la Baldock au povestit oamenilor că au fost
închiși în Melbourne, iar vestea s-a împrăștiat în toate părți le, făcând ca
interesul pentru aceste întruniri să crească foarte mult. Prima întrunire s-a
ținut afară în fața unui local și proprietăreasa împreună cu fi ica ei s-au
convertit. Întruniri le se țineau pe o pășune și mulțimile erau atât de mari
încât au fost trimiși pol ițiști pentru a păstra ordinea.



43

Capitolul VII.

Crăciunul din cort
O poveste cu trei budinci cu prune

C ând tatăl meu și frați i săi călătoreau prin țară, călătoreau
împreună cu toată famil ia. Până acum tatăl meu se rugase cu
surori le mele Emily și Lovinia și cu fratele meu Ezekiel ca ei să

intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ei s-au predat Domnului în ordinea
vârstei lor. Eram eu la rând și în inima mea Îl căutam și eu pe Dumnezeu.
Tatăl meu se ruga în mod continuu în auzul meu, „Doamne, mântuiește-l și
pe Rodney al meu!”

În toată această vreme tatăl meu era foarte sărac și, într-o iarnă în Cam-
bridge, ne aflam în cea mai mare strâmtorare. Tatăl meu stătea în căruța
sa cu fața serioasă și tristă. În ziua aceea, știam că o mătușă făcea
cumpărături pentru sărbătoarea Crăciunului care avea să fie a doua zi.
Acest lucru mi-a stârnit interesul și ca toți băieți i , voiam să știu ce vom
avea și noi de Crăciun și l-am întrebat pe tatăl meu. „Nu știu dragul meu,”
mi-a răspuns încet. Nu era nimic în casă și el n-avea nici un ban. Atunci
diavolul a venit și l-a ispitit. Vioara lui stătea atârnată de perete și s-a uitat
la ea disperat și s-a gândit în cugetul său, „Dacă mi-aș lua vioara și m-aș
duce la un local să cânt oamenilor de acolo, ar avea și copii i mei o masă
bună de Crăciun.” Însă ispita a fost biruită în scurt timp. Tatăl meu a
îngenunchiat și a început să se roage. El I -a mulțumit lui Dumnezeu
pentru bunătatea Lui față de el, iar când s-a ridicat de pe genunchi le-a zis
copii lor săi, „Nu știu sigur ce vom mânca de Crăciun dar știu că vom
cânta.” A început să cânte cu o inimă veselă:

„Purta-va Domnul de gri jă 'ntr-un fel,
Nu cum vreau eu,
și nici nu cum vrei tu,
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Purta-va Domnul de gri jă 'ntr-un fel,
Așa doar cum vrea El. ”

Chiar atunci, pe când cântam noi, s-a auzit o bătaie la ușa căruței.

„Cine-i acolo?” a strigat tatăl meu.

Era bătrânul misionar din Cambridge, dl. Sykes.

„Sunt eu, frate Smith. Dumnezeu este bun, nu-i așa? Am venit ca să-ți
spun cum va purta de gri jă Domnul. Într-un magazin din orașul acesta sunt
trei picioare de oaie și alte al imente care sunt pentru tine și frați i tăi. ”

A fost nevoie de o roabă pentru a aduce acasă provizi i le. Frați i n-au aflat
niciodată cine le-a dat aceste bunuri. Dar Cuvântul lui Dumnezeu S-a
dovedit adevărat:

„Cei ce umblă în neprihănire nu vor fi l ipsiți de nici un bine.”

Îmi amintesc foarte bine una dintre năzbâti i le mele din acele zi le. Eu și cu
sora mea Til ly eram pe teren și vindeam bunuri le noastre. Acum țiganii
erau foarte bine cunoscuți în orășel. Mergând din ușă în ușă am ajuns la
casa doamnei Robinson, soția unui predicator baptist. Ea îi cunoștea bine
pe tatăl meu și pe frați i lui și ne-a adus niște lucruri pentru noi. Apoi, după
ce negoțul s-a încheiat, a început să ne vorbească cu blândețe și a
încheiat dându-ne trei pachete, câte unul pentru fiecare dintre cei trei frați .
Le purtam cu un aer triumfător. Însă n-am putut rezista ispitei de a
deschide pachetele de hârtie ca să vedem ce conțineau. Spre marea
noastră desfătare am descoperit trei budinci cu prune. Amândoi am

început să mâncăm din câte una. Dar ne-am trezit spre dezamăgirea
noastră că erau doar semipreparate și atunci ne-am dat seama – dacă am
fi fost mai mari și mai înțelepți am fi real izat mai devreme – că nu trebuia
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să ducem acasă la unchii noștri aceste budinci pe care am început să le
mâncăm. Pe cea rămasă neatinsă am dus-o acasă ca niște copii
responsabil i și am dat-o tatălui nostru, crezând că s-a încheiat chestiunea.
Câteva zile mai târziu, d-na Robinson s-a întâlnit cu unchiul Bartholomew
și l-a întrebat dacă i-a plăcut budinca? El s-a uitat la ea nedumerit. Ce
budincă cu prune? Nu știa de nici o budincă cu prune. Ar putea fi așa
drăguță să-i explice ce voia să spună? D-na Robinson i-a spus că a dat
copii lor lui Cornelius Smith trei budinci, câte una pentru fiecare frate.
Unchiul Bartholomew a fost nevoit să declare că aceasta nu a ajuns
niciodată la el. A vorbit despre chestiunea aceasta cu tatăl meu și, ca să
închei pe scurt toată situația, tatăl meu ne-a explicat-o foarte clar.
Din acea zi, niciodată n-am mai avut nici cea mai mică poftă de budincă cu
prune și cred că și sora mea Til ly împărtășește la fel ca mine această
particularitate dobândită.

Destul de recent, domnișoara Robinson, fi ica d-nei Robinson, care este și
o lucrătoare renumită ce are legături cu YWCA, m-a întâlnit la o misiune și
m-a întrebat, „Tu ești băiețașul țigan care se pricepe la budinci cu prune?”
Instantaneu mi-a venit în minte incidentul și am râs împreună cu poftă.
Însă, dați-mi voie să spun tuturor prietenilor mei mai tineri, „Să știți că
păcatele vă vor ajunge.” Nu poți nici măcar să mănânci budinci le unchilor
tăi fără a fi descoperit și pedepsit pentru aceasta.

Iar aceasta îmi aduce aminte cum, înainte de afaceri le mele cu d-na
Robinson, am înșelat pe cineva cu un cuib de vrăbii ca fi ind unul de
cinteze și luând banii pe el ca și cum ar fi fost al celor din urmă.
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Capitolul VIII.

Ivirea luminii

Î
nsă, cu toate că eram o năzbâtie de băiețel, de fapt nu eram un băiat
chiar rău. Știam în inima mea ce învăța rel igia. Am văzut aceasta în
vieți le noi ale tatălui, surori lor și fratelui meu. Am văzut schimbarea

minunată din casa noastră
țigănească – transformarea
care a avut loc acolo. Chiar
dacă nu am simțit-o, cel puțin
am văzut scena transformării și
în inima mea era o tânjire
adâncă după experiențele ieșite
din comun, pe care știam că le-a
avut tatăl meu. Îmi aduc bine
aminte de o vizită pe care a
făcut-o tatăl meu la Bedford
cam în acea vreme. N-am să
uit vreodată gânduri le și
simțămintele mele pe care le
aveam în timp ce niște oameni
ne vorbeau de John Bunyan.
Ne-au dus să vedem biserica
unde obișnuia să predice și
ne-au arătat monumentul lui .
În timpul cât am stat în oraș,
petreceam o parte din fiecare zi
lângă acest monument. I -am
auzit pe oameni că el ar fi fost
un tinichigiu și un mare păcătos, John Bunyan
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dar s-a convertit și prin bunătatea lui a devenit mare. Și ah, cum stăteam și
priveam în sus cum stătea pe acel piedestal și doream să fiu bun ca el. Mă
întrebam dacă voi trăi întotdeauna în „căruță” și voi duce o viață fără rost. Am
mers în satul unde John Bunyan s-a născut și am intrat în casa în care a trăit.
Stăteam acolo și plângeam și doream să-L găsesc și eu pe același Isus
Hristos care l-a făcut pe Bunyan ceea ce el a fost. În mintea mea n-am
scăpat niciodată din vedere acele viziuni strălucitoare care m-au vizitat pe
când eram în Bedford. În mintea mea am înțeles că rel igia era un fel de lucru
care mai întâi punea stăpânire pe capul casei și apoi se cobora în ordinea
nașteri i . Inima mea era apăsată întrucât simțeam că stau în calea surori i
mele Til ly, care era mai tânără decât mine. Îmi aduc aminte că într-o seară
stăteam pe trunchiul unui copac bătrân, nu departe de cortul și căruța tatălui
meu. Iarba crescuse cât mine de înaltă în jurul trunchiului prăbușit. Mă
dusesem acolo să mă gândesc, căci eram foarte apăsat și aveam o dorință
arzătoare să-L iubesc pe Mântuitorul și să fiu un flăcău cuminte. Mă
gândeam la mama mea din cer și mă gândeam la viața frumoasă a tatălui
meu, a fratelui și a surori lor mele pe care o trăiau și mi-am zis, „Rodney, ai de
gând să rătăcești ca un băiat țigan sau ca un bărbat țigan fără nădejde, sau ai
de gând să fi i un creștin și să ai un țel clar pentru care să trăiești?” Totul era
l iniștit și aproape puteam să-mi aud bătăi le inimii . Ca răspuns la întrebarea
mea m-am trezit auzind vocea mea: „Prin harul lui Dumnezeu, voi fi un creștin
și-mi voi întâlni mama în ceruri! ” Mă hotărâsem. Cred că am fost la fel de
primit de Domnul Isus în acea zi la fel cum sunt acum, căci hotărâsem cu
toată inima mea să trăiesc pentru El. Alegerea mea a fost făcută pentru
totdeauna și dacă L-aș fi mărturisit atunci pe Hristos cred că mărturia Duhului
ar fi fost a mea, acea mărturie care dă unui om certitudinea că este primit.
Știam că I-am spus „Da” lui Dumnezeu. Am făcut însă greșeala că nu mi-am
mărturisit decizia mea în mod public și cred că mii de oameni fac la fel.
Diavolul le spune să o treacă sub tăcere. Aceasta este o șmecherie prin care
îi văduvește pe sute de oameni de lumina și bucuria mântuiri i lui Dumnezeu.

Totuși nu eram încă mulțumit. Câteva zile mai târziu, într-o seară, m-am
abătut pe la o capelă metodistă primară de pe strada Fitsroy, Cambridge și
acolo am auzit o predică ținută de rev. George Warner. Destul de ciudat, nu
pot să-mi aduc aminte nici un cuvânt din ce a spus dl. Warner, însă m-am
hotărât în inima mea la serviciul acela că dacă va veni ocazia mă voi preda lui
Hristos în mod public. După predică s-a ținut o întrunire de rugăciune și dl .
Warner i-a invitat pe toți cei care doreau să se predea Domnului să vină în
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față și să îngenuncheze la balustrada altarului. Am fost primul care m-am
dus în față. Nu știu dacă mai era cineva acolo sau nu. Cred că nu. În timp
ce mă rugam, congregația cânta:

„Nu pot decât pieri de merg,
sunt hotărât să-ncerc,
căci dacă stau departe știu
voi muri pentru vecie.”
Și:
„Cred, voi crede,
Că Isus a murit pentru mine,
că și-a vărsat sângele pe cruce
de păcat să mă elibereze”.

Îndată s-a apropiat de mine un om în vârstă, cumsecade, un bătrân cu
plete dalbe, care m-a cuprins de umeri cu mâna sa și a început să se roage
cu mine și pentru mine. Nu-i știam numele. Chiar și acum nu-i cunosc
numele. I -am spus că m-am predat Domnului Isus pentru aici și pentru
veșnicie – să fiu al Lui pentru totdeauna. El mi-a zis: „Trebuie să crezi că
El te-a mântuit. 'Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă
copii ai lui Dumnezeu. '” „Bine” i-am zis prietenului meu bătrân, „nu mă pot
încrede în mine însumi, căci nu sunt nimic; și nu mă pot încrede în ce am,
căci n-am nimic; nu mă pot încrede în ceea ce știu, căci nu știu nimic; și pe
cât pot să-mi dau seama prietenii mei sunt la fel de rătăciți ca și mine.”

Deci atunci și acolo m-am încredințat și m-am predat lui Isus Hristos prin
simpla mea credință. Știam că El a murit pentru mine; știam că poate să
mă mântuiască și credeam că El este la fel de bun ca și Cuvântul Său. Și
astfel lumina a răzbătut și a venit încredințarea. Știam că dacă nu eram
ceea ce trebuia să fiu cel puțin nu voi mai fi vreodată ceea ce am fost. Am
mers acasă și i-am spus tatălui meu că rugăciuni le lui au fost ascultate și el
a plâns cu mine cu lacrimi de bucurie. Întorcându-se spre mine a zis,
„Spune-mi cum ști i că ești convertit?” Asta era o întrebare de încurcătură
pentru un tânăr convertit. Habar n-aveam ce să zic, dar punând mâna pe
inima mea, i-am zis, „Tati , îmi simt caldă inima.” Aveam nițel din
simțămintele pe care le aveau ucenici i pe când vorbeau cu Isus pe drumul
spre Emaus: „Oare nu ne ardea inima în noi?” Data convertiri i mele a fost
1 7 noiembrie 1 876.
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Ce mult s-a bucurat tatăl meu că m-am întors la Domnul. Mi-a zis: „Știam că
ești um băiat dintr-o bucată așa că înainte să te mânjească diavolul te-am
dorit cu gelozie pentru Isus. Știam că te vei hotărî într-un fel sau altul . Îmi
dădeam seama că sunt în tine mari posibi l ități pentru Isus Hristos.”

Bineînțeles, a doua zi de dimineață a trebuit să plec să vând bunuri le mele ca
de obicei. Prima mea dorință a fost să văd din nou acel locușor unde am
îngenunchiat noaptea trecută, înainte ca să încep lucrul meu din ziua aceea.
Stăteam acolo de câteva minute și priveam micuța capelă, aproape
închinându-mă la locul acela. Cum stăteam așa, am auzit târșâit de picioare
și întorcându-mă l-am văzut pe bătrânelul care îngenunchiase lângă mine.
Mi-am zis în sinea mea, „Acum că am marfa mea cu mine – agrafe de rufe și
obiecte de tinichea – va vedea că sunt un țigan și nu mă va băga în seamă.
El nu va vorbi cu un băiat de țigan. Nimănui nu-i pasă de mine decât tatălui
meu.” Însă n-am avut dreptate. Văzându-mă și-a adus imediat aminte de
mine și a venit ca să vorbească cu mine, cu toate că umbla cu mare greutate
și cu ajutorul a două bețe. Luându-mi mâini le în ale sale, părea că privește
chiar în adâncul sufletului meu. Apoi mi-a zis: „Domnul să te binecuvânteze
băiatul meu. Domnul să te păzească băiatul meu.” Doream să-i mulțumesc,
însă cuvintele nu voiau să iasă. Mi se pusese un nod în gât și gânduri le mele
erau prea adânci ca să poată fi rostite. Lacrimile mele aveau zăvorâte în
odăile lor arginti i cuvintele pe care l imba nu le putea rosti .

Scumpul acesta bătrânel a plecat mai departe, l-am văzut dând colțul
dispărând din priviri le mele pentru totdeauna. Nu l-am mai văzut niciodată.
Însă atunci când voi ajunge în țara gloriei, îl voi găsi pe acel bătrân scump și
în timp ce îngeri i vor striga și aplauda și în timp ce mulțimile care au venit la
Hristos prin băiatul țigan vor cânta de bucurie, eu voi mulțumi acestui mare
sfânt pentru strângerea sa de mână și pentru cuvintele „Dumnezeu să te
binecuvânteze!” rostite. Pentru că el m-a făcut să simt că îi pasă cu adevărat
de sufletul unui țigănuș și la cineva din afara cortului țigănesc. Bunătatea lui
mi-a făcut mai mult bine decât mi-ar fi făcut atunci o mie de predici. A fost o
inspirație care niciodată nu m-a părăsit și care a contat pentru mine mai mult
decât pot descrie. Mulți tineri convertiți , care ar fi fost păstrați și păziți pentru
Biserica lui Dumnezeu și făcuți folositori în ea, sunt pierduți de către aceasta,
din cauza lipsei unei astfel de bunătăți ca aceea de care am avut parte în acea zi.
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Capitolul IX.

Învățând să citesc și să scriu - predicând
câmpului cu gulii - cântând Evanghelia prin cocioabe

C red că odată cu convertirea mea a venit și trezirea intelectului
meu, căci am văzut lucruri le și le-am înțeles cum nu mi se mai
întâmplase niciodată. Toate aveau o nouă semnificație. Deja

începusem să știu a citi cuvintele pe litere, dar acum dorința pentru citit a
crescut enorm. Acum aveam un motiv pentru care să învăț și mi se părea
că am, nu știu cum, convingerea că într-o bună zi voi predica Evanghelia.
Atunci când m-am convertit știam să citesc pe litere și înțelegeam în citire
doar cuvintele formate dintr-o singură silabă. Îmi făcusem obiceiul să iau
Bibl ia și, în cortul tatălui sau în vreun colț de câmp, departe de toți , să
încep a o citi , dar vai! uneori cu susul în jos. Multe au fost cl ipele când
plângeam și mă rugam deasupra Bibl iei . Doream ca inima mea să fie
umplută de sufletul ei.

Într-o zi treceam pe lângă o placardă imensă scrisă cu litere auri i pe un
fond roșu. De fapt, dacă mă ajută memoria bine, era firma unei berări i . Mă
uitam la ea cu uimire și nel iniște. Eram așa de dornic să știu ce zicea.
A trecut o doamnă care mergea la piață și am rugat-o să-mi citească
semnul. „De ce vrei să citești asta?” m-a întrebat ea. „Oh,” i-am răspuns,
sunt tare curios să știu ce zice.” Apoi ea a citit cuvintele, iar eu i-am
mulțumit. M-a întrebat dacă știu alfabetul și i-am răspuns, „Da, pot să-l
spun de la început și de la sfârșit. ” Ea m-a bătut pe umăr și mi-a zis. „Ai
să reușești într-o bună zi. ” Cuvintele ei amabile s-au întipărit adânc în
mintea mea.

Primele mele cărți au fost Bibl ia, un Dicționar Englez și Dicționarul Bibl ic
editat de Profesorul Eadie. Dicționarul Bibl ic îmi fusese dat de o doamnă.
Bănuiesc că i-o fi spus tatăl meu că aveam dorința să ajung să predic. Pe
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aceste trei volume mărețe – căci pentru mine ele erau mărețe – obișnuiam
să le car subsioară. Surori le și frați i mei râdeau de mine, dar mie nu-mi
păsa. „Într-o bună zi le voi citi , ” ziceam „și voi și predica.” Nu pierdeam
nici o ocazie de a progresa și puneam totdeauna întrebări. Eu mai cred în-
că în folosirea continuă a întrebări lor. Dacă dădeam de ceva ce nu
înțelegeam, întrebam ce înseamnă – nu-mi era rușine. Dacă auzeam un
cuvânt nou, obiceiul îmi era să dau fuga la dicționarul meu. Îl țineam
întotdeauna lângă mine atunci când citeam sau încercam să citesc.

Apoi am început să exersez predicarea. Într-o duminică, am intrat într-un
câmp cu guli i și am predicat foarte elocvent acelor gul i i . Aveam o
congregație foarte mare și care era foarte atentă la ce ziceam. Nimeni nu
a încercat să plece.

În timp ce mergeam de-a
lungul drumului, cu coșul meu
sub braț obișnuiam să înaintez
predicând. Știam foarte multe
pasaje din Scriptură și multe
cântări, iar discursuri le mele
erau formate din toate acestea
țesute laolaltă. De asemenea,
tatăl meu a început să-și dea
seama că acest lucru nu era
doar o ambiție copilărească
și m-a încurajat la aceasta.
Un domn, pe nume Goodman
din Brandon, l-a sfătuit pe
tatăl meu să mă trimită la
Colegiul Păstori lor, înfi ințat
de dl. Spurgeon, și am fost
foarte entuziasmat de această
idee. Dar evenimentele s-au
desfășurat în așa fel încât
niciodată această intenție nu s-a dus la bun sfârșit.

Tot în acest timp am făcut prima mea frântură de adevărată lucrare
creștină. Într-o zi, îmi chemam clienți i strigându-mi marfa și eram tot timpul

Câmp cu guli i
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dornic să prind o ocazie de a le spune oamenilor despre Isus. M-am dus la
o casă foarte mare și două domnișoare de casă au ieșit la ușă să mă vadă.
Am început să le predic despre Mântuitorul și am descoperit că amândouă
erau niște fete creștine. M-au chemat în bucătărie unde am avut împreună
o mică conversație. Pe masă se afla o cutie de colectă, despre care mi-au
spus că era una din acele cuti i de strângere de fonduri pentru Societatea
Britanică Bibl ică pentru Străinătate. Le-am cerut o cutie. Patronul lor era
secretarul Societăți i Bibl ice pentru Cambridge și atunci când ele i-au
povestit, el mi-a dat o cutie. Am cărat cutia aceasta în coșul meu multe
săptămâni, colectând monede pentru Societate. Atunci când am dus cutia
înapoi omului care mi-a dat-o, colectasem undeva între 1 5 șil ingi și o l iră.
Niciodată în viața mea nu mă simțisem atât de mândru.

Eram în relați i foarte bune cu femeile din sate. După ce îmi dădeam toată
sil ința ca să le fac să-mi cumpere bunuri le, le spuneam, „Ați dori să vă cânt
ceva?” Și ele de obicei spuneau „Da.” Uneori se adunau destul de multe
dintre ele în bucătăria vreunei vecine (ca să mă asculte) și eu le cântam
cântare după cântare, iar apoi aveam posibi l itatea să le spun despre mine,
că nu aveam mamă, că Îl iubeam pe Isus și că eram hotărât să fiu băiatul
Său toată viața mea. Uneori sărmanele suflete plângeau la povestea mea.
Am ajuns să fiu cunoscut ca „băiețelul țigan cântător.” Într-o zi, una dintre
aceste femei i-a vorbit surori i mele mai mari despre fratele ei, și sora mea a
zis, „Care frate?” „Oh,” a răspuns ea, „cel care cântă și își întinde gâtul ca
un boboc de gâscă.” Atunci puteam cânta cu mare putere, cu toate că în
zilele acelea eram foarte mic și slab. Cântarea mea preferată era:

„Din rane sfinte-a' lui Isus
Izvor de sânge a curs
Și cine se cufundă-n el
Deplin s-a curăți . ”

Este o doamnă în vârstă, care încă mai trăiește în West Ratton, care a
cumpărat un mosor de ață de bumbac de la mine, atunci când eram un
băiețel, și care mi-a îngăduit să conduc un serviciu în bucătăria sa. Nu s-ar
despărți de acel mosor de bumbac pentru nimic în lume. Cred că acele
slujbe cântate au fost o mare binecuvântare. Eram căutat în special de cei
tineri din case. Pe când abil itatea mea de a citi a crescut, am învățat pe de
rost capitolele 53 și 55 din Isaia și capitolul 1 5 din Sf. Luca. Cu unele
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ocazii am vorbit pe baza unuia dintre aceste capitole la lecția ce se ținea la
întruniri le tatălui meu. Tatăl meu și cei doi frați ai săi erau, bineînțeles,
totdeauna implicați în lucrarea evanghelistică și obișnuiam să cânt cu ei.
Tatăl meu spune că încă se mai întâlnește de multe ori cu oameni în vârstă
care pomenesc de zilele acelea.

În primăvara anului 1 877 ne-am mutat din Cambridge la Londra, călătorind
în căruțele noastre. Am făcut călătoria în etape ușoare, drumul luându-ne
cinci sau șase zile. Frați i Țigani țineau servici i în aer l iber în satele prin
care treceau. Venirea lor era anunțată cu plăcere și entuziasm. Era o
privel iște aleasă: acești trei oameni mari, pl ini de entuziasm și dedicați ,
stând în aer l iber, cu copii i în jurul lor, cântând și predicând Evanghelia. Un
om sărac a venit să ne asculte. Cântarea pe care au cântat-o și pe care
tatăl meu a intonat-o cu vioara se numea, „Vei merge și tu?” Acel om a
venit, a bătut cu degetul pe spatele viori i și a zis, „Nu a zis vioara asta
bătrână: 'Vei merge și tu?'” Vioara și-a dobândit o mare faimă, știută ca
„Scripca Aleluia” și oamenii obișnuiau să vină de la mari distanțe la
întruniri , uneori doar ca s-o vadă.

Pe timpul veri i am avut corturi le puse pe o bucată de pământ dintr-un
șantier din Forest Gate. Într-o zi eram plecat ca să-mi vând bunuri le, sau
să încerc să le vând. Reușita mea varia considerabil . O zi bună însemna
că am avut un câștig net, probabil de doi și l ingi și șase peni. Aceasta
insemna vreo șapte șil ingi și șase peni valoare în vânzare. Într-o zi
proastă, poate că făceam profit doar un șil ing sau chiar mult mai puțin.
Însă, per total, un tată cu soția și copii i săi, dacă toți puneau umărul la
treabă, ar fi dus-o binișor. Cheltuiel i le noastre, desigur, erau mici însă
convertirea tatălui meu le-a mărit, pentru că acum, fără excepție el plătea
pentru locul de pământ pe care-și așeza căruța și corturi le. Dacă îmi aduc
aminte corect, chiria era în jur de un șil ing și șase peni sau doi și l ingi și
șase peni pe săptămână. Nu erau taxe de plătit și nici nu erau preocupări
cu aparențele. Nu se cheltuiau bani pe lucruri de lux sau pe băuturi și noi
trăiam într-un mod foarte modest. Țiganii au doar două mese bune pe zi –
micul dejun pe la 7:30 sau 8:00 dimineața și cina pe la ora cinci după-
amiaza.

Micul dejun consista din slănină sau șuncă sau carne fiartă și pâine și
cartofi , iar seara era același lucru. Țiganii sunt mari băutori de ceai. În
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timpul zi lei trebuia să cerșim sau să cumpărăm ceva ca să putem merge
înainte. Cele mai multe mâncăruri țigănești sunt fie fierte, fie prăj ite, fi indcă
ei nu au cuptoare sau aragaze. Se duc la culcare devreme și se scoală
devreme, pe la cinci sau șase dimineața. Trăiesc cu mâncare simplă și nu
cu prea multă și, prin urmare, sunt foarte sănătoși.

Îmi aduc aminte foarte l impede de un incident din acea vreme. Era o zi
foarte ploioasă și m-am adăpostit într-o clădire neterminată. Ploaia cădea
cu găleata și nu părea că este vreo perspectivă să se oprească curând.
Am simțit că nimic n-ar fi mai bine decât să-mi petrec timpul în rugăciune.
Am îngenunchiat în bucătăria casei, prin talaj, nisip și rumeguș, cu șapca
într-o parte și coșul meu de partea cealaltă și am început să vorbesc
Domnului meu. Nu știu cât de mult am stat în rugăciune. Era un timp
dulce și pl in de har care trecea repede. Am fost speriat auzind ceva ca un
oftat sau un suspin și când am privit prin fereastra bucătăriei neterminate
am văzut pe peretele care despărțea cele două grădini trei oameni cu
șepcile luate de pe cap. Ei ascultaseră la rugăciuni le mele și fuseseră
mișcați la inimă de aceasta. Lacrimile lor se rostogoleau ca picături le de
ploaie. Dacă aș fi fost un pic mai mare sau dacă aș fi avut puțin mai mult
curaj, ar fi trebuit să le fi predicat atunci pe loc Evanghelia, dar eram timid,
nel iniștit și speriat și luându-mi șapca și coșul am zbughit-o afară în ploaie,
ca o căprioară.
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M ă apropiam acum de cea de a șaptesprezecea zi de naștere.
Dorința mea de a deveni un predicator creștea pe zi ce trece.
Într-o duminică dimineața m-am sculat cu hotărârea de a face

ceva în direcția aceasta. M-am aranjat în cele mai bune haine de
duminică, constând din o pălărie maro de castor, o haină de catifea cu
nasturi albi de perlă, o vestă cu aceleași accesori i , o pereche de pantaloni
de velură și o eșarfă galbenă care avea nițel roșu în jurul gâtului meu.
Dacă țiganii au o slăbiciune în dragostea de haine aceasta se află în a
avea eșarfe de mătase.

Am pornit la drum în această costumație. Oamenii abia începeau să plece
de acasă spre capelă sau spre biserică. M-am oprit la ceva distanță de
căruțele noastre la o mică cotitură. Știam că oamenii trebuiau să treacă pe
acolo. Mi-am scos pălăria și am început să cânt iar după cântat m-am
rugat și după rugăciune a urmat altă cântare. Între timp s-au oprit câțiva
oameni ca să vadă ce se va întâmpla. Îndrăznesc să spun că erau destule
persoane care mă cunoșteau din vedere, căci aveam grijă ca să nu stau
prea mult într-un loc fără ca oamenii să mă cunoască. Aveam un fel de a
mă prezenta. Eram un copil venit din mij locul naturi i și mă prezentam așa
de natural la fel cum se prezintă flori le. Le-am spus oamenilor cum L-am
aflat pe Mântuitorul, care erau dorințele mele și cum era viața mea și că Îl
iubeam pe Isus și că doream ca toți cei lalți să-L iubească de asemenea. Ei
au ascultat și mulți plângeau. Odată ce am spus acestea am început să
mă îngri jorez cum să închei. Doream să închei frumos dar nu știam cum.
Din fericire, când am terminat ce aveam de zis, le-am spus că speram să
fac o treabă mai bună data viitoare și apoi m-am furișat înapoi la căruțe, cu
siguranță fără a mă simți prea entuziasmat de prima întrunire. Am aflat că

Capitolul X.

Am devenit un evanghelist - Misiunea Creștină și
rev. William Booth - primul meu frac și primul meu

apartament
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tatăl meu și câțiva dintre prietenii mei mă ascultaseră. Ei mi-au lăudat
zelul , însă nu îmi aduc aminte ce au spus despre predica mea.

În primăvara acestui an am intrat în legătură cu Misiunea Creștină, unde
era responsabil rev. Wil l iam Booth, numit acum Generalul Booth. Sediul
misiuni i era la nr. 272, strada Whitechapel (Whitechapel Road). Avea
douăzeci și șapte de stațiuni de misiune și treizeci și cinci de misionari.
Toate acestea erau sub supravegherea d-lui Booth, pe care lucrători i
creștini îl numeau episcop. Ei aveau o conferiță anuală în care se țineau
discursuri și unde se supuneau la vot hotărâri, însă nu știu ce fel de putere
legislativă sau de direcționare avea această conferință. Este însă clar că
dl. Booth avea control absolut asupra Misiuni i Creștine așa cu are și acum
– misiune care este în prezent, cel puțin cu numele, Armata Salvări i . În
timp ce participam la unele întruniri ale punctului de misiune din Plaistow,
am auzit despre o întrunire de o zi care avea să fie ținută la sediul misiuni i
din Whitechapel Road, în lunea care cădea în a doua zi de Rusali i .
Unchiul Bartholomew și sora mea Emily au plănuit să meargă și să mă ia și
pe mine cu ei. La întâlnirea de seară trebuie să fi fost prezenți în jur de o
mie de persoane.

Reverendul Booth conducea
întrunirea. El ne-a observat, pe
unchiul , pe sora mea și pe
mine, căci îi știa pe Frați i Țigani
bine și îi folosise în lucrarea sa.
Știa și despre mine câte ceva
în mod particular. Cu ceva timp
mai înainte tatăl meu conducea
o misiune în Leichester împreună
cu dl. Wil l iam Corbridge și el îi
spusese d-lui Corbridge că
avea un băiat care dorea să fie
un predicator și pe care se
gândea să-l trimită la Colegiul
Păstori lor. Prin urmare, dl.
Corbridge, așa cum aveam să
aflu ani mai târziu, i-a scris d-lui
Booth zicând, „Cornelius Smith,
țiganul, are un băiat, Rodney, pe care se gândește să-l trimită la Colegiul

Generalul Wil l iam Booth
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Păstori lor. El are o mare dorință să predice. Pune mâna pe el. Ar putea fi
foarte folositor în cadrul misiuni i . ” Ivirea mea la acest serviciu din a doua zi
de Rusali i fără îndoială că i-a adus aminte d-lui Booth de această
scrisoare. După ce s-au adresat adunări i câteva persoane, el a zis,
„următorul vorbitor va fi băiatul țigan.” Era doar un băiat țigan în cadrul
întruniri i și acela eram eu. Prima mea tendință a fost să o iau la fugă, dar
mi-a venit imediat gândul că asta n-ar fi nici o soluție. Zis-am în sinea mea,
„N-am promis eu Domnului să fac orice îmi va porunci? Și întrucât n-am căutat
lucrul acesta, simt că vine de la El. " Pl in de tremur mi-am făcut drum spre
podium, care din fericire nu era decât la vreo cinci, șase pași depărtare. Când
am ajuns acolo tremuram din toate încheieturi le. Dl. Booth, cu ochiul său
ager, a văzut că eram în mare încurcătură și a zis pe loc, „Vrei să ne cânți
un solo?” Am zis, „Voi încerca, domnule,” iar în acea seară am cântat
primul meu solo în fața adunări i unui public mare. A fost în felul următor:

„FERICIT, MEREU FERICIT”
„Isus pe cruce muri,
de păcat să fim scăpați,
fericiți să putem fi
fericiți în iubirea Lui.

El plăti datoria noastră grea,
și de ne punem în El toată încrederea
albi ca neaua ne va spăla
în sângele Său.

Atunci bucuroși și veseli vom cânta,
fericiți , mereu fericiți ;
Împăratului ceresc toată slava,
în Domnul fericiți .

Doamne Ți-aducem inima,
iubire pân' la moarte ne e dorința
să fim pe veci ai Tăi,
Isuse mereu ai Tăi.

Cu bucurie Isus ne cheamă,
la pieptul iubitor încă mai este loc,
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ne va duce sigur acasă
în casa cea de sus.

Când vom ajunge pe țărmul pl in de străluciri
se vor sfârși ale noastre toate dureri,
nu vor mai fi lacrimi și nici tânguiri
pe tărâmul acelei iubiri .

În haine albe fără de prihană
cu coroane strălucind de slavă
plaiuri de lumină vom cutreiera
pentru totdeauna.”

Oamenii au ascultat cu atenție și interesați. Simțeam că m-am descurcat
destul de bine, că am făcut o introducere bună și că acum aș putea
izbândi. Îmi curățam gâtul cu o tuse nervoasă prel iminară – fiecare
predicator știe prea bine ce vreau să spun – când, un om impunător (care
a devenit Comisionarul Dowdle din Armata Salvări i) a strigat, „Nu-ți pierde
inima, tinere!” I -am spus, „Sunt cu inima în gât; unde s-o țin?” Nu
intenționam ca oamenii să audă asta, însă au auzit și au izbucnit în râs, iar
mie nu-mi părea rău că râdeau, căci pe când ei râdeau, eu am avut un pic
de timp ca să mă reculeg. Din ce îmi mai amintesc, cam așa a fost
cuvântarea mea: „Sunt doar un băiat țigan. Eu nu am cunoștințele
dumneavoastră despre multe lucruri, dar Îl cunosc pe Isus. Știu că El m-a
mântuit. Nu pot citi cum puteți dumneavoastră. Nu trăiesc într-o casă
precum trăiți dumneavoastră, trăiesc într-un cort. Însă am o casă măreață
dincolo în cer și într-o bună zi voi trăi în ea. Dorința mea cea mai mare
este să trăiesc pentru Hristos și toată viața mea să fiu de folos lucrări i
Sale.” Discursul meu a fost foarte scurt și am fost foarte bucuros când s-a
sfârșit. Am avut destul bun simț ca să mă așez de îndată ce am terminat
ce am avut de zis. Nu știu dacă de atunci încolo am fost cu fiecare ocazie
la fel de înțelept ca atunci. În timp ce îmi luam locul veneau din multe
locuri ale întruniri i exclamați i , „Binecuvântează-l Doamne pe băiat!”

Dl. Booth m-a ținut lângă el până când s-a terminat întrunirea. Apoi mi-a
luat mâna mea în mâna sa, m-a condus de-o parte și mi-a zis, „Ai vrea ca
să părăsești casa ta țigănească, pe tatăl tău, pe surori, pe frate și să vii cu
mine să fi i un evanghelist la Misiunea Creștină?” L-am întrebat ce
însemna să fi i un evanghelist; și el mi-a spus. Apoi i-am spus, „Domnule,
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credeți că aș putea fi un evanghelist bun?” El a zis, „Da, cred.” I -am
răspuns, „Ei bine, dumneavoastră știți mai multe despre lucrul acesta decât
mine și dacă vă gândiți că pot fi de vreun folos, acesta este un răspuns la
rugăciunea mea și voi veni. ” S-a stabil it data de 25 iunie 1 877.

Când am ajuns acasă la căruța noastră, i-am sculat pe toți și le-am spus că
voi fi un predicator. Ei râseseră destulă vreme de ambiția mea tinerească,
însă acum era rândul meu să râd. Când a sosit dimineața, mi-am strâns
cele trei cărți ale mele și punându-le subsioară, am început să merg trufaș
prin fața căruței, pl in de o bucurie și o mândrie nevinovată. „Rodney va fi
un predicator!” Încă nu-și puteau da seama pe deplin și zi le întregi n-au
mai vorbit de altceva decât despre asta. După micul dejun din dimineața
aceea, m-am uitat la hainele mele de țigan și mi-am zis, „Dacă voi fi un

predicator, trebuie să mă îmbrac ca un
predicator.” Aveam economisiți puțini
bănuți. M-am dus la un magazin de
croitorie și de îmbrăcăminte și mi-am luat
un frac, o vestă, o pereche de pantaloni cu
dungulițe toate gata făcute. Am plătit
pentru ele și ajutorul proprietarului le-a
făcut pachet și mi le-a împins peste
tejghea. M-am îndreptat la înălțimea
staturi i mele și afișând toată demnitatea
pe care puteam s-o impun am zis,
„Livrează-le. Nu ști i că voi fi un
predicator?” Așa că aceste haine au fost
l ivrate la cortul nostru țigănesc. Apoi am
mers să cumpăr ceva lenjerie. O tânără
domnișoară a venit să mă servească și m-a
întrebat ce măsură am. I-am zis, „Nu știu
domnișoară, dar dacă îmi veți da o bucată
de sfoară îmi voi lua măsura.” Aceste
articole au fost l ivrate de asemenea acasă

la corturi. M-am gândit mai departe că atunci când oamenii pleacă în
călătorie e potrivit să aibă un cufăr. Așa că am cumpărat un cufăr cu
jumătate de coroană și o bucată de sfoară de rufe ca să-l încing cu ea.

În cele din urmă, dimineața de 25 hărăzită s-a ivit. M-am trezit devreme și
m-am îmbrăcat cu multă gri jă. Știu că am rupt câțiva nasturi în timpul

Îmbrăcat în primul frac
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operațiuni i . Nu voi spune că m-am simțit confortabil în aceste haine,
pentru că adevărul era chiar pe dos. Mă simțeam de parcă aș fi fost
înmuiat în apret și pus la uscat agățat de părul capului meu. Surori le mele
șușoteau între ele cu entuziasm și interes. „Ce țanțoș arată! Uită-te la
gulerul lui ! Și, pe bune, chiar așa, uită-te la manșetele lui! ” Mă făceau
Romani Raj (un domn țigan) și Baro Rașai, ceva în genul „un mare predi-
cator.” N-am părăsit cortul fără multe lacrimi. Aveam doar șaptesprezece
ani și trei luni, iar cortul tatălui meu îmi era tot atât de drag precum Castelul
Windsor îi era drag unui prinț de viță regească. Părăseam oamenii care
mă iubeau și mă înțelegeau și mă duceam la oameni care cu siguranță nu
mă vor înțelege. Era ca și cum îmi sfâșiam inima ca să-i las. I -am sărutat
pe toți și am pornit și apoi am alergat înapoi de mai multe ori și ei alergau
după mine. În cele din urmă, m-am rupt de ei și am plecat. Aveam pe doi
verișori de-ai mei cu mine ca să-mi care cufărul până la Gara Forest Gate,
la Căile Ferate Great Eastern. Aș fi putut să-mi fi cărat tot ce aveam într-o
cutie de carton, însă importanța ocaziei pretindea un cufăr și nu se
cuvenea să-l car eu însumi. Mi-am luat bi let spre Stația Aldgate și i-am
spus paznicului să-mi pună cufărul în vagon. El mă știa, sau cel puțin îl știa
pe tatăl meu și mi-a fost greu să-l impresionez suficient cu demnitatea noii
mele poziți i . El a ridicat cufărul și a zis râzând, „Ce-i în el?” Am zis: „Nu-i
treaba dumneavoastră, domnule. Sunteți plătit să fiți amabil și să purtați de
gri jă la pasageri. ” Totuși, nici chiar asta nu l-a impresionat prea mult. „Ei
bine bătrâne,” mi-a zis râzând; „noroc bun.”

Ajuns la destinație am fost întâmpinat de către unul dintre misionari, un
domn Bennett, care m-a dus la o famil ie bună creștină, cu care dl. Booth a
aranjat să stau la ea. Cred că numele lor era Langston și casa era pe o
stradă secundară, nu departe de sediul misiuni i din str. Whitechapel,
nr. 272. Îmi aduc exact aminte situația. Am sosit chiar la timp pentru
masa de seară și pentru prima dată în viața mea a trebuit să stau la masă
și să folosesc un cuțit și o furcul iță. Am început să nutresc anumite
simțăminte de recunoștință față de apretul în care eram încarcerat, pentru
că mă făcea cel puțin să stau cu o ținută dreaptă. Mă hotărâsem să
observ ce făceau cei de lângă mine, însă ei m-au servit pe mine mai întâi
și mi-au spus să nu mai aștept. De o parte a farfuriei mele era o bucată de
pânză călcată și împachetată ordonat. Nu știam ce este, nici ce trebuia să
fac cu ea. Mă gândeam că probabil era o batistă de buzunar și am zis asta
gazdelor mele. Imediat am simțit că am adus discordia în armonia mesei
de seară. Eram destul de sensibi l să simt și să îmi dau seama că am
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încurcat-o, însă gazdele mele au fost destul de drăguțe ca să nu râdă.
Le-am spus: „Vă rog să mă iertați . Nu știu nimic mai bun. Sunt doar un
băiat de țigan și niciodată nu am fost învățat ce sunt lucruri le acestea. Știu
că am să fac o mulțime de greșeli , dar dacă mă veți corecta ori de câte ori
fac o greșeală, vă voi fi foarte recunoscător. Nu mă voi supăra și nici nu
mă voi împotrivi. ” Simțeam că aceasta este calea corectă pe care trebuia
să o iau. Știam că nu mi s-ar potrivi deloc să-mi dau aere.

După cină și după ce s-au sfârșit rugăciuni le, mi-au spus că îmi vor arăta
unde este apartamentul meu. Apartamentul meu! Mi-am notat cuvântul în
minte și mă hotărâsem să-l caut în dicționarul meu cu prima ocazie, căci
încă îmi duceam cu mine bibl ioteca mea cu trei cărți . Atunci când au
închis ușa camerei mele, simțeam că sunt la închisoare – un prizonier între
patru pereți și un tavan! Îmi închipuiam că acolo nu este destul loc ca să
poți respira. Era ziua de 25 iunie la marginea estică a Londrei! Îmi era dor
de casă și tânjeam după cortul meu. Doar nu mă sculasem eu de atâtea
ori, dimineața, cu capul sau mâini le sau picioarele afară din cort, pe iarbă
sub cupola întinsă a cerului? Aici în camera aceasta mică mă simțeam
sufocat. M-am uitat la rama patului și m-am întrebat dacă o să mă țină, și
când prin experimentare mi-am dat seama că e destul de tare, am dat la o
parte cearșafuri le și le-am examinat, căci auzisem de „Compania Londra”
și obiectam vehement față de modul în care își câștigă existența. M-am
urcat în pat din fugă și cu un salt, atât cât permitea locul. Era un pat de
puf. Eram obișnuit să dorm în puf de când mă știam, acela de genul care
crește în câmpul de grâu, și adesea trebuia să fac cu pumnul o gaură ca
să-mi intre urechea. Nu am putut adormi. Ore întregi am stat treaz
gândindu-mă acasă, căci real izam din pl in că eram într-un ținut al străini lor.
Somnul pe care l-am avut a fost doar din bucățele și am visat mereu cortul
și căruța tatălui meu.

M-am trezit foarte devreme și imediat am îngenuncheat pentru rugăciune.
I -am spus lui Dumnezeu că El știa că sunt printre străini, oameni care nu
pot înțelege sălbăticia mea și natura mea romantică; că El m-a adus acolo;
și că dacă îmi va dar harul Său, voi încerca să fac ce pot mai bine. Apoi a
trebuit să mă preocup de igiena mea corporală. Bineînțeles, acolo era un
lighean pentru spălat și un prosop. Aproape că îmi era frică să le folosesc,
ca nu cumva să le murdăresc. Nu mai văzusem folosite aceste lucruri.
Obiceiul meu era să fug la un pârâu de dimineață și să mă spăl în el sau
într-un iaz din apropiere. Îmi făceam baia împreună cu păsări le. Alte ori
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îmi înmuiam mâna în iarba încărcată de rouă și mă spălam cu aceasta.
Mă sculasem și mă îmbrăcasem cu mult înainte ca să fie vreun zgomot
sau vreo mișcare prin casă, însă, bineînțeles că am stat în dormitor până
când m-am încredințat că altcineva se mai sculase. Mi-am petrecut timpul
deasupra Bibl iei mele.

M-am simțit mai lejer la masa de dimineață, întrucât aveam acum ceva
experiență și cel puțin știam acum ce era un șervețel de masă. Oricum,
am făcut multe boacăne, am încălcat legi le gramatici i , ale bunelor maniere
și ale proprietăți i iar și iar. Însă gazdele mele erau amabile. Nu se
așteptau la prea mult de la mine. Ei îmi spuneau atunci când greșeam și
eu le eram recunoscător; mă încurajau atunci când făceam bine și eu eram
la fel de recunoscător; era o inspirație să încerc din nou.

Vedeți, m-am născut la talpa societăți i și nu-i nici o rușine să fi i născut într-o
stare umilă. Sunt mii de oameni care datorează totul tatălui lor și mamei
lor și totuși se plimbă pe pământul acesta aroganți, de parcă ei ar fi creat
lumea. Știam că trebuie să lupt cu multe dezavantaje și m-am zbătut să le
fac față la fiecare, așa cum îmi ieșeau în cale. N-am avut de luptat cu ele
toate deodată, n-aș fi putut, m-aș fi împotmolit. Fiecare zi aducea cu sine
propri i le dificultăți , truda ei, dar venea și puterea pentru fiecare din ele. La
Misiunea Creștină n-am primit nici un fel de educație sau pregătire.
Școlirea și instruirea mea era munca – vizitam oamenii și luam parte la
întruniri .

Eram cel de al treizeci și șaselea misionar. Eram cazat la Whitechapel
Road, sediul misiuni i , unde mai erau cazați un domn Thomas, un
predicator foarte capabil (care acum este plecat la cele veșnice), dl .
Bennett (pe care l-am menționat mai devreme) și doamna Reynolds. Îi
datorez foarte mult doamnei Reynolds. Dânsa era ca o mamă pentru mi-
ne.

Ceilalți lucrători făceau cele mai multe dintre servici i le desfășurate
înlăuntrul misiuni i . Eu ajutam la vizitarea oamenilor la ei acasă, la lucrarea
în aer l iber și, din când în când, vorbeam la vreun serviciu ținut în sală, însă
nu prea des. Se făcea mare caz că eram un țigan adevărat, în carne și
oase și eram prezentat audienței ca „Rodney Smith, băiatul de țigan
convertit. ” Dl. Booth a găsit o casă unde să locuiesc, iar tatăl meu îmi
cumpăra hainele necesare. Puțini i bani pe care i-am avut s-au cheltuit
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foarte repede. Am lucrat la Misiunea Creștină timp de șase luni fără să fi
primit vreun salariu.

Atunci când eram chemat să conduc un serviciu de unul singur trebuia să
mă confrunt cu o mare dificultate – cum să fac față lecți i lor pe care trebuia
să le țin. Orice timp pe care-l puteam găsi îl petreceam cu învățatul cititu-
lui , dar timpul meu liber și ocazii le era foarte l imitate, iar eu eram încă la
mare depărtare de perfecțiune în arta aceasta a cititului . Fără îndoială, nu
puteam citi de la un capăt la altul un capitol din Scriptură. Cum să mă
descurc cu acele cuvinte lungi și difici le? La început m-am gândit că îi voi
cere vreunui frate amabil să citească el lecțiuni le. „Nu,” mi-am zis, „asta
n-ar rezolva problema niciodată. Cred că oamenii ar prefera să le citesc
chiar eu.” Apoi, m-am gândit că aș putea trece peste greutatea aceasta
citind pe litere orice cuvânt care era prea difici l pentru mine. Însă am simțit
că lucrul acesta ar fi fost ca și o înfrângere făcută publică. Planul pe care l-
am adoptat a fost acesta: continuam să citesc încet și cu gri jă până când
observam că apare înaintea ochilor un cuvânt lung. Atunci mă opream,
făceam câteva comentari i iar după comentari i începeam să citesc din nou,
având gri jă să încep cititul de partea celaltă a cuvântului lung. M-am
zbătut mult, nopți în șir în locuința mea, luptându-mă cu acele nume și
cuvinte difici le din Bibl ie.

Însă la întruniri , cred că m-am descurcat destul de bine. Dumnezeu îmi
dădea cuvinte și m-am trezit spunând lucruri la care nu m-am gândit
niciodată și despre care nu citisem. Acestea pur și simplu îmi fuseseră
puse în mintea mea și eu trebuia să le spun. În ciuda greșeli lor mele – și
nu am făcut puține – eram foarte fericit în lucrarea mea și întotdeauna
aveam o congregație bună. La sediul din Whitechapel Road am vorbit
uneori unei mulțimi de peste o mie de persoane, iar când am mers la
centrele de misiune din Plaistow, Canning Town, Poplar și Barking, aveam
întotdeauna adunări aglomerate și n-am avut niciodată vreo întrunire fără
convertiri . Aceste patru luni fericite au trecut foarte repede, ca un vis. Cea
mai memorabilă întâmplare, din lucrarea mea de la Whitechapel, a fost
convertirea sorei mele Til ly, la una din adunări le mele. Într-o duminică, uni i
membri ai famil iei au venit cu tatăl meu ca să mă vadă și să mă audă cum
predic. Deja am relatat că m-am predat Domnului Hristos motivat pe de o
parte de simțământul că eram o piedică între Til ly și El. Eram mai mare și
ea îmi urma în ordinea nașteri i , iar membrii famil iei noastre se convertiseră
în ordinea vârstei. S-a întâmplat că în timp ce cântam una din cântări le
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obișnuite evanghelice, sora mea dragă a fost câștigată pentru Domnul.
Dacă aș vorbi din punct de vedere omenesc, aș putea spune că dragostea
mea pentru ea m-a împins spre a mă decide pentru Hristos, iar Dumnezeu
m-a răsplătit din abundență făcându-mă o binecuvântare pentru ea.
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Capitolul XI.

Creșterea succesului;
lucrarea din Whitby, Sheffield și Bolton; întâlnind-o
pe viitoarea mea soție; răscoale romano-catolice

Î
ntr-o duminică dimineața, dl . Booth m-a chemat și m-a întrebat dacă
m-am obișnuit cu lucrarea mea nouă și dacă m-am hotărât să mă
dedic ei. I -am spus, „Da, bineînțeles, m-am alipit de aceasta ca

lucrarea mea pentru viața întreagă.” „Foarte bine,” a zis dl. Booth, „ne
gândim să te trimitem la Whitby. Vrei să mergi?” I -am răspuns, „Da,
domnule.” „Poți pleca astăzi?” I -am spus, „Da, domnule.” și foarte curând
mă aflam pe picior de plecare, la Gara King's Cross. Mi s-a dat un bilet
pentru Whitby, ce fusese cumpărat din instrucțiuni le domnului Booth, și
adresa misionarului din acel oraș, El i jah Cadman – care a devenit mai
târziu Comisarul Cadman – dar nu aveam nici un ban. Acesta a fost primul
meu drum lung făcut cu trenul. Odată ce am pornit, aveam parcă impresia
că nu ne vom mai opri niciodată. Niciodată nu am călătorit așa de repede
și habar n-aveam că lumea e atât de mare. Am plecat din King's Cross la
ora trei și am ajuns la York la ora opt, unde trebuia să schimb trenul. Am
aflat că nu era tren spre Whitby până la ora trei dimineața. Mi-era frig și
foame și n-aveam nimic de făcut decât să aștept. Am avut parte de aceas-
ta o perioadă de nouă ore și mi-am petrecut timpul în discuți i cu hamali i
gări i și predicându-le Evanghelia. Mergeam încoace și încolo pe peron și
odată sau de două ori am găsit un grup de oameni în sala de așteptare și
am vorbit cu ei despre Domnul Hristos pe care l-am aflat și despre care îmi
făcea mare plăcere să vorbesc.

Am ajuns la Whitby duminică, la ora nouă dimineața. Nimeni nu a venit ca
să mă aștepte, însă am găsit cum să ajung la casa d-lui Cadman, din
Strada Gray nr.1 6. El m-a întâmpinat cu cuvintele: „Am stat treaz aproape
toată noaptea așteptându-te.” I -am răspuns că de ieri, de la ora trei după-
amiaza am încercat să ajung la dânsul. După o masă de dimineața luată în
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fugă, am plecat cu dl. Cadman și am luat parte la șase întâlniri ținute în
ziua aceea, trei ținute afară și trei ținute în interiorul unei clădiri . Întruniri le
din interior s-au ținut în Sala Sf. Hilda.

