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INTRODUCERE 

 

Ilustrațiile sunt reproduse cu permisiunea Judson 

Press, editorul lucrării To the Golden Shore, biografia de 

530 pagini scrisă de Courtney Anderson. 

Esența acestei cărți a fost prezentată inițial la Con-

ferința Westminster din Londra, 1994, sub titlul: Adoni-

ram Judson – Devotat pentru Viață. Acel material a fost 

apoi dezvoltat și rearanjat sub acest titlu. 

Erroll Hulse slujește ca Pastor Asociat la Biserica 

Baptistă Reformată din Leeds, Anglia. Până în 1970, el a 

fost editorul și un autor prolific pentru Reformation To-

day, o revistă bilunară internațională care include o diver-

sitate de articole pe teme doctrinare, istorice, practice și 

explicative, precum și știri despre lucrarea misionară și 

din bisericile din întreaga lume. El este și autorul multor 

cărți și articole. Pastorul Hulse a studiat teologia sub în-

drumarea Profesorului E F Kevan la London Bible College; 

în timp ce a locuit la Londra, el a profitat de lucrarea Dr. D. 

Martyn Lloyd-Jones. Slujirea sa pastorală în Marea Brita-

nie include 23 ani de slujire la Cuckfield, West Sussex, 3 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 6 = 

ani la Liverpool, și 19 ani ca Pastor Asociat și responsabil 

cu misiunea la Biserica Baptistă Reformată din Leeds.  

Toate citatele din Scriptură sunt preluate din Biblia 

Cornilescu 1932, cu excepția situațiilor unde este specifi-

cat în mod concret în text.  

Chapel Library este o lucrare bazată pe credință, 

care se bazează în totalitate pe credincioșia lui Dumnezeu. 

De aceea, noi nu solicităm donații, dar primim cu recunoș-

tință susținere de la aceia care doresc în mod liber să dă-

ruiască. Chapel Library nu agreează în mod necesar cu 

toate opiniile doctrinare ale autorilor pe care îi publică. 

Adoniram Judson1, primul misionar în străinătate 

din Statele Unite ale Americii, s-a născut în Malden, Mas-

sachusetts, în anul 1788. Tatăl lui a fost predicator con-

gregaționalist. Judson a devenit cunoscut ca misionar 

baptist senior în Birmania, deschizător de drumuri pentru 

poporul birmanez și traducător al întregii Biblii în limba 

birmaneză. Faima legată de el a sporit datorită severității 

suferințelor sale și a dedicării pentru lucrare de care a dat 

dovadă în mijlocul acestora. Singura dată când s-a întors 

în America a fost către finele vieții, când a fost constrâns 

de boala soției sale. Acest lucru s-a petrecut în 1845, însă 

el s-a întors în Birmania în 1846, unde a și murit în 1850.  
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Această carte zugrăvește viața sa de la început 

până la stabilirea în Birmania, apoi urmărește viața lui, 

concentrându-se asupra a 4 domenii de conflict care au 

testat dedicarea sa până la maxim.  
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1 
PRIMII ANI, CONVERTIREA                               
ȘI CHEMAREA MISIONARĂ 

 

 

Încă din primii ani de viață, Adoniram s-a dovedit 

a fi o minte strălucită. El a excelat în tot ce a făcut, fiind 

încurajat de tatăl său. La vârsta de 16 ani, el s-a înscris la 

Colegiul Creștin Rhode Island. Acolo a nimerit între atei și 

“liber-cugetători”. A fost influențat de personalitatea pu-

ternică a unui coleg, pe nume Jacob Eames. Eames își bă-

tea joc de credință, și disprețuia din plin mesajul Evanghe-

liei. Și nu-i așa că noul raționalism dintotdeauna a consi-

derat credința ca fiind ceva învechit? Adoniram s-a adân-

cit în această necredință. El a absolvit cu notă maximă co-

legiul în Septembrie 1807. La întoarcerea sa acasă, el a 

deschis o școală privată în Plymouth. În acea vreme, el a 

scris și a publicat două manuale de mare calitate, unul de 
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gramatică a limbii engleze, și celălalt de aritmetică, reali-

zare remarcabilă pentru cineva atât de tânăr.  

În această perioadă, pe la vârsta de 20 de ani, el a 

negat și a respins în mod categoric Evanghelia. Acest lu-

cru a frânt inimile părinților săi. Tatăl său l-a mustrat și i 

s-a opus vehement, iar mama lui a plâns. Ca și fiul risipi-

tor, el a părăsit casa părinților în căutarea unei vieți de hu-

zur pentru a scăpa de constrângerile părinților.  

Totuși, Domnul a auzit rugăciunile părinților lui 

întristați și a intervenit repede și cu putere. La scurt timp 

după ce și-a părăsit părinții, Adoniram a ajuns să găzdu-

iască la un han. Era târziu și o singură cameră mai era dis-

ponibilă. Hangiul l-a avertizat că în camera vecină era ca-

zat un tânăr foarte grav bolnav și că era foarte probabil ca 

noaptea să îi fie tulburată. Și chiar așa s-au petrecut lucru-

rile; de-a lungul întregii nopți, Adoniram a auzit atât va-

iete, cât și persoane care tot veneau și plecau. Se întreba el 

– “Care este oare starea sufletului acelui suferind? Ce fel de 

veșnicie îl așteaptă oare pe acel om care se vaită?” Adoni-

ram n-a putut să se liniștească. Pur și simplu nu își putea 

stăvili gândurile cu privire la moarte și veșnicie.  

În dimineața următoare, l-a întrebat pe proprieta-

rul hanului despre sărmanul colocatar. Răspunsul han-

giului a fost: 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 11 = 

„A murit!”  

„E mort!?”  

„Da, s-a prăpădit, sărmanul de el! Doctor zicea că 

probabil n-ar fi supraviețuit până la ziuă.”  

„Știi cum îl cheamă?”  

“O, da. Era un tânăr de la Colegiul Providence, un 

tânăr foarte educat, pe nume Jacob Eames.” 

Auzirea numelui a sunat ca un bubuit de tunet. 

Judson a fost zguduit. Mentorul lui favorit era mort! 

Adoniram s-a luptat să își vină în fire. Grozăvia morții și a 

veșniciei i-au devastat toate argumentele filosofice. Min-

tea i s-a tulburat. S-a umplut de groază. Pierdut! Pierdut! 

Adoniram știa că Biblia are dreptate și că prietenul lui era 

pierdut pentru veșnicie! Duhul Sfânt lucra din plin în 

Adoniram. El și-a abandonat imediat călătoria lumească 

și s-a întors acasă2. 

În această vreme, el a primit și a acceptat oferta de 

a urme cursurile Seminarului Teologic de la Andover. În-

trucât el nu s-a declarat credincios, a trebuit să se înregis-

treze la categoria studenților cu regim special. Avantajul 

de a fi educat de către oameni evlavioși și dăruiți de Dum-

nezeu a fost deosebit. Gradual, el a ajuns să fie sigur de 

mântuirea sa. În acea perioadă, el a citit cartea Fourfold 
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State of Human Nature  a lui Thomas Boston3. În data de 2 

Decembrie 1808, el s-a dedicat în modul cel mai serios lui 

Dumnezeu. S-a alăturat apoi bisericii congregaționale din 

Plymouth, la care tatăl lui era pastor. În perioada studiilor 

de la Andover, el a devenit îngrijorat cu privire la slăbiciu-

nea sa fizică, care era manifestată printr-o oboseală cro-

nică (probabil dată de tuberculoză). Pentru a combate 

aceasta, el a făcut exerciții regulate de respirație, făcea 

plimbări îndelungi, și se îmbăia zilnic în apă rece.  

Până în Februarie 1810, Adoniram ajunsese decis 

să devină misionar. O asociație misionară se formase deja 

la seminar de către Samuel J. Mills, care a inspirat și pe alții 

mai târziu, care ale căror nume au ajuns să fie cunoscute 

pentru aceasta, precum James Richards, Luther Rice și 

Gordon Hall. Se spune că această asociație s-a format ca 

urmare a unei întâlniri de rugăciune care a avut loc când 

un grup mic, prins într-o furtună, s-a adăpostit sub un 

hambar, și au folosit acel timp pentru a se ruga4. 

În acea perioadă nu existau misionari americani 

trimiși în exteriorul țării. Unii plecaseră în misiune la tri-

burile din America de Nord, dar nimeni nu se aventurase 

să plece misionar în Africa sau Asia. Adoniram a fost pro-

fund mișcat de o predică tipărită pe hârtie a Dr. Claudius 

Buchanan, un predicator anglican, care se baza pe urmă-

torul pasaj, “I-am văzut steaua în răsărit” (Matei 2:2). El 

descria cum, prin anul 1715, Ziegenbalg a tradus Noul 
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Testament în limba tamil, și cum Schwartz, un misionar 

german, a petrecut 50 de ani predicând Evanghelia în In-

dia5. Adoniram a citit cu pasiune tot ce-i cădea în mână 

despre India, China și ceea ce pe atunci era denumit „Îm-

părăția de Aur” sau Birmania. A fost surprins de delăsarea 

și lipsa de preocupare a atât de multor creștini din Ame-

rica pentru misiune. Într-un articol dintr-o revistă, el 

scria:  

Cum își fac creștinii datoria față de misiunea care le-a fost 

încredințată? Ei abandonează trei pătrimi din această 

lume să doarmă somnul morții, fără să știe adevărul sim-

plu că un Mântuitor a murit pentru ei. Satisfăcuți dacă 

pot fi utili în cercul îngust al prietenilor lor, ei stau tăcuți 

și privesc cum națiuni întregi pier pentru că le lipsește cu-

noașterea mântuirii6. 

Duhul Sfânt era la lucru cu putere. În NE Statelor 

Unite aveau loc treziri spirituale. Descriind această peri-

oadă, Gardiner Spring scria:  

De la momentul când am intrat la colegiu, în 1800, până 

în 1825, a fost o serie neîntreruptă de vizitări cerești, răs-

pândindu-se peste mai multe părți ale țării. De-a lungul 

acestei perioade de 25 de ani, nu trecea o lună în care să 

nu se audă de un sat, oraș, sau seminar ori școală unde să 

nu se spună: ‘Iată ce a făcut Domnul aici.’7 
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Tatăl lui Adoniram a fost întotdeauna ambițios cu 

privire la fiul său atât de dotat. Unul din prietenii lui era 

Dr. Edward Griffin, pastor la cea mai mare biserică din 

Boston, și unul din cei mai de seamă predicatori și lideri 

din acea vreme. Griffin a observat abilitățile tânărului 

Adoniram, și i-a propus tatălui său ca Adoniram să devină 

colegul său în lucrare. Această propunere subliniază cali-

tățile excepționale ale lui Adoniram. Era o oportunitate 

deosebită pentru el. Părinții lui Adoniram erau încântați, 

dar el a respins vehement propunerea care i se făcea, pen-

tru că ea intra în contradicție cu chemarea sa misionară și 

îi părea astfel respingătoare8. 

Dedicarea lui Adoniram de a duce Evanghelia la cei 

la care ea nu ajunsese s-a potrivit cu angajamentul asemă-

nător al prietenilor săi de la seminar din acel mic grup de 

rugăciune. Fără încetare, ei au insistat față de congregați-

onaliști ca să înființeze o agenție pentru misiunea ex-

ternă. Pe data de 28 Iunie 1810, 4 studenți au apărut îna-

intea Asociației Generale a Pastorilor Congregaționaliști 

din Bradford, declarând că ei sunt chemați să se dedice 

pentru toată viața spre a duce Evanghelia la neamurile pă-

gâne din exteriorul Americii. Acest lucru a condus la ale-

gerea unui Comitet de Împuterniciți, care aveau să fie res-

ponsabili cu promovarea lucrării misionare.  
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Cu toate acestea, lucrurile n-au fost foarte direct 

rezolvate. Mijloacele financiare nu erau disponibile. Comi-

tetul se gândea să ceară ajutor de la Societatea Misionară 

din Londra (LMS), care era mult mai experimentată. 

Adoniram a fost desemnat să călătorească la Londra cu 

vaporul și să prezinte situația către LMS. Vaporul către 

Anglia a fost capturat de către francezi și, pe scurt, ceea ce 

s-a petrecut cu Adoniram a fost o prefigurare a ceea ce 

avea să se petreacă perioade îndelungare din viața lui 

Adoniram în Birmania. Mă refer aici specific la experiența 

arestului și încarcerării sale neașteptate. Marinarii fran-

cezi l-au închis în cele mai dezgustătoare condiții. El a fost 

scos din cala vaporului și adus împreună cu echipajul la 

mal, când unul din ofițeri l-a văzut citind din Biblia sa în 

ebraică și a fost astfel capabil să comunice cu el în limba 

latină, atât cât cunoșteau amândoi. Apoi a fost pus în în-

chisoare în Franța. Pe drumul către temniță, el a strigat 

cât îl țineau puterile. Oamenii simpli din Franța care îl au-

zeau credeau că este un nebun. Totuși, un american a tre-

cut prin preajmă și l-a auzit. Fiind un om inteligent și fi-

indu-i milă de el, a găsit o cale să îl scoată pe furiș pe 

Adoniram din închisoare, după care l-a ajutat arătându-i 

cum să ajungă la Londra. Această escapadă a fost cu sigu-

ranță hotărâtă în planul lui Dumnezeu ca să îl pregătească 

pentru încercările mult mai serioase care aveau să vină în 

timp. 
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Cei din Societatea Misionară din Londra au mani-

festat simpatie față de Judson și de viziunea americanilor, 

însă li s-a părut nepotrivit să se alieze cu ei din punct de 

vedere practic. Comitetul Congregațional din America 

trebuia fie să asigure întreaga susținere a tinerilor misio-

nari, fie să îi abandoneze în responsabilitatea totală a LMS. 