Acum eram separat de locuri le cu care abia mă obișnuisem. Trebuia să
stau pe propri i le mele picioare și mi s-a dat de înțeles că trebuie să mă
lansez singur. A început să crească în mine un vechi simțământ și o mai
mare libertate a duhului. Am avut mai multe cuvântări la întruniri decât am
avut în Londra. Cântul meu era întotdeauna o mare atracție, în mod
special în Whitby, printre pescari. Am devenit un mare favorit al orașului și
mult bine s-a făcut. Unii dintre cei mai importanți și mai folositori
predicatori din Whitby din ziua aceasta au fost aduși la Dumnezeu în cadrul
misiuni i mele din oraș. Nu puțini dintre cei care se converteau erau oameni
răi, în mare nevoie de învățătură în etica creștină. Îmi aduc aminte foarte
bine de un caz special. Un om, care fusese un bețiv și un bătăuș s-a
convertit. Curând după aceea i-a ieșit în cale unul dintre vechii săi ortaci
de la care împrumutase o liră de aur. „Auzi, Jack,” a zis cel care-l
împrumutase, „aud că te-ai pocăit”. „Da, așa e, și merg la biserică.” „Ei
bine, îți amintești că ți-am împrumutat cu ceva timp în urmă o liră de aur?”
„Da, îmi aduc aminte.” „Ei bine, mă aștept să mi-o dai înapoi. Când
oamenii devin rel igioși, ne așteptăm ca ei să facă ce e drept. ” „Oh,” a zis
Jack, „Domnul mi-a iertat toate păcatele, și aceasta era unul dintre ele.” A
trebuit să-l îndreptăm pe Jack și să-i spunem limpede că pocăința
înseamnă atât restituire cât și reparare. Temnicerul când s-a convertit a
spălat rănile ucenici lor, pe care îi bătuse, chiar în ceasul acela din noapte
și Zacheu, atunci când a fost adus la Dumnezeu a făcut o restituire
împătrită celor pe care îi înșelase. Și noi l-am îndemnat pe Jack să facă ce
e drept.

Printre cei convertiți la predici le mele a fost și o anume domnișoară
Pennock, cu care, peste ceva timp m-am logodit și care este acum soția
mea. De îndată ce dl. Cadman a aflat că m-am îndrăgostit a luat legătura
cu dl. Booth și am fost mutat din oraș.

Următoarele câmpuri de lucru au fost Bradford, Londra și Sheffield. Nu se
întâmplă niciodată să predic în Sheffield și să nu-mi spună vreo duzină sau
două de oameni că s-au predat lui Hristos prin lucrarea mea din oraș pe
care am făcut-o cu peste douăzeci de ani în urmă. De asemenea, în
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Sheffield mi s-a plătit primul salariu,
optsprezece șil ingi pe săptămână.
Cinsprezece dintre aceștia mergeau la
cazare și masă, astfel îmi rămâneau
trei și l ingi pe săptămână pentru haine,
cărți și orice altceva doream pen-
tru îmbunătățirea capacități i mele
intelectuale. Acești și l ingi săptămânali
ai mei nu țineau mult timp, atunci când
trebuia să vizitez pe bolnavi sau pe
nevoiași.

Am petrecut șase luni fericite și
roditoare în Bolton. Colegii mei de lucru
cu care locuiam erau, dl. și d-na
Corbridge, care mă tratau ca pe un fiu.
Domnul Corbridge era un om foarte
capabil , un cercetător profund al
Scripturi i . Doamna Corbridge era o
doamnă educată și rafinată, un ajutor
nobil pentru lucrarea de misiune a
soțului ei. În timpul șederi i mele cu dl. și
d-na Corbridge am pus temelia
adevărată a întregului echipament de educație pe care l-am posedat în
viață. Pe această piatră de căpătâi am încerat mereu să construiesc de
atunci încolo. Le datorez d-lui și d-nei Corbridge mai mult decât oricărei
alte persoane din Armata Salvări i sau din Misiunea Creștină.

Servici i le din aer l iber în Bolton se țineau în Piața Centrală, pe treptele
clădiri i Primăriei, în fața căreia se adunau undeva între două și trei mii de
oameni ca să asculte discursuri le d-lui și d-nei Corbridge, precum și pe ale
mele.

Aveam ceva dificultăți cu romano-catol ici i . Câțiva dintre ei se pocăiseră și
două tinere și-au adus mătănii le și rozari i le la d-na Corbridge și au renunțat
la ele. Acest lucru a ațâțat mânia preoți lor și a altor romano-catol ici din
oraș. Într-o seară dl. Corbridge nu se simțea bine și a rămas acasă,
d-na Corbridge rămânând de asemenea ca să-l îngri jească. Mulțimea de

Căpitan în Armata Salvări i
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oameni era mai mare decât am văzut-o vreodată. Cei care lucrau cu mine
se adunaseră împrejurul meu și îmi dăduseră mie un scaun. În timp ce se
desfășura serviciul gloata a crescut mai mare. Până în cl ipa când s-a rostit
binecuvântarea finală totul a decurs în pace și l iniște, însă după ce a fost
rostită benedicția mulțimea a început să se agite amenințător. Eu și echipa
mea de lucrători eram în centru. Agitația a crescut și mai mare și oamenii
s-au încins mai tare. Au scos unul din strigătele acelea catol ice irlandeze
și s-au năpustit asupra noastră. Lucrători i mei s-au strâns în jurul meu
pentru a mă apăra. O femeie feroce din gloată și-a scos sabotul și și-a
îndreptat lovitura cu călcâiul sabotului spre mine. Însă chiar în cl ipa când
să mă trăsnească, tovarășul ei a ajuns între mine și călcâi și a fost secerat
la pământ. Lângă locul acela erau niște polițiști și atunci când au auzit
urletele și au înțeles ce însemnau, și-au făcut loc prin mulțime și au venit
să mă scape. Am fost împins în cel mai apropiat magazin, o farmacie.
Unul dintre polițiști a venit cu mine și m-a scos pe ușa din spate a clădiri i .
Am escaladat vreo trei sau patru garduri și în cele din urmă am ajuns la o
străduță secundară care ducea spre o altă parte a orașului și așa am ajuns
acasă în siguranță. Nu-i nici o îndoială că dacă gloata ar fi pus mâna pe
mine în noaptea aceea, viața mea s-ar fi sfârșit chiar atunci, în acel loc.
Știrea răscoalei ajunsese deja la urechile d-lui și d-nei Corbridge și
îngri jorarea lor cu privire la siguranța mea fusese dureroasă. Cu adevărat
au fost foarte bucuroși să mă vadă în siguranță și teafăr pe de-a-ntregul.

În dimineața zilei următoare, am mers împreună cu dl. Crobridge la unii din
l ideri i orașului care erau favorabil i lucrări i noastre și le-am cerut sfatul.
Împreună am apelat la primar și i-am prezentat cazul; i-am spus că suntem
de părere că această tulburare s-a iscat din pricina convertiri i unor romano-
catol ici și că opoziția, în mod clar, a venit din partea unei gloate irlandeze
catol ice; și l-am întrebat ce ne sfătuia să facem – dacă să ne oprim din
lucrare sau să continuăm. El a zis, „Nicidecum, mergeți înainte. Voi nu
purtați doar bătăl ia voastră. Voi purtați și bătăl ia noastră. Aveți dreptul la
piața orașului la fel de mult ca și preoți i . ” Și prin urmare, în seara aceea,
am ținut iarăși întrunirea noastră în aer l iber din Piața Centrală a orașului.
Dl. Corbridge se simțea mai bine și soția lui a venit cu noi. Mulțimea era
mai numeroasă ca oricând și, la fel ca în noaptea precedentă, a fost
l iniștea cea mai desăvârșită și o bună ordine până când s-a rostit
binecuvântarea finală. Apoi au început agitația și strigătele. Însă în
mulțime erau suficient de mulți pol ițiști în uniformă sau în haine civi le ca să
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formeze un cordon în jurul nostru și sub escorta acestor forțe am mărșăluit
spre casa noastră de la nr. 4, strada Birmingham. Gloata ne-a urmat tot
drumul, zbierând ca nebunii și când am fost în siguranță în casa noastră,
unui număr de polițiști l i s-a dat sarcina de a păzi casa până se liniștea
totul.

Aceste răscoale erau bineînțeles subiectul de discuți i al întregului oraș,
însă toți cetățenii respectabil i simțeau cu noi și erau de partea noastră.
Ziarele locale au preluat subiectul și au mil itat pentru cauza libertăți i
cuvântului. Când puteri le din spatele cortinelor au realizat că mânia lor nu
ducea nicăieri, tumulturi le s-au diminuat la fel de repede precum s-au ivit și
n-au mai fost vociferări sau agitați i împotriva lucrări i noastre din Piața
Centrală. Aceste neliniști sociale ne-au câștigat mulți prieteni și
simpatizanți pe care niciodată nu i-am fi cunoscut și, în loc ca acestea să
ne pună piedici în lucrare, ele ne-au ajutat foarte mult. Am crescut și am
înflorit din abundență și Domnul adăuga zilnic Biserici i pe cei care trebuiau
să fie mântuiți .
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Capitolul XII.

”Cuvântul Domnului creștea și se înmulțea”
Ballington Booth; căsătoria mea; fosilele din Chatham

U rmătorul meu punct de misune a fost West Hartlepool. În
timpul acestor luni învățam să citesc și să scriu. Trebuia să
pregătesc o mulțime de cuvântări. Curând am ajuns la capătul

înzestrări lor minți i mele și a trebuit să caut o reaprovizionare pentru mintea
mea prin studiu și cugetare. Însă nimeni nu poate studia bine fără să știe
să citească. Am învățat de unul singur să scriu dintr-un caiet de caligrafie
și, asemenea fiecărui om care a încercat această metodă de autoinstruire,
mi-am dat seama că prima linie pe care am scris-o sub model era
întotdeauna cea mai bună. Cu cât mă îndepărtam de exemplu cu atât
scrisul meu devenea mai rău. Cititorul căruia îi place cugetarea va observa
aici o lecție pentru sine. Cu cât stăm mai aproape de modelul nostru,
Hristos, cu atât mai mult se va asemăna viața noastră cu a Lui. N-ar trebui
oare ca rugăciunea noastră zilnică să fie aceasta?

„O inimă în orice cuget înnoită,
umplută cu divină dragoste,
desăvârșită, pură, bună și dreaptă
o copie a inimii Tale Doamne.”

Zilele mele treceau cam în felul acesta: mă sculam pe la șapte, luam micul
dejun pe la opt, opt jumătate. Întotdeauna ceva din timpul dinaintea micului
dejun era petrecut în practici devoționale și câteodată într-un studiu sumar.
Apoi mergeam în vizită la cazuri le cele mai urgente. Dacă nu erau astfel
de cazuri, petreceam cea mai mare parte a dimineți i în citire, scris și în
pregătirea cuvântări lor mele. După-amiezile erau ocupate cu vizitele.
Aveam serviciu în fiecare seară și serviciul era precedat în mod invariabil
de o întrunire în aer l iber. Duminica aveam trei servici i .
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Șederea mea în West Hartlepool a fost scurtă. Curând am primit instrucțiuni
să merg la Manchester să lucrez sub autoritataea d-lui Bal l ington Booth, cel
de al doilea fiu al Generalului. Mi s-a dat o adresă la care puteam să-l aflu
în Manchester. Când am ajuns acolo era absent și avea să vină acasă
peste mai multe zi le. Femeia care locuia în casă mi-a spus că nu știa
unde aveam să stau. Am lăsat la femeie o notiță pentru dl. Bal l ington
Booth, prin care spuneam că deoarece el nu era acolo și operațiuni le nu
începuseră, că sala avea să se deschidă doar peste câteva zile, iar cum eu
lucrasem din greu și doream ceva odihnă, aveam să merg să stau la
dl. Howorth din strada Blackburn din Bolton și că la acea adresă mă va
găsi în cl ipa când va avea nevoie de mine. În aceeași seară am plecat la
Bolton și am participat la o întâlnire a Misiuni i Creștine de acolo. Desigur,
eram bine cunoscut tuturor oamenilor. Misionarul responsabil , o
domnișoară pe nume Rose Clapham, m-a întrebat imediat ce căutam la
întruniri le ei. Oamenii , într-un mod destul de normal, făceau caz de mine
ca de un vechi prieten. I -am spus domnișoarei Clapham că simțeam că
aveam și eu dreptul de a fi prezent și că nu-i voi face necazuri.

Am participat la aceste întruniri în mod regulat în fiecare seară timp de
câteva zile.

Într-o sâmbătă după-amiază, mi-a sosit o telegramă poruncindu-mi-se să
vin la Manchester de îndată și zicând că am fost anunțat că voi predica
ziua următoare. Mă durea foarte tare gâtul și stiam că nu aveam nici un
punct de misiune în Manchester. Am răspuns printr-o altă telegramă că nu
eram în stare să predic și nici să cânt și că voi sta în Bolton până luni, să
mă odihnesc. Luni seara am participat iarăși la o întrunire a misiuni i din
Bolton. Spre surprinderea mea, pe cine altul îl văd decât pe dl. Bal l ington
Booth. Domnișoara Clapham, se pare că a plecat la Manchester să se
consulte cu dl. Bal l ington Booth și cu mama lui, care se afla la vremea
aceea în Manchester și să se plângă de prezența mea la întruniri le ei. Pe
tot parcursul întruniri i dl . Booth nu a făcut vreo referință la mine, nu a vorbit
cu mine și părea hotărât ca să plece fără a-mi vorbi. M-am așezat în ușă,
hotărât să-l antrenez în discuție iar el, când a văzut că trebuie să spună
ceva, m-a luat de mână și trăgându-mă la o parte mi-a zis, „Țigane, ne
descurcăm și fără tine.” Am răspuns, „Foarte bine, așa să faceți. ” Sunt
foarte dispus și gata să admit că am încurcat borcanele acolo. N-aveam
nici un drept să bag în seamă ce mi-a spus dl. Bal l ington. El nu era
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supraveghetorul misiuni i . Nu el m-a angajat să lucrez în ea și nici nu avea
puterea și nici dreptul de a mă concedia. Însă eram un tânăr și fără
experiență și m-am simțit adânc rănit. Cu durere am plecat acasă și mi-am
trimis demisia.

Incidentul a făcut destulă vâlvă în Bolton și mulți dintre vechii mei prieteni și
uni i oameni influenți dintre ei, m-au căutat ca să le predic înainte de a
părăsi orașul. Am predicat timp de șase săptămâni mulțimilor adunate în
sala Operei, însă mă simțeam foarte întristat tot timpul. Știam că am
procedat greșit și simțeam lucrul acesta. Știam că pasul pe care l-am făcut
nu a fost corect și simțeam că nu mă aflu în locul unde ar fi trebuit să fiu.
M-am hotărât să aduc chestiunea în fața conducătorului Misiuni i și am
călătorit către Newcastle pentru a mă întâlni cu dl. Booth. Am solicitat un
interviu, care mi-a fost acordat de îndată. I -am spus că îmi părea rău de
pasul pe care l-am luat și de durerea pe care știam că i-am pricinuit-o.
Poate am fost provocat, totuși am acționat greșit și i-am cerut să mă ierte.
Dl. Booth, de la care, în ceea ce mă privește, n-am primit decât bunătate,
m-a tratat ca un părinte și m-a iertat din toată inima. M-a sfătuit să părăsesc
Boltonul de îndată și să merg acasă la tatăl meu câteva zile și apoi să mă
prezint la sediul central unde voi primi instrucțiuni ce să fac mai departe.

Am fost reprimit ca Locotenentul Smith și am fost staționat în Plymouth.
Ofițerul meu superior era Căpitanul Dowdle. Cam pe la vremea aceasta,
pe la începutul anului 1 878, Misiunea Creștină era într-o stare de tranziție
și a fost transformată în Armata Salvări i . Vechea revistă „Christian Mission
Magazine” era într-o stare de tranziție și a fost înlocuită cu „Monthly
Salvationist. ” Numele nou dat mișcări i a implicat noi metode și noi titluri
pentru lucrători. Pe când mă aflam în Dovenport am fost promovat la
gradul de căpitan.

M-am căsătorit la oficiul stări i civi le din Whitby, în data de 1 7 decembrie,
cu domnișoara Pennock, fi ica căpitanului Pennock din marina comercială.
Mi-am început viața de famil ie cu un venit de 33 șil ingi pe săptămână, dar
beneficiam de o casă mobilată fără chirie. Nu cred că voi cunoaște
vreodată pe lumea aceasta cât din succesul meu se datorează soției mele,
vieți i sale frumoase de creștină și disponibi l ități i altruiste pe care mi-a
arătat-o lăsându-mă să merg în lucrarea la care m-a chemat Stăpânul meu,
lăsând-o singură cu copii i . Ea știe și eu știu că îndeplinesc lucrarea vieți i
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mele. Atunci când El va veni ca să
răsplătească fiecare fărâmă de slujbă
făcută în Numele Său și să împartă
cununi de slavă, soția și copii i mei nu
vor fi uitați . Dumnezeu ne-a dat trei
copii . Cel mai mare este Albany
Rodney, s-a născut în Newcastle în
ultima zi a anului 1 880; apoi urmează
Alfred Hanley, născut pe 5 august 1 882
și Rhoda Zil lah, născută pe 1 februarie
1 884. Fiul cel mai mare este un
marinar, al doi lea este student la
Universitatea Victoria din Manchaster,
predicator în probă la o biserică locală
și dorește să devină un candidat în
lucarea wesleiană, iar Zil lah este acasă.
Atunci când ea a fost oarecum mai
tânără, mi-a spus odată: „Unele fetițe
au tăticul lor acasă întotdeauna; al meu
vine acasă doar atunci când dorește
gulere curate." Cu altă ocazie mi-a zis:
„Tati , dacă ai fi trăit cu adevărat cu noi
ai fi fost fericit. ” Soția mea și copii i mei
simt că lucrarea mea este a lor și că ei nu trebuie pentru o clipă să spună
ceva sau să facă ceva care m-ar împiedica vreun pic. Cei dragi ai mei au
dus înainte acest principiu cu dragoste și înțelepciune.

După căsătorie, prima misiune ce mi s-a încredințat a fost în Chatham.
Acest punct de misiune, care se înfi ințase de câțiva ani, nu a avut reușită
niciodată. Iar dacă ar fi avut, atunci înseamnă că a căzut la pământ. Am
fost trimis acolo fie să închid lucrarea, fie s-o repar. Generalul a vizitat
orașul și știa situația cu exactitate. N-am să uit vreodată primirea pe care
mi-a făcut-o congregația mea de treisprezece oameni în prima seară.
Între ei fuseseră neînțelegeri și fiecare stătea cât mai departe posibi l de
vecinul său. Mi-am dat seama că era ceva în neregulă undeva și mă
hotărâsem să îndrept lucrul acela dacă era cu putință. M-am așezat și
m-am uitat la congregația mea rece câteva minute bune. Între timp, cele
treisprezece elemente izolate schimbau priviri , fiecare întrebându-se unul

Gypsy Smith, soția sa Annie E.
Pennock și Albany
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pe altul , fără cuvinte, care era problema și la ce se așteaptă. În cele din
urmă, un om mai îndrăzneț decât vecini i săi s-a sculat ca să mă abordeze,
dorind să știe ce intenționam de nu încep întrunirea. „Încep să înțeleg,” am
spus, „care-i problema cu voi. Studiez boala – și vă iau pulsul. Un doctor
nu prescrie un medicament până nu știe care este boala.” A urmat o altă
l iniște de mormânt și în cele din urmă am început serviciul . Însă necazuri le
mele încă nu veniseră. Un bătrân, care se uitase la mine cu consternare și
suspiciune în tot timpul cuvântări i mele, mi-a zis:
„Cine te-a trimis aici băiete?”
„Reverendul Wil l iam Booth, supraveghetorul acestei misiuni. ”
„Ei bine, nu ești bun pentru noi. ”
„De ce? Ce am făcut? De ce nu vă plac?”
„Oh,” a zis bătrânul, „ești prea tânăr pentru noi. ”
„Ăsta-i motivul?”
„Ăsta-i. ”
„Ei bine,” am zis, „dacă îmi îngăduiți să mă opresc aici o vreme, voi înainta
în vârstă. Nu-i vina mea că sunt tânăr. Însă, dacă nu am mai multe tuleie
decât coacăzele, cel puțin am o soție. Ce doriți mai mult?”

Am luat în mână registrul cu numele
membrilor și le-am spus oamenilor că am
autoritatea să-l ard dacă doresc. Însă nu
aveam dorința să fac lucrul acesta.
Doream înțelegerea, rugăciuni le și
cooperarea lor.

Le-am arătat oamenilor că eram pus pe
treabă, că doream ajutorul celor care
gândeau la fel, iar în ce-i privește pe
ceilalți , fie că se opresc să facă necazuri
fie se mută în altă parte. Rezultatul a fost
pe cât de rapid pe atât de satisfăcător.
Armonia s-a reinstalat. Membrii individual i
ai congregației nu mai stăteau departe
unul de celălalt. Oamenii din vecini au
început să afle de schimbarea din relația
membrilor noștri uni i față de alți i și au
venit la capela noastră să vadă ce seLa vârsta căsătoriei
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întâmpla. Congregația a crescut constant și atunci când am plecat, după
nouă luni de serviciu, membralitatea ajunsese de la treizeci și cinci la două
sute cincizeci.

În Chatham am avut ceva dificultăți cu soldați i și cu marinari i . Au adoptat o
ură puternică față de lucrarea noastră, exprimată prin aruncarea cu lucruri
în noi. Cred că vameșii erau la temelia acestei obrăznici i . Civi l i i nu ne-au
ajutat, ci doar se uitau și gustau distracția în timp ce noi eram țintiți și
bruscați în multe feluri . Însă într-o zi, un domn a venit din Londra ca să mă
vadă și să discute situația. A refuzat să-mi spună numele și n-am fost
vreodată în stare să-l descopăr. M-a întrebat dacă mă pot gândi la ceva ce
am spus care să fi agravat situația și i-am spus că nu, noi neavând nici o
dorință de a face pe martiri i și nici nu căutam lucruri senzaționale.
Rezultatul acestei întrevederi s-a manifestat curând. Aveam printre
membrii noștri soldați și marinari și mare ne-a fost bucuria când unii dintre
ei au venit la noi într-o duminică dimineața și ne-au spus că totul va fi de
acum în regulă. Mai devreme în acea dimineață, soldați i au fost chemați la
o paradă și o scrisoare venită de la comandament le-a fost citită în care se
spunea că dacă vreun soldat era găsit că deranjează servici i le din oraș
ținute în aer l iber de către Armata Salvări i va fi judecat de către Curtea
Marțială. Ceva similar trebuie să se fi întâmplat și în cazul marinari lor, căci
de atunci încolo n-am mai avut nici un necaz. Acest lucru mi-a dat o mare
satisfacție, pentru că niciodată nu m-am plâns autorități lor de tratamentul
pe care îl primisem. Eram conștient că aceasta era o parte a crucii pe care
trebuia s-o purtăm și eram hotărât să-i fac față și s-o port până la capăt de
dragul Stăpânului.

Aș putea povesti multe incidente din lucarea mea din Chatham. Unul
dintre acestea a fost și trist și comic laolaltă. Un om sărac și ignorant –
foarte ignorant – a participat la servici i în mod regulat săptămâni întregi.
Într-o seară, pe când era în drum spre ieșire mi-a zis: „Am cincizeci de ani
și l-am sluj it pe diavolul tot timpul acesta dar îi dau o notă de lichidare în
prealabil cu două spătămâni. ” Am încercat să-i argumentez și să-l conving
să ia o decizie în acel moment. „Oh, nu” mi-a spus săracul om, „mie nu mi-ar
plăcea să fiu tratat în felul acesta. Am de gând să fac altora așa cum mi-ar
place să-mi facă și mie alți i . Dar i-am dat diavolului un preaviz de două
săptămâni. ” Când trecuse o săptămână, în timp ce ieșea bietul om din
sală și-a ridicat un deget în sus arătând că diavolul mai are stăpânire
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asupra sa doar o săptămână. Când preavizul a expirat diavolul a fost
concediat și omul, care a fost în slujba acestuia cinci zeci de ani, a intrat
într-o slujbă care-i plăcea mult mai mult și pe care n-a mai părăsit-o
niciodată. De atunci încolo a fost timp de ani buni un adevărat și umil
ucenic al altui Stăpân.

În Newcastle, locul unde a fost următorul meu punct de misiune, am avut
multe convertiri , așa cum se întâmpla întotdeauna. Îmi aduc aminte foarte
bine cazul unui om pe care tovarășii săi îl porecleau „Cărămidă” - căci era
un client foarte dur și aspru. „Cărămidă,” împreună cu unii din camarazii
săi a venit la adunări le noastre – nu să se edifice, ci să își bată joc și să ne
insulte. L-am identificat din mulțime și m-am dus să vorbesc cu el. El mi-a
zis:
„Sunt un enoriaș bun; îmi spun rugăciuni le în fiecare noapte.”
„Ști i rugăciunea Tatăl Nostru?”
„Desigur că o știu. ”
„Atunci, hai s-o auzim.”
„Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic” ș.a.m.d. Nu părea
că l-am impresionat vreun pic pe Cărămidă. L-am invitat să mai vină și de
data aceasta a venit fără tovarășii săi. Am considerat lucrul acesta un
semn bun. El a venit iar și iar. Am văzut că o lucrare a harului avea loc în
el. A început să simtă povara păcatelor sale, să le urască și să se urască.
În cele din urmă s-a predat Domnului Hristos. A fost schimbat dintr-unul
care avea patima beției, înjurături lor și jocuri lor de noroc într-o nouă
creatură și a fost folosit ca instrument în mântuirea multor alți oameni.

Câteva săptămâni mai târziu, în timp ce venea seara spre adunare, a
trecut pe lângă teatru, unde se juca o pantomimă, un teatru unde obișnuia
să meargă. În dreptul uși i s-a întâlnit cu mulți din vechii săi tovarăși și
aceștia i-au zis:
„Cărămidă”, nu te-am mai văzut de mută vreme. Vii cu noi în seara
aceasta?”
„Nu, nu pot veni. Slujesc un nou Stăpân.”
„Oh, dar ai văzut transformarea – scena de anul acesta?”
„Nu,” a zis Cărămidă. „N-am văzut-o, dar am simțit-o.”

Un bărbat și o femeie, care trăiseră împreună mulți ani fără să fie
căsătoriți , au venit într-o seară la întrunirea noastră din Newcastle. Habar
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n-aveau de prezența celui lalt acolo. Nici unul nu știa ce-i trecea prin
mintea și inima celui lalt. La sfârșit, ca răspuns la invitația mea, amândoi
au venit în față printre cei care se pocăiau și am vorbit cu ei.

Chiar în timp ce îngenunchiau acolo înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-și
păcatele și căutând mântuirea și puterea Lui, amândoi n-aveau nici o idee
că și celălalt se află în micul grup. În cele ce au urmat, bineînțeles, și-au
dat seama de situație, iar imaginea surprizei și bucuriei de pe fețele lor a
fost o privel iște pe care n-o voi uita cât timp voi trăi. Ei mi-au istorisit
povestea lor și i-am întrebat ce au de gând să facă. Mi-au spus, „Nu
putem merge acasă în seara aceasta; asta-i l impede. I -am întrebat dacă
au vreun motiv pentru care să nu se căsătorească. Mi-au spus că nu este
vreunul și astfel ei au mâncat micul dejun din ziua căsătoriei lor în casa
noastră. După aceasta amândoi au trăit vieți frumoase, împodobind harul
care a înfăptuit în ei această minune.
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Capitolul XIII.

Hull și Derby
Un succes mare și un eșec parțial

U rmătorul meu câmp de lucru a fost Hull . Succesul de care
ne-am bucurat aici a depășit orice îmi fusese dat până atunci.
Armata Salvări i avea două puncte de misiune în Hull , una la

Sculcotes și una care era numită Ghețăria. Am fost prezent împreună cu
Generalul Booth și cu alți l ideri la deschiderea celui de al doilea punct de
misiune. Ni se promiseseră toți banii pentru construcție cu excepția a 1 000
de lire. Dl. T.A. Denny s-a oferit însă să dea 200 de lire, dacă oamenii
strângeau restul de 800 de lire. O delegație de domni din partea locului
i-au spus Generalului că dacă l-ar avea de căpitan pe Gypsy Smith ei vor
strânge restul de 800 de lire în timpul șederi i lui acolo. La vremea aceasta
am ajuns să fiu cunoscut pe numele de Smith Țiganul (Gypsy Smith). La
începutul lucrări i eram anunțat ca „Rodney Smith, băiatul țigan.” Oamenii
vorbeau despre mine ca „țiganul” și foarte curând a devenit numele meu
cel mai cunoscut. Însă pentru a face deosebirea între tatăl meu și frați i săi,
despre care se vorbea ca „Cei trei țigani convertiți , ” m-am hotărât să mă
numesc „Smith Țiganul” (Gypsy Smith).

Generalul a consimțit la această cerere a prietenilor Armatei din partea
locului și eu am fost pus să mă ocup de Ghețărie. N-am mai văzut până
atunci așa mulțimi de oameni și nici rezultate așa de minunate. Era un
lucru destul de obișnuit să avem adunați o mie de oameni, care se
convertiseră la servici i le noastre și, probabil ce era și mai minunat, a fost o
prezență de aproape o mie cinci sute de oameni la întâlnirea de rugăciune
de duminică, la ora șapte dimineața. Foarte des clădirea era plină iar
strada unde ne situam, Str. Cambridge, era complet blocată. Mi s-a
întâmplat de multe ori să ajung la platformă trecând peste scaune căci
culoarele erau atât de înghesuite încât nimeni nu putea trece prin ele.
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În timpul întregii perioade de șase luni pe care am petrecut-o în Hull aveam
nevoie de doi pol ițiști în fiecare seară pentru a face față mulțimii la uși. O
idee despe magnitudinea lucrări i poate fi dobândită din faptul că Ghețăria și
cealaltă ramură a misiuni i , care era mult mai mică, vindea în fiecare
săptămână 1 5.000 de copii ale ziarului The War Cry (Strigătul Războiului).

Unul dintre cei mai însemnați oameni dintre cei convertiți prin mine în Hull a
fost o doamnă care a ajuns mai târziu să fie cunoscută sub numele de
„Patty Fericita.” Săraca Patty se adâncise adânc în groapa necurăției și
timp de optsprezece ani trăise o viață în cel mai greu păcat. A venit la
Gețărie și, ca să citez cuvintele ei, „s-a dezbrăcat de zdrențele ei
mizerabile și a sărit în izvorul pl in cu sângele curs din rănile lui Emanuel. ”
A plecat acasă plină de bucurie, dar avea încă de purtat o bătăl ie grea.
Viața ei de dinainte răbufnea și o confrunta în mod constant și a trebuit
să-și „taie brațul drept și să-și scoată ochiul drept. ” Greșeli le vieți i ele au
fost multe, păcatele vieți i sale chiar mai multe, dar a devenit un copil al lui
Dumnezeu și o mare forță pentru ceea ce este bine în orașul Hull . De
asemenea mulți marinari bătuți de vreme au fost aduși la Dumnezeu prin
lucrarea mea din acel vechi oraș.

Din Hull am mers în Derby. Nu-mi amintesc lucrarea de acolo cu multă
satisfacție. A fost un eșec parțial . Nu spun că n-am avut nici un succes,
pentru că fusese ceva succes acolo și chiar mari succese, însă am simțit
că n-am avut succesul pe care ar fi trebuit să-l am și cu siguranță nu a fost
succesul după care tânjeam. Existau acolo evidențe palpabile ale vieți i
lumești printre membrii regimentelor locale. I -am mustrat. Nu le-au plăcut
mustrări le mele și nu mă susțineau. În mod practic am dus bătăl ia de unul
singur și, cu toate că am avut ceva rod printre cei din afară și multă
înțelegere din partea acestora, eforturi le mele nu erau nici pe departe așa
de fericite și roditoare cum fuseseră cele din Hull . Nu mă mai simțeam
mulțumit de lucrarea mea și i-am spus aceasta Generalului, asumându-mi
curajul de a-i raporta, că voi ține întrunirea de despărțire la o anumită dată.
El nu a obiectat.
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A m fost instruit să plec la Hanley și am ajuns în oraș pe 31
decembrie 1 881 , însoțit de soția mea și unul din copii i mei.
Bebelușul avea doar un an. Când am sosit în oraș era într-o zi

de sâmbătă. Generalul îmi spusese cu câteva zile înainte, „Care va fi locul
următor unde vrei să mergi?” I -am răspuns, „Trimiteți-mă în locul unde
iadul este cel mai aproape.” Când am ajuns la stația Stoke și înaintam pe
drumul de centură spre Hanley, focuri le iadului s-au ivit sub ochii mei,
putând mirosi pucioasa turnători i lor de fier și putând vedea fumul olări i lor,
am început să mă întreb dacă nu cumva am nimerit chiar în locul real unde
am cerut să fiu trimis. În stația Hanley, am luat un taxi, ne-am pus cuferele
în el și am plecat să căutăm cazare. Am străbătul orașul timp de două ore
bătând la multe uși. Însă atunci cînd spuneam că suntem din partea
Armatei Salvări i ni se închideau ușile. În cele din urmă, un bătrân sărman
galez a avut milă de noi și ne-a luat la el.

Am plecat de îndată să văd câmpul de bătaie – adică clădirea în care
aveau să fie ținute servici i le. Trei tineri fuseseră trimiși înainte de sosirea
noastră cu vreo două sau trei săptămâni mai devreme pentru a demara
lucruri le dar au eșuat din pl in ca să producă vreo impresie asupra
oamenilor. Întruniri le se țineau în clădirea veche a Circului Batty, un loc
rece, dărăpănat prin care bătea vântul - cea mai inconfortabilă casă de
întruniri în care am lucrat vreodată. Ringul circului fusese lăsat așa cum
fusese când circari i au evacuat clădirea și oricine s-ar fi aventurat în el se
trezea curând îngropat până la genunchi în praf și rumeguș. În ringul
circului nu erau banchete. În această sâmbătă seara i-am găsit pe doi
tineri locotenenți stând în mij locul ringului făcând din el un fel de amvon.
Împrăștiați printre scaunele clădiri i , pe toate rânduri le, de jos până sus,

Capitolul XIV.

Hanley
Bătălia mea cea mai mare
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erau undeva între douăzeci și treizeci de oameni, ca borcanele de pe raft,
cântând, în timp ce intram, „De lipsă-mi ești tu mie.” Credeți-mă, am stat
acolo și m-a bufnit râsul. Am considerat că era destul de adevărat că
aveau nevoie de cineva. După o scurtă discuție cu oamenii i-am rugat să
ne întâlnim în piața orașului la ora zece în dimineața următoare.

Duminica dimineața, împreună cu cei doi tineri locotenenți și soția mea,
ne-am înfi ințat cum se cuvine în Piață. Nici măcar un suflet nu a venit ca
să ne susțină. Am cântat un pic la o armonică mică, ce-mi fusese dată de
prietenii mei atunci când am părăsit Devonport-ul - mulți dintre ei fi ind
dintre cei care se pocăiseră. Am cântat câteva cântări creștine și oamenii
care aveau locuința deasupra magazinelor din Piață, crezând că suntem
muncitori fără de lucru ne aruncau câțiva peni. Nu eram îmbrăcat în
uniformă – de fapt, ori de câte ori puteam lăsam uniforma deoparte și,
într-adevăr, niciodată în viața mea nu am purtat un veston roșu.
Obișnuiam să mă îmbrac, deși nu prea strident, după moda țigănească.
Nimeni nu s-a oprit ca să ne asculte. Era un timp ploios și trecători i care
mergeau spre biserică își țineau umbrelele trase peste cap, așa că nu le
puteam vedea fețele. Dar noi am continuat ca și cum ne-am fi adresat unei

Predicator de stradă al Armatei Salvări i
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mulțimi de oameni. După-amiaza, noi patru am fost iarăși în aer l iber.
Seara, aproximativ optzeci de oameni au participat la servici i le noaste de la
circ. Clădirea avea 2.500 de locuri, însă acești optzeci de oameni, stând
înghesuiți uni i în alți i , presupun ca să se încălzească (fi indcă clădirea era
foarte rece), stăteau în mij locul celei mai urâte și deprimante devastări. A
fost un început foarte descurajant, fără nădejde, fără veselie, fără nimic
care să ne dea vreo speranță de reușită.

Însă eu eram hotărât ca să fac ce era cu putință în această situație difici lă.
Luni dimineața am mers la clădire ca să vedem dacă puteam face ceva, ca
să nu mai bată vântul prin ea și să reparăm ferestrele. Am găsit un ciocan,
câteva cuie și câteva bucăți de scândură în grajdul gol al circului și am
lucrat toată ziua cu aceste instrumente, dându-ne toată osteneala ca să
facem locul locuibi l . Soția mea ajuta ținând o lumânare aprinsă atunci când,
în timpul trudei noastre, trebuia să ne strecurăm în cotloane întunecate.
Uneori, în zi lele de azi, mă minunez de marea noastră îndemânare
mecanică pe care am descoperit-o în noi. Este minunat să vezi ce poate
face un om, chiar un om care știe că este neîndemânatic, atunci când e
hotărât să facă ceva. Timp de două săptămâni am continuat să batem cuie
și să tencuim și apoi am primit ajutorul cumnatului meu, dl. Evens, care era
meseriaș în îmbinări de tâmplărie. El a petrecut câteva zile împreună cu
noi și în acest timp am făcut banchete pentru ringul circului. Am luat niște
scaune vechi, le-am dat jos spatele și le-am legat între ele cu scânduri.

În tot acest timp am continuat servici i le din Piața orașului și audiența
noastră a crescut repede la proporți i mari. Oamenii ascultau cu atenție și
se uneau în cântare din toată inima. Însă niciodată mai mult decât o sută
de oameni în circ. După o lună de muncă grea i-am cerut ajutor
Generalului – ceva care să provoace o atracție deosebită. Simțeam că nu
progresăm destul de repede. Colectele din prima lună abia au ajuns să
plătim facturi le de gaz. Nu erau bani pentru săracii evangheliști și nici bani
pentru chirie. N-am depus o cerere pentru ajutor financiar, deoarece
fiecare punct de misiune trebuia să se auto-întrețină și noi gândeam că și
Hanley se va putea susține. Generalul ne-a oferit pentru câteva zile
servici i le „famil iei Fry”, un tată și trei fi i care erau niște muzicieni
remarcabil i . Ei puteau cânta frumos cu vocea și puteau cânta la aproape
orice intrument muzical. Mi-a venit gândul că dacă aș putea să conving pe
cineva faimos din partea locului, ca să prezideze prima lor întrunire, am
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putea avea o bună congregație. Am fost sfătuit să-l invit pe primarul din
Burslem, care era în anul acela consil ier al municipiului Boulton și să-i
propun să prezideze. Așa făcu întâmplarea că Rev. John Gould, care
fusese un predicator wesleian în Hull , tocmai îl vizitase pe acest primar și îi
povestise de lucrarea mea în acel oraș mare. Pe baza relatări i d-lui Gould,
Consil ierul de Boulton a promis să prezideze peste prima întrunire ținută de
famil ia Fry.

Imediat am scos un poster imens,
care anunța că se va ține o mare
întrunire publică, în conexiune cu
Armata Salvări i , la Circul Batty, că
primarul din Burslem va prezida
întrunirea; diverși vorbitori se vor
adresa adunări i și cântarea va fi
condusă de famil ia Fry.
Consil ierul a fost destul de amabil
ca să invite pe mulți dintre prietenii
săi, oameni de afaceri importanți ,
să-l însoțească la întrunire,
astfel platforma a fost pl ină, iar
în audiență era înghesuială.
Consil ierul și-a dat seama foarte
bine care a fost scopul nostru în
organizarea acestei întruniri , iar
cuvântarea sa a fost o lovitură de
maestru. El le-a spus oamenilor
pe scurt dar cuprinzător totul
despre lucrarea mea din Hull și apoi a zis, „Nu l-am auzit pe Gipsy Smith și
noi toți am vrea să-l ascultăm. Nu am de gând să răpesc din timpul vostru.
Țiganul să se adreseze întâlniri i acum.” Eram gata și doritor, mândru cu
adevărat să mă adresez unei audiențe așa de magnifice. Predica mea a
fost foarte scurtă, căci doream ca oamenii să vină iarăși, așa că i-am trimis
acasă flămânzi. După această întrunire nu am mai dus l ipsă de
congregație. Atât timp cât am ocupat această clădire veche a circului,
mereu a fost aglomerație la fiecare serviciu. Primarul a pus pecetea locală
pe lucrarea noastră și noi am intrat în bunăvoința întregului oraș.

Formația famil iei Fry
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Lucrarea din Hanley, odată începută cu bine, a continuat să crească în
succes și rodire. Trezirea care a avut centrul în locul nostru de întâlnire s-a
împânzit peste întreg nordul regiuni i Staffordshire. Nu a fost nici o biserică
nonconformistă pe o rază de șaisprezece sau treizeci de kilometri de
Hanley care să nu fi simțit pulsul ei. La sfârșitul fiecărei săptămâni sute și
mii de oameni se revărsau în
Hanley, metropola zonei
industriale Olări i (Potteries), ca
să participe la întruniri le noastre.
De la ora 6:30 P.M. sâmbăta,
până la ora 9:30 P.M. duminica,
țineam nouă servici i în clădire și
în aer l iber. Le conduceam pe
toate. Vindeam zeci de mii de
copii ale Strigătul Războiului (The
War Cry), în fiecare săptămână.
Din câte știu, nici un alt punct de
misiune din cadrul Armatei
Salvări i n-a reușit vreodată să
facă lucrul acesta.

Nu pot merge astăzi în vreo
congregație din zona industrială
Olări i fără să văd oameni care
s-au pocăit la lucrarea mea în acea
mare trezire. Chiar și în America
și în Austral ia am întâlnit din
convertiți i acelor zi le. Predicam
în fiecare duminică la mulțimi
între șapte și opt mii de oameni și
în fiecare seară din timpul
săptămânii locul era arhipl in la servici i le evanghelistice. Lideri i biserici lor
din zona industrială Olări i (Potteries) au fost impresionați de lucrare și fi ind
oameni onești și recunoscători pentru aceasta, mi-au fost un bun spri j in.

Gypsy Smith predicând
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L a sfârșitul luni i iunie, fi ind de șase luni în Hanley, Generalul m-a
informat că mă dorea în alt câmp de lucru. Doamna Smith se afla
într-o stare delicată cu sănătatea și doamnele orașului au trimis o

petiție d-nei Booth, apelând la dânsa, ca la o soție și mamă ce era, ca de
dragul sănătăți i soției mele să-mi fie îngăduit să stau în oraș un pic mai
mult. Generalul și-a dat imediat consimțământul. Când lideri i biserici lor
l ibere au aflat că aveam să fiu mutat din mij locul lor, au constituit un
comitet, care reprezenta toate biserici le din oraș și din împrejurimi, cu
excepția romano-catol ici lor. Acest comitet, din care un membru de
conducere era un staroste din Biserica Anglicană, impresionat de lucrarea
evidentă a harului care s-a desfășurat sub biata mea sluj ire, a simțit că n-ar
trebui să fiu lăsat să părăsesc regiunea fără nici o expresie a iubiri i și
recunoștinței lor, și mi-a înmânat un ceas de aur care purta inscripția:
„Oferit Țiganului Rodney Smith, ca un semn al înaltei prețuiri și al
evidențieri i sluj iri i lu i valoroase în Hanley și în regiune, iul ie, 1 882.”

Soția mea și sora mea, d-na Evens, au primit fiecare un dar de cinci l ire.
Aceste decernări au fost făcute într-o întâlnire publică, prezidate de
Consil ierul de Boulton și care a fost susținută de multe persoane de frunte
din oraș. Daruri le au fost făcute de persoane din afara Armatei Salvări i .
Soldați i armatei aveau ceva intenție să ne facă un dar însă noi am oprit
această intenție, fi indcă știam că Generalul nu aprobă astfel de gesturi.

Spre surprinderea mea, cam la două săptămâni după aceea, Maiorul
Fawcett, ofițerul meu superior, m-a chemat în legătură cu aceste daruri. El
mi-a zis că a fost trimis ca să mă întrebe ce am de zis cu privire la aceste
lucruri. Am spus că daruri le n-au venit de la soldați i armatei, ele au venit în
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întregime de la oameni din afară, că n-am făcut nimic în plus decât mulți
alți ofițeri și că în urmă cu puțin timp un ofițer în Birmingham a primit un
ceas de argint. Am adăugat că atunci când am primit aceste daruri m-am
gândit că cei de la conducere vor fi încântați că noi am făcut o impresie așa
de bună în oraș și că cei din afară își arătau aprecierea pentru lucrarea
noastră. Maiorul mi-a spus că voi primi vești în curând de la Londra. Pe
4 august a sosit o telegramă pentru cei doi locotenenți, care primiseră
ceasuri de argint de la același comitet, chemându-i la Londra. În ziua
aceea n-a sosit nici o comunicare pentru mine. Acești tineri fuseseră cu
Armata Salvări i timp de șase luni, iar eu fusesem de cinci ani. Tineri i au
venit la mine să-mi ceară sfatul. Le-am spus să se supună ordinului
imediat. Au ajuns la Londra devreme în dimineața zilei următoare și l i s-a
spus la sosire la Casa de Instrucție din Clapton că dacă nu renunță la
ceasuri le lor, trebuie să părăsească armata. Sâmbătă dimineața, pe 5
august, pe la ora șase s-a născut cel de al doilea copil al meu, un fiu.
Poștașul din tura de dimineață mi-a adus câteva ore mai târziu următoarea
scrisoare de la dl. Bramwell Booth:

„Înțelegem că luni, 31 iulie, v-a fost oferit un ceas de aur în Hanley, însoțit
de un portmoneu ce conținea 5 lire pentru soția dumneavoastră și aceași
sumă pentru sora dumneavoastră.

Nu putem decât să tragem concluzia că acest lucru a fost făcut ca o sfidare
premeditată a regulilor și regulamentelor armatei, la care ați aderat în mod
repetat și că v-ați hotărât pe deplin să nu mai aveți legături cu noi. Efectul
purtării dumneavoastră se poate vedea deja, că a dus în rătăcire pe tinerii
ofițeri aflați sub influența dumneavoastră.

Alegând să sfidați dorințele Generalului și să faceți lucrul acesta în maniera
cea mai publică posibilă, putem doar să tragem concluzia că v-ați hotărât
să părăsiți Armata. În orice caz, este vădit că nici dumneata și nici sora
dumneavoastră nu mai puteți lucra ca ofițeri, iar Generalul mă îndrumă să
vă comunic că deja am aranjat pentru numirea ofițerilor care vă vor
succeda de îndată în Hanley. ”

Am fost foarte tulburat de această scrisoare. Unele din afirmați i le cuprinse
erau pe deplin imprecise. În primul rând, niciodată nu am aderat la vreo
regulă care interzicea ofițeri lor Armatei să primească daruri. Știam că
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Generalul a făcut o afirmație cu privire la această chestiune la o conferiță a
ofițeri lor. El dezaproba cu putere această practică, din motiv că unii ofițeri ,
atunci când părăseau punctul de misiune având datori i , plecau cu daruri
scumpe. Mai mult, tendința era ca ofițeri i care aveau succes să primească
daruri în timp ce aceia care nu au avut succes să nu primească nimic.
Acest lucru nu era favorabil discipl inei și bunelor simțăminte.
Trebuie să spun că pe parcursul discursului său
Generalul se referea la daruri primite de la soldați i
Armatei – cel puțin aceasta a fost impresia mea. Nu
se aplica la daruri, precum cel primit de mine, venit
din partea celor din afară. O altă afirmație grosolan
imprecisă era că am dus în rătăcire doi tineri
ofițeri . Cei doi tineri locotenenți au acceptat
ceasuri le lor fără să mă consulte și fără să
primească de la mine vreun sfat.

Nici unul dintre noi n-am visat vreodată că va
ieși tulburare din aceste decernări. Nu mă
așteptam deloc la această scrisoare și
m-a șocat în mod dureros. Am fost pe
deplin covârșit și sosirea unei astfel de
comunicări la câteva ore de la nașterea
celui de al doilea fiu al meu a fost deprimantă în cel mai mare grad.
Scrisoare nu numai că era imprecisă, dar era și fără har. Nu era nici un
cuvânt de apreciere pentru cei cinci ani de muncă grea, căci am respectat
unele dintre cele mai importante ordine ale lor și am izbândit așa cum puțini
dintre ofițeri i lor au făcut-o. În timpul acelei veri cugetasem în sinea mea
că într-o bună zi s-ar putea să părăsesc Armata, însă niciodată nu am dat
glas acestor sentimente, decât în fața soției mele. Îmi scrisesem demisia
de vreo două ori, dar soția mea mă convinsese să nu o trimit, așa că
scrisori le au sfârșit în foc. Știam în inima mea că nu eram un salvaționist
de felul lor. Mă simțeam pe deplin în largul meu în Misiunea Creștină, însă
foarte inconfortabil și nepotrivit în Armata Salvări i . Nu-mi plăcea uniforma,
nu-mi păsa de titluri le și nici de discipl ina mil itară. Sti lul meu nu era
suficient de salvaționist. Totuși, am reușit și Armata mi-a dat un câmp
splendid de lucru și o experiență pe care nici un colegiu sau universitate nu
ar fi putut să-mi ofere. Însă, niciodată n-am avut vreo dorință să plec într-un
mod așa de brusc. Speram să mă retrag în cea mai prietenoasă manieră
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posibi lă și să rămân în relați i bune cu mișcarea și cu l ideri i ei . Însă n-a fost
să fie așa. Inima îmi era apăsată de perspectiva ce se deschidea, aceea
de a-mi părăsi camarazii și prietenii iubiți ; sufletul îmi era pustiu și gol.

Am luat scrisoarea și i-am citit-o soției mele. S-a simțit adânc rănită, căci
fusese foarte loială Armatei și l ideri lor ei, însă a primit știrea cu bărbăție și
a fost foarte hotărâtă să stea de partea mea. Primul meu impuls a fost să
iau scrisoarea și să merg cu ea la redacția ziarului local, însă m-am gândit,
„Nu. Îmi stă în față duminica; voi păstra totul sub tăcere până la terminarea
servici i lor de duminică.” Am hotărât ca în acest fel să comunic știrea
tuturor simpatizanți lor mei și ai lucrări i mele. A fost o congregație mare
întreaga zi. Am cerut multă putere ca să-mi îndeplinesc lucrarea și am fost
susținut în mod minunat. Am predicat Evanghelia cu toată credincioșia, în
ciuda inimii mele împovărate. La serviciul de seară clădirea era
aglomerată până la sufocare. Afirmasem la servici i le de dimineață și de
după-amiază că le voi destăinui ceva foarte important la încheierea
serviciului de seară. M-am ridicat în picioare, într-o l iniște de plumb, ca să
citesc scrisoarea de la dl. Bramwell Booth. Când am încheiat, a fost o
scenă extraordinară. Aveam nevoie de tot tactul și stăpânirea de sine pe
care le puteam aduna ca să potolesc mânia poporului. Au început să
fluiere. Însă le-am zis, „Aceasta nu-i rel igie. Noi am predicat dragostea, iar
acum e timpul să punem în practică ceea ce am predicat." Și ei s-au
depărtat l iniștiți , însă într-o stare de mare agitație.

Între timp, răspunsesem scrisori i d-lui Bramwell Booth. Am concluzionat
răspunsul meu în felul următor: „Nu trebuie să mai spun cât de rău ne pare
la toți cu privire la pașii care s-au făcut în chestiunea aceasta. Știți că
iubesc Armata și învățături le ei, însă, așa cum doriți , voi spune „adio”
duminică. Însă îmi rezerv dreptul să spun că dumneavoastră ne-ați dat
afară din Armată; căci noi am primit decizi i le. Pot sta în fața lumii întregi în
ce privește comportamentul meu moral și viața rel igioasă. Vă părăsesc și
o fac cu o conști ință și o inimă curată. Bineînțeles, atât eu cât și sora mea
suntem deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu oriunde este deschidere.”
Devreme, în dimineața următoare, s-a întrunit comitetul de recomandare și
s-au ținut ședințe în fiecare zi a săptămânii până joi inclusiv. Au transmis
Generalului mesaje prin care spuneau cât de mult regretă situația că
concedierea mea s-a produs din cauza gestului lor, un gest care a fost unul
bine intenționat și de prețuire iubitoare a sluj iri i lu i Smith Țiganul. Au spus,
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că dacă ar fi știut care va fi rezultatul, ar fi preferat să l i se taie mâini le
decât să cauzeze așa ceva. Scrisori le n-au adus nici o îmbunătățire, așa
că o delegație a fost trimisă la Londra în audiență la General. Se hotărâse
ca să trimită o telegramă întruniri i din Halnley ce avea loc joi seara prin
care să anunțe decizia finală. Locul era arhipl in ca să afle această decizie.
Telegrama spunea: „Concedierea trebuie să-și urmeze cursul. ” De îndată
s-a stârnit o confuzie de nedescris.

La încheierea ultimilor servici i de duminică ținute în calitatea mea de ofițer
al Armatei Salvări i , am descoperit că ne așteptau afară două formați i de
fanfară. N-aveam nici un chef de acest gen de demonstrați i și nici n-
avusem cunoștință de aceste pregătiri elaborate. Doi irlandezi zdraveni m-
au ridicat pe umerii lor, sora mea a fost așezată politicos într-un j i l ț și
formați i le, urmate de o mare mulțime, ne-au purtat prin oraș și ne-au dus în
cele din urmă acasă. Se strânsese pe terenul l iber de lângă casă undeva
între cinci sau zece mii de oameni. Ei mă chemau strigând încontinuu și a
trebuit să mă adresez lor de la fereastra dormitorului, înainte ca ei să plece.

Astfel s-a sfârșit legătura mea cu Armata Salvări i . Nu mi-a făcut nici o
plăcere să relatez povestea concedieri i mele, însă am simțit că trebuie
spus pe de-a-ntregul un eveniment așa de important și crucial din viața
mea. Nu am nici cea mai mică dorință, și sunt sigur că cititori i mei cred
lucrul acesta, ca să știrbesc în vreun fel reputația l ideri lor și lucrători lor
Armatei Salvări i . O consider una dintre cele mai mari și folositoare mișcări
rel igioase ale ultimului secol. Serviciul mare adus de aceasta, creștinătăți i
din țara noastră, constă în faptul că a ridicat biserici le din apatia și letargia
lor și le-a trezit la un sentiment de datorie față de mulțimile de oameni care
sunt fără Dumnezeu și fără nădejde în lume. Am să rămân mereu
recunoscător pentru experiențele mele din Armata Salvări i și consider
concedierea mea ca fi ind ceva providențial . Dumnezeu a domnit peste
aceasta. Dacă aș fi dus la îndeplinire intenția mea pe care o formulasem
mai înainte și aș fi demisionat în l iniște, nu s-ar fi zis și nici nu s-ar fi auzit
nimic despre mine în legătură cu aceasta; însă concedierea mi-a făcut
publicitate în toate ziarele ținutului fără să mă coste ceva și mi-a adus sute
și mii de simpatizanți .

Am cele mai fierbinți simțăminte de dragoste și admirație pentru Generalul
Booth. El mi-a dat prima oportunitate de evanghelist și m-a îndreptat pe
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făgașul unei experiențe care a fost de neprețuit pentru mine. Sunt convins
că Wil l iam Booth este unul din cei mai mari oameni pe care Dumnezeu i-a
dat lumii . M-a tratat întotdeauna părintește și cu bunătate. Nu împărtășesc
vederea exprimată frecvent că d-na Booth a fost fondatoarea adevărată și
l iderul armatei. Generalul Booth este prea bun și cavaler, și pe deasupra
își dă bine seama cât datorează iubitei și regretatei lui soți i , ca să
contrazică această vedere. Însă, în ceea ce mă privește, cred că Wil l iam
Booth a fost fondatorul și l iderul Armatei Salvări i . Catherine Booth a fost
fără îndoială o femeie deosebită, o mare sfântă și o vorbitoare capabilă, însă,
chiar ca vorbitoare, în opinia mea, a fost cu mult mai prejos decât
Generalul . Întotdeauna când citesc discursuri le ei tipărite am simțământul
că știu foarte bine ce urmează, căci este o similaritate în discursuri le și
cuvântări le ei. Însă Generalul , de partea cealaltă, nu s-a adresat vreodată
și nici n-a predicat fără să aducă ceva proaspăt. El este mult mai original și
mult mai pregătit decât era soția lui, iar dacă și-ar fi consacrat tot timpul
amvonului ar fi fost unul dintre cei mai mari predicatori. Însă timp de mai
mulți ani el a fost ocupat din pl in cu apărarea și explicarea metodelor și
obiectivelor Armatei Salvări i . L-am ascultat vorbind aproape o zi întreagă
la conferințele ofițeri lor, într-o manieră cu adevărat uimitoare, fără pauză,
fi ind pl in de idei, practice și posibi le, și pl in de logică. El a fost secundat în
lucrarea sa, într-o manieră minunată, de către d-na Booth și are, la
momentul de față, adjuncți capabil i în copii i săi. Ofițeri i Armatei Salvări i
sunt oameni dăruiți cu intel igență și zel. Am fericirea ca să-i număr pe
destul de mulți dintre ei printre prietenii mei din timpul de față. E drept, uni i
dintre ei s-au întors la Dumnezeu în timpul sluj iri i mele.

Famil ia Booth
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Vâlva din zona industrială Olări i , cu privire la concedierea mea a fost pur și
simplu de nedescris. Am primit scrisori de mângâiere din toate direcți i le.
Printre cele mai mișcătoare a fost una primită de la Rev. Thomas De Vine,
vicar de Northwood, scri ind din localitatea Great Smeaton de lângă
Northal lerton, pe 8 august 1 882, astfel:

„Dragul meu domn, acum, în acest loc depărtat unde locuiesc pentru puțină
vreme, căutând odihnă și o schimbare după recentul deces din famil ia
mea, am auzit de discipl inarea foarte severă și nejustificată făcută de
comandantul dumneavoastră și doresc să-mi exprim solidaritatea cea mai
sinceră cu dumneavoastră în această situație și vă îndemn să priviți în sus
la Marele Comandant, Domnul Isus Hristos, pentru interesele cauzei și
Împărăției căruia cred că ați trudit de la sosirea dumneavoastră în Hanley,
și El vă va da bucurie și mângâiere, căci știe izvorul de unde curg toate
acțiuni le noastre. M-aș bucura dacă s-ar putea face ceva ca să păstrăm
sluj irea dumneavoastră în Hanley, unde Domnul v-a binecuvântat în mod
evident. Dacă aș fi fost acasă aș fi discutat aceste chestiuni cu
dumneavoastră. Permiteți-mi să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și
Cuvântului harului Său.
Cu stimă,
Thomas de Vine. "

Am mai rămas în jur de zece zile în Hanley, ținând adunări în orașele din
vecinătate, locuri care au fost stabil ite de comitetul de recomandare, în
mâini le căruia eram. De la fiecare dintre aceste întruniri am fost cărat spre
casă pe umeri și acompaniat de o fanfară pe o distanță de la un kilometru
jumătate până la trei ki lometri. Nu era nici o scăpare din aceste
demonstrați i . Oamenii erau pur și simplu irezistibi l i . Dacă luam un taxi, ei
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mă scoteau afară din el. Pluteam pe coama valului. Însă știam că acest
entuziasm nu putea ține prea mult, că se va stinge în curând. Prin urmare,
am plecat pentru o săptămână la Cambridge, ca să mă liniștesc și să mă
gândesc la rece și să meditez în rugăciune la situația în care mă aflam. Mi
s-a promis că atunci când mă voi întoarce voi ține adunări în zi lele de
duminică, oriunde va decide comitetul. Pe când eram plecat la Cambridge,
Circul Imperial , o clădire capabilă să acomodeze peste patru mii de oameni
fusese rezervată pentru următoarele întruniri de duminică. Clădirea fusese
ridicată cu suma de 1 4.000 de lire, însă compania ce deținea circul a
fal imentat și structura, care se întindea pe o suprafață de pământ de
aproape trei mii de metri pătrați , era în mâini le Băncii Provinciale Naționale
(National Provincial Bank).

Când am revenit pentru servici i le unei duminici, congregați i le erau
copleșitoare. La aceste întruniri comitetul a apelat insistent ca să rămân în
Hanley de dragul lucrări i , de dragul sutelor de oameni care au fost slavați
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din păcat și pierzare și de dragul sutelor care erau gata să mă asculte.
Dl. Wil l iam Brown, reprezentant al mineri lor, foarte bine cunoscut în
regiune, a ținut un discurs în care ne-a cerut, mie și sorei mele, „ca de
dragul sărmanilor îndurerați și cauzei lui Hristos” să reanalizăm decizia
noastră de a fi evangheliști itineranți și să ne limităm la Olări i și orașele
vecine. Comitetul a clarificat că nu are nici o intenție de a acționa în
opoziție cu lucrarea Armatei Salvări i . Le spusesem oamenilor că, de când
Generalul Booth m-a concediat din Armată, primeam în fiecare dimineață
scrisori prin care eram invitat să conduc diverse puncte de misiune
deosebite aflate în diferite părți ale țări i . Am răspuns acestei congregați i că
îmi trebuie timp ca să hotărăsc și am dat de înțeles că intenționam să
plecăm chiar atunci din Hanley timp de o săptămână ca să ne întremăm
sănătatea. Fuseseră cel puțin douăsprezece mii de oameni în aceste trei
întruniri de duminică. Simțeam că trebuie să ies numaidecât din aceste
mulțimi și din acest tumult.

În absența mea, prietenii și simpatizanți i mei au fost foarte ocupați.
Rev. M. Baxter, redactorul ziarului Vestitorul Creștin (Christian Herald) și
promotorul mișcări i „Armata Evangheliei” (The Gospel Army), a luat, împreună
cu oamenii din loc, parte activă în deliberări. La început erau unele îndoiel i cu
privire la închirierea Circului Imperial , însă dl. Baxter a afirmat că dacă
comitetul nu se poate hotărî la aceasta, el însuși va închiria clădirea pentru
servici i rel igioase. Prin urmare circul a fost rezervat de comitet pentru o
perioadă de trei luni. S-a stabil it ca două doamne, în legătură cu mișcarea
Armata Evangheliei, să conducă servici i le până când voi stabil i eu programul.
Consil ierul W. Boulton, primarul din Burslem, un metodist wesleian, a fost ales
ca președinte al comitetului; Rev. T. De Vine, Vicarul din Northwood,
împreună cu Consil ierul Nichols, metodist wesleian, ca vicepreședinți ;
dl . R. Finch, un predicator local wesleian și fost casier al detașamentului local
al Armatei Salvări i , a fost ales casier; dl . James Bebbington, secretar cu
corespondența și dl . Hodgson, secretar financiar. Între ceilalți membri ai
comitetului era și dl . Tyrel l , un epitrop, dl. W.T. Harrison, un congregaționalist
și dl . Bowden, un metodist al Noii Conexiuni (New Connexion), în anul acesta
(1 901 ) și primar în Burslem. În ansamblu, acesta era un comitet puternic și
foarte reprezentativ, rămânând la fel și în ziua de azi.

Comitetul meu, veți observa, era pe deplin reprezentativ pentru biserici le
l ibere, separate de stat, pentru oamenii orașului, inclusiv afaceriști și
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muncitori, care se convertiseră în timpul șederi i noastre în oraș. Pe lângă
aceștia, mulți ni s-au alăturat dintr-o simplă dragoste de corectitudine și
compasiune arătată față de cei pe care-i considerau nedreptățiți . Am
promis că voi sta o lună, însă luna s-a mărit în cele din urmă la patru ani.
Adevărul este că atunci când luna se terminase lucrarea devenise atât de
importantă și se extinsese atât de mult încât am simțit că ar fi un păcat ca
s-o părăsesc chiar atunci. Sub supravegherea comitetului meu puternic,
am continuat cu un volum de lucru mereu crescând și cu putere. Ei mă
plăteau 300 de lire pe an pentru servici i le mele. Timp de aproape doi ani,
clădirea a fost aglomerată în fiecare seară și la cele trei servici i de
duminică. Aveam cea mai mare congregație din afara Londrei. Rezultatul
acestor eforturi se găsește în multe case. În sute de biserici și școl i
duminicale, pretutindeni în țară, astăzi se găsesc ofițeri , învățători,
supraveghetori, l ideri de clase, predicatori local i și lucrători creștini care
s-au pocăit la predici le mele, și mai sunt mulți alți i care în acel timp s-au
întors la Dumnezeu și au trecut prin morți triumfătoare la răsplata lor
veșnică. Misiunea noastră a fost o inspirație pentru biserici. Amintesc că
atunci când am început lucrarea mea în aer l iber în Hanley oamenii ne
aruncau bănuți, crezând că suntem muncitori fără de lucru. Însă foarte
curând am pe văzut l ideri i biserici lor l ibere, chiar și pe slujbașii acestora,
împlicați în lucrarea în aer l iber.

Și chiar cel numit în scaunul Sf. Ioan, cu stiharul său alb și cu corul său în
robe albe, a început să conducă servici i în aer l iber în Piața orașului, iar
după terminarea serviciului , mărșăluiau pe străzi spre vechea biserică în
timp ce cântau „Înainte soldați creștini . ” Într-un fel, consider această
acțiune a Vicarului drept cel mai mare compliment care mi s-a adus
vreodată în Hanley.

Aveam obiceiul să ne întâlnim duminica la ora 5:30 după-amiaza pentru
rugăciune, înainte de întâlnirea publică principală de la ora 6:30. Locul
întâlniri i era o sală mare, ce fusese folosită de circari ca garderobă și care
era situată deasupra țarcuri lor pentru cai. Pe la sfârșitul luni i octombrie,
1 882, eram trei sute dintre noi adunați în această sală, cântând laude lui
Dumnezeu și cerându-i în rugăciune binecuvântarea Sa peste serviciul
care avea să aibă loc. În timp ce cântam o cântare, podeaua a cedat la
mij loc și ne-am prăbușit toți în țarcuri le de sub noi, de la o înălțime de trei
metri și ceva. Șaptezeci și cinci de persoane au fost rănite; brațe și
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picioare rupte, câteva capete fracturate și belșug de jul ituri și vânătăi. Însă
nu s-a pierdut nici o viață. Oamenii care se adunau în sala mare au auzit
zgomotul prăbușiri i și s-au îngrozit, însă nu au intrat în panică. Unii din
personalul administrativ au sărit în ajutor, dând tot ajutorul pe care-l puteau
oferi. S-au chemat doctori și cei răniți au fost duși acasă cu taxiuri . De
îndată ce am izbutit să ies dintre dărâmături, m-am gândit că cei din sala
mare s-ar putea să fie îngri jorați de soarta mea. Am alergat pe podium și
am explicat în câteva cuvinte ce s-a întâmplat, am spus oamenilor că tot
ajutorul și asistența necesare erau oferite celor răniți și i-am implorat să-și
păstreze calmul și stăpânirea de sine. Apoi m-am retras trecând prin
câteva minute de mare agonie. Eram sfătuit să renunț la serviciul din seara
aceea, căci deși trupul meu nu avea jul ituri , nervi i mei suportaseră un șoc
sever. Totuși am insistat ca să îmi fac datoria.

Însă necazuri le noastre nu se sfârșiseră. Când am ajuns pe platformă l-am
rugat în șoaptă pe îngri j itorul clădiri i să aprindă toate lumini le însă bietul de
el, în nervozitatea și agitația lui le-a stins. Imediat a fost o scenă de frică și
confuzie. D-l Brown, agentul minier menționat mai înainte a salvat situația
prin prezența sa de spirit. A început imediat să cânte „Isus, iubitul sufletului
meu” și a cântat cântarea cu un mare efect, căci era un cântăreț foarte bun.
Atunci oamenii s-au unit în cântare și foarte curând ne-am calmat toți . Între
timp lumini le au fost aprinse toate și serviciul s-a desfășurat mai departe.
Am predicat cât am putut de bine, însă la sfârșitul serviciului , atât de mare
a fost șocul nervos că m-a slăbit și a trebuit să fiu cărat acasă. Au trecut
câteva luni până m-am refăcut pe deplin. Am continuat cu lucrarea mea,
însă nu fără frică și tremur. Chiar și acum, uneori, când stau în fața unei
mari mulțimi, ceva din sentimentul acelei seri mă hăituiește.

Nici unul dintre aceste lucruri – nici chiar concedierea mea din Armata
Salvări i – nu a împiedicat deloc lucrarea noastră de mântuire și
răscumpărare a oamenilor. Trezirea se revărsa ca un fluviu măreț ce
mătura totul din calea lui. Străini i din afara orașului, rareori plecau fără să
facă o vizită la misiune ca să vadă cu ochii lor lucrarea pe care noi o
făceam. Prin urmare, când vizitez orașe în ziua de azi, oamenii îmi spun în
mod frecvent, „Oh, d-le. Smith, v-am ascultat în Hanley în zilele de demult. ”

În luna martie, 1 883, prietenii mei din Hull m-au invitat pe mine și pe sora
mea să ținem două săptămâni de misiune în orașul lor. Aveam mulți copii
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spiritual i în Hull și eram bineînțeles dornic să-i văd. Comitetul meu din
Hanley mi-a permis să absentez pentru această perioadă. Am fost primiți
la gara din Hull de vreo zece sau douăzeci de mii de oameni. O trăsură cu
o pereche de cai suri ne aștepta ca să ne poarte spre gazdele noastre.
Însă oamenii au deshămat caii și ne-au tras ei cu trăsura prin tot orașul.
Întâlniri le se țineau în Circul Hengler, o clădire care avea capacitatea de
peste patru mii de locuri.

Aceasta era cu mult prea mică pentru mulțimile care se adunau în fiecare
seară. Când s-au împlinit cele două săptămâni, comitetul care organizase
această misiune a hotărât ca lucrarea să nu se încheie și au decis să
stabilească o misiune locală a lor înșiși. S-a stabil it ad hoc ca sora mea și
dl. Evens, cu care avea să se căsătorească în curând, să preia Misiunea
Hull și din când în când să schimbăm locuri le între noi pentru o săptămână
sau două. Dl. Evens, care era meseriaș în îmbinări de tâmplărie, fusese
căpitan în Armata Salvări i și , pot menționa aici că mai recent, a fost
implicat împreună cu soția sa în Misiunea Wesleiană din Liverpool în ultimii
opt sau nouă ani. Pe o durată de aproape doi ani aranjamentele noastre
făcute pentru Misiunea Hull au continuat și s-au desfășurat bine. La
sfârșitul acestei perioade, dl. Evens și-a asumat lucrarea de evanghelist
itinerant și în locul său a preluat lucrarea Rev. G. Campbell Morgan, care
de atunci a dobândit o reputație internațională. Cu această ocazie l-am
întâlnit pentru prima dată pe dl. Morgan și chiar de la început mi-a făcut o
foarte bună impresie. Așteptări le mele referitoare la cât de cunoscut și
folositor va fi s-au împlinit pe deplin, dar nu mai mult decât am anticipat
atunci. După un an și jumătate de serviciu în Hull el s-a stabil it în orașul
Stone; de acolo a fost transferat la Rugeley, apoi la Birmingham și apoi la
Londra. Ce a urmat este cunoscut întregii lumi.

În vara aceluiași an am trăit prima mea experiență a călătoriei în
străinătate. Am călătorit în Suedia, invitat de dr. și d-na Kesson, care a
devenit mai apoi d-na Poulton. Ei erau membri ai comitetului Misiuni i Hul l .
Am avut experiențe minunate pe timpul acestei vacanțe plăcute. Prima
duminică dimineța în Suedia am petrecut-o în Stockholm. Am fost la o
întrunire a Armatei Salvări i . Căpitanul era un danez, care fusese instruit la
sediul Armatei din Londra. Nu sosisem în clădire decât de vreo cinci
minute, unde erau adunați vreo cinci sute de oameni, căci am fost reperat
și mi s-a cerut să cânt. Le-am cântat cântarea „Oh, atinge marginea
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veșmântului Său.” Căpitanul le-a spus oamenilor numărul la care se găsea
cântarea în cărți le de cântări ale Armatei suedeze și în timp ce cântam în
engleză ei au cântat refrenul în l imba lor. Picurau lacrimi din ochii multor
bărbați puternici în timp ce această cântare dulce își croia calea către inima
lor. La serviciul de seară am cântat iarăși. La ambele servici i am spus
câteva cuvinte, care au fost traduse ascultători lor.

Într-o zi am vizitat palatul regelui și am văzut frumoasele încăperi care erau
mobilate splendid. În timp ce stăteam pe coridor, însuși regele a trecut și
ne-a salutat cu bunăvoință încl inând capul spre noi. Cu altă ocazie, ne-am
dus să vedem cum regele trece în revistă trupele sale. În toiul paradei mil i-
tare, un mic incident m-a mișcat cel mai mult. Un micuț măturător a trecut
în fugă prin fața regelui care stătea pe calul său. Fața lui era neagră și era
desculț, însă în timp ce trecea pe lângă monarhul Suediei, și-a ridicat mâna
murdară și și-a salutat suveranul. Regele a zâmbit la acest micuț și i-a
întors salutul. Imediat după aceea, un ofițer elegant a venit în galop pe un
cal superb. Uniforma sa strălucea ca aurul și sabia lui zăngănea în timp ce
înainta brav. Și el și-a salutat regele. Regele a întors salutul cu toată
demnitatea unui suveran, însă cred că n-am observat aceași scl ipire de
bunătate din ochii cu care întâmpinase mâna murdară fluturândă a
micuțului măturător și am zis în sinea mea: „Acest rege îl iubește pe micul
măturător la fel de mult ca pe un ofițer de elită – și îmi este drag pentru
aceasta.”

Lucrarea din Hanley a mers înainte fără a pierde interesul și prezența
oamenilor sau rezultatele. Trebuind să stau în fața aceleiași congregați i
imense în mod constant, am început să simt nevoia acută de a-mi îmbogăți
lecturi le. Până să părăsesc Armata, în afară de Bibl ie, citisem foarte puțin.
Timpul meu fusese pe deplin ocupat cu învățatul de unul singur să citesc și
să scriu în timp ce îmi pregăteam discursuri le. Fi indcă stăteam cel mult
șase sau șapte luni în fiecare loc, nu realizasem nevoia mea de o
cunoaștere mai largă. Însă acum, șederea mea în Hanley se prelungea în
ani și trebuia să ofer de fiecare dată ceva proaspăt congregației mele
oridecâte ori stăteam în fața ei. Primele mele lecturi din afara Bibl iei au
constat în Comentari i le lui Henry Matthew; biografi i le unor înaintași
metodiști ; Prelegeri cu privire la predicile de trezire pentru creștinii
practicanți și Calea spre mântuire scrise de Rev. Charles Finney; cărți le
scrise de dr. Parker, dr. McLaren, Robertson de Brighton; câte ceva de



Viața și lucrarea lui Gypsy Smith

1 02

Spurgeon și John Wesley. Tot în această perioadă am început să gust
scrieri le lui Scott, Dickens, Thackeray, Tennyson, Whittier, Byron,
Longfel low, George Eliot și doar puțin din Carlyle și Ruskin.

Citeam din două motive: pentru idei și pentru o mai bună stăpânire a l imbii
engleze. În timp ce trudeam prin aceste pagini – căci cititul meu era încă o
trudă – trăiam într-o lume nouă. Mă simțeam un copil așa de ignorant!
Eram și convins că într-o bună zi oamenii își vor da seama cât de puține
lucruri știam și că se vor pl ictisi ca să vină să mă mai asculte. Însă aceștia
au fost amabil i și răbdători și au îndurat multele mele gafe și l imitări , căci
mă iubeau și știau că și eu îi iubesc. Eram pentru mulți dintre ei un tată
spiritual și chiar pentru unii un fel de bunic spiritual. Oriunde se anunța că
voi predica, oamenii veneau și Dumnezeu dădea binecuvântarea. Aceasta
era incurajarea și mângâierea mea. Fără aceste susțineri aș fi fal imentat
deplin. Sufletul meu era stăpânit de o mare sete pentru cunoștințe și beam
cu lăcomie din acestea când mă umpleam în timpul puținelor ore pe care le
puteam găsi pentru citire. Căci aveam nouă servici i publ ice pe săptămână,
fiecare din acestea precedată de o întrunire în aer l iber și trebuia să fac și
multe vizite la oameni. În consecință, timpul pentru citit, chiar cu privire la
lucrarea mea, era scurt. Când privesc în urmă la acele zi le mă mir cu
smerenie și recunoștință de modul în care Dumnezeu a putut să mă
folosească atât de mult, în ciuda tuturor imperfecțiuni lor mele de multe feluri .

Această șlefuire aspră din Hanley și predicarea constantă la congregați i
compuse în principal din aceiași oameni a fost pentru mine o școală de
neprețuit. Începeam să fiu pregătit pentru lucrarea de evanghelizare din
întreaga lume, fără să știu, bineînțeles, că lucrul acesta îmi stătea înainte.
Precum Moise a stat patruzeci de ani în pustia Madianului, fi ind pregătit
pentru lucrarea de a conduce copii i lui Israel, tot așa și eu, un biet băiat de
țigan, am fost modelat și discipl inat în Hanley, în perioada șederi i mele
acolo, pentru lucrarea vieți i mele din biserici le Angliei , Americi i și Austral iei .

Ar fi potrivit să spun în acest loc câteva cuvinte despre politica noastră
bisericească din Hanley – dacă pot folosi această sintagmă impresionantă.
Când am început lucrarea mea în oraș, Armata nu avea înregimentați mai
mult de douăzeci de soldați . Înainte ca perioada mea de ofițer în Armată
să ajungă la un sfârșit subit, noi ridicasem numărul acestora undeva la
cinci sau șase sute. Servici i le noastre ținute la Circul Imperial n-au ținut
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prea mult și am înrolat peste o mie de membri, toți convertiți sub lucrarea
mea. N-am avut niciodată vreo oficiere a Cinei Domnului în circ, ci la
intervale regulate ne adunam în mari procesiuni la una dintre biserici le
noncomformiste și luam cina acolo. Ar trebui să spun că nu puțini oameni
care s-au întors la Dumnezeu la Circul Imperial ne-au părăsit imediat după
acest măreț eveniment din viața lor și s-au alipit de biserici cu care ei
fuseseră asociați mai înainte într-un mod mai strâns sau mai lejer. Cu
excepția faptului că nu era nici o oficiere a sfintei împărtășanii (mai puțin
perioada de la finalul șederi i mele), eram în toate privințele o congregație
organizată regulat, cu clase de școală duminicală, clase de studiu și
obișnuitele societăți . Spun lucrul acesta ca nimeni să nu considere
lucrarea din Hanley doar ca o misiune extinsă a Armatei, deși e adevărat
că toate servici i le mele erau evanghelice și cele mai multe dintre ele erau
de evanghelizare. În timpul acelor ani din Hanley eram angajat în „lucrarea
bisericească normală,” ca oricare alt pastor.

În congregația mea erau șapte sau opt membri din Consil iul orașului.
Primarul, magistrați i și toți membrii municipal ități i ne erau favorabil i și ar fi
făcut orice pentru noi. Misiunea era un mare factor în viața orașului, o forță
ce trebuia luată în considerare. Nu cred că exagerez dacă spun că
congregația mea ținea în palmele sale soarta oricărui candidat la vreun
oficiu al municipal ități i . Aveam o echipă de ajutoare devotate, pl ine de
entuziasm și harnice, care mă scuteau de o mulțime de obligați i mai mici,
pe care trebuia să le îndeplinească o biserică și astfel eram dedicat doar
lucrări i de predicăre. Poporul meu era foarte larg la mână. Aveam colecte
la fiecare serviciu. Muncitorului britanic nu-i este frică de farfuria sau
săculețul de la colectă. Uneori, în momente de nebăgare de seamă,
tensiune sau entuziasm, am uitat să anunț colecta, însă eram atenționat
imediat cu privire la negli jența mea din mai multe colțuri ale săl i i . „Nu s-a
strâns colecta, domnule!” era strigătul multor voci. I -am învățat pe oameni
că dăruirea era la fel de scripturală precum și rugăciunea sau cântarea
cântări lor, că și colecta era parte din închinare.

În octombrie, 1 885, au avut loc în Hanley conferințele de toamnă ale
Uniunii Congregaționaliste din Anglia și Țara Gali lor. Sluj itori i biserici lor
l ibere din oraș au pregătit o cuvântare de bun venit și au aranjat ca o
delegație din numărul lor să se adreseze plenului Uniuni i . I -am văzut pe
cei mai mulți dintre acești sluj itori bisericești venind în oraș și i-am văzut pe
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predecesori i lor părăsind orașul. Cu toate că reprezentam pe departe cea
mai mare congregație din Hanley, o congregație care ar fi format mai mult
de o jumătate de duzină de congregați i obișnuite ale biserici lor l ibere, nu
am fost invitat să fac parte din delegație. Atunci când secretarul biserici i
mele a întrebat de motivul acestui lucru, i s-a spus, „Oh, el nu este un
sluj itor ordinat." Acesta era un motiv suficient pentru ei ca să mă treacă cu
vederea. M-am simțit rănit, însă n-am spus nimic.

Însă unul dintre acești sluj itori bisericești , Rev. Kil in Higgs, un
congregaționalist, îmi era un foarte bun prieten și el mă ajutase din prima zi
de când am venit în Hanley. Bănuiesc că dl. Higgs a vorbit unora dintre
l ideri i congregaționaliști despre aceast tratament nedrept, căci după ce
delegația s-a adresat Uniuni i și înainte ca dr. Thomas, președintele de zi să
răspundă, s-a ridicat dr. Hannay și a zis: „Nu putem lăsa ca această
ocazie interesantă să se încheie fără să recunoaștem în Gipsy Smith un
colaborator și un frate. Am aflat că se află în biserică. Ar avea
amabil itatea să vină pe platformă și să se adreseze adunări i?”

Ședeam la balcon și am fost așa de surprins de această invitație pl ină de
bunăvoință încât nu pot să-mi amintesc dacă am mers până la platformă pe
culoar sau am mers prin spate, pe la garderobă. În orice caz, m-am trezit,
confuz dar bucuros, stând printre l ideri i denominației și păstori i delegației
biserici lor independente din Hanely. Am spus delegați lor că nu eram
pregătit să mă adresez lor dar voi îndrăzni să le spun câteva cuvinte -
cuvinte pe care ei le-au primit cu bunăvoință aplaudând. Ei erau destul de
sensibi l i ca să observe că între mine și delegația biserici lor independente
locale era o oarecare supărare și că eu am fost omis.

După ce am mulțumit Uniuni i și celui care prezida conferința pentru că au
băgat în seamă prezența mea, pentru solidaritatea lor frățească și pentru
ocazia de a fi fost văzut și auzit, m-am întors spre păstori i din Hanley, care
stăteau lângă mine și am zis: „Frați lor, m-am simțit rănit când nu m-ați
invitat să iau și eu parte la această ocazie. Îmi dau seama că nu am fost
ordinat, totuși sunt fratele vostru. N-am avut vreun preot sau episcop sau
arhiepiscop care să-și pună mâini le pe capul meu, însă Domnul și-a pus
mâini le peste mine și am primit însărcinarea Sa ca să predic Evanghelia
veșnică. Dacă ați fost la cruce sunt fratele vostru. Dacă nu mă
recunoașteți de frate vă aduc la cunoștință că vă aparțin. Sunt unul înrudit
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cu voi. ” Delegați i au aplaudat zgomotos în timp ce spuneam aceste
cuvinte și am continuat: „Vedeți ce ați făcut? Dacă voi frați lor m-ați fi invitat
să vă însoțesc, aș fi apărut în l iniște așa ca unul dintre voi, însă fi indcă
m-ați ignorat, m-ați făcut eroul zi lei . ”

Revista „The Christian World” (Lumea Creștină) a publicat un articol amplu,
cu privire la acest incident, din care permiteți-mi să extrag câteva propoziți i ,
fără a folosi un egoism ofensiv: „Puține incidente din afara ședințelor
oficiale ale Întâlniri lor Uniuni i Congregaționaliste din Hanley au stârnit un
interes mai viu decât apariția pe platformă a lui Gypsy Smith. Până în cl ipa
când Dr. Hannay l-a anunțat ca vorbitor, se poate presupune că doar puțini
au auzit de el vreodată. În momentul când tânărul acesta cu chip măsliniu,
dar nu tuciuriu, s-a ridicat să vorbească, cu excepția scl ipiri i de foc din ochii
lui , cu care privea adunarea, nu avea nimic care să indice că provenea
dintr-un trib de țigani sau că ar fi fost diferit cu ceva de vreun tânăr obișnuit
din clasa de mij loc. Cu siguranță că nu s-a mai adresat într-o astfel de
întrunire vreodată. Tonul său bărbătesc, prezența sa chipeșă, elocvența lui
și pasiunea sa i-au cîștigat o primire elogioasă din partea adunări i . ”

Întrunirea laici lor ținută cu ocazia sesiuni lor Uniuni i a avut loc joi seara în
sala Circului Imperial , iar în această adunare am cântat un solo. „Fără
îndoială, ” spune mai departe scri itorul și citez, „dacă n-ar fi făcut nimic
altceva, mulțimi s-ar îngrămădi ca să-l asculte. Acompaniat de un mic
harmoniu, el a revărsat șuvoaiele cântări i sfinte cu mult gust și cu o voce
bine controlată, care era stăpânită de cele mai profunde emoți i .
Încărcătura cântări i era un îndemn la rugăciune, veghere și lucrare, motiv
pentru care se accentua în refrenul, care urma fiecărei strofe, că 'veșnicia
se apropie. ' Într-atât cât am avut oportunitatea de a judeca cele auzite,
cuvântarea tânărului țigan a fost la fel de corectă precum și cântarea. Nu
am observat nimic neciopl it în manierele tânărului și nici n-am auzit nimic
vulgar în vorba lui. 'El face mai mult bine decât oricare om din Hanley, ' a
spus un cuplu metodist entuziasmat care ne-a ieșit în cale – bineînțeles că
au vrut să spună că făcea aceasta ca și evanghelist printre mase. Toți
slujbașii bisericești pe care i-am întâlnit și cu care am luat contact personal
erau uimiți de nivelul de cultură pe care îl arăta și de simplitatea și puterea
cuvântări lor sale. Mulți sluj itori bisericești și alți oameni intel igenți , care au
venit în contact cu Gypsy Smith în timpul săptămânii trecute au exprimat
fără excepție cuvinte de apreciere și dorința sinceră că acest har care îi
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este dat să fie pentru el ca o strajă împotriva nutriri i vreunui sentiment
contrar smereniei și manifestări i unui duh, cum vrăjmașului îi place să
încolțească și prin care acesta ar putea să compromită o lucare bună.”

De acum au început să mă năpădească invitați i le pentru lucrarea
evanghelistică, cele mai multe dintre ele venind de la lucrători i biserici lor
congregaționaliste. La început am refuzat aceste invitați i constant, însă am
fost înduplecat să merg la Londra, în luna decembrie, pentru o lucrare de
misiune la Biserica Creștină Bibl ică Sf. Iacov (St. James' Bible Christian
Church) din Forest Hil l , la care era pastor rev. Dr. Keen. Amintirea acestei
misuni este foarte vie în memorie, pentru că ea a marcat începutul unei ere
noi în viața mea. Mi-a deschis ochii cu privire la daruri le și înzestrări le
mele și mi-a arătat în mod clar că am fost chemat la lucrarea unui
evanghelist itinerant, lucrare în care am fost implicat acum de șaisprezece
ani și în care mă aștept din pl in că voi continua până la sfârșit.

Dr. Keen a scris un
articol cu privire la
această misune, pentru
revista Bible Christian
Magazine, sub titlul , „Un
val de trezire în Forest
Hil l . ” În prima duminică
seara, clădirea a fost
arhiplină, mai multe
persoane au fost
prezente decât atunci
când Charles H.
Spurgeon a predicat la
inaugurarea acesteia. În
a doua duminică seara,

zeci de persoane erau în afara ușilor bisericii cu trei sferturi de oră înainte
de ora când era anunțată începerea programului. Atunci când am mers la
amvon, fiecare centimetru de loc unde se putea sta era ocupat –
garderobele, scările de la amvon, partea corului, holul și culoarele. Sute de
persoane au trebuit să renunțe căci nu mai era loc. Dr. Keen și-a încheiat
relatarea cu aceste cuvinte: „Nu a fost nici un vacarm, nici vreo agitație sau
entuziasm nelalocul lui, ci a fost doar un simțământ profund, o putere care

Una din întâlniri le de trezire
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cerceta și o influență a harului. Întreaga vecinătate a fost mișcată. Gypsy
Smith se remarcă prin simplitatea vorbirii, stăruința plină de pasiune și
convingătoare și o mare înțelepciune însoțită de tact în lucrarea cu
sufletele. Citirea Cuvântului însoțită de comentarii ocazionale este
aspectul proeminent al slujbei sale și aceasta este făcută cu ușurință și cu
efect. În adresarea sa el este dramatic și îndrăzneț, iar cântările solo pe
care le cântă sunt predici mișcătoare învăluite în cele mai alese melodii. El
este un țigan pur și simplu, însă Dumnezeu l-a înzestrat în mod minunat cu
cele mai nobile elemente ale unui evanghelist și l-a făcut extrem de
puternic în arta câștigării sufletelor. ”

Misiunea aceasta a lăsat o impresie adâncă pe sufletul meu. Am realizat
în mod clar că vocea mea și cuvintele mele erau potrivite pentru mulțimi de
oameni, că le câștigam atenția și că ei mă ascultau cu bucurie. Acum
acceptam misiuni de evanghelizare ocazionale și oriunde se anunța că voi
predica oamenii se îngrămădeau ca să mă asculte. Aveam o mare bucurie
să predic la mulțimi de oameni și aveam un pic de putere în abordarea lor.
Oamenii că chemau, biserici le mă chemau și deasupra tuturor Dumnezeu
mă chema în acest nou câmp de lucrare în care, cu adevărat, secerișul era
mare dar lucrători i erau puțini. Fiecare zi îmi aducea din ce în ce mai multe
invitați i să conduc misiuni de evanghelizare iar convingerea că aici era
lucrarea vieți i mele mă acaparase în așa fel încât nu am mai scăpat de
aceasta. După multă rugăciune și multe frământări mi-am dat demisia din
serviciul meu de la Circul Imperial din Hanley. Ai mei au simțit lovitura din
pl in, tot așa și mulți prieteni din oraș, tot așa și eu. Totuși, întrucât încă
aveam să locuiesc în Hanley și să-mi dau tot timpul meu liber misiuni i ,
strâmtorarea nu a fost așa de aspră cum ar fi putut fi .

Nu pot încheia acest capitol cu privire la zi lele dragi din trecut în Hanley
fără să am cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință față
de armata de prieteni buni din oraș și fără să-mi exprim mulțumiri le față de
Dumnezeu Atotputernicul, pentru călăuzirea Sa plină de dragoste în acele
vremuri de stres, dificultăți și crize. Niciodată nu a fost revărsată mai multă
dragoste penste vreun muritor decât a fost revărsată peste mine din partea
prietenilor mei din Hanley și niciodată n-am lucrat în mij locul unor oameni
pe care i-am iubit mai profund și cu mai mult devotament. Ei mi-au arătat o
mare bunătate și eu am făcut tot ce am putut pentru ei. Nimeni nu știe mai
mult decât știu eu în inima mea cât de puțin a fost tot ce am putut face,
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însă lui Dumnezeu I-a făcut plăcere ca să Își însușească lucrarea acesta și
să scoată multă roadă din ea pentru lauda și gloria Sa. Hanley și prietenii
mei din Hanley au un loc deosebit de drag în inima mea. Doar amintirea
numelui acesta îmi face duhul ca să mi se bucure cu mare bucurie în
Dumnezeu Mântuitorul meu, care satură pe cei flămânzi cu bunătăți , în
timp ce acei care sunt bogați – cei care sunt conștienți de daruri și haruri și
puteri mai mult decât oamenii obișnuiți – s-ar putea să plece cu mâini le
goale. Doar dimineața învieri i va arăta lucruri le mari pe care Dumnezeu
le-a înfăptuit în acel oraș prin mâna nevrednicului Său sluj itor, care
încondeiază aceste rânduri șovăitoare și sărace de laudă și dragoste.
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D in anul 1 886 până în anul 1 889 am fost ocupat cu ținerea
misiuni lor de evanghelizare printre biserici. Experiențele mele
de la început m-au convins că decizia mea de a face lucrarea

unui evanghelist a fost bună. Însă în timpul acestor trei ani am trăit câteva
luni pl ine de frică și teamă tulburătoare. În 1 886 am fost atins de o boală a
gâtului dureroasă și nel iniștitoare, ceea ce mi-a făcut cu neputință să predic
și să cânt. Sir Morel l Mackenzie, pe care l-am consultat, a spus că mi-am
solicitat peste măsură corzile vocale. Îmi folosisem vocea cântând în
public și ținând discursuri fără a avea apoi o odihnă îndelungată, sau fără
să mă odihnesc deloc ani de zile, iar efortul începuse să se resimtă în mod
sever. Aproape nouă luni am fost nevoit să mă abțin total de la predicare și
cântare. Nu mai doresc să mai petrec alte nouă luni ca acestea.

Cititori i mei vor înțelege ușor cât de dureroasă și grea a fost crucea acestor
nouă luni de pasivitate, având în vedere viața foarte ocupată pe care o
dusesem ani de zile. Pe deasupra a fost și o încercare aspră a credinței.
Puținele noastre rezerve economisite s-au scurs foarte repede, dar atunci
când am intrat în ultimile noastre 5 lire am putut să încep lucrul meu din
nou. Mi s-a recomandat să-l consult pe Rev. dl. Sandilands, vicarul din
Brigstock, care era special ist în recăpătarea vocii și în alte afecțiuni ale
gâtului la care sunt expuși slujbașii bisericești și alți oratori publici . Am
petrecut două săptămâni în Vicariatul din Brigstock. Tratamentul d-lui
Sandilands a fost așa de reușit încât într-o zi sau două deja citeam în
biserică lecți i le în locul său. Cred că acea odihnă lungă n-a ajutat la nimic
în vindecarea afecțiuni i mele, ci doar am devenit îngri jorat și descurajat cu
privire la aceasta; iar dl. Sandilands mi-a făcut un mare serviciu în a-mi
recăpăta încrederea în vocea mea. Înainte de a-l părăsi, îmi foloseam

Capitolul XVIII.

Prima mea vizită în America
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vocea timp de cinci ore în fiecare zi și în curând am început iarăși să
lucrez. Niciodată nu m-am simțit mai mulțumitor. Am lucrat ultima parte a
anului în vestul Angliei.

Istoria primei mele vizite în America începe în felul acesta. În 1 886 am
făcut cunoștință cu dl. B.F. Byrom din Saddleworth, de lângă Oldham, care
avea o fabrică de toarcere a bumbacului și lânei. În timpul când am
condus o misiune evanghelică în Torquay, dl. Byrom locuia în localitatea
aceea din cauza sănătăți i sale și așa s-a făcut că ne-am întâlnit. Între noi
s-a legat o strânsă prietenie, o prietenie căreia îi datorez mult mai mult
decât aș putea spune vreodată. Nici un alt om nu a fost mai binecuvântat
ca mine în privința numărului și credincioșiei prietenilor săi. În primele luni
ale anului 1 887, dl. Byrom a plecat într-o excursie în Palestina și Egipt și în
timpul călători i lor sale a intrat în legătură cu doi slujbași bisericești
congregaționaliști americani și cu dr. R.S. Macphail – binecunoscutul
predicator prezbiterian din Liverpool. El le-a vorbit despre prietenul său,
țiganul evanghelist și le-a spus tot ce știa despre viața și lucrarea mea. Ei
s-au arătat foarte interesați și păstori i americani și-au exprimat dorința
puternică ca eu să fac un circuit evanghelistic în țara lor. Dl. Byrom, din
proprie inițiativă le-a făcut un fel de promisiune sau angajament că voi
merge într-un oarecare viitor. Atunci când s-a întors acasă în Anglia, mi-a
spus că era convins că trebuie să merg; însă eu aveam în Anglia de lucru
din pl in pentru toată energia mea și nu simțeam că sunt chemat să merg
în America. Pe scurt, am dat înapoi cu totul de la această lucrare. Între
timp, se purta o corespondență între cei doi predicatori americani, dl .
Morgan și dl . Kemp și dl. Byrom. Dl. Byrom avea credința neclintită că eu
nu doar voi fi un mij loc de binecuvântare pentru biserici le americane, ci și
că această vizită va fi pentru mine o continuare a educației mele, mă va
ajuta atât material cât și cu sugesti i pentru lucrare în patria mea. Până la
urmă am cedat și în toamna anului 1 888 am hotărât să merg în America.
Dl. Byrom m-a asigurat cu generozitate că, dacă va fi cazul, va suporta el
orice pierdere.

Însă în ultima clipă s-au ivit în fața mea obstacole, ca niște stânci mari
ieșite de pe fundul mări i . Atunci când au fost făcute toate pregătiri le și am
primit cale l iberă, mi-a venit știrea că dl. Kemp a decedat în mod subit și că
dl. Morgan a întâmpinat niște dificultăți pe plan local, care îl împiedicau
în acel moment să-și ducă la bun sfârșit propunerea cu privire la mine.
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Așa că drumul meu părea că este barat de obstacole pe care nu le
anticipasem. Însă, odată ce m-am decis să plec, eram hotărât că nimic nu
mă va împiedica. Încă mai aveam timp pentru a face rost de scrisori de
recomandare și prezentare de la unii din l ideri i păstori lor nonconformiști și
de la alte persoane care mă cunoșteau și îmi știau lucrarea. Eram sigur că
acestea îmi vor pri lejui o ocazie bună pentru un debut pe cealaltă parte a
lumii .

Printre cei care mi-au dat scrisori de recomandare au fost: rev. Charles
Garrett, rev. D. Burford Hooke, rev. S.F. Coll ier, rev. Andrew Mearns,
dr. Henry J. Pope, dl. Wil l iam Woodall , M.P. , primarul din Hanley (dl. Henry
Palmer), Comitetul Misiuni i Imperiale din Hanley, dr. Charles A. Berry,
rev. T. Kilpin Higgs, M.A. , dr. Keen și dl . Thomas W. Harrison, secretarul
Uniuni i Congregaționale din Staffordshire. Cuvintele care mi-au atins inima
cel mai mult au fost cele ale comitetului meu din Hanley. Semnatari i au
spus astfel: „Nu putem să te lăsăm să pleci spre America fără să ne
exprimăm recunoștința noastră profundă pentru lucrarea nobilă pe care ai
făcut-o printre noi în ultimii șapte ani. Ai venit ca un străin însă curând ți-ai
croit calea spre inimile oamenilor și sute dintre caracterele cele mai
depravate din oraș s-au predat lui Dumnezeu. Sute de case, odată
nenorocite dar acum fericite, mulțumesc lui Dumnezeu că odată Gipsy
Smith a fost trimis în orașul nostru. Lucrarea s-a întins, biserici le s-au trezit
la viață și la timpul prezent, în cele mai multe orașe și sate ale regiuni i , se
duce o lucrare misionară de succes.”

Am pornit în larg din Liverpool la bordul vasului Umbria în data de
1 9 ianuarie 1 889. Un unchi țigan, un frate de-al mamei, care nu avea copii
și căruia îi eram foarte drag, a călătorit în dimineața plecări i mele o sută de
mile depărtare de la căruța sa ca să îmi ureze drum bun. L-am luat la
bordul vasului așa îmbrăcat în haine țigănești și imediat toți ochii erau pe
el. Atunci când bietul om a simțit mișcarea vasului și a văzut apa, ochii săi
s-au umplut cu lacrimi și întorcându-se spre soția mea a zis, „Annie, draga
mea, nu-l voi mai vedea vreodată.” El nu mai fusese pe vreun vas până
atunci – s-ar putea nici să nu fi văzut vreodată unul – și se temea că acesta
n-ar putea supraviețui în mij locul mărețului ocean. În mintea lui nu se
gândea că s-ar putea ca să moară el înainte de a mă întoarce, ci probabil
că mă voi îneca. De asemenea m-a întrebat dacă m-am gândit să am
mâncare suficientă pe drum și am reușit să-l asigur cu privire la acest lucru.
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În fine, mi-am luat la revedere de la el (lacrimile i se rostogoleau pe obraji),
de la soția mea, de la sora mea și soțul ei, de la dl. Byrom și alți câțiva
prieteni. În timp ce părăseam ușor țărmul, simțeam că mă aventuram într-un
mare necunoscut, însă cu toate că încrederea mea în mine era săracă și
destul de slabă mă încredeam pe deplin în Dumnezeu.

Călătoria s-a desfășurat fără incidente. Nu sunt un marinar bun și în timpul
traversări i Atlanticului am fost mișcat profund! Am acostat în New York,
într-o dimineață de duminică ploioasă, perfect străin, fără să știu (din câte
îmi dau seama) nici măcar un suflet pe întreaga întindere a continentului.
M-am cazat la Astor House – dl. Byrom m-a sfătuit să merg la un hotel bun
– și am început să mă gândesc la ce voi face. Nu pot spune că mă
simțeam fericit sau încrezător, însă mi-am încins coapsele minți i și mi-am
făcut un pic de curaj. Luni dimineața m-am prezentat la întrunirea
predicatori lor metodiști episcopalieni, o întâlnire care se ține în fiecare
săptămână în ziua respectivă. Aveam o scrisoare de prezentare de la rev.
Charles Garett către președinte, dr. Strowbridge. Am fost primit cu
cordial itate de frați i întruniți , care toți s-au ridicat în picioare în semn de bun
venit.

Miercuri dimineața am mers să-l văd pe dr. James Buckley, editorul revistei
Christian Advocate (Mil itantul Creștin). Dr. Buckley era absent, însă
dr. Clark îi ținea locul ca editor. I -am explicat cine sunt, care era scopul în
venirea mea în America și l-am rugat să citească scrisori le mele de
recomandare. A citit câteva dintre ele și m-a întrebat dacă sunt gata să
încep lucrul de îndată. I -am răspuns că eram gata însă nu aveam nici o
dorință să încep imediat întrucât consideram că o pauză mi-ar face bine și
mi-ar da timpul să vizitez și eu un pic. „Ei bine, ” a zis dr. Clark, „dr. Prince
din Brooklyn mă întreba alaltăieri dacă știu pe cineva care l-ar putea ajuta
la câteva servici i speciale.” Dr. Prince era pastorul Biserici i Metodiste
Episcopaliene din strada Nostrand, a doua biserică în mărime din Brooklyn,
un învățat și un predicator scl ipitor. Dr. Clark s-a oferit să mă trimită
la dr. Prince, cu o notă de recomandare din partea lui. Bunăvoința
editorului mi-a produs o mare bucurie și încântare întrucât dr. Clark era
știut ca un om care nu tolera evangheliști i de duzină. Mă măguleam la
gândul că m-a acceptat. Nota către dr. Prince spunea următoarele:
„Purtătorul acestei note este Gypsy Smith, un evanghelist din Anglia.
Scrisori le sale de recomandare sunt tot ce se poate dori. M-ați întrebat cu
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privire la o persoană care să vă ajute în biserica dumneavoastră. Dacă eu
aș avea nevoie de un om, l-aș angaja pe baza recomandări lor puternice pe
care le are.” Pe timpul acestei campanii din America, Dr. Clark a continuat
să se poarte cu bunăvoință și părintește cu mine. Comentari i le scurte cu
privire la lucrarea mea pe care le făcea în revista „Christian Advocate”
m-au ajutat la fel de mult ca orice alte articole din presă pe care le-am
primit în America.

Atunci când am mers să-l întâlnesc pe dr. Prince la casa sa pastorală
impunătoare situată lângă biserică, ușa a fost deschisă de d-na Prince.
Soțul ei, dr. Prince, lucra în biroul său și soția lui – un păzitor credincios al
timpului și energii lor sale – m-a trecut printr-o serie de întrebări înainte ca
să primesc admiterea. În cele din urmă, când am fost dus în prezența
d-lui dr. Prince, m-am simțit copleșit și îmi cam pierdusem graiul . I -am
înmânat nota de la dr. Clark. El și-a pus pe nas ochelari i de aur și, după ce
a citit nota, cu o expresie severă pe fața lui, și-a scos ochelari i și privindu-
mă direct în față mi-a spus cu o voce hotărâtă:
„Ei bine frate, cred că nu te vreau.”
I -am întors privirea calm și i-am răspuns, „Ei bine doctore, cred că mă vrei. ”
A zâmbit, mai degrabă plăcut impresionat decât ofensat de îndrăzneala
mea și eu am continuat. „Nu sunt un aventurier. Vă cer să citiți acestea
înainte de a vă părăsi, ” și i-am înmânat scrisori le mele de recomandare. În
cele din urmă a promis că va vorbi în seara aceea unor frați din conducere
despre chestiunea aceasta, la sfârșitul serviciului care avea să fie ținut.

La serviciul acela au participat vreo două la trei sute de persoane (dintre
care eram și eu unul), care s-au adunat în sala principală. Mi s-a spus că
aceasta era cea de a treia săptămână de întruniri de rugăciune seara, că
un duh puternic de mij locire a pus stăpânire pe biserică și că nici păstorul,
nici conducerea nu au avut curajul să pună capăt acestor întâlniri . Ei
se rugau pentru o trezire. Serviciul din seara aceea a fost solemnă, pl ină
de pasiune și foarte impresionantă. Dr. Prince a intrat în sală spre
sfârșitul întâlniri i și m-a ochit în mij locul congregației. Fără să-mi spună
vreo vorbă sau să mă avertizeze a zis: „Prieteni, în seara aceasta avem
în casă un țigan real. ” Oamenii imediat au început să se uite în jur în
căutarea acestui caracter presupus nenorocit, însă dr. Prince a continuat:
„Însă este un țigan pocăit. Îl rog să ia cuvântul și să vi se adreseze.” Am
vorbit oamenilor pe scurt, suficient de mult ca ei să devină interesați și
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doritori ca să continui. În timp ce erau cu capetele plecate pentru
rugăciunea de încheiere, m-am strecurat afară. M-au căutat dar am fost de
negăsit.

La micul dejun din dimineața următoare, chelnerul de culoare m-a informat
că dr. Prince și doi domni doreau să-mi vorbească. Ei mi-au spus că
doreau ajutorul meu și că trebuie să vin să locuiesc cu dr. Prince în casa
pastorală; căci ei erau încredințați că Dumnezeu m-a trimis peste ocean
special pentru biserica lor. Și eu cred din toată inima că așa a fost.
Întruniri le de rugăciune începuseră înainte ca eu să părăsesc Anglia, iar
prin mij locire și dedicare oamenii au fost pregătiți pentru venirea mea. Ei
nu știau lucrul acesta, nici eu nu-l știam. Însă Dumnezeu, care ne-a pus
împreună, știa. Acest interviu s-a petrecut joi dimineața și s-a hotărât ca
să încep duminică. Un anunț cu privire la aceasta s-a publicat în ziare,
incluzând de asemenea câteva citate din scrisori le mele de recomandare.
Scrisoarea care m-a ajutat cel mai mult a fost cea a dr. Charles A. Berry,
căci foarte recent el refuzase propunerea de a-l succeda pe Henry Ward
Beecher din Brooklyn.

Aceste articole scurte de ziar au fost toată reclama care s-a făcut.

Dl. I ra D. Sankey, cel din echipa evanghelistică Moody-Sankey a cărei
faimă nu va muri vreodată, m-a luat într-o pl imbare lungă cu mașina înainte
de primul meu serviciu.

L-am întrebat dacă își aducea aminte că în timpul unei campanii de
evanghelizare în Burdett Road din localitatea Bow, a fost dus într-o zi la o
tabără de țigani în Epping Forest.
„Da, îmi aduc aminte foarte bine și îmi aduc aminte că i-am întâlnit pe
pocăiți i Gipsy Brothers care făceau o lucrare bună de evanghelizare pe
întinsul țări i tale. ”
„Unul dintre acești frați , Cornelius Smith, este tatăl meu și el încă face
aceeași lucrare.”
Dl. Sankey a fost încântat să audă aceasta.
L-am întrebat mai departe: „Vă aduceți aminte că niște băiețași țigani
stăteau lângă roata trăsuri i cu care ați venit și că v-ați aplecat și v-ați pus
mâna pe capul unuia dintre ei și ați zis, 'Domnul să facă din tine băiete un
predicator'?”
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„Da, îmi aduc aminte și de acesta.”
„Eu sunt acel băiat. ”
Bucuria d-lui Sankey nu cunoștea
margini.

Un mic incident care ilustrează
gri ja și bunătatea faimosului
cântăreț față de mine a avut loc
chiar în această plimbare. În acele
zi le, purtam un frac de o croitură
impecabilă, sper, o cămașă albă și
un plastron (pieptar) imaculat, albe
ca zăpada, însă, știu, fără cravată.
Nu pot spune cauza acestei
omisiuni. E posibi l să fi considerat
că eram suficient de aranjat.
D-l Sankey mi-a spus de îndată:
„Frate Smith, de ce nu porți o
cravată albă?”
„Habar n-am.”
„Ei bine, frate Smith, ” a zis dl.
Sankey, „cred că ai face bine să-ți

cumperi una în seara aceasta și să porți mâine una.”
Dl. Sankey era foarte gri jul iu ca prima mea impresie asupra oamenilor să
fie cât mai favorabilă posibi l , și la aceasta chiar o cravată putea conta.

Misiunea a avut succes de la început. Biserica Nostrand Avenue, care
avea o mie cinci sute de locuri, a fost aglomerată la primul serviciu și la
fiecare serviciu care a urmat pe durata a trei săptămâni. Între patru și cinci
sute de oameni au mărturisit că L-au găsit pe Domnul. Biserici le metodiste
episcopaliene nu folosesc statistici . Cei care se pocăiesc vin în față lângă
balustrada de la amvon și acolo își pun în rânduială viața. Mi s-a deschis
calea în America.