Comitetul american a ales să se comporte patriotic și a de-

cis să finanțeze misiunea. 

Întâlnirea Asociației Generale a avut loc la 28 Iunie 

1810 în casa unui diacon, Dl. Hassletine. Fiica sa Ann, în 

vârstă de 21 de ani, era acasă. O lună mai târziu, Adoniram 

i-a scris lui Ann întrebând-o dacă pot începe să se curteze. 

Ea a răspuns că este nevoie de permisiunea tatălui ei. Ann 

a scris în jurnalul ei că și ea și-ar fi dorit să își petreacă res-

tul vieții ducând Evanghelia la cei pierduți. Cu promptitu-

dine, Adoniram a compus și trimis ceea ce trebuie să fi fost 

cea mai ciudată scrisoare pe care a scris-o vreodată către 

Dl. Hassletine9: 

Mă simt nevoit să vă cer să consimțiți să vă despărțiți se 

fiica Dvs. la începutul primăverii viitoare și să nu o mai 

vedeți vreodată în această lume; să consimțiți să vă des-

părțiți de ea, și să fiți de acord ca ea să se supună greută-

ților și suferințelor vieții misionare; să vă cer să fiți de 

acord cu expunerea ei la pericolele călătoriei pe mare, in-

fluențelor fatale ale climei din India, oricărui fel de lipsuri 

și necazuri, degradării, insultei, persecuției și probabil 
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unei morți violente. Ați putea să fiți, vă rog, de acord cu 

toate acestea, de dragul Celui care a părăsit locuința Sa ce-

rească și a murit pentru ea și pentru Dvs.; de dragul sufle-

telor nemuritoare care pier; de dragul Sionului, și a gloriei 

lui Dumnezeu?10 

Prietenii care au auzit de această scrisoare l-au cre-

zut nebun. Unul a spus că dacă Ann ar fi fost fiica lui, mai 

degrabă ar fi legat-o de pat decât să o lase să se aventureze 

într-un astfel de plan nesăbuit! Cu toate acestea, părinții 

lui Ann au fost prudenți, și au lăsat-o să se decidă singură. 

Ea s-a decis singură să se dedice lui Hristos și lui Adoni-

ram, și să abandoneze tot ceea ce știa pentru a se arunca în 

necunoscut. Iată ce scria, din nou, în jurnalul ei: 

Isus este credincios; promisiunile Lui sunt prețioase. Dacă 

nu aș ști acestea, ținând cont de împrejurările de acum, aș 

cădea în disperare, în special pentru că, dacă știu bine, nici 

o femeie nu a părăsit vreodată America să-și petreacă vi-

ața printre păgâni; nici nu știu să am vreo prietenă pe aici. 

Dar Dumnezeu îmi este martor că n-am îndrăznit să refuz 

oferta care mi-a fost făcută, deși atât de mulți sunt gata 

să o numească “o înmormântare romantică, nebu-

nească”11  

În Februarie 1812, Adoniram și Ann s-au căsătorit 

și în aceeași lună au plecat cu vaporul spre India, alături 

de Samuel și Harriet Newell. Harriet avea doar 16 ani și 

era plăpândă. Pericolele călătoriei pe mare erau atât de 
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mari încât ceilalți candidați misionari au fost trimiși cu 

un alt vapor.  

Acești tineri pionieri riscau totul pentru Evanghe-

lia lui Hristos. Ei nu plecaseră într-o călătorie având și bi-

lete de întoarcere. Ei nu se așteptau nicidecum să mai 

vadă vreodată America. Și sigur că nu exista vreo posibili-

tate ca să fie vizitați de prieteni si rude; călătoria era de de-

parte prea lungă, prea periculoasă și prea scumpă. Comu-

nicarea pe mare era în vremea aceea ca în vremurile Nou-

lui Testament. Acestea se întâmplau înainte de inventa-

rea vapoarelor cu motor pe abur, cu mult înainte de apari-

ția comunicațiilor prin telefon și fax. Scrisorilor le luau 

luni ca să ajungă la destinație și puteau foarte bine să nu 

mai ajungă deloc. Nu exista vreo ambasadă americană în 

Asia la care să solicite protecție. În Orient, Compania Bri-

tish East India domina această parte a lumii. Datorită lă-

comiei comerțului, această puternică firmă se opunea to-

talmente misionarilor și era hotărâtă să îi țină departe cu 

orice preț. Acesta era un obstacol. Un altul venea din ca-

racterul monolitic, împietrit, al națiunilor neevangheli-

zate. Autoritățile din China au decretat pedeapsa cu moar-

tea pentru convertiții la Hristos. Împăratul din Birmania 

amenința cu tortura și moartea pe oricare cetățean birma-

nez care se lăsa de budism12. Felix Carey i-a scris lui Se-

rampore descriind cât de săraci erau oamenii din Ran-

goon, străzile fiind pline de insecte, cum proprietarii erau 
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răi și opresivi, taxele erau absurd de mari, și pedepsele 

barbare, toate acestea probând faptul că această țară avea 

nevoie urgentă de Evanghelie. Felix tocmai salvase un om 

de la a fi crucificat. El a pledat în favoarea lui și a obținut 

o amânare a pedepsei, l-a salvat de la pedeapsa capitală și 

a avut grijă de el timp de două săptămâni până și-a recă-

pătat puterile13. Nu aveai nici o siguranță că acela era un 

loc sigur în care să slujești liniștit. Pentru acești tineri și 

familiile lor, plecarea lor spre India reprezenta o experi-

ență dureroasă. 

Dedicându-se pentru tot restul vieții, Adoniram și-

a pus mâinile pe plug. Și nu avea să se mai uite vreodată 

înapoi. Pe măsură ce vom urmări parcursul vieții sale, ne 

vom uita la 4 obstacole importante care l-ar fi putut abate 

de la calea pe care a luat-o, dar nu s-a întâmplat acest lu-

cru. 
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2 
ÎNFRUNTÂND                                                            

MARILE OBSTACOLE 

 

Aventurarea într-o lume necunoscută a fost o ex-

periență extrem de înfricoșătoare pentru acești tineri mi-

sionari. Puțin s-au așteptat ei ca primul lor obstacol în lu-

crare să nu fie de fapt păgânismul, ci mai degrabă lăcomia 

a ceea ce ei deja numeau de acum “Occidentul.” Marea Bri-

tanie își extindea deja imperiul la acel moment, și vom ve-

dea imediat cât de serios avea să fie acest obstacol. 

PENETRÂND CORTINA DE FIER A COMPANIEI BRI-
TISH EAST INDIA  

Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui 

Dumnezeu. Fără credință, dorința de a duce Evanghelia în 

Birmania n-ar fi văzut lumina zilei, pentru simplul motiv 
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că primul obstacol a fost impenetrabil, omenește vorbind. 

Dar toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu. Compania 

British East India avea atât dorința cât și puterea de a ține 

toți misionarii departe de teritoriul pe care îl avea sub stă-

pânire14. Acesta a fost și motivul pentru care William Ca-

rey a trebuit să plece la Serampore, o mică enclavă în pro-

prietatea danezilor. Compania nu dorea ca băștinașii să 

aibă acces la ideile occidentale, pentru că astfel s-ar fi obiș-

nuit cu ideile false ale egalității în drepturi sau cu alte obi-

ceiuri care ar destabiliza situația curentă, care le aducea 

profituri comerciale fabuloase. Părea că un zid impenetra-

bil de fier era construit în jurul acestor zone de egoism și 

lăcomie. Eficiența acestui obstacol avea curând să fie des-

coperită de tânăra familie. Imediat ce au ajuns la Calcutta, 

li s-a ordonat de către Compania East India să se întoarcă 

acasă. 

În timpul celor 5 luni de călătorie pe mare, Adoni-

ram s-a dedicat unui studiu detaliat cu privire la botez. El 

plecase în acest studiu de la întrebarea legată de cum o sa 

procedeze el cu noii convertiți. El era de asemenea preocu-

pat cum să apere paedobaptismul15 când a fost în compa-

nia misionarilor baptiști englezi la Serampore, care prac-

ticau botezul credinciosului. În fapt, misionarii baptiști 

de la Serampore aveau obișnuința de a nu avea dispute cu 

misionarii care aveau alte puncte de vedere cu privire la 
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acest subiect. Adoniram a citit orice a putut găsi de am-

bele părți pe această temă. Ann a declarat cu fermitate că 

nimic nu ar putea să schimbe înțelegerea pe care ea o avea 

privind botezul. A și folosit orice argument pentru a-l opri 

pe Adoniram să își schimbe părerea. Dar în final ea însăși 

a ajuns în punctul în care a adoptat înțelegerea baptistă 

asupra botezului. Această schimbare a condus la un ade-

vărat seism, pentru că tot sprijinul lor ca misionari avea 

să le fie retras, și nu aveau nici o idee dacă și ce fel de spri-

jin ar fi putut primi din partea baptiștilor. Adoniram și 

Ann le-au cerut misionarilor baptiști să îi boteze. La două 

zile după botez, Ann le scria părinților ei, “Renunțarea la 

părerile noastre anterioare ne-a adus mai multă suferință 

decât orice ni s-a întâmplat până acum în viețile noas-

tre.”16 Într-o scrisoare către un prieten, William Carey 

scria, “La sosirea lor în Bengal, Fratele și Sora Judson au 

fost botezați. Judson a predicat cea mai bună predică pe 

care am auzit-o vreodată cu privire la botez, și pe care am 

de gând să o tipăresc.”17  

Între timp, Compania East India îi hăituia pe ame-

ricani. Singura modalitate de a scăpa de o întoarcere for-

țată în Anglia sau America a fost să plece cu vaporul în Ma-

uritius. După o călătorie de 7 săptămâni, au ajuns acolo, 

dar au aflat vestea tristă că Harriet, în vârstă de 18 ani, 

murise împreună cu primul ei bebeluș. 
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Luther Rice, cunoscut ca fiind cel mai puternic apă-

rător al paedobaptismului, a cercetat și el acest subiect, și, 

ca urmare, și-a schimbat părerea și a fost botezat ca și cre-

dincios. Datorită unei boli de ficat, a fost constrâns să se 

întoarcă în America. Acolo, el a devenit un neobosit susți-

nător al misiunii externe. Impactul lucrării lui asupra de-

nominațiilor baptiste din America a fost imens. Rice era 

un predicator extrem de eficient, și călătorea oriunde era 

invitat. El a trecut râuri, s-a aventurat prin furtuni de ză-

padă, a îndurat arșița, a scăpat de bandiți și indieni sălba-

tici, și și-a cheltuit în mod constat toată energia pentru ca-

uza misionară. A ajuns să bată cu 3 mile recordul de 90 

mile al lui John Wesley la distanța parcursă călare într-o 

singură zi18. Prin lucrarea lui Rice s-a strâns suportul fi-

nanciar generos și esențial de care depindea atât de mult 

echipa de misionari. 

Adoniram și Ann au plecat apoi cu vaporul din Ma-

uritius la Madras. Pentru a nu fi detectați, ei s-au îmbarcat 

pe un vas portughez, care a călătorit apoi direct la Ran-

goon. Zidul de fier al Companiei East India fusese spart.  

CONFRUNTÂND TEROAREA UNUI GUVERN DESPO-
TIC 

Guvernul birmanez era anarhic și tiranic, fiind al-

cătuit pe bazele unui despotism neîngrădit. Împăratul era 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 25 = 

considerat suprem în puterea pe care o avea asupra oame-

nilor. Torturile și execuțiile în masă țineau populația în 

supunere totală. Nu era permisă nici o depărtare de la Bu-

dism. Unul sau doi preoți catolici făcuseră lucrare impli-

când un număr foarte mic de străini care se aventuraseră 

în acest regat exotic, dar un birmanez solitar care a îndrăz-

nit să pretindă că s-a convertit la catolicism cu câțiva ani 

în urmă a fost bătut până aproape de moarte. Viața i-a fost 

salvată datorită intervenției unui străin care a insistat că 

omul acela era nebun, și astfel i-a fost permis să plece în 

exil.  

Liderii din Birmania erau peste măsură de aro-

ganți. Funcționarii statului era deznădăjduit de corupți. 

Când țara a intrat în război cu britanicii, liderii nu aveau 

nici cea mai vagă idee despre puterea militară și nu erau 

experimentați să aibă de-a face cu împotriviri. Ei și-au 

imaginat în zadar că britanicii vor fi ușor de distrus. 

Atunci când au fost înfrânți de aceștia în război, mai mulți 

comandanți birmanezi au fost executați prin decapitare 

în doar câteva ore de la sosirea lor în capitală19. 

William Carey a fost astfel capabil să ofere tinerilor 

misionari americani o evaluare exactă a regimului din Bir-

mania. Fiul său Felix locuise acolo timp de 4 ani. Felix a 

fost singurul care a reușit să stea în Birmania, pe baza fap-

tului că se căsătorise cu o birmaneză atrasă de Europa. Cu 

multe greutăți, Felix și un misionar pe nume Chater și-au 
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început lucrarea în 1807. Ei au reușit să își aranjeze o casă 

mare și bine dotată, situată pe un teren de aproape un hec-

tar. Proprietatea, situată la aproape o jumătate de milă de 

orașul Rangoon, era înconjurată de ziduri și avea o livadă 

mare. Felix avea avantajul studiilor medicale, el fiind pri-

mul care a introdus vaccinurile în Birmania. Ca și tatăl 

său, a fost capabil să își obțină venituri din surse seculare. 