Apoi am plecat la Biserica Metodistă Episcopaliană Centrală, de pe
Seventh Avenue, din New York – biserică în care generalul Grant a fost
membru – care acum este centrul Mișcări i de Înaintare Metodiste din New
York și peste care reverendul dr. Cadman a prezidat mulți ani. Aceleași

I ra David Sankey
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lucruri s-au repetat și aici. Apoi am mers în Trenton, statul New Jersey,
unde am avut aleasa bucurie de a întâlni o mulțime de persoane din
cartierul Olări i , care se stabil iseră aici și care mă cunoșteau bine, uni i dintre
ei fuseseră printre prietenii mei personali .

Am văzut o congregație de negri pentru prima dată în Philadelphia. Era un
serviciu de Cina Domnului și aproximativ opt sute dintre frați i mei de
abanos erau prezenți. Atât cât am putut eu observa, eram singura
persoană de altă culoare din audiență. Rugăciunea de deschidere a
scumpului pastor în vârstă conținea multe pasaje caracteristice, cred eu,
clasei sale: „O Doamne, tu ști i cî asta ie o adunare bine îmbrăcată; ajutî-i
să-ș aducî aminte di asta când vine colecta. O Doamne, binecuvântează-i
pe frațâi din conducere. Ades la ședânțâle lor de comitet cad în păcat și sî
ceartî. Șî Doamne, înainte ca ei să ie pânea șî vinul în după-amiaza asta,
Doamne ei vor să sî repocăiască. Coboară șî fă-o Doamne.”

La acest punct, un frate mare negru, nu unul dintre cei din conducere, a
strigat cu o voce răsunătoare și pl ină de zel: „Amin, amin! Zî-i că zâci bine
frate, zî-i mai tare!”
Și păstorul a continuat: „Doamne, mergi la cor și pocăiește-l și pe
organist! ”
Organistul care stătea chiar în fața mea, și-a tras nasul și a zis „Mmm!” Mi
s-a șoptit la ureche că era ginerele păstorului. Nimeni nu se ofensa la
aceste cereri directe, nici chiar frați i din conducere sau corul sau organistul.
Cu toți i răspundeau cu un „Amin!” din inimă. Ei își iubeau păstorul și aveau
încredere în el și nu îl respectau mai puțin pentru credincioșia cu care îi
aborda.

Am fost foarte încântat și impresionat de cântarea congregației.
Ascultasem mai înainte corul Fisk Jubilee Singers, care venise în Anglia și
acesta ne uimise pe toți , însă această congregație de negri depășeau cu
mult formația aceea faimoasă, atât în dulceața cât și în măreția interpretări i .
N-am să uit vreodată cum au cântat imnul, „Swing low, sweet chariot,
coming for to carry me home” (pleacă-te carule drag, venit să mă iei
acasă). La momentul acela mi se părea că acoperișul biserici i trebuie să
se desfacă și carul Domnului să coboare în mij locul nostru – cântarea era
așa de măreață și totuși fără prea multă artă – la fel de naturală ca o
picătură de rouă. Voi purta amintirea acelui serviciu până în veșnicie.
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Una dintre cele mai interesante experiențe din timpul acestei călători i mi
s-a întâmplat în Cincinnati. Un mic incident, fără însemnătate în el însuși –
unul din lucruri le acele neînsemnate pe care omul nu le uită curând – s-a
întâmplat la casa unde eram găzduit. În dimineața sosiri i mele, când am
coborât în sufragerie am găsit o fetiță mică de-a casei îmbrăcată scl ipitor,
întinsă într-un hamac agățat în sală, așteptând să mă primească. Tatăl și
mama ei i-au povestit despre mine și ea știa că voi sosi. Am vorbit cât de
dulce am putut fetiței. I -am zis, „Ce fetiță drăguță ești! ” Ea n-a răspuns
nimic. Apoi am zis, „Ce mânuțe frumoase ai! , ce păr frumos și ce ochi
drăgălași! ” Ea tot n-a vorbit. Nu îmi puteam da seama ce se întâmplă.
Știam că era foarte intel igentă fi indcă puteam vedea istețimea sufletului în
ochii ei. Am încercat încă odată. „Ce pardesiu drăguț ai! și ce rochiță
frumoasă!” Încă nici un sunet. În cele din urmă, pierzându-și răbdarea și
uitându-se la mine, nu fără un oarecare dezgust, și-a împins în față, mult în
afara hamacului, piciorușele și a zis, „N-ai remarcat papucii mei noi?”
Acesta era complimentul pe care-l aștepta.

În timpul șederi i mele în Cincinnati am vizitat o tabără de țigani din
apropiere, Colonia Cumminsvil le. O relatare a acestei vizite a fost făcută
de un ziar local într-un mod așa de interesant încât o voi reproduce:

UN ROMANI RAJ (un gentleman țigan).

Gypsy Smith, Evangelistul, în oraș.
O scenă romantică la colonia Cumminsville

„Ieri după-amiază, la tabăra țigănească din Cumminsville s-a desfășurat o
scenă rară și cu siguranță romantică. Cu puțin înainte de ora cinci, un
echipaj de murgi cu cozile tunse s-au oprit din galopul lor, cu multă
animație, pe strada care ducea spre centrul satului țigănesc. Caii trăgeau
în urma lor o trăsură ocupată de patru domni și, în timp ce aceștia s-au
oprit în fața unuia dintre corturile acestei rase nomadice, s-a auzit o strigare
în ciudata limbă țigănească. Imediat s-au văzut semne cordiale de
recunoaștere venite din partea câtorva bărbați cu pielea maronie specifică
rasei lor, care stăteau prin preajmă și un număr de capete de femei
împodobite în culori vii, o slăbiciune a femeii rome, s-au ivit din pliurile
caselor lor de prelată.
Un domn, îmbrăcat îngrijit, cu un ten întunecat și cu un păr negru ca pana
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corbului a sărit din trăsură, cu pălăria în mână, și timp de câteva minute, în
timp ce el dădea mâna cu entuziasm cu cei din jurul său, aerul era plin de
cea mai haioasă convorbire în limba aceea ciudată pe care oamenii timp
de mulți ani au încercat s-o culeagă.

Noul sosit era Gypsy Smith, faimosul evanghelist britanic, care cu
doisprezece ani în urmă a renunțat la viața de nomad a familiei sale și și-a
îndreptat atenția la predicarea Evangheliei în țara sa natală, iar acum
conduce o lucrare de trezire la Biserica M.E. Trinity.
Era un contrast izbitor între acest Romani Raj (gentleman țigan) și acei
neîmblânziți care s-au adunat imediat în jurul lui. El era îmbrăcat cu un
frac de ultimă modă și pantaloni cu dungulițe gri, iar o cravată albă se ivea
de sub gulerul pliat. De jur împrejurul lui era o adunare pestriță de bărbați,
femei și copii. Toți se uitau la el cu o mare curiozitate, însă el a spart
gheața imediat și fiecare încerca să vorbească cu el. Tinerii bărbați purtau
haine destul de ponosite și aveau în jurul gâtului lor nelipsitele batiste
colorate.

Gypsy Smith vizitând un grup de țigani din Pitsburg
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Mare lucru nu și-au spus, însă un bărbat în toiul vârstei, un om ca stânca
de vânjos, un exemplar al țiganilor cum n-au mai văzut muritorii, era
deosebit de prietenos.
„Sunt din familia Smith (dintre fierari)” a zis evanghelistul.
„Ce? Din Anglia?”
„Da, tatăl meu este Cornelius Smith” - și a început să înșiruie o listă
interminabilă de James Smith care a pus complet în umbră linia
genealogică a aceleiași familii faimoase din țara aceasta.
„Bine, bine!” a răspuns matahala, „eu sunt un Lovell și mama mea era
înrudită cu cei din familia Smith. Uite-o pe soția mea,” a spus în timp ce a
arătat spre o femeie ca o matroană înfășurată într-o rochie multicoloră
decolorată, cu un batic alb pe capul ei. Ea era foarte interesată de străin și
curând a început să-l întrebe despre diferiți membri ai familiei ei.

„Suntem aici de două zeci și trei de ani, însă suntem la curent în mod
continuu cu bătrânii noștri. Vremurile aici n-au fost prea bune pentru noi.
Săraca mama mea a rezistat vreo trei ani în țara aceasta și a murit,” a spus
el despre cei din neamul Lovellilor.

Trăgând cu ochiul în cort, evanghelistul a observat o femeie negricioasă
stând în fund pe jos. Era un exemplar perfect al țigăncii care ghicește
viitorul în dragoste. Urechile ei erau împodobite cu cercei lungi de aur – cel
puțin arătau a aur; cozile lungi împletite de păr negru atârnau peste umerii
ei. Capul ei era acoperit cu o pălărie largă căptușită cu pânză roșie
sclipitoare și în poale ținea un copil cu fața bălaie, care era în contrast
țipător cu nuanța măsliniu-întunecată a mamei.
Râzând zgomotos, Smith a spus pe țigănește, „Ce copil în întregime dintre
neamuri!”
Mama a zâmbit. Un bărbat bine făcut stătea lângă ea dar n-a scos un
cuvânt. Era tatăl și era marcat căci nu avea nici cea mai mică
caracteristică a etniei.

Smith le-a explicat că acela era titlul dat întotdeauna unui copil născut
dintr-o soție țigancă și un soț de altă etnie.

Lovell și soția lui erau singurii din colonie care fuseseră peste hotare, iar
discuția a început încetișor să rămână doar între ei. Ceilalți, cum era de
așteptat s-au retras treptat și au dispărut din vedere fie în corturile lor
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strâmbe, fie au plecat în drum spre Cumminsville. Copilașii – erau vreo
patruzeci – dintre care unii erau de o frumusețe desăvârșită, cu chipurile lor
negricioase și părul lor cârlionțat, s-au întors la joaca lor și l-au uitat curând
pe distinsul om care făcuse strigarea.

„Unde vă sunt caii?” a fost întrebat Lovell.
„Oh, tabăra este mai goală săptămâna aceasta decât a fost o vreme lungă.
Cei mai mulți dintre ai noștri sunt plecați pe drum și mulți dintre flăcăii și
fetele noastre nu se vor întoarce mai devreme de o oră,” a fost răspunsul.

„N-ai vrea să vii și să ai o îmbucătură împreună cu noi?” a fost întrebat
evanghelistul; și el s-a uitat îngrijorat la prirostia de fier înfiptă în pământ,
sub care licăreau cărbunii unui foc.
„Oh, da.”
”Duminică e bine?”
„Mi-ar place, dar am trei întâlniri în ziua aceea.”
„E în regulă; vom încerca să trimitem niște băieți ca să te audă.”
„Ia zi Lovell, ai auzit vreodată pe oameni zicând că ne-am vopsit fețele? a
continuat evanghelistul.
„Ba da.”
„Ce născocire! Pot explica tenul nostru întunecat. Se datorează
contactului continuu, îndelung, cu soarele și vremea. Bietul țigan, este un
om foarte maltratat.”

Cei trei au depănat multe chestiuni interesante despre codri vechi, locuri de
campare preferate de țigani în Anglia și conducători celebri care de mult au
trecut la odihna de veci, iar după o luare de rămas bun emoționantă,
evanghelistul s-a suit în trăsură, unde era dr. Henderson din Trinity și T.A.
Snider din Clifton și au pornit-o la drum.

Era foarte încântat de vizită și a spus că astfel de întâlniri i-au dat un nou
impuls în lucrarea sa. Referindu-se la copilul acela, a zis: O naștere în
tabără dă ocazia unor festivități mari. Noul venit este botezat, un slujbaș
bisericesc este chemat întotdeauna și totul se încheie cu o masă bună.”
Chiar atunci două țigăncușe îmbrăcate țipător treceau spre tabăra lor.
„Unde au fost?”
„La ghicit viitorul; doresc să-ți spun o parte mai hazlie din conversația pe
care am avut-o cu femeile din tabără. Îi spuneam soției lui Lovell despre
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moartea mamei mele și îi spuneam că singurul lucru pe care îl regreta era
că se ocupase cu ghicitul, căci tot ce spusese erau minciuni. Lucrul acesta
o îngrijora.”
„Da, așa este; toate sunt minciuni,” a răspuns femeia. „Însă,” a continuat
Smith, „femeile o vor face, tentația banilor fiind prea mare pentru ele.”
„Ce a vrut să spună Lovell când a spus că lucrurile nu stăteau bine peste
hotare?”
„Oh, vedeți, guvernul britanic este foarte sever cu femeile noastre în ce
privește ghicitul și le amendează și le pune în închisoare. Lucrul acesta i-a
făcut pe sute dintre ei să vină în țara aceasta și acolo nu mai sunt așa de
multe familii cum erau odată.”

M-am întors la New York, unde m-am bucurat de ocazia rară de a-l asculta
pe dr. Talmage în biserica sa. Din tot ce am putut aduna de la critici
prietenoși sau antagoniști , dr. Talmage nu a fost cunoscut la adevărata lui
valoare în Anglia, fie ca lector fie ca predicator. Puterea sa peste audiența
imensă pe care o are în America este enormă și covârșitoare, și am simțit
în New York, pentru prima dată, ce dar de neprețuit au biserici le americane
în acest predicator strașnic.

Cred că aș putea umple multe pagini interesante cu citate din ziarele
americane cu privire la mine. Unele dintre ele m-au amuzat la culme.
Toate au fost binevoitoare și de ajutor. Însă, cu toate că acum nu mai sunt
timid, cu greu le citesc, chiar singur, fără să roșesc. Cititori i mei poate vor
fi interesați în câteva exemple de jurnal ism american. Un ziar din
Cincinnati spunea: „Gypsy Smith vorbește de parcă ar compune o
telegramă la prețul de un dolar pe cuvânt tansmisiunea. După cum codrul
râde de cuțitul de altoit, tot așa și el, prin gramatică și retorică ar fi îngrădit
într-o uniformitate. Cuvintele sale sunt vânoase; dacă le tai ele
sângerează. Uneori, ca lumina aurorei boreale, țâșnește cu o flacără de
elocvență scânteietoare și întotdeauna este luminos. Cu alte ocazii vocea i
se înduioșează până când cuvintele sale își plâng calea spre inimă.”
Un alt ziar a scris despre mine într-o manieră mai critică însă nu fără
bunăvoință. Informa lumea că eu „nu eram foarte frumos și nu aveam o
prezență impunătoare,” ci eram „modest și nearogant”. Scri itorul a
continuat să scrie că eram un predicator foarte tăcut, deși nu eram un
slujbaș ordinat. El informa cititori i săi că n-am citit vreo altă carte decât
Bibl ia, dar o știam pe de rost din scoarță în scoarță. Îmi doresc ca ultima
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afirmație să fi fost adevărată măcar acum. Autorul a mai scris despre
Generalul Booth ca fi ind Mareșal de front Booth. A spus și că eu am fost
prezentat unor personalități precum Mr. Gladstone, John Bright, prințul
Wales-ului și alți i ; și în timp ce eram un patriot englez convins, nu eram nici
fanatic nici șovinist. Nu e nevoie să spun că jurnal istul mi-a atribuit prea
multă onoare. N-am fost prezentat niciodată domnilor Gladstone și John
Bright sau prințului Wales-ului. Este adevărat că am fost musafirul celui
menționat la urmă, însă nu am fost un musafir invitat. A fost în timpuri le
când uneori ne parcam căruțele și ne ridicam corturi le pe o bucată de teren
din domeniul prințului din Sandringham.

Înainte de a părăsit orașul Cincinnati devenisem un caracter destul de
cunoscut și numele meu era folosit – bineînțeles fără încuviințarea mea –
ca reclamă de căte patronii de magazine. Una din reclamele acestea
spunea cam așa:
„El are gusturi bune. Gypsy Smith face mare senzație în cercuri le biserici i
în vremea aceasta și oriunde activează edifici i le sunt înțesate de oameni.
Este o persoană foarte antrenantă și dovada că este parte din viața
orașului se poate vedea din faptul că atunci când participă la sărbătoarea
vreunei biserici el dorește întotdeauna ca înghețata și căpșunile să fie de la
firma”Q

În perioada acestui prim tur în America am vizitat Philadelphia. Dintre mai
multe locuri care merită vizitate am fost dus la Girard College, o facultate
pentru educarea și formarea a o mie cinci sute de băieți . Mi s-a spus că
aceasta este cea mai bogată corporație din oraș.
Fondatorul acestui colegiu a dat directiva ca nici un sluj itor al Evangheliei
să nu intre în el, însă trebuie să se predea cel mai înalt cod moral. Bordul
de conducere a decis că cel mai înalt cod moral este învățat de pe pagini le
Bibiei. În consecință, în fiecare zi acești băieți citesc Sfintele Scripturi și se
roagă. Mi s-a arătat întreaga clădire însă, în conformitate cu prevederi le
testamentului, nu mi s-a permis să mă adresez băieți lor.

În timpul acestei vizite am avut o scurtă întâlnire cu doamna Parnell , mama
celebrului l ider irlandez. Falsificări le Pigott tocmai fuseseră dezvăluite și
bătrâna doamnă, foarte mândră de fiul său, a fost încântată să vorbească
despre acest subiect și era doritoare să audă știri din Anglia. Doi pastori
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americani m-au însoțit în acestă vizită, iar atunci când am intrat în încăpere
bătrâna doamnă ne-a întrebat imediat, nerăbdătoare, „Care-i cel din
Anglia?” Am discutat cu ea doar câteva minute, deoarece a devenit foarte
repede entuziasmată iar prietenii săi au considerat că este spre binele ei să
încheiem discuția. Era o doamnă dulce și amabilă, cu o față ce purta
amprenta multor suferințe; nu voi uita vreodată această întâlnire.

Americanii m-au tratat foarte bine și din momentul acestei prime vizite am
nutrit cu drag cele mai calde sentimente față de ei. Ei sunt un popor
rel igios, o națiune de oameni care frecventează biserica. Viața lor
rel igioasă este marcată de un zel și o exprimare exterioară pe care oricine
le-ar dori să le vadă în mai mare măsură în biserici le noastre de acasă.
Bărbați i americani în majoritate sunt oameni citiți , domni educați, cu un
orizont larg. Am fost foarte surprins de respectul aproape sacru din
America, pe care îl acordă întruniri lor de rugăciune ce au loc seara și
servici i lor de seară din timpul săptămânii . Din punctul meu de vedere, este
unul din cele mai triste și deprimante aspecte ale vieți i bisericești din
Anglia, că seri le de rugăciune din timpul săptămânii sunt așa de negli jate.
Mulți pastori, ale căror servici i duminica sunt frecventate de congregați i de
opt sute la o mie de persoane, sunt confruntați în timpul săptămânii , la
întruniri le de rugăciune, cu o congregație de doar o duzină sau până la
treizeci de oameni; și ei ar fi surprinși de tot și foarte încântați dacă
adunarea ar ajunge într-o seară la o sută de persoane. Nu tot așa e în
America. Servici i le de seară din timpul săptămânii sunt aproape la fel de
bine frecventate ca și servici i le de duminică. Credincioși lor americani nu
le-ar trece prin minte să accepte invitați i la întruniri sociale în seara în care
este slujbă la biserică. Nu doar că absența de la servici i le de seară din
timpul săptămânii le-ar ofensa simțămintele rel igioase ci, de asemnea
aceasta ar fi contrară simțământului lor de bună structurare a timpului. În
țara noastră mulți oameni se gândesc că participarea la întâlniri le pentru
rugăciune este o pierdere de timp.

Există mult mai multă prietenie și frățietate în viața biserici i din America.
Vei vedea mai multe strângeri de mână după un serviciu de biserică decât
vei vedea după zece servici i din țara noastră. În Anglia, atunci când se
rostește binecuvântarea de la sfârșitul serviciului fugim cu toți i la ușă; în
America ei fug unii la alți i . Ei se poartă frumos cu predicatori i lor. Dacă un
închinător dintr-o congregație americană simte că a dobândit un beneficiu
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deosebit din predică el îi spune lucrul acesta predicatorului. Ei au biserici
frumoase, frumos împodobite. Podelele de pe culoarele biserici lor
Americane sunt acoperite cu mochetă și nu cu carpetuțe zdrențuite de
împletituri de cocos. Săli le de scoală duminicală, dependințele și
garderobele sunt toate în ton cu cele din biserică. Odată am întrebat pe o
doamnă și pe soțul ei cum se face că cheltuiau așa de mulți bani pe
biserici le lor, făcându-le luxoase. Ei mi-au răspuns: „Ne amenajăm casele
frumos; de ce n-am face și Casa Domnului frumoasă?” Echiparea școli lor
duminicale este mult mai superioară decât a școli lor noastre. Copii i
studiază în toate feluri le posibi le. Școli le sunt adesea împărțite pe multe
clase și copii i sunt așezați pe scaune în care pot asculta confortabil la
învățătura profesori lor lor. Pe scurt, americanii au prins tendința vremii. Ei
cred în adaptare și ei cred că biserica trebuie să aibă lucruri le cele mai
bune din toate. Acum învățăm și noi aceeași lecție în țara noastră. Oferim
oamenii cei mai buni, cele mai bune clădiri , cea mai dulce muzică pentru
lucrarea misionară în marile centre populate și rezultatele încuviințează
aceste metode.
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T urul meu prin America a fost oarecum scurtat de o afecțiune a
ochilor, rezultatul treceri i dintr-o cameră încălzită – și ei scot
aburi din tine în camerele lor în America! – într-o atmosferă rece

de afară. Prietenii mei din Hanley mi-au făcut cea mai cordială primire de
bun venit acasă. Cititori i mei nu uită că în tot acest timp am fost capul
onorific la Misiuni i Imperiale din Hanley. Oamenii mei au făcut o paradă
prin tot orașul cu o fanfară, chiuind de bucurie că m-am întors, iar seara mi-au
făcut recepția acasă. Învățători i de școală duminicală mi-au oferit o Bibl ie
arătoasă. Când eram în America mi s-a oferit pastoratul a două biserici
frumoase, însă am refuzat. Când am ajuns înapoi în mij locul oamenilor mei
dragi din Hanley am fost așa de bucuros că am refuzat.

Înainte de călătoria mea în America, condusesem câteva misiuni
evanghelistice în colaborare cu marea lucrare a reverendului S.F. Coll ier
din Manchester. Atunci când m-am întors acasă am aflat că comitetul
domnului Coll ier a preluat Camera Comerțului Liber pentru un serviciu
amplu de duminică seara. Am fost invitat să lucrez cu dl. Coll l ier timp de
un an. Am acceptat chemarea și mi-am mutat reședința din Hanley la
Manchester, unde acum împlinesc doisprezece ani de rezidență. Cu
ocazia primului meu serviciu la Casa Culturală am avut o experiență care
mi-a pus la mare încercare firea și porniri le. În timp ce descriam ce s-a
întâmplat între Hristos și cei doi tâlhari de pe cruce, un domn în vârstă, a
cărui barbă era albă aproape ca zăpada și care stătea în preajma
platformei, a strigat cu glas tare că dezagreeză. Audiența a devenit
incitată, apoi fără răbdare, apoi mânioasă și vocile începeau să strige
„Scoateți-l afară! Scoateți-l afară” Dar n-aș fi făcut așa ceva. „Nu, nimeni
nu va fi scos afară din această sală în seara aceasta. Lăsați-l pe fratele
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nostru rătăcit în seama mea. Această sală a fost deschisă pentru oameni
ca el. Când întrunirea noastră se va încheia voi merge și mă voi ruga
pentru el. Sute dintre voi veți face la fel și fratele nostru care are vederi
greșite va fi adus pe calea adevărului. ” Apoi, pentru a aduce din nou
liniștea și buna dispoziție a audienței le-am spus povestea unui boxer
convertit. El era prezent la o întâlnire unde un om îl întrerupea în mod
constant pe vorbitor și pentru că își dădea haina jos a fost întrebat ce are
de gând să facă. „Oh, vreau să-I cer Domnului să îmi dea o scutire de cinci
minute până când îl voi aranja pe tipul care ne strică întrunirea.” Am spus
oamenilor că în după-amiaza aceea am avut pentru o clipă simțământul
acelui boxer. Apoi m-am rugat pentru omul acela. Rugăciunea aceea a
stârnit multe „Amin”-uri, cel mai tare venind chiar de la omul acela. Când
serviciul s-a încheiat, bătrânul domn cu părul alb și-a croit drum spre
platformă și mi-a strâns mâna în cel mai prietenos mod.

În perioada acestui an am condus ocazional servici i la Camera Comerțului
Liber și la Casa de Cultură, pe lângă întruniri le speciale ținute în diferite
capele ale misiuni i . Am fost trimis de asemenea să vizitez orașele
Lancashire și Yorkshire ca reprezentant al misiuni i . Anul acesta de sluj ire
a avut atât succes și a fost într-atât de ajutor, atât spiritual cât și financiar
pentru misiune, încât cei din comitetul de conducere m-au invitat în mod
unanim să mai stau și al doi lea an. Și am stat. Consider că legătura mea
cu Misiunea Manchester mi-a deschis calea spre biserici le din Anglia mult
mai eficient decât orice altă lucrare pe care am făcut-o. Eram primit cu
bucurie în multe centre metodiste în care n-aș fi pătruns altfel în anii care
au urmat. Însă, ca și colaborator, cu toate că mai umil , al domnului Coll ier
am fost primit cu brațe deschise în orice capelă metodistă pe care am vizi-
tat-o.

Până în ziua de azi, una dintre cele mai valoroase averi ale mele este
prietenia cu dl. Coll ier. El este pastorul meu și nu cred că au mai fost doi
oameni în întreg regatul care să fi avut mai multe întâlniri împreună decât
am avut noi în ultimii doisprezece ani. Dl. Coll ier predică, în camera
Comerțului Liber, celei mai largi congregați i metodiste din lume. El este un
predicator foarte capabil și practic, de asemenea este un predicator care
face pe oricine să simtă că îi este prieten. Ca și organizator, din câte știu,
este fără egal și, în mintea mea, el este cel mai înțelept guvernator în
treburi le rel igioase ale acestei țări. Misiunea sa este la timpul prezent cea
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mai mare de felul acesta din lume. Am cunoscut, cel puțin în parte,
mișcări le de avangardă în America, Austral ia și Marea Britanie, dar nici una
din ele nu se poate compara cu Misiunea Manchester. Prima congregație
a d-lui Coll ier a constat din patruzeci și doi de oameni. Acum
patrusprezece mii de persoane sunt adunate în fiecare duminică în diferite
capele ale misiuni i . Membralitatea la început a fost de patruzeci și cinci; ea
este acum între cinci și șase mii. Venitul necesar pentru lucrare este de
1 0. 000 de lire pe an și trei sferturi din această sumă este adunată chiar de
misiune. Dacă venitul s-ar întrei sau împătri , dl . Coll ier ar găsi imediat o
folosire benefică și profitabilă a acestuia. Membralitatea Misiuni i
Manchester include multe persoane care au cariere ieșite din comun. Sunt
câțiva hoți convertiți , eu știu cel puțin un criminal convertit, un om care a
fost salvat de la ștreang doar din cauza tinereți i lui .

Pe timpul a zece zile de servici i speciale pe care le-am condus la Casa
Culturală am avut patruzeci de întruniri , patru pe zi: o întrunire pentru
oamenii de afaceri; citirea Bibl iei după-amiaza, condusă de rev. F.B.
Meyer, rev. G.Campbell Morgan sau alt sluj itor eminent; un serviciu la ora
opt seara; un serviciu la miezul nopți i condus de dl. Coll ier. Această
congregație de la miezul nopți i era cea mai minunată adunare de oameni
pe care am văzut-o vreodată. La ora zece, două sute cincizeci de lucrători,
însoțiți de două fanfare, plecau de la Casa Culturală pentru a vizita fiecare
berărie din zonă a Manchester-ului, fiecare discotecă și fiecare teatru. La
ușile acestor locuri se distribuiau reclame care anunțau serviciul de la
miezul nopți i și pe cât era posibi l la multe persoane se făcea o invitație
personală să participe. Congregația, numărând de la trei la șase sute de
oameni era formată din tipografi, bețivi , jucători la jocuri le de noroc,
prostituate și hoți . Mulți dintre ei erau găsiți umblând pe străzi după ce
berări i le și teatrele se închideau. Nu puțini erau beți și mulți erau amețiți .
Cu excepția domnului Coll ier, nu știu pe altcineva care ar fi putut face față
unei astfel de congregați i .

Metoda lui era să le țină o cuvântare însoțită de proiectare de imagini;
pentru a le capta atenția cu ajutorul imagini lor și să includă Evangheila
când putea. Era mișcător să observi cum o imn creștin favorit – spre
exemplu „Pe un deal departe stă o cruce veche” – care era proiectat pe
ecran, îi mișca până la lacrimi pe acești bețivi înrăiți și femei și bărbați
pierduți . Unii dintre ei erau atât de copleșiți încât trebuiau să fie cărați
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acasă. Serviciul era atât de impresionant că îi trezea din beție pe mulți
dintre ei, cel puțin la nivelul înțelegeri i a ceea ce se spunea. În timpul
acelei misiuni șase sute de persoane s-au arătat doritoare să-L urmeze pe
Domnul.

Unii dintre cei câștigați pentru Dumnezeu în perioada lucrări i mele din acea
vreme sunt acum predicatori metodiști . La o misiune din Bumley unul
dintre cei convertiți era un tinerel pe nume George McNeal. George
McNeal a devenit reverendul George McNeal și, destul de curios lucru, a
fost până destul de recent al trei lea slujbaș al Misiuni i Manchester iar în
calitatea aceasta, era l iderul clasei mele de studiu. Era datoria d-lui
McNeal să preia pe cei care nu mai puteau intra în sală din pricina
aglomerației de la Sala Comerțului Liber, și să conducă întâlnirea care se
ținea cu aceștia peste drum, în Teatrul Mare de Varietăți . Într-o duminică
seara, în timp ce intra în incinta teatrului a văzut un tânăr stând la ușă și
fumând o țigară.

„Nu vrei să intri? Vom avea o slujbă interesantă și am fi bucuroși să te
avem printre noi. ” El a răspuns, „Nu, asta nu-i pentru cei ca mine. Nu voi
intra în seara aceasta.” Dl. McNeal l-a îndemnat să se gândească mai bine
și să intre, după care l-a lăsat și a intrat în clădire. La sfârșitul serviciului
unul dintre lucrători a venit la dl. McNeal și i-a zis, „Este aici un tânăr care
ar dori să vă vorbească.” Era același tânăr cu care vorbise la ușă. Era cu
totul zdrobit. Aceasta a fost istoria lui: „Am venit în Manchester ieri . Am
fost un delegat al unei firme din Huddersfield și am intrat în banii patronului
meu. Știam că voi fi descoperit cam în ziua de ieri și nu aveam curajul să
fac față dezvăluiri i . Așa că am zbughit-o aici, sperând că mă voi ascunde
împreună cu fapta mea în acest mare oraș. Dar Dumnezeu m-a găsit. Ce
trebuie să fac?” Dl. McNeal i-a zis, „Dacă ești hotărât să fi i un creștin
trebuie să fi i bărbat. Trebuie să te înfățișezi înaintea patronului tău, să-i
spui răul care l-ai făcut și să suporți ceea ce el va decide. Tânărul a plecat
stabil ind ca a doua zi dimineața să se întâlnească cu dl. McNeal la Casa
Culturală.

A venit luni dimineața și tânărul, venind la întâlnire, i-a spus predicatorului
că e hotărât să urmeze sfatul lui și l-a rugat să ia legătura imediat cu
angajatorul său. Mr. McNeal a telegrafiat un mesaj. Însă angajatorul nu i-a
răspuns ci a luat primul tren care mergea la Manchester. Acesta i-a spus
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d-lui McNeal că sâmbătă, atunci când a descoperit vina angajatului său,
s-a dus la poliție ca să obțină un mandat de arestare pentru prinderea
acestuia, însă era prea târziu în ziua aceea. Duminica a mers la biserica
păstorită de dr. Bruce, care, convertindu-se cu ocazia unei misiuni
evanghelistice condusă de Gypsy Smith în oraș s-a atașat lucrări i . Predica
a fost cu subiectul „Iertându-l pe fratele meu” și angajatorul, așa crunt
înșelat cum era, a simțit că nu poate cere arestarea hoțului. Luni dimineața
a sosit telegrama d-lui McNeal și a plecat imediat la Manchester. Domnul
McNeal i-a spus industriașului că și el se convertise la predici le lui Gipsy
Smith iar acest lucru a creat o legătură sufletească puternică. Patronul și
angajatul au avut o întâlnire singuri într-o cameră din Casa Culturală și în
cele din urmă tânărul a fost repus în slujba lui de mai înainte. El trăiește
acum pentru a șterge trecutul și a-l uita.

Rev. S. F. Coll ier a fost destul de amabil ca să-mi trimită următoarele
cuvinte cu privire la lucrarea mea în Misiunea Manchester:

„Când l-am văzut pentru prima dată pe Gypsy Smith, a fost în anul 1883.
Plimbându-mă pe strada Anlaby din orașul Hull, am ajuns la Sala
Wilberforce. Intrând înlăuntru am fost atras imediat de vocea remarcabilă
și de maniera plină de patos a vorbitorului.
Un tânăr cu pielea negricioasă făcea un apel plin de zel, care atinsese
audiența până la inimă. Din întrebări am aflat că este Gypsy Smith din
Hanley. Nu am făcut cunoștință cu el decât mai târziu peste vreo trei ani.
Atunci a început o prietenie care a continuat să se înflăcăreze până în ziua
de azi. Am avut legăturile cele mai strânse și probabil că nu mai sunt alți
doi oameni care să fi coupat împreună aceeași platformă mai des decât
noi. Am cea mai înaltă stimă pentru el ca om, prieten și evanghelist.

În zorii prieteniei noastre, Gypsy Smith a condus de câteva ori serviciile de
la Misiunea Manchester. Am fost atât de convins că el ar trebui să fie liber
să predice în misiuni de evanghelizare în marile centre, încât l-am
îndemnat să părăsească pastoratul său din Hanley și să preia lucrarea
evanghelistică într-o sferă mai largă. Bineînțeles, Gypsy a fost greu de
convins să părăsească locul unde fusese șapte ani; și el vedea dificilă
părăsirea lucrării pe care o fondase și întreținuse. Însă, în cele din urmă, a
cedat și întotdeauna am fost mulțumitor că am avut o parte în determinarea
lui Gypsy să meargă în marea lucrare pe care Dumnezeu l-a ajutat să o
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îndeplinească în Marea Britanie, America și Australia.
Gypsy s-a alăturat echipei de la Misiunea Manchester ca evanghelist cu
normă întreagă în 1889. Curând au sosit cereri pentru serviciile sale și nu
a trecut mult timp ca să se observe că Gypsy era un om foarte dorit.

Timp de doi ani Gypsy a condus misiuni de evanghelizare speciale, cu
unele întreruperi, când predica în sălile Misiunii Manchester. Nici un loc nu
era destul de mare ca să poată încape mulțimea ori de câte ori era anunțat
numele său.

S-ar putea ca pentru mulți care citesc aceste rânduri următoarele paragrafe
tipărite în revistele noastre să fie de interes și să ofere o impresie cu privire
la lucrarea lui Gypsy la acea dată:

'Mulți prieteni se miră de ce evanghelistul nostru cu normă întreagă este
așa de rar împreună cu noi în lunile de iarnă. Nu e greu să dăm explicații.
Gypsy Smith este solicitat în multe locuri ca misionar special și este așa de
binecuvântat în această lucrare încât Comitetul Misiunii Manchester a
analizat bine și au onorat multe dintre aceste solicitări. Astfel se face că
prietenul nostru a condus misiuni în Hull, Barrow, Droylesden, Norwich,
Lynn, Stockport și Oakengate în perioada ultimilor patru săptămâni. Peste
bisericile din aceste locuri a venit o ploaie de binecuvântări. Scrisorile
scrise de către cei cu autoritate, din diferite centre, vorbesc despre mulțimi
imense, mare putere spirituală și multe decizii de pocăință. În câteva din
locuri bărbați și femei veneau în față neîntrebați în timp ce evanghelistul
predica.

Vorbitorul este înzestrat cu o minunată putere de convingere însoțită de o
denunțare aprigă a păcatului de orice fel. El are o percepție clară asupra
naturii umane și, în consecință, înfierează înșelăciunea și ipocrizia. Este
atât de reconfortant să asculți legea lui Dumnezeu prezentată cu atâta
credincioșie și întărită prin relația ei cu ispășirea păcatelor. Rezultatul este
că oamenii căutători care sunt abordați la serviciile sale, de obicei se
pocăiesc profund de păcat. Capela este plină în fiecare seară. '

Cu cinci ani în urmă, când Gypsy s-a întors din America, am intenționat ca
să aranjez cu el să fie evanghelist în personalul nostru. Însă mi-a venit
gândul că dacă consiliul Național al Bisericilor Evanghelice Libere ar prelua
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lucrare evanghelistică și l-ar angaja pe Gipsy Smith ca evanghelist,
mișcarea bisericilor libere ar avea de câștigat iar cu Gypsy ca evanghelist
s-ar asigura succesul. Am vorbit cu doi sau trei dintre liderii mișcării și, de
îndată ce Gypsy a sosit în Anglia, i-am făcut propunerea și l-am implorat să
dea curs favorabil acestei lucrări. Rezultatul este bine știut și prin întreaga
națiune mii de oameni mulțumesc lui Dumnezeu că Gypsy a fost chemat la
această lucrare.

Am urmărit cu cel mai mare interes creșterea popularității lui Gypsy și
m-am bucurat să văd creșterea puterii sale ca predicator și ca evanghelist.
Pe deasupra acestor lucruri, nu poți fi decât uimit de belșugul de har al lui
Dumnezeu care l-a ținut cu o inimă bună și cu o judecată sănătoasă în
mijlocul unei popularități atât de mari. Dumnezeu l-a înzestrat pe Gypsy cu
daruri mărețe și el le folosește pentru cele mai înalte scopuri.

Ca membru al bisericii noastre, Gypsy este foarte apreciat, și ca predicator
fiecare vizită a sa este binevenită și mult prețuită. În biserica sa este la fel
de popular ca oriunde. Loial față de misiune, el este gata s-o ajute și a
pledat pentru ea de la multe amvoane. ”
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Î
nainte de a lucra împreună cu Misiunea Manchester, am făcut o
înțelegere cu prietenii de cealaltă parte a Oceanului Atlantic că îi voi
mai vizita în curând și, în consecință, în august 1 891 , am pornit în larg

spre marele continent, în cea de a doua călătorie, la bordul vasului Etruria.
Din nou am fost încărcat cu multe scrisori valoroase de recomandare. Cele
mai multe dintre ele erau de la prieteni, care m-au ajutat în acest mod când
am trecut prima dată Atlanticul, însă unele erau din partea unor prieteni noi
precum, dr. Bowman Stephenson, rev. Hugh Price Huges, rev. W.L.
Watkinson și rev. dr. Moulton, care era președintele Conferinței Wesleiene
pe mandatul 1 890-1 891 . Scrisoarea domnului Watkinson era caracteristică
în mod deosebit. „Sper din toată inima” a spus el, „că vizita ta în America
să fie o mare binecuvântare pentru tine și să te dovedești o mare
binecuvântare pentru poporul american. Lucrarea ta împreună cu noi a
fost profundă și veritabilă și sunt încredințat că va rămâne așa. În ultima
vreme, o mare parte din lucrarea evanghelistică de aici a fost foarte
superficială, însă tu faci apel la conști ința și intel igența oamenilor, lucru
care face sluj irea ta deosebit de valoroasă. Sunt sigur că nimic nu te va
ispiti ca să părăsești această cale. Îngăduiește-mi să spun cât de mult
prețuiesc puritatea sti lului tău și gustul tău instinctiv și nu va fi de nici un
folos să schimbi acestea. Sunt sigur că biserici le americane vor fi mult
zidite prin tine și sper ca ei să nu te placă prea mult. ”

Am mers direct la întâlniri le taberei din Ocean Grove, care sunt ținute din
21 august până pe 31 august inclusiv. Mi-am programat plecarea din
Anglia așa încât să fiu prezent la aceste întruniri . Intenția mea a fost doar
să particip la ele. Ocean Grove este un oraș cu o populație de la cinci la
zece mii de oameni, guvernat în total itate de o asociație metodistă.

Capitolul XIX.

A doua vizită în America
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Băncile, oficiul poștal și toate instituți i le locale de guvernământ sunt în
mâini le acestei asociați i . Nu este nici o berărie în oraș, iar dacă cineva
cumpără un teren de construit este obligat să fie de acord cu o clauză care
menționează confiscarea proprietăți i dacă proprietarul este găsit că vinde
alcool. Porți le orașului sunt închise sâmbăta seara. Nici poștașului, nici
lăptarului nu i se permite să-și facă circuitul duminica și cred că în timp ce
asociația nu poate opri trecerea trenuri lor în ziua aceea, ea poate cel puțin
preveni oprirea lor acolo. N-am putut vedea măcar un polițist în locul acela
în timpul vizitei mele și era angajat doar un singur om îmbrăcat în uniformă
ca să păstreze ordinea în mulțime.

Orașul a fost fondat de câțiva predicatori metodiști , care cu mulți ani în
urmă mergeau acolo în vacanțele lor și își făceau tabăra în pădure. Ideea
lor de a face din Ocean Grove o mare tabără de întruniri a devenit atât de
răspândită încât acum este locul cel mai mare de întâlniri de tabără din
lume. În clădirea Auditoriumului, care are aproape zece mii de locuri, se țin
trei întruniri în fiecare zi pe durata sezonului taberei. Chiar peste drum este
o clădire numită Templul Ocean Grove, care are aproximativ două mii de

Clădirea Auditoriumului din Ocean Grove
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locuri și aici sunt ținute două întâlniri pentru tineri. Tineri de toate vârstele,
de la treisprezece sau paisprezece ani în sus până undeva sub vârsta de
nouăzeci de ani! La apogeul sezonului taberelor, hoteluri le, cabanele și
corturi le orașului sunt aglomerate cu o populație undeva între șaptezeci de
mii și optzeci de mii de oameni, veniți din toate părți le Americi i . Uneori am
văzut chiar și două sute cincizeci de pastori pe platformă. Cu adevărat
Ocean Grove este stațiunea favorită de vacanță a pastori lor americani.
Oamenii din cele mai multe orașe americane participă cândva în viața lor la
aceste întruniri și iau acasă cu ei zelul și astfel un spirit de evanghelizare
se împânzește prin toate biserici le. Entuziasmul și focul de la Ocean
Grove trăiește pe întreg continentul, păstrând viu duhul de trezire. Niște
pastori mi-au spus că dacă n-ar fi fost Ocean Grove multe biserici din
America s-ar fi închis.

Cel mai interesant aspect al întâlniri lor era mărturi i le oamenilor. Puține
cuvinte, la obiect, clare și cu mesaj bogat veneau de la metodiști , baptiști ,
prezbiterieni și episcopalieni, căci cu toate că Ocean Grove este o instituție
metodistă, întruniri le sunt frecventate de membrii tuturor biserici lor.
Americanii , săraci sau bogați, bătrâni și tineri, bărbați și femei sunt mult mai
deschiși să mărturisească public despre sursa nădejdi i care este în ei.
Audiențele din Ocean Grove sunt formate în mare parte din oameni cu o
oarecare situație materială bună, care își pot permite o vacanță de la o lună
la o lună și jumătate. În 1 891 , președintele întâlniri i a fost rev. dr. Stokes,
pe care-l întâlnisem odată mai înainte și care mi-a arătat multă amabil itate.
El m-a prezentat multor pastori prezenți, pe care nu-i știam, explicându-le
cine sunt și de ce am venit în America. În felul acesta, înainte de a părăsi
orașul Ocean Grove, în mod practic, mi-am fixat programul lucrări i pe
perioada de toamnă și iarnă. Am făcut o impresie bună asupra
predicatori lor prin două cuvântări pe care le-am ținut la întruniri le tineri lor.

Prima mea misiune a fost la Biserica Metodistă Episcopaliană din strada
Old Jane, orașul New York, la care era pastor rev. Stephen Merritt.
Domnul Merritt era cu adevărat un om minunat. El își îndeplinea pastoratul
și în același timp avea și o firmă de servici i funerare. Lucrarea sa în cea de
a doua ramură era foarte extinsă. Era foarte apreciat și lui i se încredințase
serviciul funeral al Generalului Grant. Încă pe vremea când era un laic,
predica cu așa mult succes încât episcopul din acea zonă îi încredințase
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gri ja biserici i din strada Old Jane. Atunci când am fost în New York, dl.
Merritt era unul dintre cei mai cunoscuți oameni din oraș. El a transformat
vechea biserică în ceea ce era descris ca un cuptor uluitor de pocăire.
Misiunea mea acolo a fost ținută în timpul luni i septembrie, o lună foarte
călduroasă în New York și totuși mulțimile au venit și sute s-au întors la
Domnul.

Într-o duminică seara, în timp ce oamenii se adunau, un cuplu a venit la
garderobă la pastor și i-au cerut să-i căsătorească. Când ceremonia a luat
sfârșit, mirele i-a spus pastorului, „Se pare că va fi o mare adunare?” „Da, îl
avem aici pe evanghelistul Gypsy Smith din Anglia care ține o misiune
evanghelistică pentru noi. ” „Oh, noi am auzit de el și ne-ar plăcea să-l as-
cultăm.” Concluzia a fost că mirele și mireasa, neavând nici un prieten cu
ei au decis să stea la serviciu. Ceremonia căsătoriei a avut loc la ora 1 9:30
și după două ore cuplul nou căsătorit împreună cu alți i au îngenuncheat în
față și s-au predat Domnului Isus Hristos. Și astfel ei și-au început noua
viață în cele mai bune legături.

În Washington am participat la o conferință interdenominațională și de
dragul venerabilului Wil l iam Arthur, care m-a prezentat și care era cel mai
respectat om de la conferință, mi s-a permis să stau în sală, am fost tratat
ca un musafir de onoare și am fost invitat la o mare recepție la Arl ington
House. În seara aceea am fost prezentat lui Frederick Douglas, marele
orator negro, care, în acea adunare, părea că îi depășește pe toți . I -am
spus d-lui Douglas că am citit istoria vieți i sale și am fost fermecat de ea.
El a fost foarte bucuros și m-a fel icitat pentru succesul meu ca evanghelist
și mi-a dorit propășire din partea lui Dumnezeu.

Cititori i mei poate își aduc aminte că prima mea misiune în America s-a
ținut în Biserica Metodistă Episcopaliană din strada Nostrand, aflată atunci
sub pastoratul doctorului Prince. Am lucrat din nou în această biserică în
timpul celei de a doua vizite, când conducerea ei era în mâini le
reverendului Arthur Goodenough. Mi s-a spus că mulți dintre cei care se
covertiseră în timpul misiuni i mele anterioare erau acum lucrători foarte
buni în biserică și la Școala Duminicală.

Într-o seară, de îndată ce m-am urcat la amvon, ochii mi-au căzut pe un
țigan cu soția lui. La încheierea serviciului m-am dus să vorbesc cu ei.
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Țiganii sunt întotdeauna încântați să se întâlnească unul cu celălat. Nu ne
mai întâlnisem înainte, însă amândoi eram „ciace rrom” (bărbați țigani
adevărați) și lucrul acesta era suficient. Am aflat că își puseseră corturi le
puțin în afara Brooklyn-ului și am stabil it o dată când să-i vizitez. Ei erau o
famil ie care se descurca destul de bine. Șase doamne din biserică m-au
rugat ca să le permit să mă însoțească și mi-a făcut o mare plăcere să le
duc la tabăra de țigani. Soția țiganului ne-a pregătit în cort un ceai bun. În
„casă” erau doar trei cești și trei farfurioare și uni i dintre noi am fost nevoiți
să bem ceaiul nostru din cești și uni i din farfurioare. Prietenele mele
doamne au fost fascinate și fermecate de noutatea experienței și de
gazdele noastre chipeșe, căci ei erau cu adevărat o pereche chipeșă.
Țiganii au fost mai mult decât încântați să aibă ca musafir în cortul lor un
„romani rași” (un predicator țigan) și pe prietenii săi. Această vizită a fost o
zi de neuitat pentru doamne și pentru țigani. Mi-am făcut obiceiul ca ori de
câte ori mă aflu în vecinătatea unei tabere de țigani să le fac o vizită. Moti-
vul pentru care fac lucrul acesta este și posibi l itatea descoperiri i unor rude.

Cea mai mare misiune pe care am condus-o în New York a fost la Biserica
Metodistă Episcopaliană Calvary din Harlem, la care era pastor rev. James
Roscoe Day. Biserica avea două mii trei sute de locuri. Toate locuri le erau
ocupate și dr. Day era obișnuit să predice la congregați i aglomerate în
fiecare duminică. Pastorul și comitetul au pregătit terenul în vederea veniri i
mele iar membrii biserici i au început să conlucreze cu mine ca și cum ar fi
fost un singur om. Seară de seară timp de o lună întreagă clădirea a fost
aglomerată. Au fost multe convertiri , inclusiv famil i i întregi. Copii și bătrâni
îngenunchiau unii lângă alți i căutând același Mântuitor. Cei care mergeau
la școala duminicală, pentru care părinți i și învățători i lor au înălțat multe
rugăciuni spre ceruri, au fost aduși la cunoștința mântuitoare a adevărului
și au fost călăuziți spre a-L mărturisi pe pe Domnul Isus ca Domnul și
Mântuitorul lor. Această lună a trecut prea repede. Cu drag aș fi lungit
această misiune, însă stabil isem alte programări de care eram legat să le
împlinesc.

Când am plecat de la această biserică, mi s-a înmânat o scrisoare de
apreciere semnată de dr. Day și de toți cei douăzeci și patru de membri ai
bordului de conducere. Semnatari i au scris următoarele, „Credem că
Gypsy Smith este un evanghelist chemat în mod special de Dumnezeu la
lucrarea Sa, care posedă daruri speciale ca un prezentator al adevărului și
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ca un câștigător de suflete. Credem că membrii biserici i noastre au avut o
trezire spirituală puternică și prin intervenția instrumentală a fratelui nostru
multe suflete s-au adăugat la biserica noastră.” Am fost remunerat
generos pentru servici i le mele aici și doamnele i-au trimis soției mele în
Anglia un dar de 20 de lire – soției care mi-a îngăduit cu generozitate să
traversez Atlanticul ca să-i ajut și să-i binecuvântez.

La început lucrarea mea din New York nu a fost privită cu ochi buni de toți
pastori i metodiști episcopalieni din oraș. În perioada misiuni i mele în
biserica din Harlem am participat alături de dr. Day la întrunirea obișnuită
de luni a pastori lor metodiști din New York. Dr. Day le-a relatat frați lor săi
câte ceva din trezirea din biserica sa, spunând că era o trezire ca în zilele
vechi ale metodismului. Ca urmare, un anume dr. Hamilton s-a ridicat în
picioare și a zis: „Eu nu cred în evangheliști . Am fost în lucrare mulți ani și
n-am primit nici un evanghelist în biserica mea și nici nu voi primi. Atunci
când bate vântul el suflă praful și când vântul se oprește se așează și
praful. Eu cred în roadele culese cu mâna, în convertiri care rezultă din
lucrarea obișnuită a sluj iri i . Însă sunt bucuros să-l văd prezent în dimineața
aceasta pe Gypsy Smith și l-aș asculta bucuros.”

Frați i au început să strige, „Gypsy Smith! Gypsy Smith!” Nu aveam nici o
dorință să mă adresez pastori lor și fără a fi invitat de președintele adunări i
nu aveam nici dreptul de a o face, însă strigătele erau insistente și am fost
ivitat să spun ce gândesc. Am început: „Domnule președinte, domnilor și
frați lor – dacă aș fi fost în Anglia, printre frați i și pastori i care mă cunosc,
care m-au observat și care cunosc felul meu de a lucra, aș fi îndrăznit să-i
răspund doctorului Hamilton. Însă ca străin într-un ținut străin și ca
oaspetele dumneavoastră prefer să tac. Sunt doar un băiat de țigan și îmi
cunosc măsura.” Apoi m-am așezat.

Frați i prezenți în sală au strigat în felul american, „Bine frate Smith! Bine,
bine bine!” și m-au îndemnat să continui. „Foarte bine” am zis „dacă vreți
să mă ascultați o voi face. S-ar putea să fie un lucru foarte isteț să spui că
atunci când bate vântul este suflat praful și când vântul se oprește se
așează praful, însă nu este un lucru creștinesc să spui aceasta despre un
frate și lucrarea sa” și întorcându-mă spre dr. Hamilton, „dacă Dumnezeu a
dăruit Biserici i evangheliști aceasta este pentru că aveți nevoie de ei. Ce a
numit Dumnezeu curat să nu numim necurat. ” Vocile iar s-au rdicat în sală,
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„Bine, bine, așa este, frate Smith!” „Ei bine,” am adăugat, „credeți în fructul
cules cu mâna, spuneați dumneavoastră; și eu cred. Acesta are prețul cel
mai ridicat pe piață; însă ce veți face cu fructele care sunt prea sus ca să le
puteți ajunge la ele și dacă nu aveți o scară? Oricine știe că unele dintre
cele mai bune fructe sunt cele din vârful pomului. Veți pierde acele fructe
fi indcă nu sunteți destul de înalt sau destul de puternic ca să le ajungeți?
Eu n-aș face așa ceva! Eu l-aș ruga pe primul frate evlavios care îmi iese
în cale să mă ajute să scutur acel pom și noi vom recolta fructele, deși s-ar
putea să ne alegem cu vânătăi în acest timp. Aș fi preferat să nu fi spus
lucruri le acestea. Nu sunt adeptul auto-apărări i sau al comparări i cu alți
frați din lucrare. Am încercat întotdeauna să fiu ajutorul pastorului și nu îmi
permit nici în public și nici în particular să spun vreun cuvânt disprețuitor de
spre frați i mei. Mă rănește și mă doare când aud un pastor vorbind așa de
disprețuitor despre lucrarea evanghelistului, aducându-mi aminte că
Dumnezeu a dat Biserici i pe unii apostol i , pe alți i prooroci, pe unii
evangheliști , precum și pastori și învățători. ” Era clar că cei prezenți erau
de partea mea și nu cu dr. Hamilton.

În duminica următoare, după-amiaza, dr. Hamilton era printre cei care mă
ascultau. Apoi luni am venit împreună la întâlnirea pastori lor de luni. El mi-a
spus că predica din ziua precedentă l-a ajutat foarte mult și a zis că i-a
plăcut atât de mult încât dacă avea să predice din același text ar include
ceva din predica mea în propria lui prelegere.