Felix a supraviețuit cu bine în Rangoon. Din cei 3 

misionari care i s-au alăturat, unul a murit de febră și cei-

lalți doi au fost forțați să se retragă din motive de sănă-

tate. Felix a reușit și să stabilească relații bune cu oficialii 

și cu oamenii simpli. Era un lingvist priceput și a tradus 

Evanghelia după Matei în limba birmaneză20. Dacă luăm 

în considerare condițiile de atunci, ar trebui să avem sim-

patie și să luăm cu precauție criticile care i se aduc lui Felix 

Carey. Tatăl său s-a plâns de faptul că Felix și-a părăsit 

munca misionară pentru postul de ambasador. Totuși, 

Judson a urmat aceeași metodă de a căpăta favoarea con-

ducătorilor de acolo. Judson însuși a fost implicat în expe-

diții diplomatice și apoi în muncă diplomatică de negoci-

ere a tratatului de pace cu britanicii, după ce Birmania a 

fost învinsă în război. El a lucrat ca traducător în această 

muncă esențială de negociere. Era motivat de speranța 

asigurării libertății religioase ca parte a noii constituții, 

deși în acest sens rezultatul final l-a dezamăgit foarte 
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mult. În ce privește implicarea ca misionar în politică, rea-

litatea este că, în afara misionarilor, nu era nimeni altci-

neva prin preajmă care să aibă și abilitățile de limbă și în-

țelegerea antropologică necesară. Guvernul britanic a răs-

plătit generos această muncă.  

La sosirea lor în Birmania, Adoniram și Ann au re-

ușit să ajungă la proprietatea misionară din Rangoon, în-

ființată de Felix Carey. Astfel, au fost scutiți de truda de a 

găsi o locuință unde să stea. Felix a decis apoi să își mute 

misiunea în capitala provinciei Ava, lucru care a condus la 

cel mai mare dezastru care poate fi conceput omenește, 

când barca lor s-a răsturnat și el a pierdut totul – pe soția 

sa, cei trei copii și toate averile lor, printre care și traduce-

rile sale. Chiar și el a scăpat ca printre urechile acului de 

moarte, fiind salvat de alții, dar mulți, printre care și ma-

joritatea servitorilor lui, au pierit înecați.  

Când familia Judson s-a stabilit la Rangoon, prima 

lor prioritate a fost să capete fluență în vorbire. Adoniram 

s-a decis de la început să traducă întreaga Biblie în limba 

birmaneză. În paralel cu aceasta, el a lucrat la un manual 

de gramatică birmaneză, care în timp a devenit foarte cu-

noscut, fiind un instrument foarte bun de alfabetizare, de 

numai 76 pagini. Mai târziu, el s-a concentrat asupra alcă-

tuirii unui dicționar Birmanez-Englez. Scrierea birma-

neză era un fel de scriere formată din cercuri complexe, 
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fără semne de punctuație; fără cuvinte separate, fără îm-

părțirea pe paragrafe sau fraze, ci pur și simplu un șir nes-

fârșit de cerculețe aparent identice. Către finele vieții sale, 

Judson s-a străduit cu mult succes în studiile sale lingvis-

tice.  

Odată ce au reușit să stăpânească suficient limba, 

următorul pas a fost să treacă la evanghelizare. Una din 

principalele metode utilizate era să construiască un zahat. 

Acesta era un fel de cort de aproape 10 metri lățime, ridi-

cat pe niște pari la aproape 1,5m deasupra nivelului solu-

lui, cu o verandă în față și două camere în spate. Folo-

sindu-se de verandă, misionarul putea să invite pe trecă-

tori să se odihnească puțin și să intre în discuții. Aceste za-

hat erau obișnuite printre practicanții budismului.  

Familia Judson a sosit la Rangoon în 1813, dar pri-

mul lor convertit, Moung Nau, a fost botezat abia în anul 

1819. Dacă ne gândim că Felix Carey venise aici în 1807, 

practic acesta era primul convertit birmanez după 12 ani. 

Apoi mai târziu în 1819, alți doi birmanezi au fost bote-

zați. Prima întâlnire de rugăciune a creștinilor birmanezi 

a început cu acest nucleu, și imediat interesul a crescut 

față de ei. Cu toate acestea, era inevitabil ca activitățile 

evanghelistice ale soților Judson să nu ajungă la cunoș-

tința oficialilor locali. Aceștia erau responsabili în totali-

tate față de împărat, față de care se și temeau foarte mult. 
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De aceea, oamenilor le era foarte frică să se asocieze cu mi-

sionarii. Noul Testament nu se ferește să ne vorbească 

despre costul uceniciei. Calea mântuirii este prin pocăință 

față de Dumnezeu și credință în Domnul Isus Hristos. În 

Birmania, situația era că dacă te pocăiai și credeai, aveai 

de înfruntat o moarte îngrozitoare. Chiar și credincioșii 

maturi tremură la gândul torturii și a morții. Era foarte 

mult să ceri așa ceva de la o mână de oameni proaspăt con-

vertiți care veneau dintr-o societate complet străină. Jud-

son și-a dat seama că în lipsa unei încercări de a câștiga 

bunăvoința împăratului, progresul lucrării avea să fie pu-

ternic restricționat.  

Adoniram a luat decizia curajoasă să se urce în 

barcă și să meargă în sus pe râul Irrawaddy. Această am-

barcațiune măsura 10 m lungime și 2 m lățime. Era însoțit 

de 16 persoane, inclusiv misionarul Colman. Un englez 

era însărcinat cu securitatea lor. Arma lui era o espingolă, 

necesară pentru a ține la distanță hoții. 10 barcagii și 3 

alte persoane erau însărcinate cu diferite aspecte ale călă-

toriei. În ciuda dificultăților foarte mari, au obținut audi-

ență la împărat. Protocolul corect a fost respectat cu scru-

pulozitate, dar misiunea a eșuat, dovedindu-se inutilă și 

periculoasă. Împăratul i-a privit cu dispreț pe religioșii 

străini și și-a bătut joc de învățătura lor.  

Când Adoniram s-a întors, el a fost încurajat să 

vadă că cei 3 convertiți nu s-au speriat de eșecul călătoriei 
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sale la Ava. Ei și-au reafirmat credința în Hristos indife-

rent care urmau să fie consecințele, dar Adoniram era su-

părat de starea precară de sănătate a lui Ann. În acea peri-

oadă, ea a fost constrânsă de situație să se întoarcă în 

America pentru tratament medical. Imediat după plecare 

ei (și ea avea să se întoarcă abia după 2 ani), au sosit în Bir-

mania medicul misionar Jonathan Price și soția sa. 

Doamna Price, o tânără soție, a trăit doar 5 luni în Birma-

nia, fiind îngropată lângă Roger Judson, care murise la 

vârsta de 8 luni. Abilitățile mediale ale doctorului Price au 

devenit în curând foarte cunoscute, iar vestea cu privire 

la priceperea lui, în special în ce privește operațiile de ca-

taractă, au ajuns la împăratul din Ava. În mod ironic, unul 

din titlurile împăratului era “Ochi de Aur”. El a poruncit 

ca Dr. Price să fie adus la el. Astfel, Judson a plecat în a 

doua sa călătorie în amonte pe râul Irrawaddy, de data 

aceasta însoțit de Dr. Price. 

Împăratul nu era deloc interesat de Judson, însă pe 

Price îl considera util. Această vizită a condus la legarea 

unei prietenii între sora împăratului și soțul ei. În decur-

sul uneia din discuțiile împăratului cu Judson și Price, în 

prezența altor doi englezi, împăratul a început să îl chesti-

oneze îndeaproape pe Judson. Era ca și cum ai fi mers pe 

buza prăpastiei. Judson relata această întâmplare în jur-

nalul său astfel: 
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Împăratul m-a întrebat despre birmanezii care au adoptat 

religia mea. “Sunt aceștia birmanezi cu adevărat? Se îm-

bracă ei la fel ca toți ceilalți birmanezi?”  

Am avut și ocazia să îi spun că am predicat în fiecare du-

minică.  

“Ce? În Birmania?” 

“Da.” 

“Hai să te aud cum predici.” 

Am ezitat pentru o clipă. Un oficial care era alături de îm-

părat mi-a repetat ordinul. 

Atunci am început cu a descrie închinarea care este atri-

buită slavei lui Dumnezeu, apoi am afirmat poruncile Legii 

și chemarea Evangheliei; apoi m-am oprit. 

“Continuă!” a spus un alt oficial.  

Întreaga audiență păstra o tăcere profundă. Am conti-

nuat cu câteva fraze declarative privind perfecțiunile lui 

Dumnezeu, moment în care curiozitatea împăratului a 

ajuns să fie satisfăcută și m-a întrerupt.  

În decursul celei de-a doua vizite, ușa capitalei din Ava era 

deschisă. Fiind impresionat de serviciile Dr. Price oferite în 

capitală, împăratul i-a dat permisiunea să cumpere o pro-

prietate în oraș unde să își continue lucrarea medicală. Bi-
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sericuța de la Rangoon crescuse la 18 membri botezați. În-

tre timp, sosiseră mai mulți misionari pentru a întări lu-

crarea. Se deschisese astfel calea pentru înființarea unei 

misiuni în orașul regal din Ava21. 

Dedicarea lui Judson a strălucit în vizitele sale cu-

rajoase la împărat. Scopul lui era în mod clar să înlăture 

norul de frică ce stăpânea peste oameni și care îi izolase de 

mesajul mântuirii veșnice. Biograful său, Francis Way-

land, a relatat cele două vizite la Ava cu interes, dar și-a 

exprimat dezacordul. Era clar că Wayland nu era de acord 

cu principiul de a căuta să obțină permisiunea conducerii 

țării pentru a promova Evanghelia. El își susținea opinia 

folosindu-se de situațiile din cartea Faptelor Apostolilor și 

exemplele apostolilor22.  

Oricare ar fi fost abordarea în această chestiune, 

principiile regnum potentiae și regnum gratiae se aplică. Ie-

hova domnește. El domnește cu putere asupra conducăto-

rilor civili (regnum potentiae), și El domnește cu har întru 

mântuire (regnum gratiae). Psalmul 2 rezonează cu adevă-

rul că Iehova este în control asupra tuturor lucrurilor. “Tu 

le vei zdrobi cu un toiag de fer, și le vei sfărâma ca pe vasul 

unui olar.” El domnește peste pământ. El este protecția 

noastră și El stăpânește cu putere, având control peste toți 

împărații și autoritățile de pe pământ, iar aceasta este ceea 

ce noi denumim regnum potentiae. Când Pilat i-a spus lui 

Isus, “Nu știi că am putere să Te răstignesc, și am putere 
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să-Ți dau drumul! „N-ai avea nici o putere asupra Mea”, i-

a răspuns Isus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus.”” (Ioan 

19:10-11).  

Domnul stăpânește și în răscumpărare. “Cere-Mi, 

și-Ți voi da neamurile de moștenire, și marginile pămân-

tului în stăpânire!” (Ps. 2:8). Iehova domnește în har, reg-

num gratiae – El va da neamurile Fiului Său.  

ÎNDURÂND TORTURILE ÎNCHISORII  

Întoarcerea lui Ann după șederea ei timp de doi ani 

în Anglia și America i-a înviorat inima lui Adoniram. În 

timp ce a fost departe de el, ea a fost folosită într-un mod 

minunat în locurile pe unde a umblat pentru a crește inte-

resul altora pentru lucrarea misionară. Imediat după în-

toarcerea sa, cei doi au început să își organizeze mutarea 

la Ava. Nici nu își imaginau ei că o furtună de proporții co-

losale avea să se năpustească asupra lor personal și asupra 

lucrării în ansamblu. Evenimentele care începeau să se 

desfășoare aveau să intre în galeria marilor drame ale ex-

perienței misionare.  

Cumpărarea unei proprietăți adecvate în Ava s-a 

dovedit o experiență dificilă. Chiar atunci când lucrurile 

păreau să se așeze la locul lor, a sosit știrea șocantă că 

aproape 5.000 de soldați britanici au atacat și capturat 

orașul Rangoon. Birmanezii fuseseră umiliți, ei, care erau 
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un popor mândru. Liderii au devenit furioși, și au dat vina 

pentru înfrângerea lor pe spionii care au colaborat cu duș-

manul. Dar soții Judson erau americani, nu englezi. To-

tuși, pe neașteptate, la 8 Iunie 1824, Adoniram a fost ares-

tat cu violență și târât în închisoare. Motivul? Se descope-

rise că recent el primise bani printr-o bancă engleză în In-

dia. Aceasta era o procedură normală în acea vreme, dar 

pentru birmanezi, acest lucru a fost interpretat ca dovada 

de netăgăduit a colaborării lui cu dușmanii. Condițiile 

crude din închisoarea în care Adoniram a fost aruncat 

sunt dincolo de orice descriere – era o închisoare a morții. 

O sută de prizonieri erau înghesuiți într-o singură ca-

meră, fără ferestre. Cei care administrau închisoarea erau 

ucigași, care fuseseră scutiți de pedeapsa capitală cu con-

diția ca să slujească drept cei care executau la moarte pe 

alții. 

Vreme de un an și 7 luni după aceasta, Adoniram a 

îndurat tortura de a fi închis și imobilizat cu cătușe de fier; 

timp de două luni a purtat cinci cătușe, nouă luni trei că-

tușe, și șase luni una singură. Adesea a fost pe punctul de 

a fi executat și se gândea frecvent la faptul că va muri din 

cauza febrei. Prizonierii trebuiau să fie hrăniți de prieteni 

sau rude, altfel aveau să moară de foame. Adoniram n-ar 

fi supraviețuit acestui chin fără grija constantă a soției 

sale Ann. Ea și-a petrecut timpul pregătind mâncare și 

ajutându-l, ca și pe Dr. Price. Oricând era posibil, ea îi ajuta 
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și pe alți prizonieri să primească ajutor. Ea a insistat în 

mod continuu față de autorități să permită eliberarea so-

țului ei pentru îmbunătățirea stării de sănătate. În tot 

acest timp ea avea grijă și de Maria, un copilaș, și a adoptat 

alte două fetițe23. 

Autoritățile corupte din Birmania au hărțuit-o 

continuu pe Ann. Ei căutau să profite de necazurile ei și îi 

cereau mereu mită. La câteva luni de la încarcerare, Ann a 

primit permisiunea de a aduce cu ea în închisoare o mică 

încăpere confecționată din bambus. Acest lucru s-a sfârșit 

însă repede în momentul când toți prizonierii s-au înghe-

suit în această încăpere, atunci când li s-a sugerat că vor fi 

executați cu toții. Totuși, toți au scăpat cu viață.   

După aceea, prizonierii au fost surprinși să vadă că 

la închisoare a fost adus un leu într-o cușcă. Împăratul era 

cunoscut pentru faptul că își iubea leul. Dar ei și-au dat 

seama imediat că leul era simbol englez, și așa leul împă-

ratului a căzut în dizgrație. Probabil că și leul se dăduse de 

partea britanicilor! Așa că a fost trimis și el la închisoare! 

Inevitabil, leul a ajuns să moară de foame, iar când câinii 

au pătruns în cușca lui, l-au devorat pentru că el era prea 

slăbit ca să îi mai poată omorî. Adoniram a cerut apoi per-

misiunea de a folosi cușca leului ca și casă proprie. Cerința 

sa a fost refuzată, însă pledoaria lui Ann a avut succes. 

Cușca leului a fost transformată într-o cameră unde 

Adoniram putea să se simtă mai bine.  
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Între timp, se declanșase un război total. Birmane-

zii fuseseră în stare să adune o armată numeroasă. Ei nici 

nu se îndoiau că victoria împotriva britanicilor urma să 

fie scurtă și ușoară. Generalul lor era unul pe nume Ban-

doola, care era considerat invincibil, dar care a fost ucis în 

război imediat. Astfel, era nevoie de un nou general. Su-

perstițioși fiind, liderii din Birmania credeau că un om 

rău, cunoscut cu numele “Pakan Woon”, avea puteri ex-

traordinare. În realitate, Pakan Woon era un personaj de-

monic. Desemnarea sa la comanda supremă a fost văzută 

de toți străinii ca un lucru îngrozitor. Nefiind restricțio-

nat, Pakan Woon ar fi putut să îi ucidă pe toți imediat! La 

scurt timp după aceasta, el a ordonat ca toți prizonierii să 

fie legați unul de altul cu funii și duși cu forța la Oung-

penla, un loc izolat la circa 15 km nord de Ava. Condițiile 

acestui marș s-au dovedit fatale pentru unul din prizoni-

eri. Pentru Adoniram, era o situație de agonie. A supravi-

ețuit numai cu ajutorul generos al tovarășilor lui de sufe-

rință. Întrucât nu mai era loc la Oung-penla, prizonierilor 

li s-a permis să muncească pentru a-și îmbunătăți situa-

ția. 

Ann l-a urmat imediat pe Adoniram la Oung-penla. 

Acolo, ea a reușit să închirieze o mică încăpere de la unul 

din cei închiși acolo. Ann era deja epuizată de conflict, și 

pe deasupra nu putea să o hrănească pe micuța Maria. 

Dând cadouri temnicerilor, a obținut permisiunea ca 
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Adoniram să iasă din închisoare și să își ia copilașul vlă-

guit, cerșind lapte de la mamele care aveau prunci de ace-

eași vârstă.  

La ceva timp după ce prizonierii au fost duși la în-

chisoarea de la Oung-penla, Pakan Woon a fost găsit vino-

vat de înaltă trădare și executat imediat. El furase 10% din 

avansul dat celor 50.000 de militari care se adunaseră 

pentru a lupta împotriva britanicilor. Motivul pentru care 

Pakan Woon mutase prizonierii la Oung-penla fusese ca 

să îi execute pe toți și să fie el însuși martor la execuție. 

Dar pe măsură ce armata britanică avansa către Ama-

poora, capitala zonei, tratativele de pace începuseră să 

aibă loc cu guvernul birmanez, care a respins orice propu-

nere de pace în repetate rânduri. Această atitudine recal-

citrantă a condus la alte cuceriri militare în zona birma-

neză, și i-a adus pe soldații britanici din ce în ce mai 

aproape de capitală. Devenise clar pentru birmanezi că în-

frângerea totală era o realitate. Adoniram și Dr. Price au 

devenit extrem de valoroși ca traducători în legătură cu 

interesele britanicilor. Din acest motiv, s-a ordonat elibe-

rarea lor finală.  

De data aceasta, aflându-se la capătul puterilor, 

Ann a căzut victimă la ceea ce noi astăzi credem că era me-

ningită cerebrală. Iată cum își descria ea suferința: 
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Febra a răbufnit cu putere și fără intermitențe. Am început 

să mă gândesc că voi părăsi lumea aceasta, și am încredin-

țat-o pe draga mea Maria în grija unei femei portugheze. 

Îmi pierdusem mințile și eram insensibilă la tot ce se întâm-

pla în jurul meu. În această perioadă îngrozitoare, Dr. Price 

fusese eliberat din închisoare, și, auzind de suferința mea, 

a obținut permisiunea de a veni să mă consulte. Atunci mi-

a spus că starea mea era una dintre cele mai deznădăjduite 

din tot ce văzuse el până atunci, și că nu credea că voi su-

praviețui mai mult de câteva ore. Părul de pe cap îmi fusese 

ras, capul și picioarele îmi erau pline de bășici, iar Dr. Price 

i-a spus unui slujitor bengalez care mă îngrijea să încerce să 

mă convingă să mă hrănesc câtuși de puțin, lucru pe care 

eu l-am refuzat cu încăpățânare timp de mai multe zile. 

Unul din primele lucruri pe care mi le amintesc a fost să văd 

pe acest slujitor credincios stând lângă mine, încercând să 

mă convingă să iau puțin vin și apă. Eram atât de doborâtă 

de boală, încât vecinii birmanezi care veniseră să mă vadă 

murind, au spus, “E moartă; nici împăratul îngerilor dacă 

ar veni nu ar mai putea să o recupereze”24. 

În biografia lui Judson, Francis Wayland o portre-

tizează foarte frumos pe Ann Judson, spunând că Adoni-

ram n-ar fi supraviețuit “dacă acest înger nu i-ar fi slujit.”  

“Doamna Judson”, scria Wayland, “trebuie să fie desem-

nată ca una din cele mai remarcabile femei la vârsta ei. Ea 

era singura femeie europeană din Ava și singurul străin 

care nu fusese trimis în închisoare. Cu excepția a 20 de zile 

după nașterea copilului lor, ea și-a dedicat în întregime 
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timpul alinării suferințelor soțului ei și a celorlalți prizo-

nieri. Foarte bună cunoscătoare a limbii birmaneze și o 

prezență care impunea respect până și din partea acestor 

barbari, înconjurată într-o atmosferă morală în care a pă-

șit neafectată în mijlocul unui oraș ostil, fără un protector 

pământesc, Ann a fost mereu caracterizată de toți ceilalți 

ca fiind îngerul păzitor al acelui grup de oameni în sufe-

rință.”25 

Când ne gândim că în această perioadă de încarce-

rare, 7 din cei 8 soldați britanici închiși au murit din cauza 

relelor tratamente, rămânem uimiți că Adoniram a supra-

viețuit.  

Cum l-a afectat pe Judson această suferință? Fiind 

dedicat lucrării pe viață, el a gândit-o în termenii progre-

sului. La un moment dat a luat în considerare să ia un va-

por să se întoarcă acasă pentru a se recupera. Dar un acord 

de pace era necesar, iar implicarea lui în aceasta era de ne-

evitat. El a sperat mult că influența sa și a Dr. Price va face 

ca în noua constituție să fie inclusă o clauză cu privire la 

libertatea religiei. Una din principalele griji pe care el le-a 

avut în închisoare a fost siguranța traducerii Noului Tes-

tament la care el lucrase. Ann păstrate prețioasa lui 

muncă ascunzând-o într-o pernă pe care a cusut-o în inte-

rior, și pe care i-a dus-o la închisoare. Era lucrarea vieți 

sale. Când s-a petrecut mutarea prizonierilor la Oung-

penla, perna a trebuit lăsată în prima închisoare. Gândul 
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că lucrarea sa se pierduse îl chinuia! Dar Domnul i-a auzit 

rugăciunile. La momentul când a avut loc mutarea, perna 

lui Adoniram a fost aruncată la gunoi, dar la doar câteva 

ore după aceea Moung Ing, ucenicul lui credincios, a mers 

să vadă zona, a găsit perna, și a păstrat-o.  

Providența lui Dumnezeu este admirabilă. Judson 

și Dr. Price s-au străduit să stabilească condiții pașnice 

pentru răspândirea Evangheliei în Birmania. Singura spe-

ranță pentru condiții mai bune stătea la dispoziția împă-

ratului. Tocmai în acest moment în istorie, Domnul a in-

tervenit – britanicii au cucerit Birmania în întregime. 

Odată cu aceasta, s-a instituit respectarea legii, ordinea și 

stabilitatea. După instalarea dominației britanice, scriind 

acasă, Ann descria așteptările viitoare pentru lucrarea mi-

sionară ca fiind strălucitoare26. Un rezultat colateral al 

acestei expansiuni a imperiului britanic fusese așadar cre-

area unei mantii de protecție, lucru care contrasta drama-

tic cu legile și modalitatea de conducere deznădăjduit de 

despotică, crudă, și tiranică a legilor tribale din Birmania.  

În termeni spirituali, următoarea etapă din viața 

lui Adoniram avea să fie și mai agonizantă decât perioada 

din închisoare. După o scurtă perioadă petrecută împre-

ună, el a renunțat să mai ajute în negocierile de la Ava, în 

timp ce Ann a călătorit la Amherst, în sudul țării. Amherst 

era cartierul noii administrații britanice. Războiul condu-

sese la risipirea bisericii din Rangoon.  
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După câteva luni, Adoniram a primit o scrisoare cu 

un sigiliu negru pe ea. El știa că fetița lor, Maria, se zbătea 

între viață și moarte. Când a primit scrisoarea, a știut că 

aceasta avea să îi aducă anunțul sfâșietor al morții ei. Cu 

toate acestea, Adoniram a fost complet copleșit de durere 

când a citit că, de fapt, Ann murise. Mai mult ca orice altă 

lovitură primită în viață, aceasta amenința să îl clatine. 

Efectele acestui șoc l-au marcat mulți ani din acel mo-

ment.  

O altă lovitură avea să vină în curând, anunțându-

l moartea micuței Maria. Primul copil al lui Adoniram și 

Ann se născuse mort în perioada când ei încercau să pă-

trundă prin zidul de fier al Companiei British East India. 

Al doilea, Roger, a trăit numai 8 luni și a fost îngropat în 

Rangoon. Agonia lui Adoniram este prezentată într-o scri-

soare trimisă mamei lui Ann:  

Dragă Mamă Hasseltine – Micuța mea Maria odihnește 

alături de iubita sa mamă. Necazurile la care a fost supusă 

timp de mai multe luni s-au dovedit incurabile. A avut 

parte de cele mai bune îngrijiri medicale și de grija deose-

bită a Dnei Wade care ar fi fost în stare să o depășească 

chiar pe mama sa. Dar toate eforturile noastre, și rugăciu-

nile și lacrimile noastre n-au putut opri această boală 

crudă; lucrarea morții a mers înainte și, așa cum aceasta 

frânge inima părinților, ea a încetat să mai respire pe 24 a 

lunii, la ora 3 după amiază, la vârsta de doi ani și trei luni. 
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Când și-a închis ochii încețoșați și și-a lipit buzele ei deco-

lorate, când a venit peste ea atingerea întunecată a morții, 

și-a împreunat mânuțele pe pieptul ei rece. În dimineața 

următoare, i-am aranjat pentru ultima dată patul în mica 

încăpere care stă alături de mormântul singuratic al ma-

mei sale. Alături, ele se odihnesc acum cu nădejde, sub co-

pacul speranței (hopiá) care le adăpostește mormintele; și 

am convingerea că duhurile lor se bucură împreună după o 

separare scurtă de exact șase luni. Iar eu sunt lăsat singur 

în această lume. Draga mea familie a fost îngropată; unul 

în Rangoon și două în Amherst. Ce îmi mai rămâne aici de-

cât să fiu mereu pregătit să le urmez celor dragi ai mei care 

au plecat în lumea aceea binecuvântată?27 

Ann a murit pe 24 Octombrie 1826, iar Maria pe 24 

Aprilie 1827. Ultima dorință a lui Ann, pe care a lăsat-o 

asistentei medicale pentru soțul ei, era ca el să nu fie ni-

ciodată de acord să părăsească lucrarea misionară pentru 

a lucra pentru guvernul Marii Britanii, ci să se dedice în to-

talitate lucrării de misiune28. Preocuparea lui Ann era le-

gitimă, pentru că atât Dr. Price cât și colegul său misionar 

Hough își dăduseră demisia din lucrarea misionară și in-

traseră în serviciul guvernului britanic29. 