În timpul celor două săptămâni de misiune din Strada Old Bedford, New
York, cel mai memorabil incident a fost convertirea unui preot romano-
catol ic. Într-o seară, timp ce vorbeam celor care se pocăiseră și veniseră
în față, un om cu o față plăcută și proaspăt bărbierită s-a uitat la mine
printre lacrimile care se rostogoleau pe fața lui și mi-a zis, „Știți cine sunt
eu? Am zis, „Nu, domnule.” El mi-a răspuns, „Sunt un preot romano-
catol ic. Biserica mea nu a reușit să-mi ofere lucrul după care îmi tânjește
sufletul. ” Subiectul predici i din seara aceea fusese, „Isus, singurul Leac.”
Preotul mi-a zis, „Eu caut Leacul, singurul Leac!” Mi-am adus aminte că
l-am văzut în audiență pe părintele rev. O’Connor, un fost preot, foarte
cunoscut în New York pentru lucrarea lui printre catol ici . L-am chemat să
mă ajute, simțind în inima mea că el ar fi mai capabil decât mine să-l ajute
pe acest om, iar când i-am spus ce mi-au auzit urechile de la cel din față,
mi-a zis: „Da, știu totul. Eu l-am adus aici. ” Preotul acesta nu avusese
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cunoștință de planul de mântuire, însă atunci și acolo, renunțând la biserica
lui și la rel igia lui străbună, s-a predat Domnului Isus Hristos. A doua zi am
luat masa împreună cu acest om la părintele rev. O’Connor. Am descoperit
că preotul, ajungând dezamăgit de biserica sa și de profesia lui s-a dus la
părintele rev. O’Connor și i-a cerut ajutorul. Părintele rev. O’Connor i-a zis,
„Vino și trăiește în casa mea și observă cum soția și copii i mei trăiesc și ce
a făcut pentru noi credința simplă în Hristos.” Preotul a mers și a locuit în
casa părintelui rev. O’Connor și la sugestia acestuia a venit la întrunirea
mea. Acesta și-a trimis demisia episcopului și în curând a început să
predice că Hristos este singura cale de mântuire. Nu puțini romano-catol ici
s-au convertit în cadrul misiuni lor mele, însă acest om, din câte știu, a fost
singurul preot care a venit la Dumnezeu sub misiunea mea. Aceasta a fost
ultima mea misiune din această călătorie.

Am sunat-o pe d-na Bella Cook, autoarea cărți i „Rifted Clouds” (Nori
zdrențuiți), care trăiește în New York, căci de fiecare dată când am venit în
America am fost să o vizitez. Doamna Cook zace la pat de treizeci și cinci
de ani. Trăiște într-o căsuță umilă. La început, în anii când închiriase
casa, aceasta era situată în câmp deschis și vacile pășteau pe la ușa ei.
Acum casa se află în curtea din spatele unui magazin mare. D-na Cook,
cu toate că trece prin mari dureri este întotdeauna foarte activă. Sute de
oameni vin să o vadă și în camera ei au avut loc cele mai mari și sfinte
decizi i . Ea trăiește prin credință. Nu are bani, doar ceea ce Domnul îi tri-
mite, și nu duce lipsă de nimic. Mulți oameni bogați fac din d-na Cook
distribuitorul milosteniei lor. Ultima dată când am sunat-o era în ajunul
Sărbători i Mulțumiri i (Thanksgiving Day) și ea expedia ultimul din cei două
sute de curcani trimiși, pentru a purta de gri jă de masa unei famil i i sărace.
Am întrebat-o dacă are pace în mij locul singurătăți i și suferinței . „Pace!” a
zis, „pace! Îl am pe Autorul Păcii . ”
„Cum trăiți?” am întrebat-o. „Cum trăiesc îngeri i?” mi-a răspuns; „Tatăl
meu cunoaște nevoile mele și le împlinește.” Fața ei era un dintre cele mai
frumoase fețe pe care le-am văzut vreodată. Cu toate că este înaintată în
vârstă, nu are nici o zbârcitură sau vreun cusur. Pacea Cerului pur și
simplu se pogoară peste ea. Ea trăiește în norul care i-a umbrit pe ucenici
și pe Domnul lor pe muntele schimbări i la față.

Cu cât am cunoscut mai mult America cu atât m-am îndrăgostit de ea și de
poporul ei. Am fost foarte surprins în timpul acestei vizite de absența totală
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a băuturi lor de la mesele luate în casele pe care le-am vizitat sau în care
am stat. Acum când scriu, după cinci vizite, pot să spun că n-am văzut
vreodată băutură alcoolică de vreun fel sau în vreo formă la nici o masă
privată în America. Viața din casele americanilor pentru mine are un
farmec deosebit. Mă gândesc la americani ca la cel mai ospital ier popor de
sub soare. În bunătatea și amabil itatea lor nu se găsește nici o urmă de
rezervă sau suspiciune. Ei sunt gata să slujească pe alți i și de asemenea
sunt gata să scoată în evidență sluj irea altora și să fie recunoscători pentru
aceasta. Este un lucru destul de obișnuit ca un membru dintr-o
congregație să meargă la predicator la sfârșitul serviciului și să spună,
„mulțumesc pentru predica aceasta, mi-a fost de folos.” Sunt sigur că
lucrul acesta îi ajută pe păstori i americani să își facă slujba mai bine și sunt
la fel de sigur că, dacă și predicatori i englezi ar primi mai multă încurajare
de acest fel, enoriași i i-ar scuti de multe dureri de inimă și i-ar ajuta să
predice mai bine.

Aproape cinci sute de prieteni și noi convertiți au venit în port, la vapor, ca
să mă petreacă. În timp ce nava se depărta în larg ei cântau, „El cu voi să
fie până iarăși ne-om putea vedea!” Niciodată n-am fost mai dornic să
ajung acasă ca acum. Am fost despărțit de soția și copii i mei timp de șapte
luni – luni care mi s-au părut cât șapte ani. În timp ce navigam pe râul
Mersey, mă gândeam că nici un alt oraș nu arăta așa măreț precum arăta
în acea zi orașul Liverpool. Foarte curând am fost în mij locul prietenilor
mei din patria mea dragă, bucuros că am fost plecat, și mai bucuros că
m-am întors.
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A m fost departe de soția mea și de cei trei smotocei ai mei lunga
perioadă de șapte luni. Ce dulci și vesele îmi păreau chipuri le lor
la întoarcere! Bineînțeles, ei mă interesează mai mult decât

orice alt om și sper că unele năzbâti i sau „porumbei” ce le-au ieșit din gură
s-ar putea să fie amuzante pentru cititori i mei. Aceasta-i scuza pentru a
pune câteva întâmplări cu ei.

Dl. Coll ier, pe lângă lucrarea sa de misiune, era proprietarul unui mare
bazar. Împreună cu soția mea, i-am dus pe copii i noștri la bazar și acolo
l-am întâlnit pe bunul meu prieten dl. Byrom – atunci era burlac. Fi ica mea
Zil lah se tot învârtea în jurul meu și eram încântat de dragostea ei și de
complimentele ei dulci. Totuși mă temeam ca nu cumva să-i stârnească
îngri jorarea prietenului meu celibatar, care nu era obișnuit cu copii i ; așa că
am scos niște bani din buzunar și întinzându-i palma i-am spus fetiței mele,
„Zi l lah, ia cât vrei și du-te și cumpără-ți ceva!” Ochii ei mari și negri s-au
umplut de lacrimi. S-a uitat țintă la mine și mi-a spus, „Tati , nu vreau banii
tăi antici ; te vreau pe tine! Ai fost departe de noi șapte luni, ști i?” Am simțit
că m-a mustrat pe bună dreptate și în acel moment mi-am dat seama cât
de diferită era față de mulți oameni din lume, care vor daruri le lui
Dumnezeu și totuși nu-L recunosc pe El ca Tată. De asemenea mi-au
venit în minte versuri le acestea:

"A Tale daruri, ah, nu-s ’deajuns,
Doar dacă Tu ești darul
Prezența Ta e paradis
Și unde Tu Te afl i , acolo-i cerul. ”

Capitolul XX.

Împreună cu copiii mei
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Într-o zi, pe când trăiam în Hanley, cei doi băieți au venit pentru masa de
prânz la unsprezece jumătate în loc de ora doisprezece jumătate. I -am
întrebat ce au făcut.
„O, ne-am jucat. ”
„Da, v-ați jucat de-a chiulul . Eu n-am chiul it niciodată în viața mea.”
„Nu,” a zis Albany, băiatul cel mai mare, „pentru că tu n-ai mers niciodată la
școală!”
„Băieți lor, voi trebuie să fiți pedepsiți . ”

Îmi iubeam băieți i și eram un tată foarte tânăr și nu știam prea bine cum să
încep așa că am zis: „Albany, tu te duci într-o cameră și Hanley în alta. Va
trebui să stați acolo toată ziua și veți mânca la prânz doar pâine și apă.”
Băieți i au plecat și Albany cânta, „Vom lucra și vom aștepta până când va
reveni Isus.” Hanley mergea tăcut. El era prea copleșit de rușinea care-i
era de el, ca să vorbească sau să cânte. Atunci când a venit vremea
prânzului, l i s-a dus ceva pâine și apă. Albany a mâncat partea lui repede
și a mai cerut. Săracul Hanley nici nu s-a atins de mâncare. Nu putea să
se uite la mâncare și porția lui a stat lângă el pe masă toată ziua. Apoi
Albany a adormit și a început să sforăie zgomotos. Hanley nu putea
adormi. Pe când se lăsa întunericul, mi-a auzit pașii pe scări și m-a
chemat la el. În după amiza aceea urcasem ușurel scări le de multe ori ca
să văd ce făceau băieți i mei. Pedeapsa era mai mare pentru mine decât
pentru ei. Când am ajuns la el l-am apucat și l-am ridicat cu tot cu lenjeria
patului; căci inima mea de tată tânăr era plină de duioșie față de băiatul
meu. Plângând amarnic mi-a spus: „Dacă mă ierți de data aceasta, n-am
să mai chiulesc niciodată.”
„Să te iert?” am zis, în același timp încercam să-mi stăpânesc lacrimile
care se rostogoleau. „Da, te iert din toată inima.”
Apoi el mi-a zis, „Mă iubești cu adevărat?”
„Da, tu ști i că te iubesc.”
„Ești sigur?”
„Da, sunt foarte sigur.”
„Ei bine,” a zis Hanley, „du-mă jos la masa de seară.”
Băiatul se aștepta în mod normal ca să-mi arăt dragostea mea prin fapte.
Lucrul acesta este ce așteaptă Dumnezeu de la noi. „Dacă mă iubiți , veți
păzi poruncile Mele.”

Cu o anumită ocazie, Albany și mama lui se aflau printre cei din audiență la
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un serviciu de misiune. În seara aceea am cântat cântarea „Aruncă
frânghia în valul negru.” Am plecat spre casa unde eram cazați ținându-l
pe Albany de mână. Sub un lampadar m-a oprit și mi-a zis, „Tată, cred că
m-am pocăit. ”
„Cum așa, fiule, ce te face să crezi asta?”
„Ei bine, în timp ce cântai „Aruncă frânghia în valul negru” aș fi vrut să prind
frânghia întinsă.”

Băiatul fusese impresionat profund și pentru o vreme chiar a încercat să fie
un băiat cuminte. Când a venit ziua să plecăm acasă era umplut de
pocăință. În cl ipa în care taxiul s-a oprit în fața ușii casei noastre, a sărit
din mașină grăbit, a sunat la ușă, iar când bona a venit la ușă, a întrebat-o
imediat de fratele și sora lui. „Hanley”, a zis el, „m-am pocăit! ” Hanley era
mereu o fire mai fi lozofică. S-a uitat în tăcere pentru o clipă la fratele său și
a zis, „Chiar așa? Am să-l întreb pe directorul școli i , căci a avut o mulțime
de necazuri cu tine.” Apoi, vârându-și mânuțele adânc în buzunarele sale
a meditat în tăcere câteva secunde. „Ba nu, îl voi lăsa să-și dea singur
seama, fi indcă dacă te-ai pocăit cu adevărat directorul școli i o va ști și tot
așa vom ști și noi. ”

Cu ocazia unui alt serviciu de misiune, Albany stătea lângă mătușa lui,
d-na Evens, și văzând pe unii oameni ieșind în față să-L caute pe Domnul
a zis:
„Mătușă Til ly, pot și eu să fiu mântuit?”
„O, da, bineînțeles că poți. ”
„Să mă duc să îngenunchez acolo?”
„Da, băiatul meu, dacă ai îndemnul și chiar vrei să faci ceea ce spui. ”
Imediat a pășit hotărât în față și a îngenuncheat cu cei care se pocăiau. A
venit înapoi la mătușa lui și a zis: „Am fost acolo. Am îngenuncheat și
acum toate sunt în ordine. Bineînțeles că sunt; sunt mântuit. ”
Câteva zile mai târziu, în timp ce intram în casă am auzit o mare hărmălaie.
Albany și bona își ieșiseră din fire iar el îi dădea ceva de furcă. Fratele lui
mi-a zis, „Albany spune că s-a pocăit de câteva zile; ia uită-te la el! ” L-am
chemat la mine pe micul rebel și i-am zis, „Albany, care-i problema?”
„Sunt teribi l de mânios.”
„Cam așa par să stea lucruri le, dar tu nu trebuie să te mânii . Mi s-a spus
că alaltăieri seara ai ieșit în față ca să te pocăiești : ai fost mântuit?”
„Da.”
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„Cred că azi ai lunecat de la credință.”
„Ba nu, n-am lunecat deloc.”
„Dar atunci când oamenii se convertesc și temperamentul lor se
convertește. Ia să analizăm situația. Cum ști i că ai fost convertit? Ce
parte din tine s-a convertit?”
Bietul micuț s-a uitat la mine îndelung în mare încurcătură, uitându-se când
la tavan când la podea și prin toată camera, scotocindu-și creierul să
descopere în care parte din el a avut loc convertirea. În cele din urmă, i-a
venit inspirația. „Tati , sunt mântuit de jur împrejurul capului! ” Mă tem că
situația lui Albany este și cazul multor oameni; rel igia lor este doar în capul
lor; iar aceasta înseamnă că este prea sus.

Copii i mei țineau tot timpul întruniri în casa noastră, audiența fi ind mesele
și scaunele. Într-o seară, venisem de la un serviciu în timp ce copii i mei
erau trimiși la culcare. Ei au venit să-mi spună noapte bună. Dar puseseră
la cale o năzbâtie ca să stea mai mult. Eu citeam în camera mea și în timp
ce se apropiau l-am auzit pe
Albany zicând fratelui său, „Hanley,
hai să ținem o adunare.” „Chiar
așa,” a zis Hanley. Adunarea lor a
început de îndată ce au intrat în
camera mea. Albany a anunțat
cântarea, „Isus știu mă iubește”
zicând, „Frate Gypsy Smith ați
putea să ne acompaniați la
cântare.” După ce s-a cântat
cântarea, a zis, „Frate Gypsy Smith,
vă rog să vă rugați. ” Bucuros am
fost de oportunitatea aceasta dată
de copii i mei ca să mă rog
împreună cu ei și pentru ei. Am
îngenuncheat și L-am rugat pe
Dumnezeu ca să-i ia în ocrotirea
Sa și să-i facă copii ai Săi. După
aceea am cântat o cântare. Apoi
Albany a zis, „Acum îl vom asculta
pe fratele Hanley Smith
împărtășindu-ne o experiență din

Alfred Hanley când era student
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viața lui. ”
Hanley s-a ridicat de îndată și a zis,
„Eu sunt doar o vrăbiuță,
Păsărică neînsemnată
Ce prea mult nu prețuiește
Dar de mine Cineva, se-ngri jește.”
După ce Hanley s-a așezat, Albany mi s-a adresat zicând, „Acum îl vom
avea pe fratele Gypsy Smith care ne va împărtăși un mesaj. ” Am vorbit
câteva cuvinte pentru copii i mei și pot spune că niciodată n-am spus
cuvinte mai arzătoare decât atunci. Le-am spus ce a făcut Dumnezeu
pentru mine, cum m-a luat de la viața de cort țigănesc și m-a făcut un
vestitor al Evangheliei harului Său. Am adăugat că acestea, ba chiar
lucruri mai mari va face El pentru ei dacă-I vor preda viața. Zi l lah nu era
prezentă la adunarea aceasta și singura persoană care rămăsese să
vorbească era Albany. După predicuța mea, Albany s-a ridicat în picioare
și cu o sclipire ștrengărească în ochi a zis: „Prieteni, adunarea este l iberă!”

De obicei, Zi l lah participa la aceste întruniri cântând câte un solo, dar
niciodată nu ar fi cântat dacă nu era anunțată scaunelor și meselor
ceremonios și cum se cuvine ca domnișoara Zil lah Smith: „Domnișoara
Zil lah Smith, ne-ați face plăcerea să vă auzim cu un solo?”

Odată, Albany stătea lângă mama lui la o întâlnire de evanghelizare și a
văzut un om îngenunchind în față doar cu un singur genunchi. „Omul acela
nu va fi mântuit, ” a zis Albany; „nu este destul de convins, altfel ar pune jos
amândoi genunchii . ”

Într-o seară, Albany și Hanley își făceau temele pentru școală și erau
ocupați cu analiza gramaticală a unor cuvinte. Cuvântul pe care îl analizau
era „Oh!” Hanley a zis că este o interjecție, Albany a zis că este o
„indigestie. ” M-am băgat în controversa lor și l-am întrebat pe Hanley dacă
știa ce face deosebirea dintre interjecție și indigestie. „Desigur că știu, ” cu
un ton indignat; „o durere de stomac!”

Eu am întotdeauna pe policioara șemineului din camera de studiu un
spray pentru nas și gât. Într-o seară Hanley a intrat în camera mea și
luând sticluța a zis, „Cred că voi folosi puțin în seara aceasta.” „Ce ai
pățit, ” a zis Albany, „ai prins chitară sau banjo?” Băiatul mă auzise vorbind
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de catar (guturai - în engleză sună foarte apropiat de chitară, n. tr. ).

Am observat că Albany, atunci când se așeza pe scaun în biserică își pleca
întotdeauna capul, așa cum făceau bătrânii lui , și părea că se roagă. Într-o
zi, după multe insistențe, l-am convins să ne spună cuvintele rugăciuni i
sale: „O, Doamne, fă-ne cu adevărat mulțumitori pentru ceea ce avem să
primim!”

Cei doi băieți ai mei au mers la școală la Colegiul Tettenhal, din orașul
Wolverhampton și, așa cum făceau toți băieți i din acest colegiu, duminica
frecventau biserica unde era pastor dr. Berry. Odată am condus o misiune
de evanghelizare timp de zece zile în acel oraș, iar fi i lor mei l i s-a dat
permisiunea de la director să petreacă cele două duminici împreună cu
mine. Ei stăteau lângă mine pe platformă în timpul unei întruniri de după-
amiază și atunci când am povestit câte ceva din viața mea am făcut referire
la fi i i mei, că ei erau lângă mine și că studiau la o școală din
Wolverhampton. În drumul spre casă
Albany mi-a spus, „Auzi, dacă ai de
gând să mă mai dai așa în spectacol,
să ști i că nu mai vin. Nu îmi place să
fiu scos în evidență în fața lumii . ” În
timp ce beam ceaiul de la ora cinci,
Albany a continuat să bombăne la
mine, întrebându-mă ce am de gând
să predic în seara aceea la biserica
din Strada Queen. „Ști i , e capela
noastră” a zis, „ține minte că în seara
aceasta trebuie să ai una din predici le
tale cele mai bune.” Monitorul famil iei
mele avea atunci cincisprezece ani.
Băieți i mi-au spus „noapte bună”
înainte de a intra în biserică întrucât ei
trebuiau să se întoarcă la școală
imediat după terminarea serviciului.
Când am terminat predica Albany s-a
plecat spre banca din fața lui și cineva
l-a auzit cineva spunând unuia dintre
colegii lui de cameră – era fiul sau Albany Rodney ca marinar
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nepotul doctorului Berry: „Cred că a făcut o impresie bună!” Apoi băiatul
care nu voia să fie dat în spectacol a urcat treptele de la amvon înaintea
întregii congregați i ca să-și sărute tatăl de „noapte bună.” I -am zis, „Ia te
uită acum cine mă dă în spectacol? Nu trebuie să mă dai în spectacol. ”
Însă băiatul era prea mândru de tatăl lui ca să mai bage în seamă mica
mea ironie.

Este una din cele mai plăcute bucuri i
să văd pe copii i mei că au o mare
dragoste pentru poporul meu.
Niciodată nu sunt mai fericiți decât
atunci când vizitează țiganii . O masă
luată într-un cort are un farmec aparte
pentru ei și este o desfătare. Această
dragoste pentru țigani este ceva ce
s-a dezvoltat în mod natural în viața
lor. Niciodată nu am încercat să le-o
impun. Efectul normal al dragostei
pentru tatăl lor a fost iubirea neamului
tatălui lor. Recent, cu ocazia zi lei
anuale de prezentare publică a școli i
ei , Manchester Girls’ High School,
Zi l lah a fost desemnată să recite
poezia „Răzbunarea” (Revenge) scrisă
de Tennyson. I s-a cerut să fie
îmbrăcată într-o costumație specială și
ea, din proprie inițiativă, a ales portul
unei țigăncușe. Zil lah nu a fost

întotdeauna îndrăgostită de această ipostază. Când era o micuță, uneori o
strigam „țigăncușo” și ea îmi răspundea mânioasă și cu aprindere, „Nu,
Zil lah nu țigăncușă; tati țigan!”

Nici Albany, în primele lui zi le de școală, n-a fost mândru de a fi fiul unui
țigan. Într-o după-amiază a adus acasă pe un băiat al cărui nas sângera
din belșug. Am avut conversația următoare:
„Ce s-a întâmplat?” l-am întrebat.
„Ne-am bătut. ”

Rhoda Zil lah în costum tradițional
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„Așa care va să zică. Mi-e rușine de tine.”
„Mi-e rușine de mine.”
„De ce v-ați bătut?”
„Ăsta m-a strigat pui de țigan!”
„Dar fiule, ” am zis eu îngri jorat, „este chiar adevărat că ești fiul unui țigan.
Tatăl tău este un țigan veritabil și trebuie să fi i mândru de lucrul acesta. Nu
orice băiat are ca tată un țigan.”
„Oh, asta-i OK, știu toate astea, însă n-aveam de gând să-l las pe ăsta să
mă facă „pui de țigan” – nu cred!”

Într-o zi, pe vremea când Zil lah avea cam nouă ani, mergea cu mine la
biserică. Am găsit doi mielușei rătăciți pe drum. Știam de unde veniseră și
i-am pus înapoi în câmp, spunând în timp ce făceam aceasta, aproape în
sinea mea, „noi toți rătăceam ca niște oi. ”
„Cred,” a zis Zil lah, „că ar fi un text bun ca să predici din el. ”
„Tu cum ai explica textul?” am întrebat-o.
„Cred că aș începe spunând că Dumnezeu este Păstorul și noi suntem oile
și că El are un staul iar noi am ieșit afară din el. Apoi aș încerca să spun
foarte clar că Isus vine ca să găsească oile și să le adune iarăși în locul
potrivit, tot așa cum ai făcut tu acum.”
Cred că a fost o cuvântare frumoasă pentru o fetiță de nouă ani.

La o anumită biserică, unde conduceam o misiune de evanghelizare, era
un plasator cu o față așa de acră încât toți îl ocoleau. Biserica era
aglomerată la fiecare serviciu, însă sectorul la care era de serviciu era
întotdeauna ultimul care se umplea. Oamenii mergeau la el doar când nu
mai aveau încotro. Zil lah, care participase la servici i , a observat omul și
mi-a zis într-o seară:
„Tati , Isus seamănă cu acel om?”
„Nu draga mea,” am zis, căci nu puteam să-L caricaturez pe Domnul meu
ca să-i fiu pe plac unui oficial . „De ce mă întrebi?”
„Fi indcă dacă ar semăna, aș lua-o la fugă; însă dacă El seamănă cu cineva
pe care-l știu eu, L-aș îmbrățișa și I -aș da un pupic.”

Copii i știu când Isus e prin preajmă; rare ori dau greș.

Sora mea, d-na Evens, are un băiat care obișnuia să meargă la întruniri
când era mic. El credea că nu-i altul în toată lumea ca unchiul său, iar cea
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mai mare pedeapsă care-i putea fi dată, atunci când făcea ceva rău, era să
mi se spună mie ce a făcut.
Încet, încet a prins obiceiul să zică părinți lor săi, atunci când aceștia făceau
ceva care nu-i convenea, „Am să vă spun la unchiu’”. O dată era împreună
cu mama sa și îl așteptau pe dl. Evens la garderoba unei biserici în care
susținea o misiune de evanghelizare. Bramwell , căci așa îl cheamă, a fost
obraznic și mama lui i-a zis:
„Trebuie să-i spun lui unchiu și nu ești prea departe de el acum.”
„Oh, mamă,” a zis micul Bramwell , „chiar ai să-i spui?”
„Ști i foarte bine Bramwell , dacă ești obraznic trebuie să i se spună.”
„Mamă, pot să fiu mântuit?”
„Da, fiule, cu siguranță, dacă dorești din toată inima.”
„Vrei să îngenunchezi și să te rogi pentru mine?”
„Da, sigur. ”
Chiar în momentul în care ea se pleca pe genunchi, ușa garderobei s-a
deschis și un băiețel, cu care Bramwell nu putuse să se înțeleagă, a intrat.
S-a ridicat deodată, și-a băgat pumnișorul în fața vrăjmașului său, și i-a zis,
„Pleacă! nu vezi că mă mântuiesc?”

Bramwell era cum sunt alți i și nu puțini ; el dorea să să se convertească dar
făcând o șmecherie. Scopul principal al acestei manevre era să câștige
timp, iar punând la cale să se convertească, așa cum gândise, dorea s-o
facă pe mama lui să nu-mi spună de obrăznicia lui. Copii i sunt mai iscusiți
decât vrem noi să îi credem.

Într-o seară, am observat o fetiță pășind încoace și încolo prin camera de
consil iere a celor care se hotărâseră să-și predea viața lui Dumnezeu, ca și
cum ar fi căutat pe cineva însă căutarea părea în zadar. Am întrebat-o pe
cine caută. „Nu caut pe nimeni, ” mi-a răspuns. „Am intrat aici să văd cum
îi convertești . ”

O fetiță de opt ani era de față la o misiune pe care o țineam în Bacup. Ea
fusese profund impresionată și s-a ridicat ca să meargă și ea la camera de
consil iere a celor convertiți , însă a fost descurajată de părinți i ei . Eu eram
musafir în casa lor, iar dimineața mica domnișoară mi-a spus că își pusese
credința în Domnul Isus ca Mântuitor al ei, dar că nu a mers la camera de
consil iere. I -am spus, „Nu-ți fă gri j i . Este în regulă dacă tu ai credință.”
Însă am văzut că nu era l iniștită. Atunci când m-am adresat tuturor celor
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convertiți la încheierea lucrări i de misiune era și ea prezentă. Le-am spus
că ei nu vor regreta niciodată pasul pe care l-au făcut, pas prin care ei s-au
predat decisiv și în mod public lui Dumnezeu. Fetița i-a spus directoarei de
la școală că a devenit o creștină și că nu a fost la consil ierea care a urmat.
„Nu contează,” a zis învățătoarea.
„Ba da, contează,” a insistat draga de ea, „Mi-ar fi plăcut să o fi făcut în
mod public!”

Câteva luni mai târziu, țineam o misiune de evanghelizare în Rawtenstal l ,
tot în Valea Rossendale. Dacă ar fi fost superficială cercetarea duhului
acelei fetițe, s-ar fi șters în perioada aceasta de timp. Însă atunci când a
auzit că Gypsy Smith conducea o misune în Rawtenstal l , ea a insistat pe
lângă părinți i ei să-i dea voie să participe însoțită de o bonă. Atunci când
am făcut invitația ca cei care se pocăiesc de păcatele lor să vină în față, a
mers de îndată în camera de consil iere a celor convertiți . Pentru aceasta
venise la Rawtenstal l . Sufletul ei nu fusese mulțumit până în cl ipa când a
mărturisit public pe Domnul ei. Gânduri le copii lor sunt adesea mai
profunde decât noi ne imaginăm. Inima și duhul lor sunt de multe ori
cercetate în moduri de care noi nu suntem conștienți .

O mamă, sosind acasă de la una dintre întruniri le mele, s-a dus să vadă ce
face fetița ei de vreo șase sau șapte ani.
„Unde ai fost mama?”
„Am fost să-l ascult pe Gypsy Smith draga mea.”
„Cine-i acesta?”
„Gypsy Smith este un evanghelist. ”
„Oh,” a zis fetița, ochii luminându-se de bucurie, „știu; ăsta-i omul care l-a
călăuzit pe Pelerin la Cruce, unde a fost el iberat de povara lui. ”
Răspunsul fusese atât de frumos și corect în cel mai profund mod încât
mama a zis: „Da, copilul meu, așa este.”

Copii lor de multe ori l i se spun lucruri aiurea și prostești despre țigani.
Băiețelul dintr-o famil ie unde aveam să fiu cazat a auzit de aceasta și a zis:
„Mamă, o să stea aici Țiganul Smith?”
„Da.”
„E un țigan adevărat?”
„Da.”
„Vreau să spun, este el un țigan în carne și oase, din cei care au cort,
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căruță cu coviltir și care trăiesc în ea?”
„Ei bine, a fost așa.”
„Aha, ști i , n-am de gând să stau aici; am plecat la bunici! ”
Și nu l-am văzut niciodată.

Într-o zi, eram acompaniat de o doamnă în timp ce mergeam pe stradă într-
un orășel provincial unde țineam o misiune de evanghelizare. Un băiețel,
de partea celaltă a străzii a strigat, „’Tușico, ’tușico!” Doamna nu a băgat
de seamă și băiatul, cu toate că stătea la distanță, a continuat s-o cheme.
În cele din urmă am întrebat-o pe doamnă dacă băiețelul acela o striga pe
dânsa. Ea s-a uitat în jur și a zis, „Oh, da; ăsta-i Sydney,” și i-a făcut semn
să vină la ea.
Sydney s-a apropiat timid, stând cât putea de departe posibi l de mine și
agățându-se disperat de mătușa lui.
”Sydney,” a zis ea, acesta este Țiganul Smith (Gipsy Smith). ”
„Bună! Sydney, ce mai faci?” i-am zis eu.
Sydney s-a uitat în sus la mine cu uimire și cu mai multă frică în ochii săi.
Presupun că era uimit să mă afle așa bine îmbrăcat.
„Sydney,” i-am zis, ți-e frică de mine?”
„Ă-ă, nu; dar nu-i adevărat, nu-i așa?”
„Ce să nu fie adevărat?” l-am întrebat.
„Că ești unul dintre țiganii care prind băieței i și le iau toate hainele și-i bagă
în sac?”
„Nu, nu sunt; sigur nu sunt, ” i-am zis.
„Mă gândeam eu că nu e adevărat, ” a zis Sydney, oftând ușurat.
„Cine ți-a spus povestea aceasta?” l-am întrebat.
„Dădaca.”
Bonele și dădacele ar trebui instruite ca să nu spună niciodată basme de
genul acesta sau orice altceva care îi înspăimântă pe micuți . Prejudici i le
otrăvesc.
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C i ti tori i mei poate își aduc aminte că dl. B.F. Byrom se întâlnise în
Palestina cu dr. Simeon Macphail și că îi vorbise acestuia
despre lucrarea mea. Acest lucru a dus mai târziu la o prietenie

strânsă între mine și dr. Macphail , care a fost foarte bun cu mine și de
mare ajutor; într-adevăr, îi datorez lui dr. Macphail invitația de a conduce
două săptămâni de misiune evanghelistică în Edinburgh, în luna mai, 1 892.
Locul unde au avut loc întruniri le a fost biserica Fountain Bridge Free
Church (acum sub numele United Free Church), la care era pastor
rev. George D. Low. Aceasta era prima mea vizită în Edinburgh și în
Scoția. Biserica era prea mică pentru mulțimile care veniseră să mă
asculte și în ultima seară a misiuni i , când am povestit viața mea, întrunirea
a fost ținută în Biserica St. George, la care era pastor renumitul dr.
Alexander Whyte. Dr. Whyte a fost destul de amabil ca să conducă
programul, iar la sfârșit mi-a zis: „Am ascultat mulți oameni mari la acel
amvon, însă niciodată nu mi-am simțit inima așa mișcată cum a fost
mișcată în seara aceasta de povestea vieți i tale. Nu-l invidiez pe omul care
a ascultat-o cu ochii uscați. ” Nu pot uita niciodată zâmbetul doctorului
Whyte. Este așa de limpede ca izvorul unui suflet bogat, nobil și generos.
Parcă ar fi un câmp mare cât un stadion scăldat în soare.

*

Pentru ca cititorul să prindă ceva din atmosfera și impactul acestei misiuni
se va reda un articol publicat de dl. Low, în revista British Weekly din 23
iunie:

„Prietenul meu, rev. Simeon R. Macphail, M.A. din Canning Street,

Capitolul XXI.
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Liverpool, atunci când m-a vizitat în luna martie mi-a vorbit de Gypsy
Smith, însă atunci când mi-a sugerat două săptămâni de evanghelizare
ținute de acesta în biserica mea, cândva pe la sfârșitul lunii mai și începutul
lunii iunie, propunerea nu mă încânta. Serviciile evanghelistice din
timpul verii, mai ales cele care cădeau chiar în perioada când se
încheiau lucrările Adunării Generale, nu îmi păreau că au vreo șansă de
izbândă. Dl. Macphail m-a îndemnat să cad de acord cu această ofertă,
spunând că de îndată ce Gypsy Smith ajunge în partea locului își va croi
repede drum printre noi. Așa că am aranjat să-l invităm.
Chiar de la început participarea a fost încurajatoare și curând s-a dovedit
că a sosit un om de o putere neobișnuită. Numărul participanților a crescut
rapid până biserica a ajuns plină, o mare parte din audiență fiind tineri. În
seara celei de a doua sâmbete, fiecare centimetru de loc disponibil era
ocupat și mulți n-au reușit să mai poată intra. Din câte știu, nimic de genul
acesta n-a mai fost văzut în Edinburgh de multă vreme.
Gypsy Smith este un orator înnăscut cu un mare foc dramatic, de o
intensitate a spiritului aparte. Vocea sa este plină și mlădioasă și se lasă
gata să exprime cu ușurință orice stare a minții și orice fel de discurs. El
este îndeosebi de eficient atunci când ilustrează și detaliază un subiect sau
un adevăr al Evangheliei printr-un simplu incident, mișcător și emoționant
din vechea sa viață de țigan, la care face adesea aluzie, ca unul care este
mândru de originea sa.
Cuvântările sale sunt scripturale, așa cum te-ai aștepta la unul care este un
student neobosit și perseverent al Bibliei. Se poartă simplu, fără aroganță,
ca un domn și pot vorbi cu mai multă siguranță în ce privește lucrul acesta
întrucât a trăit sub acoperișul meu, cât timp a fost în Edinburgh și a
dobândit stima și dragostea întregii familii prin personalitatea sa însorită și
plină de har. Cântul său, care este de o mare puritate, adaugă enorm la
puterea sa. De la început până la încheiere nu mai puțin de o sută și
cincizeci de persoane și-au predat viața cu credință în mâna Domnului Isus.
Gypsy Smith a acceptat să vină iarăși în Edinburgh și noi vom saluta
întoarcerea sa. Între timp ne bucurăm că această primă vizită a fost sub
oblăduirea lui Dumnezeu într-un mod atât de special. Mulți din congregația
mea și din alte locuri nu vor înceta să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru
misiunea sa de două săptămâni la Fountain Bridge. ”

*
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Din această vizită în Edinburgh s-a dezvoltat misiunea mea printre țigani.
Aveam de multă vreme pe inimă să fac ceva pentru poporul meu însă
nu-mi venise ocazia. Nu puteam să-mi asum responsabil itatea lucrări i și
nici nu puteam s-o îndrum. Totuși, am sperat totdeauna că va veni vremea
când vreun misionar va trăi în mij locul poporului meu într-o parohie pe
roate, învățându-i pe copii și predicându-le lor și părinți lor acestora
Evanghelia. Ultimul meu serviciu a fost luni seara. Aveam să părăsesc
Edinburgh-ul devreme în dimineața zilei de marți .

Îmi aduc aminte că era o zi mohorâtă și foarte umedă, plouând încontinuu
și fără milă, în felul în care plouă în Edinburgh. În toiul ploi i , o doamnă a
venit cu mașina la locuința d-lui Low și a cerut să mă vadă. Mi-ar plăcea
foarte mult să-i dau numele dar nu am premisiunea. Ea mă ascultase în
biserica doctorului Whyte cu o seară înainte. Din cauza sănătăți i sale
acela a fost singurul serviciu la care a putut participa. De ani de zile îi
avusese pe suflet pe țigani și Dumnezeu a îndemnat-o în mod continuu să
facă ceva pentru ei. Am întrebat-o mai întâi cum de a ajuns interesată de
poporul meu. „În urmă cu câțiva ani, ” a zis, „trăiam lângă un oraș mare din
Lancashire și mi-am dedicat tot timpul l iber vizitări i săracilor. Am fost odată
chemată la o căruță țigănească unde o femeie sărmană zăcea foarte
bolnavă. I -am citit din Bibl ie, m-am rugat cu ea și aceasta părea
recunoscătoare.” Numele locului unde era tabăra de țigani îmi suna
cunoscut. Am continuat să-i mai pun întrebări doamnei. Am descoperit că
sărmana femeie nu era altcineva decât mătușa mea, soția fratelui mamei
mele. Semnul prin care am recunoscut-o era o mare cicatrice de pe frunte
care fusese observată de doamna aceasta și prin felul în care își făcea și
își aranja părul ca s-o ascundă. Mi-am simțit inima inundată de dragoste și
recunoștință față de cea care a sluj it cu atâta bunăvoință uneia din rudele
mele.

Rezultatul conversației a fost că această doamnă nobilă scoțiană mi-a zis:
„Dacă îți asumi responsabil itatea unei misiuni printre țigani, îți voi da prima
rulotă, parohia pe roți , pe care ai cerut-o în discursul de aseară.” Și așa
s-a înfi ințat Misiunea Rulota Evangheliei pentru Țigani.

Dr. Alexander Whyte a fost destul de bun ca să devină unul dintre directori i
acestei misiuni, la fel și dr. Simeon Macphail din Liverpool. Rev. S.R.
Coll ier, printre nenumăratele sale activități își face timp să conducă
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misiunea, iar prietenul meu dl. B.F. Byrom este casierul onorific. Principala
sursă de finanțarea a misiuni i au fost colectele de la încheierea sesiuni lor
cu povestea vieți i mele. De asemenea primim câteva abonamente și
câteva donați i .

Primul misionar cu rulota, care încă mai lucrează cu noi, a fost dl. Wesley
Baker, un om excelent și un bun evanghelist. De obicei are un asistent cu
care să aibă părtășie și să-l însoțească. O viață singuratică într-o căruță ar
deveni aproape de insuportabilă. Căruța a călătorit prin toată țara și a fost
deosebit de uti lă în New Forest și în Blackpool. Lucrarea evanghelistică
printre țigani este grea și progresează încet. Neamul meu are ochi ageri,
urechi sensibi le și l imbi ascuțite. Însă timp de ani – ba nu, timp de secole –
inimile lor au fost oarbe față de lucruri le lui Dumnezeu. Cu greu găsești pe
întreg globul o etnie pentru care rel igia este un lucru atât de străin. Țiganii
sunt greoi la înțelegerea planului de mântuire și chiar atunci când l-au
înțeles, sunt înceți în a-l apl ica, întrucât, dintr-un punct de vedere, negoțul
lor este în declin și depind din ce în ce mai mult de ghicire; iar ei știu că
dacă devin creștini , practicarea minciuni i trebuie să înceteze. În ciuda
acestor dificultăți , dl . Baker și asistentul său au făcut o lucrare bună. Ei au

fost încurajați nu de puține convertiri și nu au făcut puțin lucru în a le da
copii lor un dram de educație. Felul viețuiri i lor face imposibi lă o mai
mare realizare. Totuși, sunt pe deplin încredințat că Misiunea Rulotei
Evangheliei pentru Țigani este drojdia care în trecerea timpului va face să
dospească întreaga plămădeală.

Tocmai am primit un raport de la dl. Wesley Baker cu privire la o parte din
lucarea din Blackpool, raport care poate da cititori lor mei o idee cu privire la
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ceea ce face Misiunea pentru Țigani.
„Cu vreo cinci sau șase săptămâni în urmă, ” scrie dl. Baker, „Algar Boswell
a venit la cortul nostru și a semnat un angajamet. De atunci el a fost foarte
fericit și s-a hotărât să-L primească pe Hristos ca Mântuitor, având de gând
să facă o mărturisire publică în seara care a trecut. Însă din cauza morții
neașteptate a unei rude, care părăsise localitatea Blackpool marțea trecută
cu intenția de a ierna în Sheffield, a fost chemat ieri dimineață și desigur nu
a putut fi cu noi. Înainte de a pleca de acasă i-a zis soției lui: ‘Athalia,
acum ai să te duci tu azi la cort și ai să-i spui domnului Baker că îmi pare
rău că nu pot lua parte la ultimul lor serviciu. Spune-i să nu fie descurajat,
căci lucarea lor făcută cu credincioșie nu este fără rezultate, căci am de
gând să renunț la felul acesta de viață și să-L slujesc pe Dumnezeu. ’ Unii
dintre țigani au stat aseară până pe la ora zece, însă Athalia nu a dobândit
binecuvântarea. Ea a venit în dimineața aceasta foarte neliniștită. Ne-am
rugat împreună cu ea, chiar ea s-a rugat s-a rugat din toată inima și cu
puțin înainte de ora prânzului Domnul a mântuit-o. Ne așteptăm ca Algar
să se întoarcă în după-amiaza aceasta și el cu soția lui vor veni în seara
aceasta când sperăm să avem o întâlnire de rugăciune cu ei.

Algar a avut unul din visele cele mai remarcabile. A visat că pica într-o
groapă adâncă și după ce s-a zbătut un timp, a văzut venind carul nostru.
S-a oprit aproape de locul unde era și făcând un efort foarte mare a reușit
să se agațe de partea din spate. Chiar atunci am mers la el împreună cu
domnul Zebedee, l-am luat de mână și l-am ridicat din starea lui nenorocită.
L-am pus pe o stâncă și i-am spus să stea acolo. În momentul acesta s-a
trezit. Era ora două noaptea. I-a sculat pe copii și pe soția sa și le-a spus
visul. ”
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Î
nsoțit de soția mea, am pornit în larg spre Statele Unite în luna august,
1 892 și am ajuns la timp pentru întâlniri le taberelor din Ocean Grove,
care aveau loc între 21 și 31 august. Am traversat Atlanticul în mij locul

unei furtuni înspăimântătoare. Am petrecut multe ore din acest timp în
salonul de muzică, cântând imnuri creștine pasageri lor, care erau foarte
atenți .

Am fost primit călduros la Ocean Grove, căci acum nu mai eram un
străin ci un frate iubit. Chiar atunci când eram gata să mă adresez
oamenilor, un pastor mi-a zis: „Acum frate Smith, ai o adunare
aglomerată. Ai o congregație mai mare decât a avut episcopul. Mergi și
desfășoară-te!” M-am uitat dur la acest om pentru o clipă și am zis, „N-am
de gând să mă desfășor deloc. Îl voi înălța pe Domnul înaintea oamenilor!
și am început să mă adresez oamenilor spunându-le ce mi-a zis acest
slujbaș. Suntem prea capabil i de a atrage prea multă atenție asupra
noastră. Nu ne ascundem suficient în spatele crucii . La sfârșitul predici i
cam trei sute de oameni erau pe genunchi – unii căutând umplerea cu
Duhul Sfânt, uni i mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru biruința asupra unui
păcat care îi robea, unii care rătăciseră de la credință implorau restaurarea
lor și mulți păcătoși Îl căutau pe Dumnezeu pentru prima dată.

Când am ajuns acasă, unde eram cazat ca musafir, am văzut o doamnă și
pe soțul ei stând pe verandă și așteptându-mă. Doamna a zis: „Aș dori să
vorbesc cu dumneavoastră despre sufletul meu. Sunt foarte îngri jorată.
L-am căutat pe Hristos timp de zece ani. ” „Ei bine,” am zis, „cu siguranță
ceva nu e în regulă. Nu sunt necesari zece ani unui Mântuitor căutător și
unui păcătos căutător ca să se găsească unul pe celălalt, dacă păcătosul
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este hotărât. ”
Ea a replicat: „I -am ascultat pe cei mai buni predicatori din America. Am
călătorit din oraș în oraș cu evangheliști i de frunte până când aproape că
le-am învățat pe de rost predici le; dar n-am putut afla ceea ce am dorit.
Am citit toate cărți le cele mai bune pe care le-am putut lua în mână, și
uneori, la sfârșitul unei pagini speranțele mele erau mari și am crezut că
atunci când voi întoarce pagina voi găsi ce dorește sufletul meu pe pagina
cealaltă, dar încă nu am găsit rezolvarea.”
I -am arătat unde a greșit. Cei mai buni predicatori, cei mai buni
evangheliști și cărți le cele mai bune nu puteau să-i dea ceea ce căuta. Ea
trebuie să-și ia privirea de la acestea complet. „Dacă aș fi în locul
dumneavoastră,” i-am zis, „aș refuza să mai ascult vreo predică, sau să
mai citesc vreo carte sau chiar un capitol măcar. M-aș duce acasă acum,
m-aș încuia singur cu Dumnezeu și aș rezolva problema acolo, fi indcă nu
de oameni sau adunări sau metode aveți nevoie, ci de un interviu cu Fiul lui
Dumnezeu. Și asemenea femeii i care s-a atins de marginea hainei Lui,
când treceți printre mulțimi și ajungeți la Isus, tot necazul se va sfârși iar
odihna și pacea vor sosi. ” A plecat și a făcut așa cum o sfătuisem. A doua
zi am văzut-o cu o față radiind de bucurie. Am întrebat-o cum o duce și
mi-a răspuns:
„M-am zbătut și m-am luptat să dobândesc
Binecuvântarea care mă eliberează s-o primesc,
Dar când am renunțat să mă mai zbat
Pacea Sa Isus mi-a dat. ”

Eram bine cunoscut de mulți dintre pastori i de la întruniri le de tabere din
Ocean Grove și înainte ca acestea să se termine mi-am completat practic
tot programul pentru perioada acestei viziteQ Atunci când am predicat,
printre cei din audiență era o soră de credință negresă în inima căreia am
câștigat un loc. Ea stătea lângă soția mea pe platformă, nești ind că ea era
soția mea. Întorcându-se către doamna Smith a zis: „Îmi place de tânărul
acesta. M-am cam îndrăgostit de el. Cred că viitorul său este promițător.
Mă gândesc să-l conving să vină cu mine și să conducă misiuni de
evanghelizare printre cei din neamul meu. Am face o echipă bună.” „Oh,
chiar așa”, a zis doamna Smith amuzată foarte tare; „ști i că el este soțul
meu?” „Oh, dacă este, el e protrivit pentru aceasta și dumneata ești
potrivită de asemenea.”
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La una din întruniri , rev. Charles Yatman, evanghelistul și un personaj bine
cunoscut în America, a venit pe platformă pe când eram în picioare și s-a
așezat pe scaunul meu. Atunci când am terminat de citit lecția nu mai era
un loc pentru mine. Dl. Yatman m-a tras pe genunchii săi, unde am stat
așa în fața oamenilor până când s-au făcut anunțuri le și s-a strâns colecta.
Apoi am început să predic și în focul cuvântări i mele am auzit în spatele
meu trosnetul unei căderi și am observat că audiența chicotea. Fundul
scaunului a cedat și dl . Yatman a căzut grămadă pe platformă. Oamenii au
început să râdă zgomotos atunci când m-am întors să mă uit la el. Am zis,
„Este un lucru foarte remarcabil că acel scaun n-a cedat atunci când
amândoi stăteam pe el; însă acum când ați stat singur pe el l-ați sfărâmat!”
Întorcându-mă spre audiența care hohotea veselă am zis, „Mult mai mulți
dintre voi vor cădea înaintea de a termina predica. El este primul. Care
este următorul?”

Nu-i necesar să dau o dare de seamă detal iată cu privire la toate misiuni le
pe care le-am ținut în acest tur. Însă există câteva incidente mișcătoare,
care încă persistă puternic în mintea mea și care probabil că i-ar interesa

Interiorul Auditoriumului din Ocean Grove în ziua de azi
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pe cititori i mei.

Am condus o misiune în orașul Lynn, statul Massachusetts, la vreo
douăzeci de mile distanță de Boston, la biserica păstorită de dr. Whittaker,
un om învățat, bun și capabil . La încheierea unuia dintre servici i , când am
coborât de la amvon, o mamă a venit pe culoar spre mine trăgând după ea
pe băiețelul ei.
„Ați dori să dați mâna cu băiatul meu, domnule?”
„Da, cu siguranță, dar de ce doriți să fac lucrul acesta?”
„Mă gândesc că, dacă Domnul îl va face să crească mare, ar fi frumos ca
el să poată zice, ‘Am dat mâna cu un țigan pe care l-a mântuit Dumnezeu
și l-a luat de la cortul său ca să-l facă un predicator. Acel țigan a condus-o
pe mama mea la Domnul. ’ Cred că dacă dă mâna cu dumneavoastră acest
eveniment va fi însemnat în mintea lui pentru totdeauna.” Deci, i-am întins
mâna micuțului iar el mi-a întins mâna stângă. „Dragul meu băiat, este
vreo problemă cu mâna ta dreaptă? Este dreapta tot așa de puternică
precum mâna aceasta?”
„Da, domnule.”
„Ei bine, atunci nu voi da mâna cu stânga. Trebuie să-mi dai mâna
dreaptă.”
El încă își ținea mâna dreaptă la spate și singurul lucru care mișca pe fața
sa erau ochii care păreau că se fac din ce în ce mai mari. Părea hotărât și
eu trebuia să fiu și mai hotărât. Arătând spre un grup de oameni, am zis:
„Vezi acei oameni? Ei mă așteaptă și dacă nu te grăbești voi pleca la ei
fără să mai dăm mâna.” Când s-a gândit că plecam cu adevărat și-a scos
mâna dreaptă din spatele său și a întins-o spre mine. Însă acum era cu
palma închisă. I -am zis, „Deschide palma.” Părea că nu-i convine deloc să
o facă, însă după multă muncă de convingere degetele strânse și
îndărătnice au cedat și mâna sa s-a deschis. Acolo în palmă erau trei sau
patru bile de sticlă. Micuțul nu putea da mâna din cauza jucări i lor sale. Tot
așa mulți oameni pierd mâna care a fost străpunsă din cauza jucări i lor lor.
„Copilași lor, păziți-vă de idol i . ”

Am ținut cea mai roditoare misiune la biserica Methodist Episcopal Church
din Philadelphia, la care este pastor dr. Vernon. Lucrarea a fost ușoară în
acest loc întrucât toți oamenii erau cu un suflet și un gând la lucrare. Nu de
puține ori un evanghelist află că o parte din membrii unei biserici, în timp ce
nu se opun fățiș, stau deoparte și nu simt cu lucrarea. Numai cei care au
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trecut prin așa ceva își dau seama de puterea acestui lucru. Însă la
biserica din strada Old Wharton aveai impresia că fiecare bărbat sau
femeie sau copil din biserică se hotărâse să aibă ceea ce americanii
numesc „un timp bun.” Alegeri le prezidențiale avuseseră loc în timpul
acestei misiuni și se credea că întruniri le sunt fără rost în ziua aceea. În
seara alegeri lor, cel puțin în orașele mari, America se dezlănțuie. Aviziere
imense sunt întinse în afara sedii lor ziarelor și din minut în minut se fac
actual izări le rezultatelor. Toți oamenii sunt în stradă în seara aceea.
Totuși ne-am decis să ne întâlnim ca de obicei și spre uimirea tuturor am
avut o mulțime mai mare decât în oricare întrunire din timpul misiuni i .

Când mă gândesc la Old Wharton Street îmi vine deodată în minte
povestea frumoasă a unei tinere de acolo. Era o creatură scl ipitoare
îndrăgostită de viața socială și de plăceri. Povestea începea cu câteva
săptămâni înainte de misiunea ținută acolo. Trebuia să se organizeze o
seară de dans la casa unui prieten și fata era nerăbdătoare să se ducă
acolo. Mama ei i-a zis, „Li l ly, dacă tu te pocăiești și începi să vii la biserică
te voi lăsa să mergi la dans.” După puțin timp, această Lil ly a mers la
biserică și i-a zis mamei ei, „Acum că am mers la biserică, mamă, pot să
merg la dans sau nu?” „Oh, însă draga mea, tu ai mers la biserică, e
adevărat, totuși tu nu te-ai pocăit. Ști i prea bine că nu ești , iar noi putem
vedea prea bine că nu ești pocăită.” Nimic nu s-a mai vorbit cu ocazia
aceea. Apoi am sosit la biserică pentru a conduce misiunea și Li l ly a fost
înduplecată să participe. Într-o seară, inima ei mândră și rătăcită s-a frânt
și s-a plecat în căință și s-a predat lui Dumnezeu. Mai era până la seara
dansului încă o săptămână sau două. Mama ei a observat o mare
schimbare în viața fi icei sale și a băgat de seamă că Lil ly a încetat să mai
vorbească despre dans. Într-o zi ea i-a spus, „Li l ly, ce faci cu dansul
acesta; va fi săptămâna viitoare. Te duci?” „Oh, mamă dragă,” a zis
scumpa tânără, îmbrățișând-o de după gât pe mama ei și vărsând lacrimi
de bucurie, „mi-am dăruit inima Domnului și nu mai am nici o dorință să
merg la dans.” Mama împreună cu fata vărsau împreună lacrimi de bucurie
și recunoștință înaintea lui Dumnezeu.

Cele mai multe misiuni de evanghelizare ale mele s-au desfășurat sub
auspici i le biserici lor metodiste episcopaliene, însă la Yonkers, pe malul
râului Hudson, am ținut o campanie unită în adevăratul sens. Toți păstori i
și slujbașii bisericești din loc, cu excepția biserici i beneficiare episcopale,
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s-au unit să mă invite. În total am stat aproape o lună în Yonkers, iar
această misiune este printre cele mai frumoase momente ale vieți i mele.
Am petrecut împreună cu soția mea una din cele mai fericite luni din viața
noastră – asta e, departe de casă – în Yonkers. Sute de oameni au trecut
prin camera de consil iere a celor hotărâți să-L urmeze pe Domnul, bogați și
săraci. Într-o seară s-a întâmplat un incident hazl iu. Trei doamne s-au
ridicat în picioare de pe locuri le lor din apropierea amvonului și au solicitat
să ne rugăm pentru ele. Ele nu au venit la camera de consil iere la sfârșitul
întruniri i și eu am coborât de pe platformă ca să le întreb pentru care motiv.
„Oh, nu, nu putem merge acolo, nici nu ne trece prin gând,” a zis una din
ele.
„Sunteți creștine?” am întrebat.
„Nu, domnule; suntem episcopaliene.”