În același an, Adoniram scria următoarele cuvinte 

surorilor lui Ann: 
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Moartea își bate joc de noi și ne face praf cele mai mari do-

rințe pe care le avem, și ne ia chiar și viețile noastre. Ce ti-

ran îngrozitor acest copil și aliat al păcatului! Continuă-ți 

acum lucrarea și fă ce știi mai bine să faci. Dar va veni și 

vremea ta, pentru că ultimul vrăjmaș care va fi distrus va 

fi moartea. Da, tu, putere îngrozitoare, vei fi și tu devorată 

și vei muri. Atunci angelica mea Ann, blândul meu Roger, 

cu ochii lui albaștri, și delicata, iubitoarea și drăguța mea 

Maria – venerabilul meu tată, voi, surorile mele dragi, care 

încă sunteți în viață, părinții mei de asemenea, și sper și eu, 

deși sunt cu totul nevrednic, cu toții vom fi înviați din pu-

terea morții și a mormântului. Atunci vom ști cu siguranță 

că nu vom mai muri niciodată, ci vom face ca Raiul să ră-

sune de cântece de laudă pentru El, Cel care ne-a iubit și ne-

a spălat de păcale noastre prin chiar sângele Său. 

Deși era mângâiat de aceste adevăruri, lupta care se 

dădea în interiorul său era intensă. A devenit singuratic și 

izolat. Înainte, el se bucura de prietenia excelentă a co-

mandantului armatei britanice, Sir Archibald Campbell. 

Cu toate acestea, el a încetat să mai petreacă timp cu 

acesta și cu alți ofițeri ai armatei engleze30. A căutat să re-

nunțe la orice activitate care avea de-a face cu mândria. A 

trimis și o scrisoare de curtoazie la Universitatea Brown, 

respingând titlul de onoare care îi fusese oferit cu cinci ani 

în urmă. A distrus scrisorile primite de la oficialii brita-

nici, prin care era felicitat pentru lucrarea de traducere și 

pentru contribuția sa la încetarea războiului. Economi-

sind de-a lungul vieții, Adoniram acumulase o sumă de 
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bani considerabilă, la care se adăugau darurile oferite de 

prieteni și câștigurile sale normale. La un moment dat, el 

a scris Comitetului de Misiune, anunțându-i că își donează 

toți banii pentru lucrări de misiune31. 

În această perioadă de întristare, Adoniram a hotă-

rât să înceteze timp de o lună orice fel de activitate și s-a 

retras în singurătate totală într-un cort din bambus în 

plină junglă. În această “mănăstire”, el s-a dedicat rugă-

ciunii și traducerii Scripturii. Dar tot aici și-a săpat un 

mormânt. În unele nopți se așeza pe marginea lui și se 

imagina stând în el. Singura greșeală serioasă în doctrina 

lui, sub forma unei doctrine a sfințirii distorsionată, a ie-

șit atunci la iveală. Acest dezechilibru a condus la o spirală 

introspectivă în viața sa, dar despre acest lucru vom dis-

cuta un pic mai târziu în această lucrare. Frații lui birma-

nezi se temeau ca nu cumva să fie ucis în jungla înțesată 

de tigri. Un diacon credincios, Ko Dwah, a înfruntat peri-

colele, și-a urmat învățătorul și și-a construit în secret un 

loc în spatele cortului și a stat acolo la adăpost. Băștinașii 

considerau acel loc ca fiind atât de periculos, încât au 

ajuns să creadă că supraviețuirea lui Judson a fost un fel 

de repetare a minunii cu Daniel în groapa cu lei (vezi Dan. 

6:16-24). Judson a stat în izolare completă timp de 40 de 

zile, timp în care s-a hrănit numai cu câteva porții neîn-

semnate de orez32. 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 45 = 

Această perioadă a fost cea mai dureroasă din ex-

periența misionară a lui Adoniram. Cu toate acestea, el a 

reușit să o parcurgă cu bine. Nu a vrut să se dea bătut, pen-

tru că își dedicase viața misiunii. Chemarea la lucrare a 

fost ceea ce l-a scos din acea izolare completă și din depre-

sie severă. Și-a continuat apoi lucrarea de traducere a Bi-

bliei. La câteva luni după moartea Mariei, a scris acasă (pe 

21 Iunie 1827), făcând apel la nevoia de misionari în Siam, 

susținând-o cu argumente solide33. Viziunea sa nu s-a 

stins, pentru că se dedicase acesteia cu toată ființa lui. 
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3 
SEMĂNÂND ȘI SECERÂND 

 

Dacă ne uităm la lucrarea misionară a lui Carey și a 

lui Judson în perspectivă, observăm că la ambii a existat o 

perioadă inițială de semănare a Cuvântului, însă fără a 

avea vreo roadă. Apoi a venit primul semn al secerișului: 

un singur suflet. Apoi două sau mai multe. Odată pusă 

fundația, secerișul a continuat, și roadele au început să fie 

strânse. Acești pionieri ai misiunii s-au respectat unul pe 

altul și și-au respectat lucrătorii care i-au însoțit. De 

exemplu, Judson n-a făcut cunoscut faptul că a avut un 

prim convertit în Bengal decât după 8 ani, când William 

Carey a ajuns în India. Mai mult, el a atribuit acestea înce-

puturilor lucrării, cu 17 ani în urmă, când Dr. Thomas și-

a început misiunea aici, în 178334. 

Britanicii își stabiliseră cartierul general la 

Amherst, o localitate de numai 2.000 suflete, dar apoi au 

abandonat-o pentru a se stabili la Moulmein, la aproape 
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35 km către nord. Bine așezată pe malul râului, localitatea 

Moulmein avea o populație de circa 30.000 persoane. 

Adoniram a văzut nevoia de a se muta acolo și a decis să 

închidă lucrarea misionară din Amherst. Alături de cole-

gii lui misionari Wade, George și Sarah Boardman, recent 

sosiți din America, Adoniram a consolidat lucrarea misio-

nară din Moulmein. El a construit apoi un zahat în partea 

cea mai săracă a orașului, și acolo dădea învățătură zilnic. 

Apoi el a construit un al doilea zahat la Moulmein și al tre-

ilea într-o regiune învecinată. Credinciosul Moung i-a fost 

de foarte mare ajutor în lucrarea de la zahat. Numărul ce-

lor interesați a crescut și lucrarea s-a dezvoltat repede. 

După ce au primit învățătură, au stat de vorbă și au primit 

răspunsuri la întrebări, multe persoane și-au predat vie-

țile lui Hristos. În plus față de această activitate, Sarah 

Boardman și Dna. Wade au pus bazele unei școli pentru fe-

tele birmaneze.  

Lucrarea misionară a crescut semnificativ când 

George și Sarah Boardman s-au mutat în orașul Tavoy, de 

unde ei au început o lucrare printre cei din tribul Karen. 

Între timp, au sosit vești îmbucurătoare din Rangoon. Mi-

cuța biserică de 18 membri, răvășită de război, se reunea 

acum, fiind coordonată de unul dintre primii ei convertiți. 

Tha-e nu însetase să predice Evanghelia în tot acest timp, 

iar acum preluase coordonarea lucrării de re-înființare a 

bisericii.  
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Adoniram a călătorit imediat la Rangoon și l-a or-

dinat pe Tha-e ca primul pastor birmanez. El a plecat apoi 

într-o misiune de explorare pe râul Irrawaddy până la 

Prome, un oraș vechi. Acolo a lucrat timp de peste 3 luni. 

Această vizită s-a dovedit un succes, dar monopolul bu-

dist, exercitat prin puterea de influență a împăratului, s-a 

dovedit a fi o provocare la adresa înaintării acestei lucrări. 

Judson a fost apărat de Burney, administratorul englez al 

provinciei. Cu toate acestea, el a fost obligat să se re-

tragă35. Întorcându-se la Rangoon, Adoniram a fost încu-

rajat să vadă creșterea bisericii de aici.  

Din Maulmein, el a scris Comitetului de Misiune 

din America în Februarie 1831, anunțându-i de tragica 

moarte a lui George Boardman, care și-a pierdut viața într-

una din expedițiile sale la tribul Karen din junglă. Plân-

gând tragica pierdere, Adoniram a sugerat ca aceia care au 

tendința de a fi bănuiți că suferă de tuberculoză, să nu se 

gândească la lucrarea misionară. El observase că 4 bărbați 

misionari, inclusiv Dr. Price, care avea această boală, mu-

riseră, și notase și faptul că ei veniseră cu această sufe-

rință încă din America. Este interesant să observăm că 

abia în 1882 se reușise izolarea bacteriei mycobacterium 

tuberculosis (înrudită cu leprozia) de către germanul Ro-

bert Koch. Această descoperire a confirmat natura tuber-

culozei. Dar antibioticul care avea să trateze eficient tu-

berculoza (streptomicina) avea să fie descoperit abia în 
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1944. Judson a fost întotdeauna atent să își păstreze o 

condiție fizică bună. Acum, când avem descoperirile și cu-

noștințele în domeniul medical, putem privi în urmă și să 

înțelegem natura suferințelor acestor misionari. Unii 

aveau o rezistență naturală la această boală, dar cei care 

erau slăbiți de stres sau din lipsa nutriției adecvate erau 

mult mai vulnerabili36. 

În aceeași perioadă - Februarie 1831 - Judson a pu-

tut scrie că în anul 1830 fuseseră botezate  47 noi per-

soane: 12 la Maulmein, 7 la Rangoon și 28 la Tavoy. Cinci 

din cei 47 erau europeni. În această scrisoare, el a raportat 

progresul pe care îl făcuse la traducerea Vechiului Testa-

ment. În acel moment, începea să traducă Isaia. În ce pri-

vește situația generală, el scria următoarele: 

Cel mai important aspect al lucrării misionare din acest 

moment este un duh surprinzător de cercetare care este răs-

pândit pretutindeni, în toată zona. Uneori mă simt alar-

mat, ca o persoană care vede un vehicul uriaș începând să 

se miște și asupra căruia știu că nu știu să pot avea control. 

Casa noastră este frecvent înțesată de oameni, dar sunt ne-

voit să îi las în grija lui Moung En, unul din cele mai bune 

ajutoare, ca să îmi pot face timp pentru lucrarea de tradu-

cere.37 

Impresia pe care o avea cu privire la creșterea inte-

resului pentru Evanghelie era corectă. În decursul anului 

1832, au fost botezate 217 persoane. Dacă recapitulăm, 
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observăm că între anii 1819 și 1822 au fost botezate 18 

persoane, dar nici una în timpul războiului. Apoi în peri-

oada 1826-1827, doar două persoane, la Amherst. Din 

1828 s-a observat o creștere extraordinară: 353 noi cre-

dincioși din 1828 până în 1831. Apoi începând cu 1828, 

au urmat mulți alții. Ca și râul lui Ezekiel, apele au crescut 

(vezi Ezec. 47:5). Numai în anul 1836, au fost botezate 

1.144 persoane noi (54 la Maulmein, 91 la Tavoy, 206 la 

Rangoon, 7 la Ava)38. Până în 1836, 181 străini au fost și 

ei botezați la Maulmein, majoritatea făcând parte din ar-

mata britanică. Din cei 40.000 de oameni care făceau 

parte din contingentul ce servea în Birmania, nu mai pu-

țin de 15.000 muriseră de diferite boli, în timp de doar 

600 muriseră în război. Aceste date statistice ne arată că 

rata mare a mortalității între misionari se datora lipsei cu-

noștințelor medicale necesare pentru a trata bolile din 

Birmania39. 

Adoniram a continuat lucrarea, îmbunătățindu-și 

traducerea Bibliei. În ce privește Noul Testament, pe 8 Ia-

nuarie 1829, Adoniram scria de la Maulmein următoarele, 

“Cred că este lucrarea de o viață a unui om să producă o 

traducere cu adevărat bună a Noului Testament într-o 

limbă în care nu este nativ” (sublinierea lui)40.  

 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 52 = 

EXISTĂ INTERES MISIONAR ÎN BISERICA TA? 

Întrebarea 1. Există un timp regulat la întâlnirile 

de rugăciune sau serviciile de închinare în care focalizarea 

să fie pe viziunea misionară, pe lucrarea curentă sau pe 

nevoile specifice ale misionarilor bisericii?  

Întrebarea 2. Există întâlniri de misiune sau de ru-

găciune care să fie dedicate specific misiunii?  

Întrebarea 3. Aveți în bugetul bisericii o parte dedi-

cată susținerii misiunii? Ce procent din bugetul bisericii 

este dedicat lucrării misionare? Biserica Baptistă Bethle-

hem din Minneapolis dăruiește pentru misiune 34% din 

darurile care nu au o destinație specificată. Această bise-

rică de 1.000 de membri, care susține 8 pastori cu normă 

întreagă, a trimis 52 misionari.  

Întrebarea 4. Le scrieți misionarilor scrisori de în-

curajare? Să știi că lor le place să primească scrisori. Unul 

din primii misionari în China, Robert Morrison, spunea că 

pentru fiecare o sută de scrisori pe care el le trimitea cu 

știri din misiune, primea o singură scrisoare de încurajare 

înapoi.  

Întrebarea 5. Aveți la standul de cărți al bisericii și 

cărți privind misiunea? Sunt aceste cărți discutate și reco-

mandate, măcar ocazional?  
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Interesul pentru misiune și susținerea misionari-

lor nu pot să fie stimulate artificial. Armele luptei noastre 

sunt spirituale. De aceea, rugăciunea este vitală.  

 

 

   

 

 

Vitraliu ilustrând plecare soților Judson din       Soții Judson sosesc în Rangoon, la 13  

Salem, la 18 Februarie 1812                          Iulie 1813   
    

 

   

 

 

 

 

Prima lucrare a lui Ann Judson în       Scrierea în dialectul Pali, pe care 

birmaneză, 1878        se bazează limba birmaneză 
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Maung Naw, primul birmanez              Judson cere îngăduință pentru  

care L-a urmat pe Hristos, 1819               creștinism, 1820 

 

 

 

Ucenicii îi imploră pe               Ann îi aduce Noul Testament  

misionari să nu plece, 1820              lui Adoniram, ascuns în pernă, 1824 

 

 

   

Judson începe să predice               Judson ca traducător la  

în Zayat (“locul de meditație”)                   Tratatul de pace de la Yandabo, 1826 

 

 

 

   

Judson în vizită în satele                 Judson dedică Domnului traducerea  

tribului Karen, la N de                  completă a Bibliei în birmaneză 1834  

Moulmein, 1832   
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4 
VIAȚA DE FAMILIE                                                        
ȘI ANII DE FINAL 

 

 

În 1834, la 8 ani după moarea lui Ann, Adoniram s-

a căsătorit cu Sarah, văduva lui George Boardman, care 

murise în 1831. Din prima căsătoria a lui Judson nu su-

praviețuise nici unul din copii. Ca și în cartea lui Iov, 

pierderea pe care a suferit-o a fost compensată pe deplin. 

Din cei 8 copii care s-au născut din Adoniram și Sarah, 6 

au supraviețuit. Anterior, din cei 3 copii ai lui George și Sa-

rah, numai unul a trăit. 

Perioada 1831-32 a inclus mai multe călătorii la 

tribul Karen. În Maulmein și Rangoon, Adoniram a anga-

jat întotdeauna ajutoare, pe care i-a trimis în diferite părți 

ale țării pentru a face evanghelizare. Obiceiul lui era să îi 

trimită câte doi în junglă, în zonele unde el nu putea să 
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ajungă. Aceștia se întorceau prezentând rapoarte despre 

ce anume făceau41. În decursul anului 1834, Adoniram 

scria că fusese aproape exclusiv implicat în revizuirea tra-

ducerii sale la Vechiul Testament, iar în 1839 scria că 

simte că principala sa îndatorire pentru tot restul vieții 

era să perfecționeze traducerea birmaneză la întreaga Bi-

blie. În Octombrie 1840, această lucrare deosebită fusese 

încheiată42. Mai mulți ani după aceea, un misionar descria 

traducerea lui Judson ca având toate calitățile care să o 

facă să fie cea mai bună traducere dintre toate cele făcute 

în limbile orientale43. 

Începând cu 1839, sănătatea lui Adoniram s-a de-

teriorat. Doctorii nu cunoșteau la acea vreme cum să vin-

dece tuberculoza și de obicei recomandau o călătorie pe 

mare, cu speranța că aceasta va îmbunătăți starea de să-

nătate a pacientului. Adoniram a plecat astfel cu vaporul 

spre Calcutta. La acea vreme, Calcutta era considerat unul 

din cele mai rafinate orașe din imperiul britanic. Cu acea 

ocazie, a vizitat și misiunea de la Serampore. În 1841, Sa-

rah s-a îmbolnăvit grav. Apoi a plecat și ea cu vaporul spre 

Calcutta. În această perioadă, Adoniram era încurajat de 

lucrarea Duhului Sfânt în convertirea marinarilor de pe o 

corabie care venea din Scoția. Adoniram l-a botezat pe că-

pitanul navei, apoi pe un ofițer și pe doi dintre marinari44. 
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Degradarea continuă a stării de sănătate a lui Sarah 

a condus la concluzia necesității întoarcerii sale în Ame-

rica. Adoniram nu voia să se întoarcă, dar nu exista altă 

cale. Trebuia să o susțină pe Sarah și să se alăture ei. Când 

au ajuns în Mauritius, Sarah părea că își revine, și a insis-

tat ca Adoniram să se întoarcă în Birmania. Deși el înce-

puse să se pregătească pentru întoarcere, lucrurile nu au 

evoluat în această direcție. Sarah a căzut din nou în boală 

și starea ei de sănătate s-a deteriorat tot mai mult. Când 

au ajuns în zona insulelor St. Helena, ea a murit și a fost 

îngropată acolo. Adoniram și-a continuat călătoria spre 

America alături de 3 dintre copiii lor, ceilalți 3 mai mici 

fiind lăsați acasă, în grija misionarilor de la Maulmein.  

Adoniram nu era pregătit pentru întâlnirile care îi 

fuseseră aranjate în America. Gâtul său îi era atât de infla-

mat, încât a fost incapabil să predice. A trebuit să fie ajutat 

de un vorbitor, care transmitea mesajul mai departe ca un 

traducător.  

ÎNAINTAREA VIZIUNII MISIONARE 

Atâta vreme cât creștinii iau în serios cuvintele Ma-

rii Trimiteri, așa cum sunt ele scrise în ultimele versete 

din Evanghelia după Matei (vezi Matei 28:19-20), ei se vor 

cheltui pe sine în lucrarea misionară. John Calvin a pregă-
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tit și trimis misionari plantatori de biserici în țara sa na-

tivă, Franța, prin intermediul cărora Biserica a crescut 

acolo la peste 2 milioane de membri.  

Moravienii au trimis misionari în Persia, Egipt, 

Groenlanda, America, insulele din Caraibe și în multe 

părți din Africa. William Carey (1761-1834), Robert Mor-

rison (1782-1834) și Adoniram Judson au reprezentat o 

nouă categorie de pionieri misionari care au pătruns în 

noi regiuni. Când Robert Morrison a ajuns în China, era 

realmente acolo pe cont propriu. Când William Burns 

(1815-1868) a sosit în China, în această țară erau numai 

50 de misionari. Înaintarea adusă prin acești misionari 

timpurii a făcut posibilă lucrarea lui Hudson Taylor de a 

promova atingerea cu Evanghelia a teritoriilor interioare 

ale Chinei. Această tendință generală de a pătrunde mai 

adânc în interiorul țărilor este reflectată până și în nu-

mele societăților misionare, precum China Inland Mission 

(trad. Misiunea Chinei Interioare), Sudan Interior Mission 

și Africa Inland Mission.  

În a doua jumătate a secolului 20, a fost posibilă 

traducerea Bibliei în aproape orice limbă. Cea mai cunos-

cută misiune care încearcă să împlinească această viziune 

este Wycliffe Bible Translators. Misiunea Wycliffe nu-

mără în prezent 5.000 traducători dedicați muncii de a 

aduce Biblia în multe limbi în care aceasta încă nu există.  
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O dezvoltare ulterioară în vremurile noastre este 

conceptul de grupuri etnice. De exemplu, India conține 

3.000 sub-națiuni, sau grupuri etnice, din care aproape 

2.000 încă nu au fost evanghelizate. Aceste grupuri n-au 

o biserică implicată în evanghelizare, o biserică nativă, cu 

oameni aparținând acelui grup etnic. Provinciile din nor-

dul Indiei, precum Uttar Pradesh (139 milioane de locui-

tori) și Bihar (86 milioane) sunt foarte puțin, dacă nu chiar 

pot fi considerate națiuni ne-evanghelizate. Pentru a îm-

plini această misiune, este nevoie de o întreagă nouă ar-

mată de misionari ca Judson!  

În America, el a întâlnit pe Emily Chubbock, o creș-

tină dedicată, și autoare de opere literare. Curând, ei s-au 

căsătorit și s-au întors împreună în Birmania. Emily s-a 

dovedit un ajutor excelent pentru Adoniram. Lucrătorii 

de la Maulmein erau deja pregătiți, așa încât familia Jud-

son s-a stabilit la Rangoon. Aici, biserica era întărită, însă 

opoziția se întețise. La mijloc era aceeași confruntare cu 

opoziția împăratului la Evanghelie. Condițiile din Ran-

goon erau extrem de severe. Scriind Comitetului de Misi-

une de acasă, Adoniram descria pe vice-guvernatorul pro-

vinciei ca fiind “cel mai feroce și sângeros monstru pe care 

l-am întâlnit vreodată în Birmania. Se spune că din casa și 

curtea lui răsună zi și noapte urletele oamenilor torturați 

de el. Nici străinii nu scapă de mâna lui.”45 
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În 1849 sănătatea lui Adoniram s-a deteriorat sem-

nificativ. Călătoriile pe mare erau singura soluție pentru 

tuberculoză. De data aceasta nu au mai fost de ajutor. Ex-

tenuat după o viață de trudă neobosită, Adoniram a murit 

în Aprilie 1850, fiind înmormântat pe mare. Dedicat pe vi-

ață, el a ajuns la “țărmul de aur.” 
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5 
CARACTERUL LUI                                            

ADONIRAM JUDSON 

 

Fiind de înălțime medie, Adoniram avea o con-

strucție zveltă și avea o vitalitate fizică neobișnuită. Părul 

său era castaniu, ușor grizonat pe măsura avansării în 

vârstă. El iubea curățenia și ordinea, era pretențios în ce 

privește igiena, fiind întotdeauna îmbrăcat ireproșabil. 

Condițiile mizere pe care le-a avut de îndurat în închisoare 

au fost realmente detestabile pentru el. Îi plăcea în mod 

deosebit să aibă părtășie cu alții și era în măsură să contri-

buie la discuții pe o paletă largă de subiecte. Era o per-

soană care trăia credința cu intensitate și se smerea în fața 

oamenilor din clasele de jos ale societății, fiind capabil as-

tfel să comunice chiar și cu cei mai sărmani oameni. Când, 

spre finalul vieții, a călătorit înapoi în America, i se părea 

dincolo de capacitatea sa de a pricepe faptul că ajunsese 
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pretutindeni atât de cunoscut. El s-a ferit întotdeauna de 

faimă și a tânjit după singurătate și liniște.  

Din primii săi ani de viață, Adoniram s-a dovedit a 

fi o persoană cu abilități intelectuale excepționale. Ea me-

ticulos prin natura sa, și era atât de potrivit pentru lucra-

rea de traducere a Bibliei. După cum ne-am aștepta, el a lu-

crat la traducere cu textele din ebraică și greacă. Era în na-

tura sa să se străduiască să facă lucruri excelente. Odată 

ce se decidea să facă ceva, urmărea atingerea acelui obiec-

tiv cu o insistență uimitoare. Am văzut această determi-

nare a lui în insistența de a străpunge cortina de fier a 

BEIC46, în curajul dovedit la lucrarea de misiune față de 

împăratul din Birmania, în suferințele îndurate în închi-

soare, și în recuperarea sa din izolarea depresivă în care 

căzuse.  

Adoniram și-a dezvoltat o disciplină fizică rar de-

pășită de cineva. Postea cu regularitate. Își putea concen-

tra mintea pentru perioade îndelungate de timp. Wayland 

sugerează că el era dotat cu o “voință cu totul superioară. 

Era capabil să își controleze trupul astfel încât să poată su-

porta orice. Își supusese partea materială în ascultare de 

cea spirituală într-un grad rar atins de alții.” Wayland su-

gerează că aceasta din urmă, “este una din cele mai rare 

înzestrări ale unui om.”47 
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În ceea ce privește caracterul său în viața de fami-

lie, o misionară în vârstă a observat următorul lucru des-

pre el, “Am văzut multe vieți de familie, dar n-am văzut 

niciodată un soț atât de deplin [sublinierea ei] devotat unei 

soții precum Judson.”48 

Ca pastor, Judson era un om plin de compasiune și 

blândețe. Când soția Dl. Bennett (un coleg misionar care se 

ocupa cu tipăriturile) plângea în camera sa după plecarea 

soțului pe mare cu copiii lor Elsina și Mary către America, 

Adoniram i-a trimis următorul bilet: 

Dragostea suverană stabilește măsura 

Și numărul suferințelor noastre, 

Și este plăcut când El ne ia din plăceri 

În încercările pe care El le permite asupra noastră. 

Soră dragă, dragostea infinită, în Persoana Domnului Isus, 

privește de sus chiar acum la tine, și îți zâmbește dacă vei 

veni la El cu inima ta rănită, îndurerată. Toate calitățile 

cele mai deosebite și întreaga ardoare a iubirii vine de la El. 

El te iubește cu mult mai mult decât îți iubești tu copiii; și 

îi iubește și pe ei când sunt aduși înaintea Lui pe brațele 

credinței.49 
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6 
ÎNVĂȚĂTURA LUI                                 

ADONIRAM JUDSON 

 

EVANGHELIA MÂNTUIRII  

În mintea lui Judson domnea o credință nestrămu-

tată că aceia care mor în păcatele lor, în afara lui Hristos, 

vor suferi ocara veșnică în iad. El a crezut că Evanghelia 

prezentată clar este modalitatea folosită de Duhul Sfânt 

pentru a mântui pe cei aleși. El a predicat pocăința față de 

Dumnezeu și credința în Domnul Isus Hristos. El a oferit 

fără plată pe Hristos celor nemântuiți. El a crezut că Duhul 

Sfânt se folosește de rațiune și de propovăduire pentru a 

atrage pe păcătoși la Hristos.  

Orice om era pentru el un candidat la viața veșnică. 