Într-o seară, un băiețel de zece ani a venit la camera de consil iere; seara
următoare a adus-o pe mama lui și , în seara care a urmat, amândoi l-au
adus pe bunicul.

Mi-am făcut câțiva prieteni foarte valoroși în Yonkers, în decrimentul
doctorului Hobart și dr. Cole. Atunci când am plecat, păstori i mi-au
înmânat o inscripție cu următoarele cuvinte: „Reverendului Rodney Smith.
Vă iubim,” au zis ei, „cu o dragoste frățească și suntem siguri că ne vom
reîntâlni atunci când lucrarea noastră și a dumneavoastră se va sfârși și vă
vom iubi în veșnicie în ceruri. ” Dr. Hobart mi-a scris la ceva timp după
misiune că avea în registrul biserici i numele și adresele a șaizeci de
oameni care s-au alăturat biserici i ca rezultat al misiuni i și că încă poate
să-i vadă la biserică pe fiecare dintre ei.

Am făcut o a doua vizită la Biserica Metodistă Episcopaliană Calvary din
New York și am avut iarăși plăcerea de a lucra sub tutela prietenului mei
dr. Day. Biserica avea două mii trei sute de locuri și a fost aglomerată în
fiecare seară în perioada cea mai bună a luni i . Câteva zile am fost
incapabil să lucrez datorită unei afecțiuni a gâtului. Această vizită este
întotdeauna asociată în mintea mea cu un anumit tânăr minunat pe care
l-am întâlnit acolo. El era un om intel igent și plăcut, prietenos cu orice om,
însă nu era de partea Domnului. El era prea bun ca să fie de partea
celaltă, dar încă era acolo și sunt mulți ca el. Nimeni nu poate spune ce



Gypsy Smith

1 67

pierde Biserica și ce pierd oamenii aceștia, fi indcă ei nu se dedică public lui
Dumnezeu și îndrăznesc să trăiască așa. Acest tânăr a venit la multe
dintre servici i . Într-o zi l-am întâlnit pe bulevardul principal.
„Ai să vii diseară la biserică?”
„Nu, am o programare de mai mult timp și trebuie s-o respect. ”
„Ei bine, atunci vrei să te rogi pentru mine?”
S-a uitat intrigat la mine, uitându-se încruntat câteva momente.
„Aveți idee ce cereți? Îi cereți unui om să se roage pentru dumneavoastră
– unui om care nu s-a rugat pentru el timp de mulți ani! ”
„Nu contează, vrei să te rogi pentru mine diseară?”
„Oh, bine, știți că aș face orice pentru dumneavoastră, orice lucru pe care
pot să-l fac, însă să mă rog pentru dumneavoastră – să mă rog pentru
dumneavoastrăQ !”
„Da, asta e ce îți cer. Acesta-i serviciul pe care te rog să mi-l faci. ”
„Aș vrea ca să-mi fi cerut altceva. Știți că, desigur, dacă promit că o voi
face, o voi face.”
„Da, de aceea sunt atât de nerăbdător să-mi promiți . Știu că ai să te ți i de
cuvânt. ”
„Dar știți , așa cum spuneam, nu m-am rugat de ani de zile. Nu aș ști ce să
spun.”
„Oh, îți voi spune ce să zici, ” și am luat o bucățică de hârtie și am scris, „O
Dumnezeule, binecuvântează-l pe Gypsy Smith în seara aceasta și ajută-l
să predice Evanghelia Ta în puterea Duhului Sfânt în așa fel încât păcătoșii
să se pocăiască. Te rog în Numele Domnului Isus Hristos.” Apoi i-am zis,
„Ai să te pleci pe genunchi și ai să zici aceste cuvinte pentru mine în seara
aceasta?”
A stat pentru un minut sau două încremenit ca o stâncă și tăcut ca un
mormânt. Apoi, deodată prinzându-mă de mână, a zis cu însuflețire, „O voi
face!” și s-a întors fără alte cuvinte și a plecat.

În seara următoare, bineînțeles, am căutat din priviri pe acest camarad și
mare mi-a fost bucuria când l-am văzut intrând în biserică. El a venit drept
la mine, cu un zîmbet pl in de grație pe fața lui plăcută.
„Știați ce faceți. Știați ce faceți, nu-i așa?”
„Ei bine”, am zis, „te-ai ținut de promisiune?”
„Da, însă atunci când am îngenuncheat ca să mă rog pentru
dumneavoastră m-am simțit ca cel mai rău om din America. Îl negl i jasem
ani de zile pe Dumnezeul și Tatăl meu. În neliniștea inimii mele nu puteam
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rosti cuvintele rugăciuni i pe care mi-ați scris-o. Am strigat, ‘Dumnezeule, ai
milă de mine păcătosul, ’ și El a fost milostiv și m-a mântuit. Apoi m-am
rugat pentru dumneavoastră.”

Noi lucrători i și evangheliști i trebuie să ne perfecționăm îndemânarea de a
arunca năvodul Evangheliei. În lucrarea de mântuire a oamenilor trebuie
să ne folosim de tot ce ne ajută capul și de tot ce putem concepe pentru
Dumnezeu, cu toată pasiunea și tot atât de gri jul i i cum avem grijă de
afaceri le noastre.

Printre cei din congregația de la Biserica Metodistă Episcopaliană Calvary
era un om intel igent și educat care de câteva ori a cerut să ne rugăm
pentru el, însă nu părea că progresează vreun pic. El era convins, era
sincer însă nici o lumină și nici o bucurie nu a intrat în sufletul său. Eram
întristat în adâncul inimii să observ neliniștea sa. Am vorbit cu el și am
descoperit că lunecase de la credință ani de zile. A zis:
„Ce știu e că m-am predat din toată inima Domnului Hristos și că m-am rupt
de orice lucru păcătos. I -am cerut Domnului Hristos cu sinceritate și în
adevăr să-mi dea iarăși bucuria mântuiri i Sale, totuși încă nu e nici o
bucurie în inima mea. Nu mă mai înțeleg.”
„Ce făceai în biserică atunci când i-ai întors spatele lui Dumnezeu?”
„Eram la conducerea unei clase duminicale mari pentru copii și am renunțat
la ea într-o cl ipă de supărare.”
„Ah, asta explică totul. Ai azvârl it în mod nelegiuit datoria ta. Trebuie să
începi să lucrezi din nou imediat și să începi de unde ai părăsit lucrarea.”
După mai multe insistențe mi-a spus că o va face. L-am pierdut din vedere
câteva zile, însă atunci când a revenit mi-a zis: „Am făcut așa cum mi-ați
zis și toată bucuria din trecut s-a întors.”
Cred că este o mare lecție în acest incident, bună pentru mulți creștini care
au fost dezamăgiți în viața spirituală. Ei cântă: „Unde-i binecuvântarea ce-o
știam, când L-am văzut prima dată pe Domnul?”
Răspunsul meu este, „E acolo unde ai lăsat-o. Ai părăsit ceva din lucrarea
ta creștină. Întoarce-te din nou la ea și vei găsi binecuvântarea acolo.
Dumnezeu este același. Tu ești cel care s-a schimbat.”

Timp de câteva săptămâni am fost oaspetele generalului și a doamnei
Macalpine, în Sing Sing. Aceasta a fost chiar înainte ca generalul să
devină un membru al Cabinetului lui Cleveland. Soția lui era descendentă
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din famil ia Brandreth, un membru al faimoasei famil i i de industriași chimiști .
Doamna Macalpine mi-a sugerat ca să țin niște întruniri la recepți i pe Fifth
Avenue în New York. Am consimțit la aceasta cu bucurie. Aceste întruniri
aveau loc într-unul dintre cele mai mari conace din oraș. Nu se făcea nici
un fel de publicitate ci se trimiteau doar scrisori personale doamnelor
aristocrate ale New York-ului, prin care erau invitate să participe. La prima
întrunire o sută șaptezeci și cinci de doamne, inclusiv câteva din cele mai
bogate patru sute de femei din țară, s-au strâns la ora unsprezece pentru a
auzi Evanghelia vestită de un țigan convertit. Doamna Rockefel ler și fi ica
dânsei, domnișoara Russell Sage și multe alte bine-cunoscute doamne au
fost de față. Prima mea predică a fost despre „Pocăință.” Nu am încercat
să mă adaptez în nici un fel la nivelul social al congregației mele. Doar
mi-am adus aminte că persoanele erau păcătoși ce aveau nevoie de un
Mântuitor. A fost doar un serviciu obișnuit, ce a durat o oră și un sfert. La
încheiere, o persoană din congregație mi-a zis, „Dacă ceea ce spui tu
înseamnă religie, eu habar n-am de religie. ”
O altă doamnă, care plângea cu amar, a dorit sfatul meu. „Dumnezeu ți-a
vorbit, ” i-am zis; „ascultă de El, urmează lumina.”
O doamnă, care și-a pierdut soțul și copilul destul de recent, mi-a mulțumit
la încheierea unuia dintre servici i și mi-a zis, „Nu uita că în fiecare
congregație, oricât de mică ar fi , întotdeauna există cineva cu inima rănită.”
Planul meu original fusese pentru șase întruniri , însă s-a ținut și a șaptea la
cererea doamnelor, întrunire la care și bărbați i au fost invitați să se alăture
soți i lor, mamelor și surori lor lor. Îmi aduc aminte că și dl . Rockefel ler însuși
a fost printre cei din congregație. Am primit multe mesaje din America
referitoare la aceste întruniri la recepți i , depunând o mărturie clară cu
privire la binele care s-a făcut prin ele.

În perioada misiuni i mele din Tarrytown, din zona râului Huston, am fost
ajutat de sora mea, d-na Evens și de soțul ei. Am avut împreună adunări
splendide timp de o lună în biserica păstorită de dr. McAnny, un predicator
plăcut, probabil nu de genul cel mai popular, însă cuceritor, poetic și
elocvent. Aproape că ar trebui să spun că erau prea multe înflorituri în
predici le sale, însă în mij locul întregii frumuseți a discursului său era o notă
evanghelică puternică.
Într-o seară am avut o experiență ciudată și destul de difici lă. Serviciul a
fost pl in de putere până la sfârșit, însă atunci când cei care se căiau de
felul lor de viață au fost invitați să vină în față nici unul nu s-a mișcat din
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locul lui . Acest lucru mi s-a întâmplat de câteva ori pe parcursul lucrări i
mele. Cred că înseamnă că Dumnezeu dorește să ne pună la încercare
mai întâi credința noastră și apoi să ne smerească, să ne facă să realizăm
din pl in că puterea este în mâini le Lui. Totuși, atunci când binecuvântarea
de la încheierea programului a fost rostită, oamenii încă stăteau pe locuri le
lor. Nici nu voiau să plece, nici nu voiau să vină în față. Am tras concluzia
că Dumnezeu lucra în inimile lor și că Duhul Său lupta împotriva împietriri i
și încăpățânări i lor. Am început să când o cântare, „Salvatorul te cheamă,
pe tine păcătosule, ” care avea refrenul, „Isus te va ajuta dacă vei încerca.”
Nu cred că am sfârșit prima strofă de cântat înainte ca un tânăr, așezat
într-o bancă din spate, să se ridice și să vină pe culoar în față. În timp ce
mai cântam, alți treizeci sau patruzeci l-au urmat. Realitatea era că oamenii
erau dornici să vină și că fiecare se uita ca cineva să o facă primul.
Cereau în inima lor, așa cum întotdeauna o fac, să fie printre ei un l ider.
Mă întreb adesea, în mij locul unor asemenea experiențe, până unde
trebuie să mergi în chemarea oamenilor și am ajuns la concluzia că putem
să insistăm mult mai mult decât vreunul dintre noi a făcut-o. Datoria
noastră este să-i aducem pe oameni la Hristos și pentru a face acest lucru
trebuie să folosim orice avem la îndemână.

Misiunea din Tarrytown a mișcat profund mica
localitate. Toate magazinele și chiar saloanele
s-au închis într-o noapte, în așa fel ca angajați i
din ele să poată participa la întruniri . Scriu aceste
rânduri în octombrie, 1 901 , și doar cu câteva
săptămâni în urmă m-am întâlnit în Truro cu o
doamnă care s-a convertit în această misiune
ținută în Tarrytown.

Vizita mea în Denver, statul Colorado, va
rămâne pentru totdeauna în memoria mea. A
însemnat o călătorie de două mii de mile de-a latul
continentului, durând trei nopți și două zile. Călătoria în
America este un lux, însă trebuie să plătești pentru el.
Călătoria cu trenul peste acest vast teritoriu m-a
impresionat tot atât de mult ca și voiajul traversări i
Oceanului Atlantic și mi-a plăcut nespus mai mult, căci nu
sunt un marinar bun. Nu poți porni într-o asemenea călătorie
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fără să fi i impresionat de posibi l ități le enorme și nesfârșite ale țări i . Este
ușor să folosești cuvintele „posibi l ități nesfârșite, ” însă pentru a realiza ce
înseamnă, ca să ai înfierat în minte înțelesul, trebuie să pornești într-o
călătorie lungă în State. O parte din țară este câmpie și pl ictisitoare, însă
alte părți sunt bogat împădurite. Am trecut prin mile și mile de păduri
magnifice. Colorado este la o altitudine mare și adesea trec luni întregi
fără ploaie, însă locul este irigat cu apă venită din Munți i Stâncoși, iar
ferti l i tatea naturală a solului este atât de mare încât oamenii spun, „Gâdil i
pământul și el râde într-o recoltă.”

Cu patruzeci de ani în urmă, tărâmul din Denver era populat de piei le roșii
și dominat de zimbri și alte animale sălbatice. Acum are o populație de
două sute de mii, reședințe magnifice, magazine și biserici și este numit
orașul regină al vestului. Orașul este situat pe un platou la cinci mii de
picioare (aprox. 1 500 metri) deasupra nivelului mări i . Aerul este uscat,
înviorător și sănătos. Doamna Smith, care suferea întrucâtva de bronșită,
s-a vindecat de îndată ce am intrat în Denver. De asemenea, aerul a avut
asupra vocii mele un așa efect încât puteam vorbi însă nu puteam cânta.
Oricum, oamenii mi-au spus că în Denver ei nu sunt vizitați de cântăreți
buni din cauza acestei particularități a aerului. M-am simțit flatat să mi se
spună că sufeream de aceleași simptome care au afectat vocea unor
soprane sau baritoni eminenți.

Îi datorez invitația la Denver domnului și doamnei Thomas, englezi din
Torquay, care s-au stabil it în Vestul Îndepărtat. În perioada șederi i mele în
oraș ei au fost întruchiparea bunătăți i . Misiunea s-a desfășurat într-o
biserică ce a costat 50.000 de lire ca s-o construiască și care avea o orgă
în valoare de 6000 de lire. Păstor era rev. dr. McIntyre și el obișnuia să se
adreseze la o congregație de două mii de oameni. Am predicat în fiecare
seară timp de o lună la mulțimi care creșteau din zi în zi. Cinci sute de
oameni și-au predat viața Domnului pocăindu-se, unul dintre ei fi ind un
chinez. Alaltăieri mi-a trimis fotografia sa și o bancnotă de cinci dolari ca
un gest de mulțumire pentru binecuvântarea pe care a primit-o de la țiganul
predicator. Biserica din Denver a fost foarte generoasă cu mine, mai
generoasă decât oricare altă biserică din America. Cheltuiel i le noastre de
călătorie, însumându-se la 50 de lire au fost plătite pentru noi, iar servici i le
noastre din timpul luni i au fost generos răsplătite. Dacă cineva slujește
bine biserici le americane, ei îl tratează bine. Am fost de cinci ori în
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America și n-am făcut nici măcar odată vre-o înțelegere cu privire la
aspectul financiar al misiuni i mele. M-am încrezut pe deplin în
generozitatea celor pentru care am lucrat și doar într-o singură situație am
fost dezamăgit.

Șeriful din Denver, la unul din servici i , stătea lângă platformă. Mi-a arătat
un tânăr care s-a ridicat în picioare ca să ceară rugăciune dar pe care nu-l
observasem. „Pune mâna pe om câtă vreme este doritor, ” mi-a zis acesta.
Bineînțeles am luat acest sfat ca venind de la un creștin.

A doua zi dimineața, l-am vizitat pe șerif și am început să discut cu el
despre acel om. În cameră mai era un om care fusese la întrunire și care
stătea lângă șerif. Apoi am văzut că își făceau semne clare din ochi și i-am
întrebat ce înseamnă asta.
„Oh,” mi-a zis șeriful , „vorbești cu mine de parcă aș fi un creștin și eu nu
sunt. ”
„Sunt uimit, ” i-am zis. „Nu m-ați îndemnat dumneavoastră seara trecută
să-l apuc pe omul care părea frământat să iasă în față? Dacă nu sunteți
creștin de ce mi-ați spus așa?”
Mi-a răspuns următoarele cuvinte: „Atunci când eram un băiat am participat
la câteva întâlniri de trezire spirituală în orașul nostru. Tatăl meu fusese un
predicator metodist în partea locului timp de treizeci de ani. În timpul
serviciului inima mea de copil a fost mișcată și am dorit așa de mult să
devin un creștin. Am lăsat banca pe care era tatăl meu și am început să
mă îndrept în față. El m-a văzut și m-a oprit.
„Ce vrei să faci fiule?”
„Mă duc în față ca să caut viața rel igioasă.”
„Așteaptă până ajungem acasă și vom vorbi despre asta.”
„Inima mea tânără a fost zdrobită. Ascultător de tata m-am dus înapoi la
locul meu. Când am ajuns acasă el a vorbit cu mine și s-a rugat cu mine
însă nu am găsit rel igia și nici de atunci n-am găsit-o. Sunt foarte convins
că dacă m-ar fi lăsat să merg la altar în seara aceea, nu numai că L-aș fi
găsit pe Hristos ca Mântuitorul meu, dar aș fi fost chiar și în lucrare acum.
Așa că, ori de câte ori am văzut un bărbat sau o femeie, băiat sau fată care
aratau dorința de a-L căuta pe Dumnezeu i-am încurajat cât am putut. ”

În orașul Dobbs Fery, unde am condus o misiune, dl. Andrew Fields a fost
gazda mea. La unul dintre servici i , pe când spuneam istoria lui Zacheu
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și am ajuns la cuvintele
„Zachee, dă-te jos,” dl . Fields,
care stătea pe un scaun de
campanie în spatele biserici i ,
s-a păbușit grămadă. A
rămas în poziția aceea până
la sfârșitul predici i .

În Dobbs Ferry, am avut
ciudata experiență să-mi aud
propria voce la un fonograf.
Nu mai vreau s-o aud din
nou. Îmi dă simțământul
inconfortabil – că după ani în
care trupul meu se va
descompune în mormânt,
vocea mea poate fi încă vie, vorbind prin acest instrument groaznic.

Domnul Fields m-a luat și m-a dus în Albany, capitala statului New York,
unde am fost primit de guvernator. Am fost prezentat adunări i legislative a
statului și mi s-a cerut de președintele adunări i să deschid lucrări le prin
rugăciune. Presupun că voi avea de așteptat multă vreme până când mi
se va face o invitație asemănătoare de la Westminster.
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A m condus o mare campanie de misiune în Glasgow, din
septembrie 1 893 până la sfârșitul lui ianuarie 1 894. Misiunea a
fost organizată de un comitet format din doisprezece pastori ai

biserici i separate de stat, iar lucrarea s-a desfășurat în aproape tot atâtea
biserici. Campania a fost întreruptă pentru o scurtă perioadă în timpul
sărbători i Crăciunului și de o mică vacanță pe care am luat-o. Cu ocazia
acestei vizite în Glasgow l-am întâlnit pe profesorul Henry Drummond, care
a fost foarte amabil cu mine. Atunci când am discutat pentru prima oară cu
dânsul lucrasem deja de șapte săptămâni în șapte biserici și i-am spus, ca
răspuns la o întrebare ce mi-a pus-o, că n-am predicat niciodată aceeași
predică de două ori. Această afirmație părea că l-a impresionat foarte mult.
Mi-a pus câteva întrebări despre viața mea și cum îmi pregăteam predici le.
Am fost atras din prima clipă de dulceața duhului său, de purtarea lui
frumoasă și de buna sa dispoziție. Henry Drummond din prima clipă
scotea ce-i mai bun din tine. Am întâlnit mulți predicatori și slujbași
bisericești mari în viața care am trăit-o, dar nici unul nu a fost ca Henry
Drummond, în a cărui companie să mă fi simțit mai în largul meu decât în
prezența lui. Nu avea nici o aură care să te facă mic. Te-ar bufni râsul la
gândul că ți-a fost frică de el, totuși el transmitea minți i omului negreșit
impresia unei măreți i .

Dr. Bruce a participat la servici i le mele de misiune evanghelistică și a luat
parte în unul dintre ele. Dr. Bruce era vestit pentru spunerea lucruri lor pe
față și, adresându-se studenți lor săi, a descris lucrarea din camera de
consil iere a penitenți lor ca fi ind bufonerie. „Dar,” a spus el, „voi toți trebuie
să mergeți și să-l ascultați pe țigan. Omul predică Evanghelia. ”
Probabil cea mai memorabilă parte din campania aceasta a fost cea din
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biserica Free College Church la care era pastor dr. George Reith. Dr. Reith
a scris o relatare a acestei misiuni pentru revista biserici i sale. El a spus:
„N-am mai văzut așa ceva de când ne-au vizitat domnii Moody și Sankey în
1874. Predica a fost remarcabilă. Rareori, poate, am ascultat la o serie
lungă de cuvântări de felul acesta, admirabile din toate punctele de vedere;
eficiente, clare și fără apeluri senzaționaleE Prietenul nostru, Gypsy Smith
a lăsat în urmă amintiri deosebit de plăcute, iar ce este și mai important,
prezentarea Evangheliei Domnului nostru făcută de el nu va fi uitată curând
de cei care au auzit-o. Oameni de tot felul au asistat la servicii – bătrâni,
tineri, în puterea vârstei – locuitori de elită din West-end, cetățeni ai păturii
de mijloc, meșteșugari, slugi de casă, elevi și eleve și soldați. ”
Un membru al congregației dr. Reith a scris în revistă că:
„Ilustrațiile țiganului sunt de obicei bine alese și foarte potrivite. Într-o seară
am observat o tânără elegantă stând ca piatra în tot timpul serviciului, până
în clipa când și-a făcut lucrarea o mică istorioară de la sfârșit – care cel
puțin a deschis un izvor de sentimenteE
Gestionarea responsabilă a camerei de consiliere este clar una din cele
mai dificile și sensibile departamente ale lucrării evanghelistice, însă
suntem siguri că nimeni dintre cei care au rămas ca să stea de vorbă cu
Gypsy Smith nu va regreta vreodată că a făcut lucrul acesta. ”

Mi-a luat multă vreme ca să înving prudența și rezervarea caracterului
scoțian, dar odată biruite, s-a deschis de tot. Trei mii de oameni au trecut
prin camera de consil iere. O mare parte dintre aceștia au fost bărbați. Unii
dintre ei, cu adevărat au fost biruințe remarcabile ale harului lui Dumnezeu.
Povestea convertiri i unora dintre acești bărbați a fost ciudată. La început
aceștia erau doar abia interesați de servici i . Apoi au început să fie
impresionați și probabil convinși de păcătoșenia lor și astfel au trecut la
urmarea mea de la o biserică la alta, într-atât încât, în unele cazuri, ei m-au
ascultat timp de șapte săptămâni înainte ca să se hotărască să-și dea viața
lui Dumnezeu.

La un serviciu, care a fost și cel mai fructuos, n-a fost nici o predică,
fi indcă oamenii au început să meargă în camera de consil iere imediat după
ce s-a cântat un imn creștin. Nu mă îndoiesc nicidecum că mulți dintre ei
au venit la întrunire deja hotărâți în mintea lor și că au venit la adunare cu
intenția de a declara în mod public pocăința lor. Am petrecut toată seara
spunând oamenilor doar „Vino, vino!” Cred că în seara aceea Dumnezeu
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ne-a învățat o mare lecție. Suntem așa de grabnici să ne gândim că
aceasta trebuie făcută și că aceea trebuie făcută și că trebuie urmată o
anumită procedură sau practică altfel nu vom avea nici un rezultat. Mi-e
teamă că prea des reguli le, regulamentele și succesiunea stabil ită a
serviciului mai degrabă se interpun între sufletele oamenilor și Dumnezeu.
Noi toți trebuie să fim învățați când trebuie să ne dăm la o parte.
Cifrele nu arată cu nimic realitatea rezultatelor finale. Atunci când sluj itori i
lui Dumnezeu din oraș au mers să viziteze pe cei care s-au predat
Domnului, adesea au aflat că în aceeași casă erau trei sau patru alte
persoane care au fost aduse la Dumnezeu în timpul misiuni i . Atunci când
un scoțian se aprinde, el își poartă flacăra departe de reflectoare. Așa s-a
făcut că printre cei mai buni lucrători, care au sluj it în timpul săptămânii fi-
nale, erau oameni convertiți în săptămânile anterioare. N-am întâlnit,
niciodată în viața mea, oameni care să poată cânta mai bine ca cei din
Edinburgh și Glasgow, imnuri le creștine cântate de Ira Sankey.

Întrunirea de încheiere a misiuni i și de despărțire s-a ținut în Sala Primăriei,
una din cele mai mari clădiri publ ice din Glasgow. Era îndesată cu oameni,
de se sufocau. Ziarul North British Daily Mail a publicat o relatare bună a
servici i lor, având ca și cap de afiș articolul „Rusali i le din Glasgow.”
Platforma era plină cu sluj itori i bisericești din Glasgow, mulți dintre ei au
luat cuvântul, exprimându-și cu căldură mulțumiri le și fel icitări le. Rev.
David Low a spus că nu a mai văzut ceva asemănător acestei misiuni
decât atunci când a venit pentru prima dată în țara aceasta dl. Moody, în
anul 1 873. M-a bucurat foarte mult afirmația prietenului meu, rev. J.J.
Mackay, care locuiește acum în Hull , că n-a avut niciodată un lucrător cu
care să fi cooperat mai plăcut decât cu dl. Gypsy Smith. „Se comportă
simplu și în mod natural ca un copil de țigan.”

Inima mea a fost pl ină de recunoștință față de Dumnezeu pentru lucruri le
mărețe pe care le-a făcut pentru noi în Glasgow și pentru prietenii mei
scoțieni cu inimă mare și pentru bunătatea lor fără margini. Cred că în
seara acelei zi le mi-am permis să-i tachinez un pic pentru atitudinea lor
comică și fără sens față de muzica instrumentală – căci așa mi se părea
mie. Nu îmi îngăduiau să am vreun instrument muzical la serviciul de
dimineță și nici la cel de după-amiază, însă puteam să folosesc unul la
serviciul de seara. Dacă nu mă înșel, ideea era că la servici i le de
dimineață și după-amiază participau prezbiterieni serioși, sobri, decenți,
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care considerau muzica instrumentală o pângărire a servici i lor obișnuite din
sanctuarul biserici i . Servici i le de seară în Scoția au întotdeauna un
caracter mai evanghelistic și au scopul mai deosebit de a-i chema pe cei
din lume și pe cei care nu merg la biserică. Presupun că gândeau că
muzica instrumentală le-ar plăcea acestor oameni și ea nu ar ofensa
conști ința lor mai puțin sensibi lă și mai puțin decentă. Totuși, din anul
1 894 lucruri le s-au schimbat mult, chiar și în Scoția, și mi se spune că cele
mai multe biserici prezbiteriene au acum orgă sau harmoniu. Nu cred
deloc că rezultatul acestui lucru ar fi fost o diminuare în tăria și gravitatea
caracterului scoțian.
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Î
n timpul ultimei săptămâni petrecute în Glasgow, prietenul meu dl. J.L.
Byrom, frate cu dl. B.F. Byrom, mi-a sugerat ca să fac un tur în jurul
lumii , petrecându-mi timpul cel mai mare în Austral ia și întorcându-mă

prin America. Cu multă generozitate, el mi-a cumpărat bi letul pentru
întreaga călătorie, a fost un dar foarte valoros. Prin urmare, am pornit în
larg de la Tilbury Docks, la bordul navei de pasageri P & O, Roma, în
apri l ie 1 894. Am navigat prin Canalul Suez și am ancorat în Adelaide pe
22 mai. Am fost pe mare cinci săptămâni și nu cred că am mai petrecut în
viața mea cinci săptămâni mai inuti le și mai apăsătoare ca acestea. M-am
bucurat din toată inima să pășesc din nou pe pământ. Nu sunt un marinar
bun și m-am săturat de mare. Pe lângă toate acestea, oamenii de la bord
sunt fi ințele cele mai fără de Dumnezeu cu care am trăit vreodată. Își
petreceau cea mai mare parte a timpului lor bând, jucând jocuri de noroc și
în tot felul de deșertăciuni lumești pe care le puteau inventa. Duminica
dimineața i-am văzut jucând bil iard pe punte și apoi mergând să se roage.

Voiajul a fost marcat de două incidente care încă mai persistă în memoria
mea. Unii dintre noi am mers la țărm atunci când am ancorat în Portul
Said. Acest orășel este cel mai nelegiuit loc de pe fața pământului și am
fost avertizați de căpitan să mergem în grupuri. Era periculos pentru
oricine dintre noi să meargă singur. Locul este pur și simplu infestat de
vânzători ambulați sâcâitori care vând tot felul de nimicuri. Ei știau numele
câtorva personalități engleze și ni se adresau cu dl. Galdstone sau Lord
Salisbury sau Lord Rosebery sau cu numele altui englez faimos.
Negustorul care mă urmărea mă numea dl. Gladstone. Insistențele și
pol itețuri le lui erau nelimitate. Se ținea scai de mine pe nu mai știu câte
străzi pe care am umblat, insistând să cumpăr niște tabachere. I -am spus
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că nu fumez, dar aceasta nu a avut nici un efect asupra lui, pentru că părea
că nu mă înțelege. Apoi i-am mimat aversiunea mea față de fumat. Am
făcut ca și cum mi-aș fi pus o țigaretă în gură și apoi ca și cum am scos-o
din gură am aruncat-o cu o expresie de greață. În cele din urmă i-a picat
fisa arabului și a înțeles ce am încercat să-i spun. „Ah, oh, eh, hâă! Tu nu
bun de nimic, am cheltuit tot vorba la tine pe nimica!” A plecat, uitându-se
la mine cu un dispreț infinit, însă eu m-am simțit foarte ușurat.

Ne-am abătut pe la Aden pentru spectacolul băiețași lor scufundători.
Pasageri i se amuzau aruncând bănuți în apă ca să-i vadă pe băiețași cum
se cufundă ca să-i prindă. O monedă nu ia o traiectorie dreaptă spre
fundul apei. Calea pe care coboară este un fel de zig zag și arta acestor
băieți este să prindă moneda în calea ei spre fundul oceanului. Ei sunt
niște micuți extrem de deștepți. Unul dintre ei s-a cățărat ca o maimuțică
pe latura vasului nostru și scoțând zece monede mici de trei penny din
partea dreaptă a guri i sale le-a arătat zicând, „Bani mare pentru asta, vă
rog!” Voia să zică: „Dați-mi jumătate de coroană pentru asta.” Când i-a
fost dată moneda lui de jumătate de coroană a scos încă zece monede de
trei penny din partea stângă a guri i și a cerut încă o jumătate de coroană.
Persoana care l-a răsplătit înainte nu a putut să o mai facă odată, astfel că,
aflându-mă lângă aceasta, mi s-a cerut s-o fac eu. Am scos șase monede
de jumătate de coroană din buzunarul drept și înainte ca să-mi duc mâna
stângă la palma dreaptă, mi-a șterpelit patru dintre ele și a plonjat din nou
în mare. Dibăcia lui a fost foarte admirată și eu am fost luat mult peste
picior pentru că am fost păcălit așa de șiret. „Ești un țigan minunat, cu
adevărat!”

Duminica înainte de a ajunge la destinație, în timp ce mă îmbrăcam pentru
cină în camera mea, am auzit o bătaie la ușă. O delegație de doamne a
venit să-mi ceară să țin o cuvântare la pasageri în timpul seri i . Știam că nu
aveau dorința de a asculta Evanghelia. Știam că s-au purtat urât cu
bătrânul episcop cumsecade de la bordul navei, care le mustrase
părintește și pl in de dragoste pentru că jucau jocuri de noroc. „Mă doare
sufletul, ” a zis el, „să văd fete așa delicate jucând cărți ca niște boșorogi. ”
Chiar în dimineața aceea ele au jucat poker în jurul scaunului episcopului.
De fapt, ele erau oarecum intrigate că un țigan călătorea cu ele la clasa
întâi. Erau curioase să afle totul despre mine și eu am avut gri jă să nu le
satisfac curiozitatea. Mi se puneau adesea întrebări cu intenția de a mă
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descoase. Însă, de obicei, un țigan este un ins perspicace și nu m-am
lăsat dus de nas. Aceasta le-a enervat și le-a dat ideea ca să mă facă să
le țin o cuvântare. Prin urmare le-am refuzat politicos invitația adăugând:
„Cele mai multe dintre voi mergeți în Adelaide, Sydney, Melbourne sau alte
orașe mari din Austral ia. Eu voi predica în aceste orașe și se va face
publicitate acestor întruniri . Dacă veți veni să mă ascultați voi fi foarte
bucuros.” Au plecat supărate și puse la punct. Însă acest incident mi-a
mărit foarte mult reputația, chiar și printre cei care au încercat cu răutate
să-mi întindă curse.

Cei mai mulți dintre tovarășii mei de călătorie erau oameni bogați, însă unii
dintre ei nu erau nici pol iticoși și nici amabil i . M-am amuzat într-o zi de
remarca unui tânăr neobrăzat. „Bănuiesc domnule Smith, ” a zis acesta,
„că societatea de la bord este foarte diferită de cea cu care sunteți
obișnuit?” I -am răspuns, „Dacă vrei să spui că aceasta este inferioară,
atunci este diferită de cea cu care sunt obișnuit. ” Tânărul înfumurat nu
mi-a mai zis nimic. Cu altă ocazie, pe când noi cei de la bord făceam pe
punte nițel sport decent, eu și un general am fost desemnați ca juriu. Doi
tineri, care concurau într-o cursă cu obstacole, au fost descalificați înainte
de a începe – ceea ce însemna că trebuia să se alerge cursa din nou. Le-am
spus că s-au descalificat, însă ei au continuat să alerge. Atunci când
întrecerea s-a sfârșit am declarat cursa nulă. Un căpitan de armată, care
avea mai mult picioare decât cap, și care era prieten cu unul dintre
concurenți a zis, „Cine ești tu, mă bucățică pipernicită de umanitate?” I -am
răspuns, „creieri i mei nu sunt în picioare.” Din acel moment căpitanul
trufaș m-a tratat cu cel mai mare respect.

Sosirea mea în Adelaide a fost destul de neanunțată. Venirea mea nu a
fost trâmbițată peste hotare iar singurul meu echipament uman era format
din scrisori le de recomandare de la dr. McLaren din Manchaster și de a alți
l ideri ai biserici i separate de stat. Dr. McLaren a fost deosebit de amabil
cu mine în ce privește această vizită. Înainte de a pleca m-a chemat acasă
la el și mi-a vorbit despre diferite locuri pe care să le vizitez. Atunci când
am sosit în Adelaide, avea loc Conferința Metodiști lor General iști și mi-am
arătat de îndată scrisori le mele de recomandare secretarului. El m-a primit
însă cu destulă răceală și într-adevăr, primirea făcută de adunare a fost
orice numai nu călduroasă și încurajatoare. Thomas Cook, evanghelistul
wesleian renumit, după ce a condus timp de o lună o misiune la Biserica
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Pine Street din Adelaide, s-a îndreptat spre ținutul interior al coloniei.
M-am hotărât să predic în Adelaide, primul oraș austral ian în care am pășit
și în mod normal am dorit să o fac într-o biserică metodistă. Sluj itori i
biserici i metodiste însă nu erau dornici să mă primească. „De ce nu ne-ai
spus că vei veni?” „De ce nu ne-a scris pastorul tău că ne informeze de
vizita ta în colonii?” Le-am spus că, personal, nu îmi place prea mult tam-tam
înainte de a fi cunoscut și că doream să încep în l iniște, să-mi câștig
reputația și că, pe lângă acestea, călătoria mea în colonie era mai mult
pentru educație și odihnă decât pentru lucru.

Mai întâi l-am abordat pe pastorul senior al Biserici i Pine Street și i-am
sugerat că aș dori să țin o misiune evanghelistică acolo. Ideea mea era că
aceasta va fi de ajutor celor care s-au hotărât pentru Domnul Hristos în
timpul misiuni i pe care o ținuse dl. Cook cu puțin timp în urmă. Nu, ei nu
doreau aceasta cu nici un chip. Apoi m-am gândit că dl. Cook plănuise să
țină o misiune în Biserica Archer Street și nu putuse să onoreze această
programare. M-am dus să-l întâlnesc pe dl. Lloyd, pastorul și pe dl. Drew,
unul dintre l ideri i acestei biserici și le-am sugerat să țin o misiune acolo.
Amândoi au spus că aceasta nu avea rost. Dezamăgirea pe care au avut-o
oamenii când dl. Cook n-a mai venit ar face inuti lă încercarea mea de a-l
înlocui. Am zis, „Dacă nu-mi este teamă să înfrunt această dezamăgire ar
trebui să-mi dați o șansă.” Le-am sugerat ca să-i telegrafieze domnului
Cook și să vadă ce va spune acesta. „Gândiți-vă că nu sunt un aventurier
și nici un șarlatan. Voi respecta răspunsul domnului Cook.” Însă ei nu au
dorit să facă aceasta. Mi s-a sugerat să merg în Melbourne, la Mișcarea
de Înaintare și să conduc o misiune acolo. Prietenii mei din Adelaide au
fost destul de amabil i să-mi spună că dacă acea misiune va avea succes
mă vor invita în orașul lor. Le-am spus, „Nu, voi predica în Adelaide chiar
dacă ar trebui să predic în stradă. Dacă ai mei din Biserica Metodistă nu
mă vor, există alte biserici care mă vor.” Atunci când am spus aceasta nu
am vorbit fără să am acoperire, fi indcă știam că Biserica Creștină Bibl ică
Franklin Street, la care era membru președintele Înaltei Curți i de Justiție,
era deschisă să mă primească.

L-am întâlnit pe președintele Înaltei Curți i de Justiție, Way, în America. El
mă știa și știa lucrarea pe care o făceam. Când le-am spus prietenilor mei
metodiști wesleieni că biserica aceasta era deschisă să mă primească
mi-au zis, „Ei bine, să presupunem că mergi acolo pentru o misiune, și
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dacă după aceea te invităm ai să vii la noi?” „Da,” le-am spus, „ am să vin.”
Eram oarecum descurajat de această primire de gheață, însă nu m-am
înfuriat. Aveam încrederea că Dumnezeu mă trimisese în Austral ia și că
toate vor merge bine mai apoi.

Am aranjat o întrevedere cu pastorul Biserici i Creștine Bibl ice Franklin
Street și i-am spus că știam că Gypsy Smith era în colonie și că era doritor
să țină o misiune de zece zile pentru creștini i bibl ici și că era pregătit să
înceapă lucrul duminică. Aceasta se întâmpla în ziua de joi. Pastorul m-a
întrebat cu ce autoritate vorbesc în locul lui Gypsy Smith și i-am răspuns
zicând, „Priviți la fața mea și vedeți dacă puteți descoperi vreun semn de
înșelăciune.” Și el m-a crezut pe cuvânt și fără ca să-i dovedesc cele
spuse cu ceva, mi-a acceptat afirmați i le. Am mers împreună la editori i a
două ziare locale din oraș pentru a stabil i niște anunțuri cu privire la
misune. Atunci când discutam chestiunea aceasta, am scos din buzunar
scrisori le mele de recomandare și înmânându-le editorului i-am zis, „Poate
că acestea v-ar fi de vreun folos.” Pastorul s-a uitat la mine cu răsuflarea
tăiată și mi-a zis, ”Ești Gypsy Smith?” Am recunoscut că eu eram, după
care bătrânul om m-a îmbrățișat pl in de dragoste.

Biserica Franklin Street avea aproximativ șapte sau opt sute de locuri și a
fost înghesuită în fiecare seară pe timpul celor zece zile de misiune.
Șaizeci sau șaptezeci de băieți de la Colegiul Way, care toți participau la
biserică, au trecut prin camera de consil iere a celor care au luat o decizie
pentru Domnul Isus. Lucruri le mari care se făceau în Franklin Street au
început să se audă prin tot orașul și atunci când cele zece zile s-au împlinit,
Biserica Archer Street, congregația pe care o dezamăgise dl. Cook, era
gata să mă primească. Picioarele mele acum se așezaseră pe o stâncă
stabilă în Adelaide. Am predicat șase săptămâni în oraș la congregați i din
ce în ce mai mari. Dacă frați i mei metodiști wesleieni m-ar fi primit cu
căldură și cordial itate, probabil că aș fi stat în oraș doar vreo două
săptămâni, dar am stat șase săptămâni, fi indcă eram hotărât ca înainte de
a pleca să mă fac simțit din pl in.
În timpul șederi i mele în Adelaide am vizitat închisoarea și am predicat
deținuți lor așa cum m-aș fi adresat unei congregați i obișnuite. Le-am
cântat:
„E-o mână întinsă plină de milă,
e-o mână întinsă plină de dragoste,
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te va conduce spre orașul ceresc,
spre casa Tatălui de sus.
E-o mână întinsă spre tine,
E-o mână întinsă spre mine.”

Unii dintre sărmanii oameni plângeau amarnic. Întotdeauna am avut o
inimă sensibi lă pentru întemnițați . Când privesc la vreunul, îmi spun în
sinea mea ca vechii puritani, „Uite-mă cum aș fi fost dacă n-ar fi fost harul
lui Dumnezeu.” Pe lângă aceasta, întotdeauna cuget că sunt multe
persoane în afara închisori i care sunt mult mai rele decât cele din
închisoare.

Dl. Drew, un l ider laic al Biserici i Archer Street, la care m-am referit deja,
era directorul Spitalului de Copii și m-a îndemnat să-mi istorisesc viața în
cadrul unei acțiuni în beneficiul spitalului. Președintele Înaltei Curți i de
Justiție a prezidat peste o adunare care a umplut îndesat Centrul Cultural
al orașului, cea mai mare clădire din oraș. Toate biletele s-au vândut cu
câteva zile înainte de adunare. După ce s-au scăzut toate cheltuiel i le, s-a
dat spitalului cam 1 00 de lire. Autorități le, ca semn de recunoștință, au
decis ca timp de cinci ani, două dintre pătuțuri le din saloane, să poarte
numele de „Pătuțul lui Gypsy Smith.” M-am bucurat foarte mult ca să fiu de
ceva ajutor micuți lor suferinzi precum și păcătoșilor mai în vârstă.

Președintele Înaltei Curți de Justiție, Way, a făcut tot posibi lul ca vizita mea
în orașul, în care era un om de onoare, să fie strălucită și plăcută. Șeful
Înaltei Curți de Justiție este unul dintre cei mai capabil i oameni de pe
continentul austral ian și unul dintre cei mai respectați oameni. Opini i le lui
întotdeauna impun cea mai mare atenție și cel mai mare respect. Înainte
de a părăsi orașul Adelaide, m-a invitat la un mic dejun de despărțire, însă
din păcate nu am putut participa. Am îndrăznit să-i trimit fotografia mea și
în răspuns mi-a trimis următoarea scrisoare:

„BIROUL ÎNALTEI CURȚI DE JUSTIȚIE, ADELAIDE”
29 iunie 1 894.

„Dragul meu dl. Gypsy Smith,

Mulțumesc pentru fotografie. Este excelentă. Mi-a părut rău că nu ai putut
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veni la micul dejun, însă știu cât de ocupat trebuie să fi fost cu pregătiri le
pentru plecare. Te rog primește scrisoarea împreună cu cele mai calde
salutări și dorințe de bine, dorindu-ți fericirea și a fi folositor.
Cu sinceritate,
al dumneavoastră,
S.J.WAY”

Atunci când președintele Înaltei Curți de Justiție a venit în Anglia cu ocazia
sărbători i jubi l iare de diamant, am mai luat legătura cu dânsul. Mi-a spus
că lucrarea mea din Austral ia nu a fost și nu va fi uitată vreodată.

Ultima întrunire la care am participat în Adelaide a fost serviciul în care
dl. Cook s-a întors ca să-și ia rămas bun de la colonie. Biserica Pirie Street
era înțesată până la uși și un serviciu mai pl in de entuziasm cu greu ți-ai fi
putut imagina. Din locuri le pe unde dl. Cook a ținut misiuni au sosit multe
scrisori și telegrame. În dimineața următoare am părăsit orașul Adelaide în
același tren împreună cu dl. Cook,
dânsul mergând spre Melbourne și eu
spre Ballarat. Gara era plină de oameni
veniți să ne spună la revedere.

Cam pe la vremea aceasta mi-au sosit
știri din Anglia că soția mea era foarte
grav bolnavă. În consecință a trebuit să-mi
scurtez vizita în mod considerabil și
toate planuri le mele s-au schimbat. Nu
am putut să găsesc un vapor timp de trei
săptămâni, totuși în această perioadă de
agonie am lucrat în Ballarat, Melbourne
și Sydney. M-am alăturat domnului
Cook în toiul minunatei sale misiuni din
Melbourne în conexiune cu Mișcarea de
Înaintare. Îi scrisesem că soția mea era
grav bolnavă, că planuri le mele s-au
schimbat și că mă îndreptam spre
Sydney și că mi-ar fi plăcut să petrec o
duminică împreună cu el. Mi-a răspuns
printr-o telegramă, întrebându-mă dacă Annie Smith
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aș prelua serviciul de duminică dimineața – iar eu am consimțit cu bucurie.
Era duminica de încheiere a misiuni i sale. Domnul Cook, în interesanta sa
carte, Zilele mâinii drepte a lui Dumnezeu, citează dintr-un ziar din
Melbourne următoarea relatare a servici i lor minunate din acea zi:

„Gypsy Smith a preluat serviciul de dimineață pentru a-i da un răgaz
domnului Cook. Clădirea era destul de plină, un lucru care nu s-a mai
întâmplat de mulți ani la un serviciu de dimineață.

Întregul serviciu a fost plin de adevăr spus concis, drept la țintă și cu
îndemnuri fierbinți, modelate în cel mai natural mod prin ilustrații hazlii sau
prin cea mai duioasă însuflețire. Descrierea pedepsei celor doi băieți care
au chiulit de la școală, împietrirea celui mai mare; căința, pocăința și
iertarea celui mai mic, cum s-a încredințat iar și iar de realitatea iertării și
cum s-a avântat apoi în bucuria favoarei restaurate a tatălui său, a stors
lacrimi din aproape fiecare ascultător. După serviciu, dl. Smith a cântat,
„Aruncă frânghia în valul negru.” El are o voce frumoasă, care îmblânzită
și controlată de simțămintele inimii din spatele ei, află răspuns în inimile
celor care ascultă, răspuns pe care cuvintele simple nu au putut să-l dea.
La terminarea serviciului, aproximativ două sute de oameni s-au ridicat în
picioare ca să se dedice Domnului.

Întâlnirea de după-amiază a fost dedicată bărbaților, și ce priveliște
magnifică a fost aceasta, să vezi îmensa clădire umplută până la refuz cu
bărbați, mulți stând în picioare fără a avea posibilitatea de a sta jos. Gypsy
Smith a cântat „Totul îmi este Isus Salvatorul” și împreună cu audiența
„Sus la luptă sfântă al Domnului popor” – a fost ceva ce ne vom aduce
aminte. Rev. Thomas Cook a predicat, o cercetare de sine de la un capăt
la celălalt. La încheiere, dl. Smith a cântat, „Poate un băiat să uite
rugăciunile mamei?” și optsprezece suflete L-au căutat și L-au găsit pe
Mântuitorul lor.

La serviciul de seară, biserica a fost arhiplină, de a dat pe afară, cu mult
timp înainte de ora întrunirii; prin urmare Sala Conferințelor s-a deschis
iarăși și curând a fost umplută ochi – nu puteai scăpa un ac pe jos în
ambele. Rev. J.W. Tuckfield a deschis întâlnirea din Sala de Conferințe în
timp ce Gypsy Smith a cântat în biserică. De îndată ce a terminat a venit și
a preluat serviciul adunării din Sală și a cântat aceeași cântare din nou:
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'Vino, Stăpânul bun te cheamă. ' 'Dumnezeu a dat fiecăruia dintre voi, ' a zis
el, 'o șansă adevărată pentru cer. El v-a chemat prin mii de rugăminți
iubitoare, prin întristare, prin invitații speciale, cum ar fi această întâlnire, iar
acum El vă cheamă prim buzele unui sărman băiat de țigan, care, cu toate
că n-a mers niciodată la școală, a traversat Iordanul ca să se predea lui

Hristos. ' La încheierea
acestui serviciu, șaisprezece
L-au găsit pe Mântuitorul lor. ”

Atât de puternică a fost
impresia lăsată de aceste
servici i asupra lor, că m-au
rugat să conduc mai multe
servici i pentru ei. Le-am
spus că aceasta depindea de
dl. Cook. Era misiunea sa.
El trebuia să decidă. Voi
face doar ce dorește dânsul.
Rezultatul acestei dorințe a
prietenilor mei a fost un
aranjament ca eu să conduc
servici i le de la amiază lunea,
marțea și miercurea. În
fiecare din aceste trei zi le am
avut o congregație de peste
două mii de oameni, o mare
majoritate dintre ei fi ind
bărbați: avocați, comercianți
și muncitori. Apogeul întâl-
niri lor a fost cea de marți

seara, când le-am spus oamenilor istoria vieți i mele. Întâlnirea a fost
anunțată să înceapă la ora 1 9:30, însă de pe la ora 1 6:00 locul era arhipl in
și erau oameni de două sau trei ori încă pe atât stând pe afară. Oriunde
era vreo fereastră joasă prin care se putea privi din picioare a fost spartă și
orice lucru pe care se putea urca cineva a fost luat și folosit. Treizeci de
oameni leșinați au fost cărați la casa pastorală, peste drum de biserică. Dl.
Edgar, pastorul biserici i , mi-a spus, cînd a vizitat odată Manchesterul, că a
plătit peste șapte l ire să înlocuiască geamurile sparte. Dacă aș fi fost la

Gypsy Smith în Austral ia
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fața locului aș fi putut să încep de îndată ce locul se umpluse, însă fără să
anticipez acest entuziasm extraordinar, am plecat în provincie ca să petrec
ziua cu niște prieteni, plănuind să mă întorc la timpul pentru predică.
Mulțimea a îndurat așteptarea de trei ore și jumătate cu mare răbdare și o
bună veselie, însă a fost necesar ca să fie puși vorbitori care să țină
cuvântări unul după altul astfel ca audiența să rămână interesată și în bună
ordine.

Mi-am petrecut ultima săptămână din Austral ia în Sydney, la Centenary
Hall , sediul Mișcări i de Înaintare. Clădirea avea două mii cinci sute de
locuri și a fost cea mai mare clădire în care am predicat în colonie; însă era
mult prea mică pentru mulțimile care veneau la servici i . O mare povară de
tristețe mă apăsa, însă Dumnezeu a fost tăria și mântuirea mea și am
predicat Evanghelia cu credincioșie și cât de bine am putut. O altă
telegramă mi-a sosit la Sydney: „Soția, foarte grav bolnavă. Vino acasă
imediat. ” Am pornit în larg pe 20 iunie. Două mii de oameni au venit la
vapor când ne-am despărțit și au cântat, „Domnul vă binecuvânteze, până
iarăși ne-om putea vedea.” Am stat aproape trei luni în Austral ia.

Impresia pe care am avut-o despre Austral ia este că în țara aceasta sunt
nespus de multe posibi l ități pentru lucrarea creștină. Mulți dintre oameni
sunt din Anglia – de acasă, așa cum spun ei – și de îndată ce începi să le
vorbești despre bătrâna țară l i se face dor de „casă.” Inimile lor devin
sensibi le și receptive. Nu sunt puțini cei din Austral ia care au fost deportați
aici de prietenii lor din Anglia, cu scopul ca ei să-și răscumpere carierele și
să stea vertical iarăși. Astfel de oameni câștigă din această nouă viață nu
doar oportunități noi ci și o nouă sensibi l itate la influențele rel igioase și
morale. Ei sunt cei care formează câmpul în care se poate face o lucrare
evanghelistică bună. Ei vin la întâlniri le tale și fi indcă tu vii de acasă, tu ai
o priză doesebită la ei. Tu ești legătura între ei și oamenii pe care i-au
lăsat în urmă și cred că le vorbești în numele prietenilor lor din bătrâna
patrie. Mi s-a părut un lucru ușor să-i faci pe austral ieni să participe la
servici i le evanghelistice. Vizita mea întâmplându-se după marele lor
colaps financiar, mi s-a părut că necazul și dificultăți le lor le-au făcut inimile
mai flămânde după Evanghelie.

Am aflat mai târziu că la trei zi le după ce am părăsit orașul Sydney s-a
anunțat în ziarul din Ballarat că soția mea murise. Biserica Archer Street
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din Adelaide, în care am condus o misiune, a ținut un serviciu de priveghi
în onoarea ei. Ziarele metodiste din Austral ia au copiat paragraful din
ziarul din Ballarat și în consecință vestea și-a croit calea în revista Metodist
Recorder. Rev. S.F. Coll ier a scris imediat editorului dezmințind afirmația
acesta. În acea vreme soția mea se simțea mult mai bine, însă o minciună
care călătorește este foarte greu de oprit. Știrea morți i soției mele s-a
răspândit atât de repede și în atâtea locuri încât am acasă în Manchester
un dulap întreg de scrisori de compasiune și condoleanțe. Nu le-am citit
niciodată însă doamna Smith a făcut-o și le-a răspuns la toate. Sunt
oameni care chiar în ziua de astăzi cred că sunt un văduv.

Nu cu mult timp în urmă am condus o misiune în Chatham unde, așa cum
își amintesc cititori i mei, am lucrat în zi lele timpuri i ale Misiuni i Creștine.
Am sunat la casa unei doamne care fusese foarte prietenoasă cu noi în
zi lele acelea de demult și i-am spus că eram în drum spre gară să mă
întâlnesc cu soția mea, care venea din Manchester, și că o voi aduce la
timpul ceaiului. „Bine,” a zis doamna, pe un ton rece, indiferent, „faceți cum
vreți. ” Nu puteam să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Mă miram dacă nu
cumva s-a petrecut o înstrăinare între soția mea și prietena ei din Chatham.
Mai târziu, în aceeași zi, am sunat din nou la această casă. „Bine. Faceți
cum vreți. Nu contează.” M-am dus la gară și am venit cu soția mea la
această casă. Atunci când cele două s-au întâlnit, doamna din Chatham
și-a ridicat cu uimire mâini le în sus și a exclamat, „O, cerule! Am crezut că
ești moartă!”

Bineînțeles, nu știam nimic de rumoarea cu privire la moartea soției mele.
Călătorind pe traseul insulelor Fij i , am ajuns la British Columbia și de acolo
am plecat mai departe spre New York pe ruta Montreal. O telegramă de
acasă mă aștepta, spunând că soția mea se simțea mai bine și că nu era
nevoie să mă grăbesc să ajung în Anglia dacă lucrarea cerea să rămân
prin America. În consecință am făcut o scurtă vizită la Ocean Grove și am
condus o misiune de o lună în Indianapolis. Un ziar local a scris
următoarele: „Nu se poate transmite în mod adecvat, prin redarea literală a
cuvintelor sale, ideea predici lor domnului Smith, predici ce sunt capabile în
forța lor, în i lustrați i și analogii , căci el predică cu o mare forță și eficiență a
gesturi lor, manierei și intonări i vocii . ”
Aici l-am întâlnit pe fostul președinte Harrison în propria sa casă. Am văzut
că este politicos, un gentleman creștin de înaltă ținută, profund interesat în
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orice lucrare de mântuire a națiuni i și a oamenilor.

La încheierea unui serviciu, întorcându-mă la garderobă, m-am întâlnit cu
un bătrân pastor pensionar, cu părul alb și cu un chip grav, cu demnitate,
care mă aștepta. Când m-am așezat pe scaun, el și-a pus mâini le pe capul
meu. M-am gândit că dorește să-mi dea o binecuvântare părintească.
Însă, spre surprinderea mea a început să-și treacă degetele prin părul meu
des și uscat ca să mă caute de umflături pe țeasta capului.
„Sunteți un frenolog?” l-am întrebat.
„Nu, nu chiar; însă încerc să descoper secretul succesului tău.”
„Ei bine domnule, pipăiți prea sus. Trebuie să vă puneți mâna mai jos, aici”
și mi-am dus mâna la inimă.

La serviciul de duminică dimineața, chiar în fața mea ședea dr. Clyne, un
special ist în afecțiuni ale gâtului, care era înrudit prin căsătorie cu pastorul
biserici i . Doctorul a observat că aveam necazuri cu gâtul și mi-a trimis un
mesaj prin pastor zicând că ar dori să mă consulte la cabinetul său a doua zi
de dimineață. În cincisprezece minute, doctorul mi-a dat un volum incredibi l
de informați i cu privire la gâtul meu. El mi-a spus că aveam pungi de puroi la
amigdalele mele, care erau într-o stare de inflamare cronică și că aceste pungi
trebuiau curățate. Trebuia să vin la el după ce se încheia misiunea și el avea
să rezolve problema. Între timp el a participat la aproape toate servici i le
misiuni i . În dimineața următoare zilei când s-a încheiat misiunea, mi-a făcut o
operație la amigdale cu ajutorul unei bateri i electrice și m-a anesteziat cu
cocaină. Singura senzație neplăcută era mirosul de pârl it produs de
cauterizarea electrică. I -am cerut factura, căci aș fi plătit cu bucurie tot ce mi-
ar fi cerut, bineînțeles dacă ar fi fost după posibi l ități le mele. Era un chirurg
renumit și notele sale de plată erau pe măsură. Ca răspuns la cererea mea s-
a uitat la mine în l iniște pentru o clipă și mi-a zis, cu o voce emoționată:
„Domnule, doi dintre băieți i mei s-au pocăit în timpul misiuni i dumneavoastră.
Îmi veți tăia o factură pentru aceasta? Pot să vă plătesc vreodată pentru că
i-ați adus pe acești băieți la Hristos? Cât de scump îmi este lucrul acesta
pentru mine? Eu nu pot predica, însă vă pot ajuta pe dumneavoastră să
predicați cu ușurință și fără necazuri, sunt și eu partener în lucrarea
dumneavoastră.” Apoi, băieți i au intrat în cabinet. Tatăl lor le-a dat fiecăruia o
Bibl ie nouă, iar tinereii mi-au cerut, dacă vreau, să le scriu numele lor pe ele.
Am ajuns acasă pe 23 noiembrie. Turul meu în jurul globului a durat opt
luni.



1 91

V oi întrerupe nițel relatarea lucruri lor cu privire la mine pentru a
spune cititori lor mei câteva lucruri despre tatăl meu și despre cei
doi frați ai săi remarcabil i , cu nădejdea că acestea vor fi de

interes.

Tatăl meu, Cornelius Smith, cu toate că este în al șaptezecilea an, e încă
sănătos și pl in de zel. Trăiește în Cambridge și, chiar în anii săi deplini , își
petrece cea mai mare parte a timpului în lucrarea rel igioasă. În regiuni le
din est sunt doar puțini evangheliști mai bine cunoscuți ca dânsul. Atunci
când merge într-un loc pe care nu l-a mai vizitat, își începe întotdeauna
discursul zicând: „oamenilor, aș vrea să știți că eu nu sunt fiul meu, eu sunt
tatăl lui . ”

Eu am scris prima scrisoare de dragoste a tatălui meu. S-a întâmplat în
felul acesta. Cititori i își aduc aminte că mama mea a murit atunci când
eram copil . Tatăl meu s-a recăsătorit la ceva timp după ce s-a convertit,
însă soția sa a murit în mai puțin de un an. Cu douăzeci de ani în urmă,
atunci când ultima dintre fi icele lui (acum d-na Ball) era pe picior de a se
mărita și a-l lăsa singur singurel în cort, tatăl meu a venit la mine într-o
stare foarte descurajată zicându-mi:
„Ce-am să mă fac acum?”
„Vrei să trăiești la mine dacă mă voi însura?” i-am zis.
„Nu cred; întotdeauna am avut un colțișor al meu.”
„Ei bine, de ce nu te căsătorești și dumneata?” Tatăl meu avea patruzeci și
șapte de ani atunci și arăta chiar mai tânăr.
„Ei, lasă-mă, cu cine aș putea să mă căsătoresc?”
„Ei bine, cred că știu o doamnă care ar vrea să te aibă de bărbat. ”

Capitolul XXV.

Tatăl meu și cei doi frați ai săi
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„Cine?”
„Doamna Sayer.”
Tatăl meu a fost surprins și totodată încântat.
„Cum ști i asta?” m-a întrebat.
„Ști i , atunci când lucram la Misiunea Creștină în Whitechapel și tu veneai
ca să mai vezi, doamna Sayer de multe ori venea de asemenea și se ținea
de mine la nesfârșit, căci erai mereu în preajma mea. Într-o zi i-am zis,
„Doriți astăzi niște țepușe pentru frigărui sau niște agrafe de rufe,
doamnă?” Ea a fost surprinsă, părea că a ghicit ce voiam să spun și mi-a
trântit una în față.

„Ei bine,” mi-a zis tata, „e ciudat că și eu m-am gândit la doamna Sayer.
Sunt câțiva ani de când am făcut cunoștină cu ea și ne-am mai întâlnit doar
din când în când însă gândul mi-a fost mereu la ea.”
„Vrei să-i scriu în locul tău?”
„Da, cred că mai bine o faci tu. ”

Tatăl meu mi-a explicat ce dorea să spun în propunerea sa de cerere în
căsătorie a doamnei Sayer, iar după ce am terminat scrisoarea, i-am citit-o.
M-a întrerupt de câteva ori, sesizându-mă, „Ști i , nu ți-am zis să spui asta,
nu-i așa?” și eu i-am răspuns, „Însă asta ai vrut să dai de înțeles, nu-i așa?”
Curând după aceea, doamna Sayer (care la vremea aceea era căpitan în
Armata Salvări i și fusese angajată de Lordul de Shaftesbury ca
distribuitoare de Bibl i i în zona de est) și tatăl meu s-au căsătorit. A fost una
dintre cele mai mari bucuri i ale vieți i mele, că am avut ceva de a face cu
aranjarea acestei căsători i , căci a fost una dintre cele mai fericite uniri . În
anul acestei căsători i , fratele tatălui meu, Woodlock, a murit și după doi ani
a murit și celălalt frate, Bartholomew. „Domnul a știut, ” a zis tatăl meu,
„când i-a luat pe frați i mei dragi, că voi simți pierderea lor și mă voi simți
nepotrivit ca să mai merg la întruniri singur; așa că mi-a fost dată soția
mea. Iar Domnul ne face o mare binecuvântare. Timpul nostru este folosit
pe deplin în lucrarea Lui și oriunde mergem sufletele se mântuiesc și sfinți i
sunt binecuvântați . ”

Atunci când s-a pocăit tatăl meu, nu putea face deosebirea între A și B.
totuși prin multă trudă, într-o perioadă a vieți i când era difici l să mai înveți
ceva, a reușit să citească Noul Testament și mă îndoiesc să fie cineva care
știe acea porțiune din Scriptură mai bine ca tatăl meu. Nu știu vreun alt
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predicator care într-o cuvântare scurtă să împletească așa de multe citate
din Scriptură și să le pună așa de îndemânatic, într-un mod atât de
intel igent și într-un fel atât de profund și interesant. Tatăl meu are o minte
ageră și unele dintre i lustrați i le din predici sunt deosebit de potrivite. În
timpul misiuni i mele la Metropolitan Tabernacle, a avut un mesaj scurt
către oameni. Tema sa a fost, „Hristos în noi și noi în Hristos” și a zis, „Unii
oameni pot gândi că lucrul acesta este imposibi l , însă nu este așa.
Alaltăieri , mergeam pe malul mări i în Cromer și am luat de pe jos o sticlă
care avea dop. Am umplut sticla cu apa sărată a mării și punând dopul am
aruncat-o în mare cât am putut s-o arunc de departe cu mâna dreaptă.
Întorcându-mă către soția mea, i-am zis: 'Uite, marea este în sticlă și sticla
este în mare. ' Deci dacă suntem ai lui Hristos, suntem în El și El este în
noi. ”

Înainte de a mă pocăi, în timp ce eram
adânc cercetat cu privire la păcat,
obișnuiam să mă rog, „O Dumnezeule,
fă-mă un băiat bun; vreau să fiu un
băiat bun; fă-mă să simt că sunt
mântuit. ” În nebunia inimii mele tinere
eram dornic de simțire. Tatăl meu m-a
auzit cum mă rugam și a încercat să
mă scoată din impas, dar fără succes.
Totuși, s-a întâmplat ca într-o după-
amiază am fost invitați să bem un ceai
la casa unui prieten într-un sat unde
cei trei frați țineau o misiune de
evanghelizare. Lângă casă era o
grădină mare frumoasă care avea mulți
cireși încărcați de cireșe. Tatăl meu
era un om vesel și indrăzneț, ca un
băiat, și nu-i era rușine că îi plăceau
cireșele, așa că am mers toți la cules
fructele.
Însă am fost uimit să-l văd pe tatăl meu
uitându-se în sus cu insistență la
cireșe și zicând cu voce tare și cu
grabă, în timp ce ținea buzunarul interior al hainei larg deschis, „Cireșelor,

Tatăl, fiul și o soră mai mare
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veniți jos și umpleți-mi buzunarul! Vă zic, dați-vă jos! Vă vreau!” M-am
uitat la bufoneria lui o cl ipă, două, nești ind ce să înțeleg din această
aberație. În cele din urmă i-am zis: „Tati , nu-i de nici un folos că le spui
cireșelor să coboare și să-ți umple buzunarul. Trebuie să le culegi din
pom.”
„Fiul meu,” mi-a zis tata, cu un ton plăcut și pl in de pasiune, „asta-i ce
vreau ca tu să înțelegi. Faci aceeași greșeală pe care am făcut-o eu
acum. Dumnezeu ți-a oferit un mare dar. Tu ști i care este și tu ști i că îl
dorești . Însă tu nu-ți întinzi mâna ca să-l apuci. ”

Tatăl meu era adesea angajat de un domn din Norwich, dl. George
Chamberlain, ca să facă o lucrare evanghelistică în vecinătate. La vremea
acestei întâmplări era o expoziție de uti laje în conexiune cu un târg agricol
care se ținea atunci în vechiul oraș. Dl. Chamberlain i-a dat tatălui meu un
bilet de intrare la această expoziție, zicându-i, „Du-te Cornelius, vezi și tu
ce se poate vedea, că va fi interesant. Voi veni și eu îndată.” Când
dl. Chamberlain a ajuns la fața locului l-a găsit pe tatăl meu stând în
picioare pe o mașinărie, cu o mulțime lângă el, căreia îi predica
Evanghelia. El a privit spectacolul cu încântare și uimire. Atunci când tatăl
meu a coborât de la acest amvon, dl. Chamberlain i-a zis:
„Ei bine, Cornelius, ce te-a făcut să vorbești oamenilor – așa fără un
aranjament în prealabil și de asemenea fără să consulți personalul oficial?
Te-am trimis să examinezi exponatele.”
„Nu-i nimic, ” a zis tatăl meu; „însă adevărul este că m-am uitat primprejur
la cele mai noi invenți i și n-am văzut măcar una care să pretindă că poate
scoate vina și puterea păcatului din inimile oamenilor. Știam ceva ce poate
face aceasta și m-am gândit că ar trebui să l i se spună oamenilor acestora
despre aceasta. Erau și mulți dintre aceștia, așa că m-am gândit că era o
ocazie foarte bună.”

Cu altă ocazie, tatăl meu predica în aer l iber la o mare muțime în
Leytonstone. Un negustor de mere, trecând pe acolo în căruța lui trasă de
un măgar a strigat: „Dă-i bătaie, bătrâne, o să iei juma’ de coroană pentru
slujba asta!” Tata s-a oprit din vorbire pentru o clipă, s-a uitat la negustor
și a zis l iniștit, „Nu, tinere, greșești . Stăpânul meu niciodată nu oferă
jumătăți de coroană. „Fi i credincios până la moarte și îți voi da coroana
vieți i . ” Negustorul și măgarul său au trecut mai departe.
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Am spus mai înainte că cei trei frați țigani, Gipsy Brothers, după
convertirea lor au călătorit mereu împreună prin țară. Oriunde mergeau nu
pierdeau vreo ocazie ca să predice. Iar predica lor era foarte eficientă,
căci oamenii , cunoscându-i bine, comparau vechiul lor fel de viață –
minciună, băutură, hoție, înjurături – cu viața plăcută și curată pe care o
duceau în prezent și vedeau acum că cei trei țigani care fuseseră fără nici
un Dumnezeu, au fost acum cu Isus. Ei priveau la o nouă creație. Când
ajungeau într-un sat, cei trei vlăjgani – tatăl meu avea un 1 .83m, era
spătos și era cel mai scund dintre ei – împreună cu copii i lor, se opreau în
locul cel mai public pe care îl puteau găsi și începeau serviciul lor.
Oamenii de la țară, de prin prejur, veneau de la kilometri depărtare ca să
participe la adunări le celor trei Frați Țigani convertiți (Gipsy Brothers).
Fiecare din cei trei avea un dar deosebit și un fel aparte de gândire.
Unchiul Woodlock, care întotdeauna vorbea primul, învățase să citească
de unul singur, iar între cei trei el era teologul cel mai profund – dacă pot
folosi un așa cuvânt pretențios pentru un sărman țigan. El avea convingeri
puternice și foarte clare cu privire la depravarea inimii prin căderea omului
în păcat și răscumpărarea prin sângele Domnului Hristos, Cel care a murit
în locul nostru. Deasupra ușii de la intrarea căsuței lui din Leytonstone a
scris cuvintele, „Când voi vedea sângele voi trece mai departe.” Era ceva
care îl caracteriza.

După ce Woodlock termina de vorbit, cei trei frați cântau o cântare
creștină, tatăl meu acompaniind cu „Scripca Aleluia.” Unchiul Bartholomew
n-a putut citi până în ziua morți i sale, dar soția lui putea citi pe l itere
cuvintele Noului Testament și în acest mod el a învățat pe de rost text
după text și le folosea în cuvântări le sale despre Evanghelie. Metoda lui
era să repete aceste texte, să spună câteva cuvinte despre fiecare și să
încheie cu o ilustrație. Ultimul care lua cuvântul era tatăl meu. Era partea
lui să concluzioneze și să sumarizeze toate câte s-au spus și să extragă o
aplicație. El avea o putere minunată de a capta aceste audiențe de
oameni simpli și adesea îi mișca până la lacrimi prin entuziasmul simplu al
discursului său. Însă cea mai puternică recomandare pentru lucrarea lor,
pe care o aveau acești evangheliști , era, fără îndoială, schimbarea
extraordinară care se înfăptuise în viața lor. Sinceritatea și dulceața lor
erau așa de evidente. Era l impede ca lumina zilei că Dumnezeu și-a pus
mâna Sa peste acești bărbați și că le-a schimbat inima.
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Până la căsătoria despre care am vorbit în capitolul acesta, tatăl meu a
trăit în căruța și cortul său și încă colinda țara, cu toate că nu chiar așa de
mult cum o făcea în zilele tinereți i sale. I -am spus că nu putea să-i ceară
doamnei Sayer să vină și să trăiască cu el într-o căruță. Ea niciodată nu a
avut această experiență. Trebuie ca el să se mute într-o casă. I -am
sugerat ca să cumpere o bucățică de pământ și să construiască o căsuță
pe ea. „Ce!” mi-a zis, „să-mi bag banii mei câștigați cu greu în pământ!”
Totuși, până la urmă a ajuns la părerea mea. Cei trei frați au cumpărat
fiecare câte o fâșie de pământ în Leytonstone și au construit trei căsuțe de
lemn. Însă și-au ridicat căsuțele pe roate!

Unchiul Woodlock nu a dus-o așa bine cu soția lui ca și ceilalți doi frați . Ea
nu a dorit să fie o creștină și nu avea nici un fel de înțelegere sau respect
pentru lucrarea rel igioasă. Atunci când Woodlock venea acasă de la
întâlniri le sale, soția lui îi trântea în față, un timp îndelungat și cu o gură
mare, păreri le ei despre el și predicarea lui. Bietul om asculta cu capul
plecat și fără să scoată un cuvânt, iar când ea își termina cuvântarea,
spunea, „Acum draga mea, urmează un verset de cântare” și începea să
cânte „Să-și poarte Isus crucea singur?” sau „Nu mi-e rușine să-L am pe
Domnul!” sau „Te iubesc Isuse.” Soția unchiului Barthy era o femeie bună
creștină și ea încă mai este de partea aceasta a Iordanului, împodobind
doctrina Evangheliei. Atunci când conduceam conferința de misiune la
Metropolitan Tabernacle, ea a venit să mă audă. Clădirea era arhipl ină și
pol ițistul nu voia s-o lase să intre pe ușă. „Oh, dar eu trebuie să intru” a zis
ea; „e nepotul meu cel care predică aici. Eu l-am hrănit și am de gând să-l
ascult. ” Și nu s-a dat bătută.

Frați i nu erau prea instruiți în codul bunelor maniere, cu toate că în lucruri le
esențiale se purtau ca niște domni desăvârșiți , cum erau. Într-o după-
amiază serveau un ceai într-o casă de oameni înstăriți . O doamnă i-a
cerut unchiului Woodlock să-i dea o tartă. „Sigur, doamnă,” a zis el și
luând o tartă de pe platou cu degetele lui, i-a înmânat-o. Ea a acceptat-o
cu un zâmbet grațios. După aceea, când i s-a arătat în ce greșise și i s-a
explicat ce ar fi trebuit să facă, el nu s-a ofensat deloc, dar nu putea să
înțeleagă deloc chestia asta. Continua să spună: „De ce nu mi-a cerut
întreg platoul? A cerut doar una!”

Woodlock și Bartholomew acum sunt plecați să fie pentru totdeauna cu
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Domnul care i-a răscumpărat și pe care L-au iubit cu toată puterea inimii
lor calde, simple și nobile.

Unchiul Woodlock a fost primul care a plecat acasă. Cei trei frați erau
împreună conducând o misiune de evanghelizare în Chingford, în luna
martie 1 882. La sfârșit, Woodlock a fost reținut pentru câteva minute într-o
discuție intensă cu un suflet îngri jorat. Tatăl meu și Bartholomew au plecat
ca să ia trenul spre Stratford, lăsându-l pe Woodlock să-i prindă din urmă.
Afară fi ind întuneric beznă, Woodlock în fuga lui s-a izbit cu mare putere
într-un stâlp de lemn care se ivise în calea lui. A trecut ceva timp până
când l-au descoperit oamenii zăcând pe pământ gemând în agonie. Celor
care i-au venit în ajutor le-a zis, „Am primit o lovitură de moarte, lucrarea
mea pe pământ s-a sfârșit, însă totul este strălucitor acolo sus; mă duc
acasă.” Rănile lui au fost foarte serioase și cu toate că suferința lui era
mare, nu și-a pierdut cunoștința nici o cl ipă. Tatăl meu a stat lângă el toată
noaptea, în timp ce unchiul Barthy s-a întors în Stratford să spună famil i i lor
despre accident. Când s-a crăpat de ziuă, soția lui Woodlock a venit să-l
vadă și a fost transportat la căsuța lui din Leytonstone, unde și-a dat duhul.
Cam cu o oră înainte de plecarea lui, s-a întors spre rudele sale și a zis:
„Merg în cer prin sângele Mielului. Îl iubiți și Îl sluj iți pe Isus? Spuneți
oamenilor, oriunde mergeți, despre El. Fiți credincioși: spuneți-le despre
sângele care spală de păcat. ” Apoi reculegându-se a zis: „Cei asta care se
strecoară peste trupul meu? E moartea?” și a adăugat repede:
„De-i moartea, în curând voi fi el iberat
De-orice durere și păcat.
Pe Împăratul Slavei îl voi vedea,
Cu bine îmi sfârșesc calea!”

A fost bolnav douăzeci și opt de ore. Zace înmormântat în cimitirul din
Leytonstone așteptând dimineața învieri i . A fost condus la groapă de
rudele sale întristate și de peste cincizeci de țigani, în timp ce patru sute de
prieteni flancau drumul spre biserică și cimitir. Biserica din loc a avut o
congregație neobișnuită în acea zi, căci țiganii și cei lalți oameni stăteau
împreună iar în timp ce vicarul citea serviciul de înmormântare, inimile erau
atinse și lacrimile curgeau nestăvil ite. La groapă, cei doi frați care au
rămas au vorbit despre cel iubit pe care l-au pierdut și au spus oamenilor
despre harul lui Dumnezeu care i-a răscumpărat pe ei și pe fratele lor și i-a
făcut demni de moștenirea sfinți lor în lumină. Woodlock era un om
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sănătos, în vârstă doar de patruzeci și opt de ani.

Doi ani mai târziu, unchiul Barthy l-a urmat pe fratele său Woodlock în
Împărăția gloriei. El a murit în căsuța lui din Leytonstone, însă cele mai
multe din zi lele boli i lui le-a petrecut în Spitalul Mudmay Cottage. S-a
intervenit cu tot ce a fost uman posibi l , însă el a slăbit din ce în ce mai mult
și a cerut să fie dus la el acasă. Înainte cu câteva ore de a trece în
prezența lui Dumnezeu, el i-a chemat pe soția și copii i lui în jurul patului și
i-a rugat pe fiecare din ei să-l întâlnească în ceruri. În ultimile sale cl ipe, a
fost auzit că zice, „Acolo! Aproape că plecasem – ei au venit după mine!”
când a fost întrebat cine a venit, el a răspuns, „Mântuitorul meu.”
Întorcându-se către soția lui i-a zis, „Te ți i agățată de mine; nu vrei să mă
lași să plec; și sunt sigur că nu vrei să stau aici în toată durerea aceasta.
Trebuie să plec acasă; nu pot sta aici. Dumnezeu îți va purta de gri jă. El
știe necazul tău și El te va purta prin toate.” Sărmana femeie era
însărcinată și aștepta un copil peste câteva luni. Tatăl meu încerca s-o
mângâie și s-o învețe resemnarea sub voia lui Dumnezeu.
„Spune-I Domnului, ” a zis el, „că dorești ca voia Sa să se facă.”
Ea a zis, „Oh, e așa de greu!”
„Da,” a răspuns tatăl meu, „însă Domnul are să-l ia pe Bartholomew la
Sine. Ar fi mai bine pentru tine dacă te poți supune cu resemnare voii Lui. ”
Cei care erau în jurul patului au îngenunchiat. Sfântul care murea stătea în
șezut cu mâini le împreunate, uitându-se la soția lui, în timp ce ea își vărsa
sufletul înaintea Domnului și îi spunea necazul. Dumnezeu i-a dat
biruință. Ea s-a ridicat de pe genunchi exclamând, „Acum pot spune, Voia
Ta să se facă!” Ia dat soțului ei un sărut de rămas bun. Imediat el a bătut
din palme de bucurie și a zis: „Acum pot să plec, nu-i așa? Sunt pregătit
să fiu oferit. Timpul plecări i mele este aproape. Doamne, îngăduie robului
Tău să plece în pace. Primește sufletul meu de dragul lui Isus!” Și așa a
trecut sufletul lui Bartholomew în locuri le cerești . Întreaga odaie în care
era patul s-a umplut de slavă. Unchiul Barthy se odihnește în cimitirul din
Leytonstone lângă fratele său Woodlock. Nici în moarte nu sunt despărțiți .

E destul de ciudat că tatăl meu, fi ind cel mai în vârstă dintre ei, avea să
trăiască cel mai mult. Sunt șaptesprezece ani de la moartea unchiului
Barthy. Tatăl meu este ca un pom sădit lângă râuri de apă, fi ind încă
roditor. Când mă duc să-l văd, îngenuchez la picioarele sale, așa cum
obișnuiam să fac atunci când eram un băiețel, și-i spun: „Tati , dă-mi
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binecuvântarea ta. Tot ce sunt datorez, prin harul lui Dumnezeu, vieți i
frumoase pe care ai trăit-o în vechea căruță țigănească.” Iar el răspunde
cu un zâmbet ceresc, strălucitor pe fața lui nobilă și brăzdată de timp și cu
lacrimi de bucurie în ochi, „Dumnezeu să te binecuvânteze, fiul meu! N-am
avut decât o singură dorință pentru tine și aceea este să fi i cuminte.”

Cu ceva timp în urmă, când conduceam o misiune în Torquay, am vorbit
oamenilor atât de mult despre tatăl meu că ei l-au invitat să conducă o
misiune printre ei. Apoi mi-au scris: „Îl iubim pe fiu, însă credem că îl iubim
mai mult pe tată.” Și-au dat seama că tot ce le spusesem despre tatăl meu
era adevărat.
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Î
nainte de a pleca în călătoria mea în jurul lumii , i-am promis
reverendului Andrew Mearns, secretarul Uniuni i Congregaționale
Londoneze că-mi voi programa trei luni pentru lucrare evanghelistică

în metropolă. Prin urmare, pe 1 7 decembrie, dl . B.F. Byrom, care făcea
programările la acea vreme, m-a însoțit la Londra ca să facă aranjamentele
finale cu dl. Mearns. Când am intrat în clădirea Memorial Hall , în
dimineața zilei de 1 8, dl. Mearns mi-a înmânat o telegramă. Am deschis-o
și am citit următoarele cuvinte: „D-na Smith grav bolnavă. Vino acasă
imediat. ” Cu o noapte în urmă, atunci când am plecat de lângă soția mea,
ea părea că are o stare bună de sănătate, fi ind ocupată cu pregătiri le ca să
avem cu toți un Crăciun fericit la noi acasă. M-am întors în Manchester de
îndată. Ea a fost cuprinsă de niște hemoragii groaznice, care începând la
ora zece în noaptea în ziua de 1 7, au continuat la intervale până la ora
unsprezece în noaptea în ziua de 1 8.

Când au plecat doctori i , pe la ora trei dimineața în ziua de 1 9, au zis că ea
este practic un cadavru – că era practic imposibi l pentru ea ca să mai
trăiască. Când s-au întors a doua zi dimineața și au văzut cât de mult s-a
îmbunătățit starea ei au zis, „Aceasta-i înviere.” Rugăciuni le înălțate
pentru ea de mine și sute de creștini din toată țara au primit răspuns.
Încetișor, dar sigur, ea și-a redobândit sănătatea, însă a durat vreo cinci
sau șase luni până când a fost bine din nou.

Lucrarea mea pentru dl. Mearns în Londra m-a chemat iarăși departe de
soția mea; aceasta era pe la începutul lui ianuarie. Nu mă pricep la formu-
larea ocolișuri lor diplomatice, de aceea trebuie s-o spun pe șleau că nu
privesc în urmă cu satisfacție la această lucrare din Londra. Am fost trimis

Capitolul XXVI.

Londra, Manchester și Edinburgh
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la câteva biserici care erau practic pusti i . Într-adevăr, lucrarea mea a fost
cel mai mult pentru cauze slabe – în câteva instanțe, cauze fără pastor sau
echipă organizată de lucrători. Cele mai multe misiuni au durat doar o
săptămână. Aveai nevoie de o săptămână doar să te faci simțit în aceste
localități , iar când începeai să ai priză la oameni, trebuia să pleci și să
mergi în altă parte. Sunt sigur că s-au întâmplat lucruri bune, și în fiecare
caz, înainte de a se termina săptămâna, aveam congregați i aglomerate.
Însă cu siguranță era o lipsă de înțelepciune să mă trimită la capele care
nu aveau pastor, întrucât nu era nimeni acolo care să aibă gri jă după
aceea de cei care se pocăiseră și pe care ni-i dăduse Dumnezeu. În
această campanie am lucrat în zece sau unsprezece locuri. Un plan bun
ar fi fost ca să se fi selecționat șase sau șapte dintre biserici le cele mai
puternice și să fi avut câte o misiune de două săptămâni în fiecare. Într-o
biserică vie, care are un pastor capabil și o echipă de lucrători competenți ,
s-ar fi real izat ceva măreț.

A trimite un misionar într-o capelă pustie, dezorganizată, situată probabil
într-o zonă aridă, fără Dumnezeu și apoi să te aștepți la rezultate într-o
săptămână este ca și cum ai trimite un om să adune mere în Deșertul Sa-
hara.

În această campanie de trei luni a fost și o mică pauză, pe care am
petrecut-o la Manchester. Dr. McLaren a fost foarte preocupat de călătoria
mea în jurul lumii și de îndată ce m-am întors acasă m-am dus să-l vizitez.
Imediat mi-a spus, „Aș dori ca să ai o misiune în biserica mea. Încă nu
sunt gata să fac programarea, întrucât nu m-am consultat cu bordul
biserici i , însă nu doresc să stabilești vreun angajament în timpul
săptămânii de pe 1 0 la 1 7 februarie, 1 895, până nu luăm din nou legătura.”
Aceste cuvinte m-au lăsat fără suflare. Eram copleșit. Onoarea pe care
mi-a propus-o dr. McLaren era prea mare. Nu mai fusese nici o altă
misiune înainte de aceasta la Union Chapel. Când mi-am recăpătat graiul
am îngăimat: „Oh, dr. McLaren, nu voi putea niciodată să conduc o misiune
în biserica dumneavoastră. Nu voi putea niciodată să stau la amvonul
dumneavoastră.” „Lasă copilări i le!” a zis dr. McLaren, în felul său autoritar
și decisiv care-l caracteriza. „Trebuie. Nu ascult la astfel de lucruri.
Păstrează datele acestea libere până mă consult cu bordul de conducere.”
Am simțit că trebuie să mă conformez. Nu puteai să-i stai împotrivă
doctorului McLaren. Îl cunoșteam, aveam încredere în el și îl iubeam. El
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mi-a câștigat inima cu ani în urmă și el mi-a permis să-l numesc prietenul
meu. Știam că această invitație mi-a fost oferită doar după ce s-a gândit
mult și după multă rugăciune. Dr. McLaren nu e omul care să facă ceva în
pripă sau în grabă. Simt că îmi este imposibi l ca să-i fac pe cititori să
înțeleagă cât de enormă era resposabil itatea ce-mi apăsa pe umăr din
cauza acestei invitați i . Eram bine încredințat în duhul meu de nevrednicia
mea.

Invitația oficială din partea dr. McLaren și a diaconilor Biserici i Union
Chapel a ajuns la mine pe la sfârșitul lui noiembrie. Niciodată vreo biserică
n-a intrat în pregătiri le necesare cu o mai mare minuțiozitate. Rev. J.E.
Roberts, pastorul asociat, a supravegheat organizarea pregătiri lor cu mare
îndemânare și a trudit zi și noapte pentru succesul misiuni i . El a fost ajutat
cu competență de dl. Al ister McLaren, fiul dr. McLaren și de mulți alți
lucrători. Mii de vizite au fost făcute pe la oameni. Mi s-a spus că în timp
de trei zi le o sută de doamne au făcut peste șase mii de vizite. Știu că
lucrători i ne-au sunat acasă de trei ori în timpul săptămânii îndemnâdu-mă
pe mine și pe soția mea ca să participăm. Noi am promis cu credincioșie
că o vom face. Mii de invitați i tipărite pentru servici i au fost înmânate, toate
semnate de dr. McLaren și dl . Roberts, lucru care le dădea greutate și pu-
tere.

Misunea s-a deschis în
ziua de duminică, 1 0
februarie. Dr. McLaren a
predicat dimineața din
Faptele Apostol i lor cap. 9,
vs. 31 iar la încheierea
discursului său a spus
următoarele:

„Pentru mine este o
încercare dureroasă și o
pastilă tare amară faptul
că starea sănătății mele

mă face să mă retrag aproape în întregime din participarea activă în
această lucrare, pe care am așteptat-o cu așa mare plăcere. Sper ca
această retragere a mea, care este obligatorie prin recomandarea

Tractat cu Gypsy Smith
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medicilor, să nu îngrijoreze pe nimeni, ci mai degrabă să vă atingă
simțămintele și să vă facă să simțiți mai mult nevoia de a-l susține pe
prietenul meu Gypsy Smith, care va conduce aceste servicii. Am deplină
încredere în el și în lucrarea sa și cele mai fierbinți așteptări ale unor
binecuvântări spirituale care vor decurge din servicii. Îi rog în special pe
membrii bisericii și congregației mele să facă tot ce pot prin susținere,
prezență și mai mult decât prin orice, prin rugăciunile lor fierbinți, ca să
facă din această săptămână care vine o săptămână care va rămâne în
amintire multă vreme în istoria acestei biserici. ”

Vremea încercări i mele a sosit după-amiaza. Am avut o luptă crâncenă cu
cel rău în tot timpul săptămânii anterioare. Ispititorul îmi șoptea: „Metodele
tale nu vor fi adecvate nicidecum pentru Union Chapel. Nu ști i că aceasta
este congregația cea mai cerebrală și cultă din toată Anglia? Acești
oameni au ascultat la prinți i predicatori lor mulți ani de zile. N-au avut
niciodată o misiune de felul cum ai propus să o conduci în biserica lor. Ei
nu o înțeleg. Nu-ți încerca metodele aici. Ei nu le vor accepta. Dacă
insiști pe metodele pe care le adopți în alte locuri, oamenii nu vor mai veni
să te asculte. Vei fi doar tu în biserica goală.” Această luptă cu satan a
fost foarte reală. Inima și mintea mea erau foarte neliniștite, însă
Dumnezeu mi-a dat biruință. În timp ce mă îndreptam de la garderobă
spre amvon, m-am oprit pentru o clipă pe prima treaptă care urca la amvon
și I -am zis lui Dumnezeu: „Oh, Domnul meu, Tu mi-ai dat tot ce sunt și tot
ce am, Tu ți-ai dat aprobare cu privire la metodele mele sărace și slabe.
Mă las în mâna Ta cu metode cu tot. În biserica aceasta voi rămâne
credincios față de ce cred că Ți-a făcut plăcere să folosești . ” Pe tot
parcursul acestei misiuni am adoptat sti lul meu obișnuit de a vorbi și de a
aborda oamenii și niciodată nu am auzit vreo șoaptă de dezaprobare.
Întreaga biserică mă susținea.

Oameni din toate părți le din jurul Lancashire-ului, care erau de multă vreme
dornici să mă audă, dar care acum au bănuit că se va întâmpla ceva
senzațional, s-au îmbulzit în Manchester, ca să ia parte la aceste întruniri ;
căci nu luau loc acestea în biserica doctorului McLaren? Iar aceasta nu
însemna că ele sunt corecte doctrinar? De asemenea mulți angl icani au
așteptat această lucrare. În săl i le de consil iere a celor convertiți au fost
reprezentate vreo zece sau douăsprezece biserici angl icane. În total șase
sute de oameni au mărturisit că s-au predat lui Dumnezeu.
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Ultima duminică a fost victoria cea mare. Așa de mare era îmbulzeala că
străzile erau blocate și chiar tramvaiele au trebuit să stea pe loc. Vatmanii
strigau: „Luați-o pe aici pentru dr. McLaren și Gypsy Smith.” Dl. McLaren
a ieșit afară să potolească poporul, care devenea oarecum tumultos. Și-a
pierdut pălăria și el însuși nu a putut pătrunde în biserică.

O scenă remarcabilă a avut loc la serviciul de încheiere de luni seara.
Întorcându-mă spre dl. Roberts, pastorul asistent, care stătea lângă mine,
i-am zis: „Acum voi încheia.” „Stai puțin, ” mi-a zis; „mai sunt și alți i care
trebuie să iasă în față.” Am cerut oamenilor ca să ia loc și apoi am zis:
„Știu că unii dintre dumneavoastră vă spuneți în sinea voastră ceva în
genul acesta, ‘Îi datorez lui dr. McLaren totul – tot ce posed în ce privește
perspicacitatea mentală de a pătrunde lucruri le și dorința duhovnicească.
El este păstorul meu. Am crescut sub îndrumarea lui. Se cuvine oare ca
atunci când rezolv cea mai importantă problemă a vieți i mele să o fac la
invitația unui străin? Ar fi aceasta o încălcare a loial ități i mele față de
pastorul meu?’ Vreau să vă spun că respect acest simțământ. Eu doresc
să fiți loial i lui dr. McLaren. Însă amintiți-vă o clipă la invitația cui sunt eu
aici? A fost dr. McLaren cel care m-a adus aici. El se gândea la voi. De
aceea mi-a cerut ca să vin și să-l ajut ca să vă rog în numele lui Hristos să
vă împăcați cu Dumnezeu. Nu cred că altceva i-ar bucura inima lui dr.
McLaren mai mult decât să afle că în această misiune, pe care a organizat-o
pentru voi, dorința inimii sale s-a împlinit. El este bolnav. Știți lucrul
acesta. Credeți că ar fi o altă bucurie mai mare și o mai mare mângâiere
decât să primească o telegramă care zice că în sfârșit te-ai predat cinstit și
în deplină conștiență lui Isus Hristos?” În mai puțin de cinci minute
cincizeci dintre cei mai buni și scl ipitori tineri din congregație au mers la
camera de consil iere.

Astfel s-a încheiat, în ce mă privește, una din cele mai remarcabile misiuni
ale vieți i mele. Întotdeauna am simțit că această campanie din biserica lui
dr. McLaren a pus asupra mea o pecete ca evanghelist. Nu mai aveam
nevoie de recomandare în fața multor sluj itori bisericești fi indcă am avut o
misiune la Union Chapel. În consecință, am putut intra în legătură cu sute
de oameni care din ignoranță nu aveau nici o încredere în metodele
evanghelistice. Simplul fapt că am lucrat cu dr. McLaren le-a stârnit mai
întâi dorința de a veni și a mă auzi și după aceea, în multe cazuri, și-au
luat locul lor printre cei mai apropiați prieteni ai mei.
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Rev. J.E. Roberts, mi-a trimis cu amabil itate următoarea notă cu privire la
acea misiune memorabilă:

„Cred că pot mărturisi acum că acea misiune ținută de Gypsy Smith la
Union Chapel în urmă cu șase ani a fost așteptată cu ceva îngrijorare de
către membrii bisericii și cu multă curiozitate de către cei din afară. Era
prima „misiune” de vreo importanță ținută vreodată, în care să fi fost
implicată biserica. Iar alegerea lui Gypsy Smith ca misionar a ridicat multe
întrebări. Gypsy Smith nu era așa de cunoscut atunci precum este astăzi.
Iar oamenii se întrebau dacă a fost un lucru înțelept ca să i se ceară să
conducă o misiune de la amvonul lui dr. McLaren.

În orice caz, lucrătorii s-au hotărât să facă tot ce pot mai bine. Gypsy
Smith a fost invitat prin sfatul lui dr. McLaren, iar ei au lucrat cu sârguință și
cu rugăciune ca să facă această misiune un instrument destoinic folosit de
Duhul Sfânt. Niciodată n-a fost pregătită vreo misiune mai cu credincioșie
și mai cu râvnă. S-a făcut publicitate completă serviciilor. Întâlnirile de
rugăciune de dinaintea misiunii au fost frecventate în număr larg. Și apoi a
sosit seara deschiderii. Imediat s-a realizat că misiunea va fi un succes
mare. Mulțimi de oameni se adunau la capelă. Țiganul a predicat și a
cântat cu mare putere de convingere și cu multă pasiune. Din start, un
număr considerabil de oameni au trecut pe la camera de consiliere a celor
convertiți. Acolo era un personal numeros de lucrători selectați și pregătiți
special. Însă ei erau ocupați la maximum, ocupându-se de mulțimea celor
care căutau mântuirea.

Este cu neputință să spunem câți din cele cinci sute de persoane care au
trecut pe la aceste camere de consiliere au rezistat încercării timpului. Ei
au venit de la fiecare biserică sau capelă din împrejurimi. În biserica
noastră am recoltat rezultate mari. Mulți dintre cei care s-au pocăit au fost
adunați în clase la care ei au fost învățați mai departe în principiile
membralității bisericii. Nu i s-a propus nimănui să devină membru al
bisericii decât după ce au trecut trei luni. Abia atunci marile numere au fost
adăugate la biserică, dintre care o proporție mare a continuat hotărâtă în
doctrina bisericii și în frângerea pâinii și în rugăciune. Unii dintre cei mai
buni lucrători ai noștri din ziua de azi s-au pocăit în lucrarea lui Gypsy
Smith.
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Misionarul nostru a lăsat printre noi amintiri încântătoare. El a devenit
prietenul apropiat al multora. Ne-a produs o mare bucurie faptul că el a
ajuns să fie de ajutor în sfere din ce în ce mai mari ca urmare a acestei
misiuni, iar lucrul acesta n-a fost o surpriză. El este mereu un vizitator
binevenit al serviciilor noastre. Și rare ori vine la vreun serviciu fără să fie
prins de mână de câțiva pe care Hristos i-a aflat în timpul misiunii în care el
a fost instrumentul. Îl iubim și mulțumim lui Dumnezeu pentru el și ne
rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze chiar și mai din belșug. ”

Nu-i voi obosi pe cititori dându-le detal i i le diferitelor misiuni de scurtă
durată pe care le-am condus prin orășelele provinciale din Anglia în anul
1 895. Însă am să relatez unul sau două incidente care îmi par că sunt de
oarecare interes.

În perioada acestui an am început să primesc invitați i pentru lucrarea de
misiune de la consil i i le biserici lor separate de stat, Free Church (Biserica
Liberă). La Buston, în urma invitației consil iului local, am condus o
campanie de zece zile la Biserica Wesleiană, biserica în care, mai târziu, a
murit dr. Berry. Mi s-a spus că cel care a murit și-a notat data când a luat
decizia de a-L urma pe Hristos, aceasta fi ind în perioada unei misiuni care
am ținut-o în Wolverhampton. Însă nu doresc să trag concluzi i pripite.
Gazda mea din Buston, dl. Bussey, era un om deosebit. Dintre cei nouă
copii ai săi, șapte și-au predat viața Domnului. Cel mai mare dintre ei este
acum un pastor local și conduce o misiune cu rezultate binecuvântate.
Printre alți convertiți a fost și organistul biserici i .

Am avut o experiență amuzantă în Swansea. La începutul carierei mele ca
evanghelist, un tânăr galez m-a învățat o strofă dintr-un imn creștin în
l imba galeză. La una din intruniri le din Swansea, făcând uz de toate
cunoștințele mele de limbă galeză, am cântat această strofă. Era singura
strofă pe care o știam. Însă atunci când am început să-i fac pe oameni să
cânte, n-am mai putut să-i opresc. Accentul meu galez trebuie să fi fost
bun fi indcă mi s-a cerut de niște patrioți zeloși să predic în galeză. „Nu,”
am spus gânditor, „cred că prefer engleza.”

La sfârșitul anului 1 895, am lucrat șase săptămâni în Edinburgh în
colaborare cu diferite biserici necontrolate de stat. Rev. Johan Morgan, din
Viewforth, în a cărui biserică am lucrat, a contribuit cu un articol interesant
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la revista British Weekly, făcând o dare de seamă cu privire la această
campanie, și voi cita din acesta:

„Mari mulțimi s-au adunat ca că-l asculte pe Gypsy cum cântă și predică.
Toți cei care au colaborat cu el mărturisesc cu recunoștință succesul său
extraordinar. La acest rezultat, nu mică este contribuția personalității sale
remarcabile. Este o romanță asociată cu numele și istoria lui. Darul său
de a cânta adaugă din plin la farmecul și fascinația lui.
În particular, Gypsy are alura, gesticulația unui genteleman creștin, iar cei
care au călătorit împreună cu el pot depune cel mai bine mărturie cu privire
la modestia și smerenia lui, precum și cu privire la voioșia și adevărata
demnitate a caracterului său. El este tratat cu mare respect și afecțiune de
toți cei care au ajuns să-l cunoască îndeaproape și s-a făcut un favorit
universal în cercul familiei. Sunt o mulțime printre noi pentru care vizita
d-lui Smith din iarna aceasta va rămâne pentru totdeauna memorabilă, căci
ea a însemnat începutul zilelor pentru ei, iar pentru mult mai mulți, spiritul
său luminos, inimos și vesel a adus într-un mod uimitor mesajul
Evangheliei și a transmis impresia clară și de necontestat a unui
evanghelist adevărat, înzestrat cu o putere spirituală rară.
În ziua de Revelion, dl. Smith va porni în larg spre New York și mulți
prieteni îl vor însoți cu o susținere reală și rugăciuni fierbinți, pe durata
acestui tur evanghelistic amplu în America. Poate rămâne liniștit că un
„Bun venit!” foarte cordial îl asteaptă, oridecâte ori va vizita iarăși
Edinburgh-ul. ”

L-am auzit predicând pe rev. Andrew Murray, renumitul sud-african, în
clădirea Synod Hall din Edinburgh. La întruniri le sale am auzit pentru
prima dată un imn creștin pe care, de atunci încolo, l-am folosit adesea cu
o mare influență: „Clipă de clipă.”

Am locuit o perioadă a vizitei mele la rev. Thomas Crerar, a cărui soție este
sora profesorului Henry Drummond și m-am împrietenit foarte mult cu fetița
lor micuță. Abia învăța să vorbească și mă numea „Gippo.” Ea îi spunea
zahărului cubic, „lulu. ” Bătea cu mânuța ei în tăbl ia uși i și cerea „Lulu,
lulu. ” Însă nici părinți i și nici dădaca ei nu-i dădeau deloc. Însă, pe mine
m-a biruit și când noi doi eram singuri, obișnuiam să-i dau micuței mele
iubite o bucățică de „lulu. ” După câteva săptămâni de la plecarea mea din
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Edinburgh i-am trimis domnului Crerar o fotografie. Când copilașul a
văzut-o, a bătut din palmele ei micuțe și a strigat cu satisfacție, „Gippo,
lulu, lulu!” „Năzdrăvanule, ” mi-a scris dl. Crerar, „te-am prins cu mâța-n
sac!”

Prima dată când am vizitat Edinburgh-ul și am găzduit la rev. George D.
Low, pe băiețelul cel mai mic, un puști cu șorț scoțian, îl învățau cum să se
roage, „Doamne Dumnezeu binecuvânteză-l pe Gypsy Smith.” Când am
revenit, el era încă un băiețel în aceeași costumație, iar în perioada care
trecuse el a continuat să facă această rugăciune simplă. El s-a înflăcărat
de ambiția ca să predice ca un predicator și era obișnuit să să se țină de
aceasta la grădiniță. Micul meu prieten își pregătea predici le cu
regularitate în ziua de vineri. Slujnicele și mama lui formau congregația sa
obișnuită de duminica seara. El stătea în picioare pe o masă și cu un
uscător de rufe acoperit cu o pânză albă în fața lui. Doar căpușorul său se
putea vedea ivindu-se deasupra acestui amvon. Colecta de la ușa
grădiniței era pentru Misunea Căruței Țigănești. Cu ocazia celei de a doua
vizite a mele, el a ținut o întrunire sâmbăta – o serată. Era acolo o
audiență mare. Micul sluj itor bisericesc a zis, cu o voce gravă, solemnă:
„Bag de seamă că atunci când dau o serată îmi pot umple biserica; însă
voi nu veniți la predica de duminică.” Textul său de duminică seara era
„Nu vă temeți. Eu sunt” și a predicat o mică predică frumoasă. El a zis că,
„atunci când Isus vine la noi, nu face aceasta ca să ne sperie, o face ca să
ne ia frica și să ne aducă un fel de simțământ care ne dă siguranță, ne face
siguri. ”

Întâlnirea de la sfârșitul acestei campanii din Edinburgh a fost pentru
sluj itori i bisericești , lucrători și convertiți și s-a ținut în sala biserici i Free St.
George’s (biserica lui dr. Whyte). A fost o congregație arhipl ină din care
cel puțin două treimi erau tineri convertiți . Rev. dr. Macphail din Pureg,
Edinburgh, un reprezentant nobil al creștini lor din Ținutul de Sus, a
prezidat peste adunare.
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Capitolul XXVII.

A cincea vizită în America

A m pornit în larg spre New York în ziua Revelionului anului 1 896.
Am stabil it să merg direct la Boston și să conduc o misiune
acolo. Acesta era singurul punct fixat în programul meu.

Simțeam că aceasta va fi o misiune importantă și că nu trebuie să mă
încurc cu promisiuni pentru alte lucrări până nu voi vedea ce va face
Dumnezeu prin mâini le noastre în acel oraș.

Misiunea s-a ținut în People’s Temple (Templul Poporului), la vremea
respectivă fi ind cea mai mare biserică protestantă din oraș, cuprinzând două
mii cinci sute de locuri și având spați i anexe pentru școală care puteau fi
adăugate la biserică, ridicând totalul locuri lor la trei mii . Pastor era dl. James
Boyd Brady. Pe când treceam cu mașina prin fața Templului Poporului, în
drumul meu spre casa gazdei mele, am observat o mare pancardă care mă
anunța drept „Gypsy Smith, cel mai mare evanghelist din lume.” Primele mele
cuvinte către congregația care m-a întâmpinat la primul serviciu, au fost să
dezmint orice responsabil itate pentru anunțul din fața biserici i : „Nu simt că sunt
cel mai mare evanghelist din lume și nici voi nu credeți așa ceva. Lucruri le
stând așa, să luăm jos semnul. ” Eu cred că publicitatea este de folos, însă
pancarda în cauză era o afirmație ridicolă și de o extravaganță nedemnă.
M-am simțit rănit și iritat de îndată ce am văzut-o. Respingerea acestei
publicități nu a contribuit puțin la câștigarea prețuiri i și afectivități i bostonieni lor.
Curând s-a dovedit că avea loc o lucrare binecuvântată a harului.

*
Misunea era subiectul știri lor orașului. Cei care au cunoscut Bostonul din
timpul cel mai îndelungat spuneau că n-au mai văzut vreodată așa ceva.
Ziarele din Boston au scris despre lucrarea aceasta în sti lul lor cel mai bun.
Gypsy Smith a fost descris ca cel mai măreț din neamul său de pe pământ,



Viața și lucrarea lui Gypsy Smith

21 2

„un fenomen spiritual, o intel igență scl ipitoare, un virtuos muzical și
oratoric. ” Pare că în aparențe semăna cu un impresar ital ian, că îmbrăcat
în costum ar fi fost o dublură bună pentru Jean de Reszke și că l imbajul
său ar fi putut sluj i de model pentru un cleric înalt!

*
Câteva din incidentele petrecute în această misiune consider că sunt
vrednice de consemnat. În dimineața ce a urmat după prima întrunire am
fost sculat din somn foarte devreme. Mi s-a spus că la ușă era un om într-o
stare foarte agitată care dorea să mă vadă. Am cerut ca el să fie lăsat să
vină în camera mea. El a venit în fugă, fluturând o copie din ziarul
Protestant Standard (Standardul Protestant), care avea alocată jumătate
de pagină întruniri i noastre. „Cu ce scop ai venit în Boston?” m-a întrebat
el mânios. „N-ai putea să mă lași în pace?” Mi-am dat seama că
vizitatorul meu era un bătrân din Olări i , care cu ani în urmă mă auzise
predicând de mai multe ori. El își părăsise soția și copii i și acum trăia o
viață foarte păcătoasă. Între timp, în cl ipele de mare rușine și remușcare,
a scris soției lui în nădejdea de a o găsi, însă eforturi le lui s-au dovedit fără
succes. Fie că n-a primit răspuns fie că scrisori le lui s-au întors, iar el nu
știa dacă ea murise sau încă mai trăia. Conști ința lui părea să-i spună că
am venit la Boston ca să-l dau în vileag și să-l acuz. „De ce nu poți să mă
lași în pace?” m-a întrebat. „Nu poți sta acasă?” Acest om nu fusese la
întrunire. Însă atunci când s-a întors de la slujba de noapte pe care o avea
la un restaurant mare, i-a căzut în mână o copie a ziarului Protestant
Standard și a aflat că eram în oraș. I -am vorbit cinstit despre zilele din
trecut, despre starea lui prezentă, păcatul său și l ipsa sa și el mi-a promis
să vină la următoarea întrunire. Spre bucuria mea l-am văzut printre cei
dintâi care au venit în față ca să se predea Domnului Hristos. A fost o
pocăință sinceră, o predare totală, o convertire reală. Mi-a dat numele
socri lor săi și adresa unde știa că soția lui locuise ultima dată. I -am scris
cumnatului meu, consil ierul Ball din Hanley, dându-i toate informați i le pe
care le-am putut strânge. El a publicat un anunț în ziarele locale și a pus
poliția la muncă, cu rezultatul că soția și famil ia lui au fost găsite. După ani
de despărțire, ea și copii i ei au traversat Atlanticul ca să găsească pe soțul
și tatăl lor. Ea a fost întâmpinată cu vechea și noua dragoste care s-a ivit
în sufletul lui de la Domnul. Acum ei trăiesc împreună fericiți , făcând o
lucrare nobilă pentru Domnul Hristos care i-a mântuit.