Wayland descria atitudinea lui Judson astfel: “Obiectivul 

său era să realizeze cea mai minunată revoluție care poate 
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fi concepută pentru acest popor, și anume nimic mai pu-

țin decât transformarea în întregime a caracterului moral 

al oricărui individ. Modalitatea prin care aceasta trebuie 

să fie obținută era foarte simplă. Ea consta în proclamarea 

mesajului de la Dumnezeu către om, însoțit de Duhul atot-

puternic al lui Dumnezeu.” 

El nu a căutat ajutor în semne sau minuni. Evan-

ghelia era suficientă. Credincioșii în care locuiește Hristos 

erau suficienți, pentru ca prin ei “Evanghelia să se răspân-

dească în toate locurile până când templele lui Gautama 

să ajungă pustii, caracterul moral al oamenilor să fie în-

noit iar Birmania să ajungă o împărăție a Domnului nos-

tru și a lui Hristos.”50 

Judson a crezut în puterea predicării și a căutat să 

se folosească de acest prim mijloc în a convinge pe păcă-

toși. El însuși era un predicator cu putere. Un misionar 

care l-a cunoscut scria cândva următoarele, “Mă tem că ni-

meni din cei de acasă nu va fi în măsură să îi facă față în ce 

privește puterea predicării.” Un vizitator în Birmania ilus-

tra puterea predicării lui Judson descriind efectele aces-

teia asupra ascultătorilor. Ei erau totalmente absorbiți și 

captivați, de la primul până la ultimul, de fiecare aspect al 

mesajului său51. 
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BOTEZUL CREDINȚEI ȘI ORDINEA ÎN BISERICĂ  

Atunci când s-a dedicat studiului legat de botez în 

timpul călătoriei către Orient, Adoniram a început din Ve-

chiul Testament. El a apreciat pe deplin importanța cruci-

ală a legământului avraamic și a legăturilor dintre acesta 

și legământul mozaic și legământul cel nou. Dacă, în lu-

crarea sa, s-ar converti vreun șef de trib, se întreba el, ce 

ar reprezenta botezul pentru toți membrii familiei lui? Ce 

semnificație ar avea pentru acel clan, pentru soțiile lui, 

pentru copiii și pentru slujitorii lui? Ar fi trebuit ca toți să 

fie botezați, după cum toți bărbații din familia extinsă a 

lui Avraam au fost circumciși? El a continuat apoi să stu-

dieze tot ceea ce Scriptura afirmă pe această temă. El a exa-

minat nu doar temele doctrinare, ci și pasajele în contex-

tul lor, precum 1Corinteni 7:14 și Fapte 2:39. El a cercetat 

etimologia cuvântului grecesc a boteza, și a ajuns la con-

cluzia că înseamnă a scufunda. Odată convins, al a fost 

gata să înfrunte consecințele, chiar dacă aveau să îl coste 

foarte mult, chiar dacă avea să piardă toată susținerea mi-

sionară care fusese atât de dificil de obținut52. 

Când a venit momentul practicării acestei doc-

trine, el avea să accepte la botez numai pe aceia care dove-

deau o mărturie credibilă a pocăinței și credinței. Istoria 

arată că, la fel ca și ceilalți lucrători din misiune, rareori s-

a înșelat în a accepta ca membri pe aceia care afirmau că 
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sunt credincioși adevărați. Dimpotrivă, el îi oprea pe cei 

care nu erau încă pregătiți. El a menținut o disciplină con-

secventă în biserică, permițând restaurarea înapoi în păr-

tășia bisericii numai a acelora care s-au lăsat de păcatele 

lor și au arătat pocăință autentică. Excluderea de la Cina 

Domnului era parte din procesul de disciplinare53. 

MIJLOACELE HARULUI 

În ceea ce privește modalitățile folosite în lucrare, 

metoda lui Judson era predicarea și plantarea de biserici, 

urmată imediat de identificarea, pregătirea și echiparea 

pastorilor băștinași. Acești bărbați erau apoi trimiși să 

evanghelizeze și să planteze biserici. În timp de colegii săi 

misionari erau într-o oarecare măsură implicați cu lucra-

rea în școli, aceasta nu a fost un punct pe care Judson să se 

focalizeze. Aici el diferă de William Carey. În planul lui Ca-

rey de a evangheliza India erau 3 lucrări de bază: predica-

rea Evangheliei, traducerea Bibliei, și înființarea de școli – 

proclamarea, traducerea, educarea. Școlile misionare pre-

dau o gamă largă de materii, dar instruirea biblică era 

parte integrantă din programă54. Prin contrast cu această 

abordare, Judson se focaliza pe predicare, pe adunarea ce-

lor convertiți și pe plantarea de biserici. El a trimis bărba-

ții doi câte doi, și acest lucru s-a dovedit foarte eficient.  
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Alături de predicare a fost importanța priorității 

rugăciunii și a întâlnirilor de rugăciune. În jurnalul său 

din 10 Noiembrie 1819, el scria, “Această seară trebuie 

marcată ca fiind data primei întâlniri de rugăciune care s-

a ținut vreodată în Birmania. Prezenți am fost eu și 3 con-

vertiți. Am căzut de acord să ne întâlnim cu acest scop în 

fiecare seară de marți și vineri, imediat după închinarea 

în familie.” Două zile mai târziu, el adăuga, “Am fost bine-

cuvântați să vedem că în această seară 3 convertiți au re-

parat cortul, și au ținut o întâlnire de rugăciune între ei.”55 

DOCTRINELE HARULUI 

Din motive practice, Judson a fost constrâns să tra-

teze în detaliu botezul și implicațiile acestuia. Chiar dacă 

ai avea cele mai bune intenții de pe lume, este imposibil să 

tratezi toate doctrinele creștinismului cu aceeași precizie. 

Când ne referim la doctrinele harului, descoperim că 

Adoniram le-a crezut într-un mod implicit mai degrabă 

decât să le prezinte într-o formă explicită. El nu avea să 

descopere că în creștinism avea să vină o alunecare către 

gândirea naturalistă și către arminianism. Nu exista pe 

atunci acea conștiență înrădăcinată despre harul suveran 

pe care o avem în generația noastră, prin care adevărul 

trebuia să fie restabilit cu un mare preț.  
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Este clar faptul că el nu a crezut în voința liberă. Co-

mentând asupra unei conversații pe care o avusese cu doi 

budiști, Adoniram scria, “N-am văzut niciodată până 

acum mai clar ilustrat adevărul cuvintelor Mântuitorului, 

care spune, ‘Nu vreți să veniți la mine.’” Credința totală a 

lui Judson în doctrinele harului reiese clar din corespon-

dența sa, ca și din Mărturisirea de Credință pe care el a 

scris-o în 1829 în birmaneză. În cadrul singurei predici în 

limba engleză pe care el a predicat-o în Birmania, el a folo-

sit ca text pasajul din Ioan 10:1-18. În aceasta, el s-a referit 

la dragostea lui Hristos care alege spre mântuire. Harul 

irezistibil și ispășirea limitată au fost teme explicit pre-

zentate în acea predică56. În afirmațiile de credință elabo-

rate de Judson pentru biserica birmaneză, doctrina alege-

rii este clar prezentată, “Dumnezeu trimite Duhul Sfânt 

pentru a face capabili pe cei care au fost aleși înainte de 

întemeierea lumii să devină ucenici.”57 

DOCTRINA SFINȚIRII  

Ca traducător al Bibliei, Adoniram avea avantajul 

unei cunoașteri cu acuratețe a textului biblic. Acest lucru 

l-a ajutat foarte mult în înțelegerea pe care a avut-o asu-

pra justificării și a sfințirii. Acest lucru este valabil în spe-

cial în legătură cu timpurile verbelor din limba greacă, 

care caracterizează sfințirea definitivă sau pozițională 

(vezi Rom. 6:1-7:6; 1Cor. 1:2; 6:11; F.A. 20:32). Judson s-a 



ADONIRAM JUDSON ȘI CHERMAREA MISIONARĂ   |   ERROLL HULSE 

= 71 = 

bucurat întotdeauna de deplina siguranță a unirii sale cu 

Dumnezeul Triunic. N-a existat nici o clipă când el să se fi 

îndoit de acest lucru. Cu toate acestea, în decursul perioa-

dei întunecate de depresie de după pierderea dureroasă a 

familiei sale, el și-a căutat alinarea suferinței într-o cu-

noaștere simțită a dragostei lui Dumnezeu. Altfel spus, că-

uta o experiență mai profundă. În jurnalul său, el scria, 

“Cred în învățătura sfințirii perfecte care poate fi obținută 

în această viață” (14 Mai 1829)58. Dacă ar fi să transpunem 

această situație în vremurile noastre, și dacă am fi putut 

coresponda cu el, am fi putut să îi trimitem pe poșta aeri-

ană o copie a lucrării magistrale a profesorului Murray 

privind sfințirea definitivă, elaborată în 1975!59 

De dragul clarității, putem să privim sfințirea pro-

gresivă din punct de vedere doctrinar, practic și experi-

mental. S-au făcut deja referințe la aparenta înțelegere 

greșită de către Judson a sfințirii poziționale. În această 

privință, noi, care suntem în Hristos, suntem perfecți. Nu 

putem fi în unire mai profundă cu El decât suntem deja, 

iar neprihănirea conferită nouă în El este perfectă. În ter-

meni practici, noi nu suntem niciodată perfecți pe pă-

mânt, chiar dacă ne străduim să ajungem la perfecțiune. 

În această străduință, Judson era exemplar. Ca și purita-

nii, el făcea constant angajamente înaintea Domnului. 

Pentru perioada începând din 1819 și până în 1826, el și-

a stabilit 8 reguli după cum urmează: 
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1. Să fiu sârguincios în rugăciunea de taină în fiecare di-

mineață și seară. 

2. Să nu risipesc nici o clipă în lenevie. 

3. Să îmi înfrânez poftele firești în limitele moderației și 

purității, “păzește-te curat” (1Tim. 5:22) 

4.  Să îmi înfrânez orice pornire de mânie și voință către 

rău. 

5. Să nu fac nimic din ambiție deșartă, sau din plăcerea fa-

imei. 

6. Să nu fac niciodată ceea ce pare să fie neplăcut înaintea 

lui Dumnezeu. 

7. Să caut oportunitățile de a mă sacrifica spre binele al-

tora, în special a celor credincioși, dacă sacrificiul respectiv 

nu este în contradicție cu alte îndatoriri pe care le am. 

8. Să mă străduiesc să mă bucur în orice pierdere sau sufe-

rință care au drept cauză Hristos și Evanghelia. 

Apoi a adăugat la acestea următoarele: 

1. Să mă trezesc odată cu răsăritul soarelui. 

2. Să citesc o anumită porțiune de text în limba birmaneză 

în fiecare zi, cu excepția Duminicii. 
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3. Să citesc constant din Scripturi și dintr-o carte devoțio-

nală. 

4. Să nu citesc nici o carte în limba engleză care nu mă con-

duce spre viață devoțională.  

5. Să îmi înfrânez orice gând și privire necurată.60  

În ceea ce privește literatura reformată, este dificil 

să găsim vreo lucrare substanțială care să trateze latura 

experimentală a credinței noastre, cu excepția unor lu-

crări ale lui Jonathan Edwards și Dr. Martyn Lloyd-Jones. 

Dar care este esența temei privind bucuria de negrăit și a 

plinătății de slavă? În ce anume constă natura experimen-

tală a faptului că “dragostea lui Dumnezeu a fost turnată 

în inimile noastre” (Rom. 5:5)? În cel mai greu an din viața 

sa, plin de ispite și depresie, anul 1981, Dr. Martyn Lloyd-

Jones a găsit puține lucruri care să îl ajute. În anul 1949 el 

experimentase dragostea lui Dumnezeu și o bucurie de 

nespus cum nu mai experimentase până atunci61. Acum 

noi știm că scrierile pastorale ale lui Richard Sibbes l-au 

ajutat în acea vreme. Mai târziu, Dr. Lloyd-Jones avea să 

scrie în detaliu pe tema experienței sale, când a scris co-

mentariile sale la Romani, capitolul 8, și la Efeseni (1:3), 

precum și alte două cărți, intitulate Joy Unspeakable și 

Prove All Things. Învățătura propusă de el și terminologia 

folosită au generat multe dispute. Cu toate acestea, deși 

noi am putea să nu fim de acord cu modalitatea în care a 
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formulat învățătura sau cuvintele pe care le-a folosit, tre-

buie să recunoaștem că Dr. Lloyd-Jones a tratat aspecte 

experimentale ale credinței noastre, care în tradiția refor-

mată au fost adesea neglijate62.  

Dacă Dr. Lloyd-Jones a găsit puțină literatură pe 

tema experienței interioare, nici noi nu trebuie să fim exi-

genți cu Judson, care a citit și a recomandat Guyon, o au-

toare mistică romano-catolică63. Guyon și misticii pe care 

ea i-a reprezentat punea mare accent pe trăirea interioară 

și pe uniunea sufletului cu Dumnezeu. Ei spuneau că vo-

ințele noastre pot fi complet disipate în voia divină, că tre-

buie să ne străduim să avem o dragoste dezinteresată pen-

tru El, și că sfințirea deplină este posibilă în această lume. 

Scopul oricărui credincios este să se odihnească total în 

Dumnezeu. Teologiei romano-catolice îi lipsește totuși ca-

racterizarea uniunii cu Hristos, ca să nu mai vorbim de la-

tura experimentală a acestui adevăr central. Acest eșec te-

ologic caracterizează teologia luterană în egală măsură64. 