Într-o seară, mergând la biserică, m-am suit într-o mașină. Lângă mine
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stătea o doamnă ce ținea în mână o pereche de ochelari de operă. Ea nu
mergea la biserică. Oamenii nu iau cu ei la biserică ochelari de operă.
Presupun că gândesc în sinea lor că văd suficient din pastor fără ochelari.
Apoi, o doamnă care era în drum spre întrunirea mea s-a suit în mașină și
mi-a zis, „Despre ce veți predica în seara aceasta domnule Smith?”
„Așteptați și veți vedea,” i-am răspuns. Dacă spui oamenilor despre ce ai
de gând să vorbești , ei se pot baricada. Din ce în ce mai mult, sunt
necesare în predici le noastre surprize cât mai glorioase. Unii oameni nu
vor fi salvați decât dacă sunt luați pe nepregătite. Totuși am spus celei
care mă întrebase, „Vor fi în jur de trei mii de oameni în seara aceasta și
chiar dacă predicăm sau nu, cu siguranță trebuie să ne rugăm. Iar sarcina
rugăciuni i noastre trebuie să fie, „Doamne, trimite jos la noi Duhul cel
Sfânt. ” „Domnule, domnule,” a zis doamna cu ochelari i de operă, „nu vă e
teamă că se va întâmpla ceva dacă vă rugați astfel?” „Oh, nu, deloc,” am
zis, „nu mi-e teamă; noi sperăm că se va întâmpla ceva. Noi mergem la
biserică fi indcă așteptăm să se întâmple ceva.”

Când s-a încheiat luna era evident că nu puteam opri lucrarea. Ar fi fost un
păcat să facem așa ceva. Din fericire, presimțind că aceasta avea să fie o
misiune mare și nobilă, am fost reținut să nu fac alte angajamente. Cele
patru săptămâni s-au lungit la șapte. În cea de a cincea duminică
dimineața am predicat unei adunări îmbulzite pe tema „Fiți pl ini de Duhul, ”
iar la sfârșitul predici i s-a desfășurat o scenă de neuitat și de nedescris.
Dr. Brady s-a ridicat în picioare și cu o voce plină de emoție a zis, „Predica
din dimineața aceasta a fost doar pentru sufletul meu. Simt nevoia de
experiența despre care a vorbit fratele nostru și am să merg și eu în față.
Voi merge acolo ca să caut pogorârea Duhului Sfânt, Rusali i le mele. N-am
să fiu în stare vreodată să cresc tinerele suflete, care au fost aduse la
Dumnezeu în timpul acestei misiuni dacă nu sunt umplut cu Duhul Sfânt. ”
Apoi, între două și trei sute de oameni, veniți din toate părți le biserici i , au
îngenunchiat în față de o parte și de cealaltă a pastorului lor. Atunci când
ne-am despărțit, am simțit cu toți i că am văzut lucruri neobișnuite în ziua
aceea.

În timpul săptămânii acesteia m-am adresat studenți lor de la teologie ai
Colegiului Metodist pe tema „Câștigarea de suflete.” Am avut de
asemenea onoarea de a fi invitat să vorbesc studenți lor de la Universitatea
Harvard, o invitație care se dă doar în ocazii foarte rare. Singura oră când



Viața și lucrarea lui Gypsy Smith

21 4

eram liber era de la 6:30 la 7:30, ora de cină a studenți lor, însă ei au fost
gata să renunțe la aceasta pentru a mă asculta și am avut o întrunire
fericită.

Ca rezultat al misiuni i evanghelistice opt sute de persoane au fost admise
în biserică pentru o perioadă de probă. Am fost întrebat de trei ori dacă nu
vreau să fiu păstor și să-l succed pe dr. Brady, atunci când perioada
pastoratului său avea să se termine. Oamenii erau gata să-mi dea liber
trei sau patru luni în fiecare an pentru a face lucrare evanghelistică, să-mi
dea un asistent și un salariu decent. Însă nu am putut accepta oferta lor.

Următoarea misiune s-a ținut în Biserica Episcopală Metropolitană din
Washington, la care era atunci pastor dr. Hugh Johnstone. Atunci când
președintele Statelor Unite este un metodist, el merge la slujbele acestei
biserici, la fel cum fac și cei mai mulți dintre membrii Congresului care sunt
metodiști . Dr. Milburn, capelanul Senatului, un om elocvent dar orb, este și
el membru al congregației Biserici i Metropolitane. M-am împrietenit cu dr.
Milburn. S-a întâmplat să menționez în timpul unei cuvântări că nu eram
un sluj itor ordinat. Imediat bătrânul om s-a ridicat în picioare și punându-și
mâini le pe umerii mei a zis, „Eu te voi ordina – fără vreo

întrebare.”

Dr. Milburn mi-a spus o istorisire
interesantă, cum a ajuns să fie capelan al
Senatului. Ca tânăr predica în vestul
îndepărtat și se întorcea în estul țări i pe
un vas din acelea cu aburi. Printre
pasageri erau mai mulți senatori și
membri ai Casei Reprezentativi lor care
își petreceau timpul jucând jocuri de
noroc și înjurând ca niște birjari .
Dr. Milburn a fost invitat să
conducă un serviciu rel igios în
salon, în timpul dimineți i de
duminică și acești membri ai
Congresului se aflau în mij locul
congregației sale. I -a mustrat
aspru și cu credincioșie pentruRev. dr. Henry Wil l iam Milburn
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înjurături le și jocuri le de noroc și i-a întrebat dacă comportamentul lor era
demn de astfel de oameni care erau reprezentanți i și legislatori i națiuni i .
După serviciu, dr. Milburn s-a retras în cabina sa. Oamenii pe care i-a
mustrat erau niște tipi cam sălbatici din sud și din vest. El se aștepta ca în
orice cl ipă să primească o vizită de la unii dintre ei, ca să-l provoace. El
luase în considerare lucrul acesta înainte de a ține predica. După un timp
s-a auzit o bătaie la ușă. „Uite că vin” și-a zis în sinea lui dr. Milburn; „așa
cum mă așteptam. Au venit ca să mă provoace. Mă aștept la o
chelfăneală zdravănă. Doamne ajută-mă să rămân credincios.” Câțiva
bărbați înalți , stângaci, arătând fioroși au intrat. Însă nu era nici o dorință
de bătaie în ei. Ei s-au înșirat înaintea domnului Milburn și au mărturisit
smeriți că au meritat această mustrare, i-au mulțumit pentru predică și l-au
întrebat dacă le-ar permite să-l nominal izeze pentru poziția de capelan al
Senatului. Pe cât a fost de surprins pe atât a fost de încântat dr. Milburn și
a consimțit să fie nominalizat. Astfel a fost ales la postul pe care l-a deținut
cu o abil itate remarcabilă și cu demnitate aproape șaizeci de ani.

Dr. Johnstone a intrat în acestă lucrare cu toată inima. El s-a implicat pe
deplin ca să-mi ofere mie șansa cea mai mare posibi lă. Biserica, cu o
capacitate de o mie cinci sute de locuri, a fost aglomerată chiar de la primul
serviciu. S-a întâmplat un incident oarecum amuzant și oarecum jenant.
Predicam pe subiectul „Ridicând pe slăbănog la poarta Templului. ” Biserica
nu avea amvon, doar un podium deschis, fără să fi avut măcar o balustradă
în fața lui. „Dacă” am zis, „vrei să ridici pe cineva, trebuie ca tu să stai pe un
teren solid, ” după care am pășit în afara podiumului, căzând o distanță de un
metru sau un metru și treizeci de centimetri . Mă măgulesc cu gândul că
întotdeauna am fost destul de ager pentru a ieși dintr-o situație jenantă, așa
că, după ce m-am ridicat în picioare, am zis oamenilor, „Terenul acesta n-a
fost așa de solid precum credeam. Voi sunteți martori la aceasta, că uneori
și eu cad, dar” – mergând încetișor înapoi pe podium – „mă ridic din nou.” A
doua zi, un ziar din Washington a scris că Gypsy Smith își i lustra în persoană
propri i le predici. Misunea a durat trei săptămâni. În fiecare seară oamenii se
înghesuiau în față ca să-și predea viața Domnului. Era o plăcere să vezi
doctori eminenți , afaceriști și membri ai Congresului îngenunchind împreună
cu cei care căutau cu neliniște mântuirea, încurajându-i și îndrumându-i.

Dr. Milburn m-a prezentat președintelui Cleveland la Casa Albă, i-a
povestit despre lucrarea mea și l-a invitat la cuvântarea în care îmi voi
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povesti istoria vieți i mele. Președintele a spus că dacă ar fi știut mai
devreme, ar fi venit cu bucurie împreună cu soția sa, însă programările pe
care le avea făcea imposibi l lucrul acesta.

Am fost dus de prietenii mei dl. și d-na. Washburn pe Muntele Vernon ca
să văd camera în care a murit Washington și mormântul în care este pus.
La monument ne-am întâlnit cu un negru care fusese mai înainte sclav.
Dl. Washburn l-a întrebat dacă a citit despre Gypsy Smith, evanghelistul .
„Oh, da!”
„Ei bine,” a zis dl. Washburn, arătând înspre mine, „acesta-i omul. ”
„Oh, ășta-i omul?” a întrebat bătrânul negro. Apoi venind la mine a zis,
„Fratele meu tânăr, și eu iubește pe Domnul!”
„Asta-i bine!”
„Și eu predică!”
„Bine!”
„Eu predică aproape fiecare duminică la poporul meu.”
”Sper că îți place lucrul acesta?”
„Oh, da, îmi place, și las’ să-ți spun asta – când iar tu predici, dă-le
oamenilor ce are nevoie, nu ce cere ei. ”

Am pornit pentru a doua oară într-o călătorie de-a latul continentului spre
Denver și am predicat la mari mulțimi în Coliseum – o clădire cu locuri
pentru trei sau patru mii de oameni. În tot locul am aflat de rezultate
uimitoare și care au dăinuit, din misiunea mea ținută aici mai înainte.
Oameni care se pocăiseră au rămas pe Cale și mulți erau lucrători buni în
biserici. Am fost musafirul bunilor mei prieteni dl . și d-na. Thomas.

Frumusețea acestei misiuni a fost restaurarea unui mare număr de oameni
care se rupseseră de biserică. Mulți oameni au migrat în Denver din state-
le de pe coasta de est, având certificatul de membralitate al biserici i lor în
buzunar, însă ei niciodată nu s-au transferat la o altă biserică și încet,
încet, pierduseră legătura cu biserica.

Cu doisprezece ani în urmă, orașul Denver creștea la o rată de două mii de
oameni pe lună. Munți i Stâncoși, la o depărtare de vreo treizeci de
kilometri, sunt bogați în zăcăminte – aur, argint, cupru și plumb. Clima
este foarte plăcută și sănătoasă. Doctori i din statele estice își trimit
pacienți i mâncați de boli pulmonare la Denver, unde adesea ei își refac
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sănătatea . Multe averi au fost făcute în Denver și multe au fost pierdute
aici. Cu ocazia primei mele vizite, un om bogat din oraș s-a oferit să-mi
plătească un salariu gras, să-mi pună la dispoziție în mod permanent un
vagon de tren mobilat luxos în care să călătoresc prin țară, însoțit de o
trupă de cântăreți , pentru a conduce întruniri evanghelistice în marile
orașe.
Când m-am întors în Denver, năpasta dăduse peste omul acesta și acum
își câștiga existența având un restaurant în New York. Scăderea valori i
argintului a diminuat serios prosperitatea orașului Denver, însă eu cred că
în anii care vor veni acesta va fi unul dintre marile orașe ale lumii .

Un lucru fizic, specific locului, este claritatea remarcabilă a aerului. Poți
vedea cu ochiul l iber la peste trei sute de kilometri depărtare de Munți i
Stâncoși. Se spune o poveste bună care ilustrează farsa pe care această
claritate o poate juca atunci când cineva încearcă să estimeze distanța.
Un turist, fi ind cazat la un hotel în Denver s-a sculat dis de dimineața și i-a
spus ospătarului că vrea să facă o plimbare până la Munți i Stâncoși și
înapoi înainte de a lua micul dejun. „N-ai să poți face asta niciodată,” i-a zis
ospătarul; „ Munți i Stâncoși sunt la treizeci de kilometri depărtare.”
„Baliverne,” a zis turistul , „nu încerca să mă păcălești ; sunt doar dincolo
de terenuri le de colo.”
„Ei bine,” a zis ospătarul; „știți mai bine. Însă vă spun că sunt prea departe
pentru dumneavoastră.”
Turistul a plecat la drum, a traversat câmpuri le, și a mers și a mers și a tot
mers și încă nu a ajuns la Stâncoși. S-a trimis o echipă de oameni ca să-l
caute. L-au găsit stând în picioare pe malul unui pârâiaș, dezbrăcându-se
ca să treacă în înot pârâiașul.
„De ce vă dezbrăcați, ” a zis l iderul echipei de căutare, „ce vreți să faceți?
Puteți doar să pășiți peste pârâiaș.”
„Oh,” a zis turistul , cu o sclipire atotcunoscătoare, „n-am să mai fiu păcălit
iarăși. Știu acum cât de înșelătoare sunt distanțele în acest stat afurisit;
știu că va trebui să înot ca să trec de partea cealaltă.”

Pot să spun una sau două mici întâmplări cu privire la acest tur făcut în
America. La Boston, am fost găzduit de o famil ie a cărui singur copilaș
dormea într-un pătuț, în dormitorul părinți lor. În timpul nopți i a căzut din
pătuț și imediat cei doi părinți iubitori , auzind plânsul copilului , au sărit ca
să-l pună din nou în pătuț și s-au ciocnit în fața micuțului întins pe jos. La
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micul dejun, tatăl său îl tachina cu privire la accidentul său. El a zis,
„Jonnie, ai idee de ce ai căzut din pătuț astă noapte?”
„Nu, tati , nu știu. ”
„Ei bine, e din cauza aceasta: ai dormit prea aproape de locul unde te dai
jos din pat. ”
Copilul a primit explicația în tăcere. Apoi cugetând adânc câteva minute, a
exclamat deodată, „Tati , cauza care ai spus-o că m-a făcut să cad din pat
astă noapte nu este bună. Știu eu de ce am căzut. ”
„Bine, fiule, de ce ai căzut?”
„Fi indcă am dormit prea aproape de locul unde mă urc în pat. ”
Când mă adresez la noii convertiți trag întotdeauna o învățătură morală din
această întâmplare. Dacă ei vor ca să rămână în viața creștină trebuie să
se bage bine, bine în aceasta.

D-na Margaret Bottome, fondatoarea organizației Fi icele Împăratului (The
King’s Daughters) mi-a spus în timpul acestei vizite o întâmplare care
ilustrează aceeași idee. Se plimba pe malul mări i . Un tânăr prieten se
plimba cu o mică ambarcațiune și i-a făscut semn dacă n-ar dori să se
plimbe și ea. D-na Bottome a zis, „Da,” și barca a fost adusă la mal. D-na
Bottome, încercând să pășească în barcă a atins marginea bărcii cu
piciorul stâng și a făcut barca să se îndepărteze ceva distanță de la mal.
Tânărul a vâsl it din nou ca să ajungă la mal. De data aceasta d-na
Bottome a atins barca cu piciorul drept și iar a împins barca în larg ceva
distanță. Atunci când tânărul a adus din nou barca la mal, pentru a treia
oară, el i-a spus doamnei Bottome, „De ce nu încercați să intrați toată în
barcă?”

Dacă cei noi convertiți doresc să mențină o viață duhovnicească puternică,
proaspătă și sigură, trebuie să se avânte înainte cu totul în aceasta și
trebuie să nu se mai țină de nimic din urma lor.

Am întâlnit-o pe domnișoara Fanny Crosby, binecunoscuta scri itoare de
imnuri creștine, în New York. Multe din compoziți i le ei apar în cartea de
cântări a Misiuni i Biserici lor Libere, însă identitatea ei este ascunsă de
numele ei de căsătorie, d-na F.J. Van Alstyne.

Domnișoara Crosby are vârsta de șaptezeci de ani, este o femeie subțirică
și tare oarbă. La una dintre întruniri le mele, fi ind așezată pe platformă
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lângă mine, m-a auzit cântând un imn scris de
ea:

„Ca o pasăre ’n adânc, departe de cuibul ei,
Am rătăcit, o Mântuitorul meu, departe de Tine,
Dar vocea Ta iubitoare m-a chemat acasă la
pieptul Tău,
Și-am știut că voi fi primită cu bunăvoință.”

Când am terminat, d-ra Crosby mi-a zis: „Frate
Smith, nu am știut că era pus așa mult în
cântecul acela. M-ai răscolit în tot sufletul. ”
Vorbind despre orbirea ei mi-a zis, „Dacă aș
putea nu aș prefera să văd cu ochii aceștia fizici ,
căci aș pierde mult din ceea ce eu pot vedea.”Fanny Crosby la 86 ani
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A m ajuns înapoi în Anglia pe data de 1 8 mai, 1 896. De la această
dată până în septembrie 1 897, când am început lucrarea mea ca
primul misionar al Consil iului Național al Biserici i Libere, am fost

ocupat cu ținerea de campanii mici de evanghelizare în diferite părți ale
Angliei. Permiteți-mi să notez câteva lucruri interesante în legătură cu
aceaastă perioadă.

În orașul Consett, mineri i au fost atât de mișcați încât au început să țină în
luna iunie întâlniri de rugăciune într-un abataj de cărbune, atunci când era
foarte cald afară. Am lucrat în Biserica Congregaționalistă Norwood Grove
din Liverpool, unde era pastor rev. E.R. Barrett. Am avut una din cele mai
roditoare săptămâni. La doi ani de la această dată, dl . Barrett mi-a spus
că, de când a fost misiunea, niciodată nu a avut o Cină a Domnului la care
măcar o persoană care și-a datat trezirea spirituală în timpul vizitei mele să
nu fi fost admisă în membralitatea biserici i .

Una din cele mai notabile misiuni ale vieți i mele a fost condusă în orașul
Wolverhampton, în luna octombrie, 1 896. Dr. Berry a fost sufletul și viața
acestei întreprinderi. El a renunțat la toate celelate angajamente pentru a
fi prezent la întruniri . Dineul anual al primarului orașului cădea în timpul
acestei campanii și dr. Berry fusese invitat să participe. Răspunsul său a
fost că, la acel moment, cel mai important lucru pentru el în toată creația
era această misiune. Ce-ar fi gândit oamenii săi dacă el s-ar fi ospătat la
banchetul Primarului în timp ce păcătoșii se pocăiau? Toți cei lalți lucrători
din biserici le din Wolverhampton l-au susținut cu loial itate pe dr. Berry.
Misiunea a fost organizată de consil iul local al Biserici i Libere și sunt sigur
că a pus umărul pentru a-l convinge pe dr. Berry în a susține angajarea

Capitolul XXVIII.

Câteva întâmplări proaspete despre Peter Mackenzie



Viața și lucrarea lui Gypsy Smith

222

unui misionar al Biserici i Libere. Nimeni nu a stat lângă mine cu mai multă
susținere decât dr. Berry, fie în cadrul întruniri lor fie în afara întruniri lor, în
biroul său sau în locuri le unde găzduiam. De ani de zile îmi doream o
perioadă pașnică de studiu l iniștit și s-a întâmplat să-i spun lui dr. Berry,
„Mi-aș dori să stau jos și să nu mai fac nimic decât să studiez timp de un
an.” El mi-a replicat, „Da, și apoi vei fi un ratat. Mergi înainte cu lucrarea
ta și citește cât de mult poți . ” Am avut opt sute de oameni care s-au
pocăit. O sută patruzeci de convertiți au ales să se alăture biserici i lui dr.
Berry. Dr. Berry a chemat biserica la o întâlnire și alegând o sută patruzeci
dintre cei mai buni membri ai săi, a dat câte un convertit în gri ja fiecăruia.
Membrul trebuia să viziteze pe cel convertit și să dea un raport lui dr. Berry
la fiecare săptămână sau odată la două săptămâni timp de două, trei sau
patru luni. Am încuviințat din inimă acest plan. Este bine pentru un nou
convertit și este bine pentru membrul biserici i .

După obiceiul meu, am spus istoria vieți i mele în seara de încheiere.
Toate biletele de intrare s-au vândut cu mult înainte de întrunire. Mulțimea
care nu a putut dobândi tichete s-a adunat în afara clădiri i în speranța de a
se strecura cumva în sală. Ei știau că există o sală mică în care se putea
sta în picioare. Polițiști lor le-a fost imposibi l ca să țină oamenii în ordine.
Au încercat să forțeze gloata însă mulțimea i-a atacat. I -au pus la zid și
le-au zburat caschetele în toate direcți i le.

Misiunea mea în Dewsbury a fost condusă în umbra marelui nume al lui
Peter Mackenzie. Mi-a făcut plăcere prietenia strânsă cu Peter, care era o
rază de soare în vieți le a mii de oameni. L-am întâlnit pentru prima dată
acum șaisprezece sau șaptesprezece ani în urmă, pe peronul gări i din
Hull . Amândoi predicasem în oraș. Părăseam orașul cu același tren,
totuși nu în același compartiment, fi indcă destinați i le noastre erau diferite.
I -am spus că o mare lucrare a harului fusese desfășurată în Hull . „Slavă
Domnului! ” a strigat el, „îți voi trimite o gâscă de Crăciun.” Au trecut trei
luni. Eu uitasem cu totul de gâscă și de promisiunea lui Peter, însă el nu a
uitat. El mi-a trimis următoarea scrisoare:
„Onorate și domnule drag,
Nu am avut timp să cumpăr o gâscă. Însă vă trimit 1 0 și l ingi și o fotografie
cu al dumneavoastră sincer prieten, bănuind că atunci când le veți primi
veți fi servit deja destulă gâscă. Peter Mackenzie.”
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L-am întâlnit din nou în Crewe la ceva timp după ce m-am adresat Uniuni i
congregaționaliste din Hanley. Mi-a zis, „Cât abur am pierde dacă am opri
locomotiva cu aburi de fiecare dată când rage un măgar și își încearcă
tuburi le bronhiale.” El a venit cu un trandafir la gară și mi l-a agățat la
haină. Apoi l-a chemat pe băiatul care vindea ziare și a strigat la el,
„Câțiva bănuți pentru conservator, câțiva bănuți pentru l iberal, câțiva banuți
pentru distracție. ” Apoi, dându-mi ziarele mi-a zis, „Uite trenul tău; citește
cum Tatăl meu conduce lumea.”

În perioada când eu eram în Hanley, pentru a predica la Capela Wesleia-
nă, Peter a venit în localitate ca să lectureze la Circul Imperial pe tema,
„Diavolul: personalitatea, caracterul și puterea lui. ” Lecturi i i s-a făcut
publicitate prin oraș cu litere negre scrise pe un fundal verde imens. În
timp ce treceam pe stradă, un om pe jumătate cherchelit m-a acostat și
arătând spre pancardă mi-a zis, „Ce prostie! Nu există o persoană
precum diavolul. ” L-am întrebat cu ce se ocupa în ultima vreme. „Oh,” mi-
a zis el, „am băut. Am avut un chef de șase săptămâni. Am avut o
perioadă îngrozitoare – o depresie teribi lă. ” „Chiar așa,” i-am zis; „ce vrei
să spui prin depresie?” „Ei, nu ști i? – d’ăia mici. ” „D’ăia mici?” „Da, de ăia
mici. Hai nu ști i ce vreau să spun? – drăcușori, zeci de draci. ” „Ei bine,”
am zis eu, „chiar nu crezi că dacă sunt mulți d’ăia mici, n-ar exista și unul
mare și bătrân?”
Atunci când am luat și eu cuvântul ca să-i mulțumim lui Peter pentru
lectura sa am povesti această întâmplare. Sculându-se de pe scaun și
fluturând scaunul său pe deasupra capului a strigat, „Aleluia! Am să spun
asta prin toată țara.”

Atunci când Peter a fost adus bolnav acasă în Dewsbury, dl. Martin,
pastorul wesleian din oraș a venit în vizită să-l vadă. „Îmi pare foarte rău
domnule,” a zis acesta, „ca să vă găsesc în pat așa de bolnav.” „Da, da,” a
zis Peter, „sunt în radă pentru reparați i . ” Dl. Martin a auzit că Peter este și
mai rău și a venit din nou la el. „Ah,” a zis Peter, „Tatăl va trimite jos un
înger ca să-l scoată pe bătrânul Peter din închisoare.” Câteva zile mai
târziu a murit.
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L a întoarcerea mea din ultima călătorie în America, pastorul meu,
rev. S.F. Coll ier mi-a sugerat că poziția pe care ar trebui s-o ocup
ar fi cea de evanghelist autorizat al biserici i l ibere. El mi-a zis că

intenționa să recomande acest lucru unor l ideri ai Consil iului Național al
Biserici i Libere. Dr. Pope s-a întâlnit într-o zi cu mine în Manchester și a
făcut aceeași remarcă. Nu după mult timp de la aceste conversați i am
primit o scrisoare de la rev. Thomas Law, Secretarul General al Consil iului
Național, cerându-mi să mă întâlnesc cu el la Sala Centrală din
Manchester. Cred că în mintea sa, dl. Law a conceput un plan mare de
evanghelizare care să fie adoptat de Consil iul Național și a sugerat
aceasta comitetului, iar în legătură cu acest plan gânduri le sale s-au
îndreptat spre mine. Din primul interviu nu a reieșit că la vremea aceea
dl. Law ar fi fost împuternicit ca să mă invite să devin misionar al biserici i
l ibere. Am înțeles că ar fi dorit doar să-mi vadă părerea cu privire la
această chestiune. Am fost de acord cu el cu privire la faptul că o legătură
oficială cu Consil iul Național al Biserici lor Libere ar fi desigur o mare
împuternicire și mi-ar deschide un câmp mai mare de lucru. Am discutat
chestiunea cu soția mea și ea m-a sfătuit să accept poziția dacă mi s-ar
oferi aceasta. Nu am căutat lucrul acesta; mi s-a oferit acest lucru. La al
doilea interviu cu dl. Law am consimțit să devin misionarul Consil iului
Național. S-a stabil it ca să încep lucrul de pe întâi septembrie, 1 897.

La momentul de față am fost în serviciul Consil iului Național mai mult de
patru ani și, toate mergând bine, sper să-mi sfârșesc zilele ca misionarul
lor. Consider că sfera mea de activitate prezentă este cel mai important și
cel mai mare câmp în care am intrat vreodată. Atunci când se lucrează
cum se cuvine, se va reuși mult mai bine să se înlăture prejudici i le locale și
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să se aducă împreună biserici le și creștini i , decât s-a făcut vreodată de-a
lungul vremuri lor. Îi datorez recunoștința mea domnului Law pentru
înțelepciunea și tactul pe care le-a avut în organizarea misiuni lor mele îm-
preună cu cei din conducere, lucru care mi-a oferit cea mai bună ocazie;
de asemenea îi sunt recunoscător pentru gri ja și bunăvoința sa cu privire la
sănătatea și confortul meu.

Între angajamentul meu și începerea oficială a lucrări i mele pentru Consil iul
Național, în viața mea s-a petrecut un incident de care sunt mândru în mod
deosebit. În 1 897, Conferința Metodistă Wesleiană s-a ținut în orașul
Leeds, iar eu am sluj it de două ori în programul conferinței – am predicat
de două ori în ziua de duminică în Coliseum, la o audiență de peste șase
mii de oameni. Cred că sunt singurul care a avut onoarea ca laic să fi
vorbit vreodată Conferinței. Când buletinul oficial a fost publicat la început,
numele meu lipsea. Întrucât ezitasem să accept invitația lui rev. S. Chadwick
de a predica, m-am gândit că el avea să se descurce și fără mine atunci
când programul s-a stabil it fără numele meu. I -am scris în sensul acesta
domnului Chadwick. El mi-a trimis o telegramă că se făcuse publicitate cu
privire la mine în tot orașul Leeds. Explicația omiteri i numelui meu de pe
buletinul oficial a fost că nici un laic nu mai vorbise până atunci în cadrul
Conferinței, Comitetul de Organizare nu știa dacă trebuie anunțat acest
fapt și a considerat că este prudent ca să nu anunțe un evanghelist laic. S-a
ținut o scurtă dezbatere pe chestiunea aceasta în cadrul conferinței și la
aceasta, dl . Chadwick, dl. Price Huges și dl . Watkinson, indicând
absurditatea omiteri i mi-au luat partea. Argumentul final a fost că dacă un
om se califică pentru a predica se califică și pentru a fi anunțat.

Aș putea scrie o carte cu privire la lucrul meu pentru Consil iul Național al
Biserici lor Libere. Lucrarea a fost foarte binecuvântată și este pl ină de
situați i interesante și încurajatoare. Să vă spun câteva întâmplări. Când
am condus o misiune în Lanchaster am auzit din întâmplare pe doi oameni
discutând despre cariera mea. Unul din ei era oarecum surd și mai ca toți
surzi i vorbea foarte tare. Istoria vieți i mele după spusele acestui om cam
surd era cam așa: „Când Gyspy Smith era un puști – destul de copil , ști i –
l-au vândut la un bătrân moșneag bogat care avea o grămadă de „mălai”.
Acest babac era rel igios de fel, l-a învățat pe Gypsy să citească Bibl ia și să
fie cuminte, ști i ; apoi bătrânul a murit și i-a lăsat lui Gypsy toți banii – o
grămadă de „mălai! ” Oh, „mălai” grămadă! Apoi Gypsy s-a apucat de
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predicat și ei îl numesc Smith Țiganul fi indcă a fost țigan când era un țânc.
E un predicator splendid. Predică doar de dragul predicări i . Nu-i musai
s-o facă. El are „mălai” din belșug; moșneagul i-a lăsat o grămadă. Ăsta-i
bărbat, nu glumă. Mă duc să-l aud.” Când am apărut înaintea
congregației seara, l-am văzut pe omul acesta și pe soția lui stând chiar în
fața mea. Le-am spus povestea vieți i mele pe care am auzit-o din
întâmplare. Autorul acestei ciudate romanțe a ascultat cu gura căscată.
„Această poveste nu este adevărată, iar dacă veți veni la biserica aceasta
luni seara, veți asculta povestea adevărată.” Bărbatul și soția lui s-au
pocăit în timpul acestei misiuni.

Împreună cu soția mea și cu niște prieteni petreceam o săptămână pe
litoral. Mă depărtasem puțin de ei. O fată ital iană, care își câștiga
existența cântând și făcând șmecheri i oamenilor, m-a confundat în mod
evident cu unul dintre compatrioți i săi. Eram îmbrăcat cu o haină de
catifea și aveam o pălărie de castor. A început să-mi vorbească în ce am
crezut eu că e ital iană. I -am spus că nu sunt ital ian ci un țigan și că trebuie
să-mi vorbească în engleză.
„Țigan!” a zis ea. „Cort?”
„Da.”
„Pădure?”
„Da.”
„Sălbatic?”
„Da.”
„Minți . ”
Apoi soția mea a ajuns la mine și ital ianca i-a zis: „Pleacă; ăsta-i omul
meu.” I -am explicat noii îndrăgostite că doamna pe care o alunga este
soția mea. Într-o engleză stricată, a întrebat-o pe d-na Smith aceleași
întrebări pe care mi le pusese și mie, dacă am crescut într-un cort, dacă
am trăit în pădure și am crescut sălbatic? Ea i-a răspuns, „Da.” Apoi
ital ianca a zis, „Unde l-ai prins?”

Odată, am întrebat un grup de copii la Școala Duminicală ce era un țigan.
Un băiețel a răspuns: „Un om care dă ocol de jur împrejur ca să vadă ce
poate găsi. ” N-a fost deloc rea, o definiție a multor țigani.

Un incident simpatic s-a întâmplat în timpul misiuni i mele din Cheltenham.
O tânără frumoasă și dulce, care se convertise într-una din seri, a adus
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împreună cu ea, două sau trei seri după aceea, cea mai dragă prietenă a ei,
o fetiță surdo-mută. În timp ce predicam am observat-o pe noua convertită
înterpretându-i prietenei sale prin semne ceea ce spuneam. Fetița a fost
prima persoană care s-a ridicat în picioare ca să ceară rugăciune pentru ea.
Apoi amândouă au mers la camera de consil iere a celor noi convertiți .
„Puteți s-o ajutați pe prietena mea? Ea Îl caută pe Mântuitorul, ” a spus
noua convertită. Această căutătoare fi ind surdo-mută, nu putea fi ajutată de
nici unul dintre lucrători, așa că i-am spus tinerei domnișoare că ea era
persoana cea mai potrivită ca să-și conducă prietena la Domnul Hristos.
Cele două au plecat bucuroase în Mântuitorul lor.

S-a întâmplat ca în timpul misiuni i din orașul Taunton să învăț imnul „Ia în
seamă și daruri le, toate binecuvântări le, ” imn care a devenit extrem de
cunoscut în multe părți din Anglia, prin folosirea lui în servici i le mele.
La cererea domnului Tom Penny, gazda mea, am vizitat o infirmerie. Cei
mai mulți dintre pacienți au fost cărați afară pe iarbă pentru a sta la soare.
Le-am vorbit câteva cuvinte și apoi dl. Penny a zis: „Înainte ca dl. Smith să
plece, n-ați vrea să-i cântați ceva?” „Da, domnule,” a spus o fetiță. „Ce vei
cânta?” a întrebat-o. „Ia în seamă și daruri le, toate binecuvântări le, ” a fost
răspunsul. Mi-a atins inima și m-a impresionat pe loc. Iată-mă bucurându-
mă deplin de sănătate și de multe binefaceri de neprețuit de la Dumnezeu,
totuși niciodată nu le-am luat în seamă și nu mi-am numărat
binecuvântări le – nu mi-a trecut prin minte să fac lucrul acesta.

Știam sigur că mii de alți oameni erau vinovați de aceeași omisiune.
Cugetam că psalmistul probabil s-a gândit la această atitudine a inimii
atunci când a cântat, „Și nu uita niciuna din binefaceri le Lui. ” Mulți dintre
noi, vai! nu suntem niciodată așa de bucuroși când vorbim de necazuri le
noastre. Cântecul acesta dulce s-a imprimat în sufletul și în inima mea. Îl
cânt la întruniri le mele destul de des. Imnul a intrat într-o vogă
extraordinară în timpul misiuni i mele din clădirea Metropolitan Tabernacle.
Oriunde mergeai – pe stradă, în tramvai, în tren – cineva îngâna sau fluiera
sau cânta, „Ia în seamă și daruri le, toate binecuvântări le. ” Băieți i ,
împingând roabele lor, bărbați i mânându-și caii și femeile legănând
leagănele – toți aceștia au fost prinși de adevărul și melodia imnului.

Ultima mea misiune din secolul nouăsprezece a fost condusă în orașul
Luton. Cei care au luat o decizie să se predea Domnului s-au ridicat la
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1 080, un pic mai mult de un om la fiecare patruzeci din populația orașului.
Rev. W.Henry Thompson, sluj itorul bisericesc al orașului și conducătorul
zonei, mi-a zis că oamenii din Luton niciodată nu întreabă „Unde sunt acei
noi convertiți?” Ei nu au nevoie să pună întrebarea. Noii convertiți sunt
pretutindeni – la servici i le de duminică, la servici i le de seară din timpul
săptămânii și la întâlniri le numite Christian Endeavor (Străduința Creștină).
Dl. Thompson mi-a zis, „N-am fost niciodată implicat în vreo trezire care să
fi lăsat în urmă o recoltă de noi convertiți așa de reală, asemenea acesteia
condusă de tine.” Așa cum am spus în altă parte, pentru mine cea mai
memorabilă întâmplare din această misiune a fost restaurarea sorei mele
Lovinia (d-na Oakley), care rătăcise ani de zile. Sănătatea ei nu era prea
bună și cu vreo săptămână sau două în urmă am vizitat-o. Ea mi-a zis,
„Da, e în regulă, spune cititori lor tăi că mă țin strâns și că ceasul când voi fi
în prezența Domnului meu poate veni curând. Nu mi-e frică de Ziua cea
Mare. Mi-am pus toată încrederea în Domnul Isus Hristos.”

În timpul misiuni i din Luton, cumnatul meu, dl. Evens, a fost chemat ca să
conducă întruniri le cu cei care nu mai încăpeau în sală. În ziua de
sâmbătă, l-am dus la locul unde mama mea a murit și la locul unde a fost
îngropată – în Baldock, cam la treizeci de kilometri depărtare. I -am arătat
aproape exact locul din Norton Lane unde a zăcut până când a murit, și am
umblat împreună pe poteca pe care sicriul ei a fost cărat la mormânt,
avându-l doar pe tata ca singur jel itor. Când ne-am oprit la mormânt, i-am
zis cumnatului meu: „Mă bate gândul de ceva vreme să pun o piatră
funerară aici. ” „Sunt destul de uimit” mi-a răspuns, „că nu ai făcut asta
până acum.” „Da, într-adevăr, dar m-am hotărât s-o fac acum.” Alderman
Giddings, primarul orașului Luton, a condus programul discursului de luni
seara. Atunci când am ajuns la partea în care spuneam de moartea și
îngroparea mamei mele, el s-a întors spre dl. Evens, care stătea lângă el
pe platformă și a întrebat, „Are mormântul vreo piatră funerară?” „Nu,” a
răspuns el. „Ei bine, voi pune eu una; aceasta-i treaba mea.” La
încheierea întruniri i el mi-a povestit de hotărârea lui. Incidentul mi s-a
părut un comentariu remarcabil la textul: „Înainte ca să Mă cheme, le voi
răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

Săptămânile care au inaugurat secolul al douăzecilea au devenit
memorabile pentru totdeauna în istoria biserici lor l ibere evanghelice din
Anglia prin misiuni le simultane. De la începutul mișcări i de federal izare – o



Viața și lucrarea lui Gypsy Smith

230

mișcare care cere susținerea tuturor l ideri lor din biserici le l ibere
evanghelice din Anglia și Țara Gali lor și care a reușit să sudeze împreună
aceste biserici într-o singură armată puternică – lucrarea evangelistică a
avut loc de frunte și de primă importanță. Cele mai multe consil i i locale,
care acum sunt în număr de opt sute, au avut cândva misiuni unite, cu un
succes evident. Rev. Thomas Law, secretarul general al Consil iului
Național, s-a gândit că nu este un mod mai potrivit de a inaugura noul
secol decât ca aceste consil i i să se implice, în același timp, într-o acțiune
plină de zel pentru a vesti Evanghelia maselor de oameni din afara
biserici lor. A fost imposibi l să se petreacă această campanie într-o simul-
taneitate l iterală. Lucrarea s-a extins în Londra din 26 ianuarie până în 6
februarie, în provinci i lucrarea a avut loc din 1 6 februarie până pe 26
februarie, iar la sate din 2 până pe 6 martie. Această acțiune de amploare
a fost încununată de cea mai bogată binecuvântare spirituală.

În timpul campaniei din Londra am lucrat la Metropolitan Tabernacle.
Imensa clădire era arhipl ină la fiecare serviciu, și mai mult de o mie două
sute de oameni au trecut prin camerele de consil iere a celor predați
Domnului. Am avut marea bucurie ca să am cu mine în fiecare seară
prezența tatălui meu. Dl. Wil l iam Chivers, a cărui mamă cumpărase agrafe
de rufe de la mine pe vremea când eram un băiețaș, l-a adus pe tatăl meu
din Cambridge la Londra ca să fie musafirul său și i-a purtat de gri jă toată
săptămâna. Câteva alte rude au venit la acea misiune – unele mătuși și
câțiva verișori pe care nu-i mai văzusem de douăzeci de ani sau chiar de
mai mult timp. Tatăl meu se simțea în largul lui . A fost cea mai frumoasă
experiență a vieți i sale. Dl. Meyer a spus după aceea că era o plăcere să
observi pe fața bătrânului exact aceleași simțămite exprimate ca cele care
umpleau inima tânărului bărbat ce își ținea discursul. Era greu să spui
care predică era de un mai mare preț, a tatălui sau a fiului. Într-o seară, în
timp ce luam un taxi, tatăl meu era plin de o bucurie de nestăpânit. Sărind
în sus mi-a zis, „Ascultă-mă dragul meu, în seara aceasta mi se părea că
sunt în hainele tale.” Acesta era felul său viu și caracteristic de a-și
exprima perfecțiunea încurajări i și susțineri i mele. Tatăl meu, fără a avea
vreo invitație, și-a asumat controlul lucrători lor din camerele de consil iere
de la Tabernacle, dar a făcut-o așa de politicos și cu har încât lucrători i s-
au supus îndrumărilor lui cu destulă bunăvoință, simțind că acest lucru nu
era decât ce ar fi trebuit să fie.
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Rev. Thomas Spurgeon, păstorul de la Tabernacle, a fost prezent aproape
la fiecare serviciu și la câteva zile după misiune a scris următoarea notă cu
privire la aceasta:

„De la deschidere, Gypsy Smith a câștigat atenția oamenilor și curând a
avut bucuria câștigării inimilor lor pentru Hristos. El a accentuat nevoia de
pocăință și necesitatea nașterii din nou. El a denunțat răul sub orice formă
și i-a avertizat pe oameni să fugă de mânia viitoare. A predicat mântuirea
prin har în plinătatea ei și a ilustrat totul cu întâmplări captivante, cele mai
multe alese din minunata experiență a vieții lui. La fiecare serviciu a fost
evident că n-a vorbit degeaba. Lucrarea Duhului nu a lipsit niciodată. De
îndată ce își termina discursul zeci erau gata să depună mărturie cu privire
la dorința lor de a fi mântuiți și de a răspunde unui apel deosebit de
convingător, 'hai vino și tu' în camerele de consiliere. Un prieten, care a
fost în toiul multor astfel de acțiuni, mă asigură că niciodată înainte de
aceasta nu a mai fost făcută o lucrare așa de bună, atât de evidentă a fost
strălucirea și pătrunderea luminii minunate. Toți am fost nevoiți să
spunem, 'Acesta este degetul lui Dumnezeu. '

Scriind în luna octombrie, 1 901 , dl . Spurgeon a zis: „Cei care s-au convertit
în timpul misiunii lui Gypsy Smith încă apar și cer ca să fie primiți în
rândurile poporului lui Dumnezeu. Cei care deja ni s-au alăturat par să fie
de soi bun, iar aceste cereri care au venit mai pe urmă sunt exemple
strălucite ale puterii lui Hristos de a mântui și a păstra în har. Scriind la opt
luni după misiune, pot doar confirma verdictul meu de la început cu privire
la această misiune: plină de o putere reală și de binecuvântare. ”

Rev. F. B. Meyer, mi-a trimis și el următoarea notiță binevoitoare cu privire
la lucrarea mea de la Tabernacle:

„Nu voi uita niciodată o seară când tatăl evanghelistului era prezent pe
platformă și care părea să adauge puterea sufletului său devotat și
pasionat la fiecare cuvânt rostit de fiul său. Prietenul nostru iubit s-a
bucurat de o libertate neobișnuită în seara aceea. Părea ca și cum
parfumul și muzica vieții sale din tinerețe erau suflate ca o briză proaspătă
peste audiența care era ba topită în lacrimi, ba cuprinsă de entuziasm.

Încă mai auzim în mod continuu de binecuvântări care nu au fost
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consemnate la acea vreme și secretarul bisericii îmi spune că a primit
multe rapoarte satisfăcătoare de la slujitori bisericești și de la păstori din
împrejurimi cu privire la cazuri care le-au fost încredințate în grija lor. Se
pare că aproape fiecare biserică din localitate a primit noi copvertiți, în timp
ce viața trezită a multor creștini depune mărturie cu privire la
binecuvântarea pe care au primit-o.
Este insteresant să observi natura evanghelică a spiritului și lucrării prietenului
nostru. El atrage în jurul său lucrători duhovnicești din toate denominațiunile
și chiar creștini ai bisericii de stat sunt atrași de el. Dumnezeu l-a înzestrat în
mod minunat și noi putem doar să credem și să ne rugăm ca el să fie cruțat
mulți ani de acum înainte, ca un secerător neobosit care merge prin câmpurile
gata de recoltă ale bisericilor, adunând snopii miriadelor de suflete. ”

Acesta pare a fi un loc potrivit pentru a spune că misiuni le mele din
Londra, ținute în colaborare cu Consil iul Național, au fost toate
binecuvântate cu un succes care mă mulțumește. Probabil cele mai
notabile misiuni au fost cele din Marylebone și din Paddington. Dr. Monro
Gibson a scris o relatare a ceea ce s-a întâmplat în Marylebone pentru
revista British Weekly, din care voi da următorul citat:

„Există un farmec cu privire la personalitatea lui Gypsy Smith, care te
cucerește de la început și te pregătește pentru a răspunde la apelurile lui
înflăcărate care au marcat fiecare serviciu. El este mai expozitiv decât
mulți alți evangheliști pe care i-am auzit și nici exegeza sa, nici teologia sa
n-ar discredita un absolvent de la școlile noastre teologice. Are un aer de
cultură chiar și în stil, care nu poate fi decât uimitor pentru cei care știu
istoria vieții lui și cu privire la care nu pot da o altă explicație decât că este
un absolvent al aceleiași școli care l-a pregătit pe Ioan, pescarul, pentru
scrierea lucrării lui literare. Însă factorul cel mai important este puterea de
sus despre care el vorbește, și care s-a manifestat în prima seară și a
mers crescând cu cât treceau zilele. A fost multă trezire printre creștini iar
un număr bunicel dau dovezi că au fost scoși de la întuneric la lumină. ”

Dr. Clifford a scris impresii le sale cu privire la misiunea din Paddington într-un
articol lung publicat în revista Christian World. El spunea:

„A fost o vreme de mare ajutor; nu este vreo biserică din Consiliu care să
nu fi avut reprezentanți ce au trecut prin camerele de consiliere. Membri și
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pastori mărturisesc cu recunoștină despre trezirea pe care au primit-o.
Mesajul evanghelistului cuprinde exact esența Evangheliei iar metodele
sale sunt sănătoase după cum și Evanghelia sa este clară. El nu folosește
clișee. Nu bate câmpii. Nu-și dă aere cu teorii vizionare. Cunoaște
munca lui și o face. Nu se apucă să se certe cu pastorii și să numească
aceasta predicarea Evangheliei. El este ajutorul lor. Are surse
neepuizabile de zel. În vocea sa este o lacrimă. Mișcă inima audienței
sale până în cele mai profunde adâncuri. Însă nu uită că omul are un
intelect și că acesta gândește și analizează; iar când ascultătorul este cel
mai aproape de a face pasul, el îl menține în cântărirea semnificației
pasului pe care îl face, îi spune că mersul la camera de consiliere – așa
important cum este acesta, ca o hotărâre clară și bine definită de a-L urma
pe Hristos – este doar începutul și acesta trebuie urmat de o supunere față
de Hristos, noul Stăpân, cu hotărâre, răbdare și totalitate. Umorul său este
irezistibil. Este una din sursele puterii sale, căci umorul este uman. Este
una din forțele elementare ale vieții și acesta nu eșuează vreodată să
atragă. El nu poate suferi ca anumite reguli convenționale să-l despartă de
acesta. Lui nu-i place convenționalitatea și este la fel de incapabil de
plictis după cum este incapabil de obscuritate. Orice ascultător înțelege la
ce se referă și știe și simte că el vorbește despre binele suprem. Pare că
nu pierde pentru nici o clipă legătura sa cu Dumnezeu și cu audiența sa,
iar după un moment de umor se întoarce instantaneu înapoi la un apel
direct și pătrunzător sau se înalță în rugăciune, la fel de direct și cu încă
mai mult zel.
Învățătura etică răsună în învățătura sa cu o rezonanță teribilă. Cea mai
mare parte a puterii sale derivă din apelurile sale fără ocolișuri făcute
conștiinței. El cercetează inima, expune șmecheriile cu care fentăm
responsabilitățile noastre de creștini și ne îndeamnă în mod tainic să admi-
tem, dacă nu chiar și să ne mărturisim păcatele noastre. Valoarea misiunii
sale față de cei care sunt ucenici dedicați lui Hristos, nu este mai mică
decât pentru cei care sunt constrânși să ia o mare decizie în viața lor. ”

În timpul campaniei simultane de misiune din provinci i am lucrat în
Birmingham. Alderman Edwards, primarul orașului, care este un
congregaționalist proeminent, a amânat banchetul primăriei pentru a nu
interfera cu misiunea și s-a ivit lângă mine de ori de câte ori a fost posibi l .
Am fost mult ajutat de cel mai bun cor (diri jat de dl. Thomas Facer) și de
echipa cea mai puternică de lucrători și ispravnici pe care i-am avut vreo-
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dată. Sala orașului a fost arhipl ină în fiecare seară; e adevărat că uneori,
cu oamenii prezenți, am fi putut-o umple de trei ori. Dr. Clifford, colegul
meu în această campanie - și nu știu dacă ar putea avea cineva un coleg
mai bun – a ținut o serie de cuvântări în timpul prânzului cu tema
„Împăcați-vă cu Dumnezeu,” care au făcut o impresie profundă.

La întruniri le sale participau undeva de la o mie la o mie cinci sute de
oameni. Atunci când a rostit ultima predică, am fost îndemnat să propun
exprimarea mulțumiri i față de dr. Clifford prin ridicare de mână și am
insistat ca discursuri le sale să fie publicate. La serviciul de seară,
dr. Clifford a stat lângă mine, exceptând timpul când a condus întrunirea
care s-a ținut la Capela Carrs Lane cu cei care nu au putut intra în sală.
Simțeam în fiecare serviciu că se ruga pentru mine și că mă susținea cu
cele mai profunde sentimente. Într-o seară, primele trei rânduri din față din
sala mare a orașului s-au umplut numai cu bărbați și nici unul dintre ei „nu
era dus la biserică.” La încheiere toți s-au dus la camera de consil iere a
celor hotărâți pentru Dumnezeu.

În timp ce misiunea se desfășura mulțimile au crescut. Oamenii veneau și
stăteau două sau mai multe ore în speranța de a intra înlăuntru. Ziarele
locale au afirmat că nici chiar Joseph Chamberlain nu ar fi putut strânge
așa mulțime cum era atrasă de Dr. Clifford și Gypsy Smith.

În cea de a doua duminică a misiuni i , oamenii au început să se adune
dimineața pentru serviciul de după-amiaza. La cinci minute după ce s-au
deschis uși le, locul era arhipl in. Erau mai multe persoane afară care
căutau să intre decât cele care erau în sală. Cei care nu au putut intra nu
au plecat. Pur și simplu au așteptat pentru întrunirea de seară, care era
anunțată să înceapă la șapte. Așa de mari erau mulțimile că am început
serviciul la ora cinci. Patru polițiști m-au cărat în sală pe deasupra
capetelor oamenilor. O încercare de a-mi croi drum printre gloate fără nici
un ajutor, a fost fără succes. Dr. Clifford a predicat în seara aceea la Carrs
Lane. El a avut o experiență destul de ciudată. Polițistul de la ușă nu i-a
permis intrarea.
„Doresc să intru înlăuntru,” a zis dr. Clifford.
„Aveți un loc rezervat?”
„Nu, nu am.”
„Ei bine, atunci nu puteți să intrați . ”
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„Cred că va fi loc pentru mine la amvon.”
„Nu cred că-i posibi l . ”
„Însă eu sunt dr. Clifford; trebuie să predic.”
„Oh, chiar sunteți? Am lăsat să treacă doi sau trei dr. Clifford deja.”
În cele din urmă dr. Clifford a reușit să-și dovedească identitatea spre
satisfacția ofițerului legi i și i s-a permis să intre.

O mie cinci sute de persoane au trecut prin camerele de consil iere cu
ocazia acestei misiuni.

Rev. J. H. Jowett, mi-a pus la dispoziție cu amabil itate următoarea notă cu
privire la campania din Birmingham:

„Probabil impresia cea mai marcantă care a rămas în mintea mea, când
mă gândesc la marea misiune din luna februarie anul trecut, este puterea
extraordinară de înfrânare a misionarului. N-a fost nimic de genul
„țipetelor” în întruniri! Senzaționalul a fost absent în totalitate. Am simțit
întotdeauna că liderul era pe deplin stăpân pe sine și că în inima lui locuia
o pace care este roada unei credințe durabile în Domnul. La apelurile
finale, însuși misionarul a fost trecut cu vederea în sentimentul puternic
care era al prezenței lui Dumnezeu. Puterea de cercetare a inimilor nu era
atât de mult o voce, cât o atmosferă. Inimi împietrite se topeau sub
constrângerea unei puteri spirituale a toate pătrunzătoare. Nu doar cei
ignoranți și fără cultură au fost câștigați pentru Hristos; și cei a căror minte
a primit iluminare intelectuală au fost îmbiați cu lumina vieții. Am în
congregația mea tineri, nu cu puține abilități, care au fost îndrumați spre o
decizie hotărâtoare pentru Hristos. ”
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S per că ceea ce am scris nu a plictisit pe cititori i mei. Am trăit o
viață foarte diferită, cred eu, de cea a celor mai mulți dintre
tovarășii mei, însă a fost o viață pe care Dumnezeu a

binecuvântat-o din belșug și mă gândesc să mai adaug – cu toată
reverența – că Dumnezeu a folosit-o în mod măreț. A fost o viață pl ină de
încercări și dificultăți . Adesea am fost încolțit dar nu la strâmtoare, în grea
cumpănă, dar nu deznădăjduit, trântit jos, dar nu omorât. Orice necazuri
care au venit peste mine au ținut doar o clipă și au lucrat cu mult mai mult
o greutate veșnică de slavă. Am căutat să-mi țin ochii inimii mele deschiși
la lucruri le care nu se văd, căci lucruri le care se văd sunt trecătoare, însă
lucruri le care nu se văd sunt veșnice.

Am avut experiențe bogate și neobișnuite. Am trăit prin multe case,
musafir la oameni de tot felul și care erau din condiți i sociale diferite. Am
fost prezentat la doi președinți ai Statelor Unite, am cinat cu episcopi și
arhiepiscopi, am fost cazat la doi preoți romano-catol ici . În biroul meu

atârnă pe perete o
scrisoare de la recenta
Majestate Regina și o
scrisoare de la o ducesă
de spiță regală, însă cele
mai dragi lucruri din casa
mea sunt două tablouri
care împodobesc pereți i
dormitorului meu. Unul
este fotografia căruței în
care a murit mama mea și
călălalt este o fotografie cu

un grup de țigani. Niciodată nu dorm în acea cameră fără să mă uit la
aceste tablouri și să-mi zic în sinea mea: „Rodney, azi ai fi fost acolo dacă
n-ar fi fost harul lui Dumnezeu.” Glorie să fie Numelui Său în veci de veci.

Postscript

Căruța în care a murit mama lui Smith