Nu este surprinzător deci că au existat oameni care au fost 

interesați de acest lucru, ei fiind aceia care erau pregătiți 

să exploreze aspectele experimentale ale acestui adevăr. 

Acest interes pentru experiențe a izvorât din nevoile spi-

rituale autentice ale lui Judson. Interesul său pentru scri-

itorii mistici nu pare însă să îl fi afectat negativ sau să se 

fi reflectat în alte domenii ale învățăturii creștine.  
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Cât privește atitudinea lui Judson față de romano-

catolicism, Judson l-a privit ca pe un sistem complet ido-

latru. Când doi dintre ucenicii săi i-au cerut și au obținut 

permisiunea ca să viziteze un preot catolic pentru a vedea 

ce anume are de spus, ei s-au întors șocați. Preotul le-a in-

sultat inteligența spunând că sub sutana de preot, el era 

un om foarte prețios. Apoi, la un moment dat, le-a arătat 

o mică icoană a Mariei. Cei doi ucenici s-au întors la Judson 

confirmând că Roma nu avea nimic să le ofere și că statu-

ile budiste erau de departe mai impresionante, dacă e să 

vorbim despre idoli, decât acea poză a unei femei evre-

ice!65   

ESCATOLOGIA 

În ceea ce privește viitorul, Judson era postmile-

nist66. El a crezut în convertirea evreilor și a făcut și lu-

cruri practice în acest sens, promovând un fond de 10.000 

dolari pe care Comitetul Baptist American pentru Misiu-

nea Externă (American Baptist Board of Foreign Missions) 

să îl folosească pentru a înființa o misiune permanentă în 

Israel. Acest efort nu a avut succes. Cu toate acestea, Jud-

son a fost mângâiat de faptul că o broșură de-a sa care des-

cria lucrarea din Birmania fusese tradusă de un evreu, și 

că aceea fusese mijlocul prin care câțiva evrei fuseseră 

convertiți67. 
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Când a predicat și a făcut evanghelizare în vechiul 

oraș Prome, era deplin conștient de faptul că el era primul 

care prezenta Evanghelia în acel loc. “Mii de oameni,” scria 

el, “n-au auzit de Dumnezeu, și nici strămoșii lor...ce a pro-

povăduit predicatorul și ce au auzit ascultătorii, numai 

Ziua Judecății va arăta.” El a crezut că lucrarea sa este doar 

începutul, și că budismul va fi într-o zi îndepărtat com-

plet. Această credință în cucerirea completă cu Evanghe-

lia a tuturor sistemelor religioase păgâne i-a motivat acți-

unile și i-a dirijat rugăciunile68. 

El a crezut că Birmania trebuia să se convertească 

la Hristos la fel de mult pe cât credea că Birmania există. 

Pe cât credea în Duhul Sfânt, pe atâta el credea că, în timp, 

Birmania avea să fie mântuită. În timpul vizitei sale la 

Boston, în 1846, el a fost întrebat de James Loring, “Crezi 

că perspectivele pentru convertirea neamurilor păgâne 

sunt luminoase?” “La fel de luminoase,” a fost răspunsul 

lui prompt, “ca și promisiunile lui Dumnezeu!” Era obice-

iul lui de a pleda în favoarea împlinirii acestor promisi-

uni69. 

Predicând în America în 1846, el declara următoa-

rele, “Lumea este în stadiul ei incipient; scopurile grandi-

oase ale lui Dumnezeu încă nu sunt împlinite. Lucrurile 

glorioase sunt promise Sionului, cetatea Dumnezeului 

nostru. Ea trebuie să triumfe și să devină bucuria și slava 

întregului pământ.” El a privit slujirea lui ca pe un mare 
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privilegiu de a fi implicat în punerea fundației unei astfel 

de victorii70. Aceste convingeri l-au purtat în truda sa con-

stantă de traducere a Bibliei. În anii de final al vieții sale, a 

lucrat din greu la realizarea unui dicționar Birmanez/En-

glez, pe care l-a dus suficient de mult încât lucrarea sa să 

fie preluată și finalizată de alții. 

STĂPÂNIND LIMBA 

De la începutul chemării sale misionare, Judson a 

recunoscut importanța stăpânirii foarte bune a limbilor 

Bibliei: ebraica și greaca. El s-a străduit fără încetare să le 

stăpânească foarte bine. Când a fost chemat să fie misio-

nar în Birmania, el a privit stăpânirea foarte bună a limbii 

birmaneze ca pe o necesitate absolută. În decursul studii-

lor sale, el a scris un manual de gramatică birmaneză, pe 

care l-a finalizat în 1816, lucrare care a devenit referința 

pentru altele, și o resursă de cea mai mare utilitate pentru 

misionarii care au urmat după el.  

Wayland scria, “La 21 de ani de la prima sa venire 

în Rangoon, Judson a finalizat traducerea sa la întreaga Bi-

blie; dar, nefiind mulțumit cu prima versiune, și-a dedicat 

alți 6 ani revizuirii acesteia, și astfel pe 24 Octombrie 1840 

ajungea să fie tipărită ultima pagină a noii ediții a Bibliei. 

Această revizuire l-a costat mai mult timp și efort decât 

prima traducere” (vol. 2, p. 138). Atât de bună era calitatea 
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traducerii sale, încât experții vremii au lăudat-o foarte 

mult.  

Traducerea Bibliei reprezintă o chemare specială, 

dar toți misionarii externi trebuie să urmeze exemplul lui 

Judson și să vadă ca absolut necesar să cunoască limba oa-

menilor cărora li se adresează la un nivel avansat.  

LOCUL ȘI ROLUL SOCIETĂȚILOR MISIONARE  

Ar trebui să fie un lucru evident faptul că Judson a 

crezut în rolul societăților misionare. La temelia acestei 

idei stătea ideea unității Bisericii. Sunt lucrări ce trebuie 

făcute și care nu pot fi duse la bun sfârșit decât printr-un 

efort unit al bisericilor. În astfel de lucrări, cooperarea 

este esențială. Chiar dacă se bucura de libertate de acțiune 

pe câmpul misionar, el era întotdeauna supus celor care 

coordonau strategia de misiune generală. Există idealul că 

biserica locală trebuie să dirijeze activitățile lucrării misi-

onare. După cum vedem în Fapte 13, Pavel și Barnaba au 

fost trimiși misionari din biserica din Antiohia și au dat 

socoteală înapoi acelei biserici. Acest principiu este unul 

sănătos, dar nu trebui să fie folosit pentru a persifla iniți-

ativa atunci când singura modalitate practică de a evan-

gheliza o întreagă națiune este printr-un efort susținut în 

echipă de mai multe biserici. Am văzut acest lucru adesea 

petrecut în apariția și progresul mișcării misionare de la 
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începutul secolului 18. Un misionar care slujește acum 

peste hotare mi-a spus că dacă era să fie lăsată lucrarea 

doar în seama bisericii sale locale, el n-ar fi ajuns să slu-

jească pe câmpul misiunii. Acea biserică avea ideea că mi-

sionarii nu trebuie să lucreze cu societățile misionare, ci 

numai cu biserica locală. Acest prieten n-a avut altă posi-

bilitate decât să se alăture unei alte biserici pentru a putea 

sluji în misiune.  
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7 
BIRMANIA (MYANMAR)                                       

ASTĂZI 

 

Nouă ne aparține responsabilitatea continuării lu-

crării inițiată în vremea lui Judson. Populația actuală a 

Myanmar-ului este estimată la aproape 46 milioane de su-

flete. Țara aceasta este una din cele mai sărace națiuni ale 

lumii. Myanmar a devenit independentă de Marea Brita-

nie în 1947. În 1990 au avut loc alegeri, iar opoziția a câș-

tigat 85% din mandate, însă regimul militar a refuzat să 

cedeze puterea. În represaliile care au urmat, liderii demo-

cratici au fost arestați, exilați sau uciși.  

Există ceva libertate religioasă. Budismul nu mai 

este religie de stat, dar 87,8%, în principal birmanezi, sunt 

budiști, 5,2% din populație este protestantă și 1,3% ro-

mano-catolică. Convenția Baptistă este de departe cea mai 
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mare denominație creștină, cu 1,5 milioane de membri. 

Adunările lui Dumnezeu numără 123.000 de membri. Dar 

sunt doar 20 de misionari protestanți, pentru că în 1960 

toți misionarii protestanți și romano-catolici au fost ex-

pulzați. Numărul de misionari implicați în țările din zonă 

este de 2.313, majoritatea fiind lucrători pe termen scurt.  

Fortăreața budismului nu a fost încă zdrobită. Miș-

carea de trezire din sânul budismului face situația mino-

rităților religioase și mai dificilă. Bisericile baptiste sunt 

majoritatea arminiene în doctrină și se văd semnele libe-

ralismului endemic. La fel ca în majoritatea locurilor din 

lume, este nevoie urgentă de reformă pentru ca tot ceea ce 

a fost câștigat în trecut să nu fie erodat și pierdut în vii-

tor71.  
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8 
CHEMAREA MISIONARĂ 

 

În scrisoarea sa din 12 Ianuarie 1833, trimisă din 

Maulmein, Birmania către secretariatul pentru misiune 

din America, Adoniram Judson a protestat vehement, în 

numele tuturor misionarilor care slujeau în Birmania, îm-

potriva trimiterii misionarilor pe termen scurt. Aceștia 

erau văzuți de el ca niște mercenari. Făcând referire la pro-

priile observații în astfel de cazuri, el scria: 

Nu sunt buni de nimic. Deși străluciți într-un amvon engle-

zesc, ei sunt incompetenți să facă orice lucrare misionară 

reală. Ei vin pentru câțiva ani aici, având o atitudine de 

parcă ar vrea să acumuleze un fel de avere de pe urma că-

reia să poată vegeta tot restul vieților lor, în climatul căldi-

cel din ținuturile native...În ce privește ușurarea încercări-

lor candidaților pentru misiune și simplificarea modalită-

ții de a ajunge implicați în lucrare, ceea ce se face este exact 

ce nu ar trebui. Misionarii au nevoie de mai multe încercări 
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la intrarea lor în lucrare, nu de mai puține. Motto-ul orică-

rui misionar – fie el predicator, editor sau învățător – ar 

trebui să fie “Dedicat pe viață.” Acum câteva zile, fratele 

Kincaid a fost întrebat de un ofițer birmanez din guvern 

câtă vreme are de gând să rămână aici. Răspunsul lui 

prompt a fost următorul: “Până când toată Birmania se va 

închina Dumnezeului cel veșnic”72. 

Judson însuși se consacrase pe viață cauzei misio-

nare. De aceea, el a fost în măsură să scrie aceste rânduri 

cu privire la aceia care, conform gândirii sale, nu erau gata 

decât să se înmoaie un pic în lucrare.  

Acest lucru ne aduce în fața discuției legate de che-

marea la misiune73. Esențialmente orice creștin ar trebui 

să fie gata pentru orice fel de slujire este necesară în con-

textul aprobării și sprijinului oferit de biserica sa. După 

cum am văzut în final, situația din Birmania (Myanmar) 

de astăzi este total schimbată. Astăzi singura modalitate 

de acces este prin “Creștinii Făuritori de Corturi” (în origi-

nal “Christian Tentmakers” – n.trad.), adică prin profesio-

niști, educatori, academicieni, doctori, ingineri sau arhi-

tecți care vin aici cu contracte de muncă. Aceste persoane 

sunt mult prețuite de liderii creștini. În lume sunt astăzi 

aproape 60 națiuni în care aceasta este principala modali-

tate prin care se poate pătrunde, iar pentru 33 dintre ele, 

este singura cale74. 
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Cu toate acestea, nu putem să subliniem suficient 

faptul că astăzi sunt multe zone ne-evanghelizate în lume 

care au nevoie de echipe de misionari echipați cu determi-

nare, dedicare și angajament pe viață, după exemplul lui 

Judson. După cum Judson a fost inspirat după ce a parcurs 

informații despre misiune, tot așa și noi trebuie să încura-

jăm viziunea misionară prin folosirea resurselor exce-

lente pe care le avem astăzi la dispoziție75.  

În 1832 a fost adresată Comitetului de Misiune o 

scrisoare comună prin care se făcea un apel fierbinte la a 

trimite mai mulți misionari. “Suntem epuizați. Vedem 

mii de oameni care pier în jurul nostru. Vedem puncte de 

misiune deschizându-se în fiecare loc, câmpurile de re-

coltă se coc tot mai mult zi de zi, dar nu avem lucrători 

care să strângă recolta.” Apoi au fost date detalii privind 

apelul pentru mai mulți misionari pentru Birmania. În 

această scrisoare s-a oferit de asemenea o descriere a situ-

ației națiunilor din zonă care au nevoie de Evanghelie, 

printre care și vechiul regat Arracan, pe atunci sub admi-

nistrație britanică. Această scrisoare, semnată de 5 misio-

nari, s-a încheiat cu următoarea rugăciune:  

Ai îndurare de seminariile teologice și grăbește venirea vre-

murilor când jumătate din cei care intră anual în slujire să 

fie conduși de Duhul Tău Sfânt și duși în pustie, punând în 

ei o pasiune dulce și dragostea prețioasă pentru Hristos și 

pentru suflete, care să îi constrângă la misiune. Ascultă, O, 
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Doamne, toate rugăciunile care îți sunt aduse acum din 

toate întâlnirile lunare de pe tot globul pământesc, și gră-

bește-ți slava milenară, pe care o așteptăm cu toții, pentru 

care ne rugăm cu toții și pentru care trudim cu toții. Împo-

dobește-ți Mireasa cu veșmintele ei de nuntă, ca să strălu-

cească în splendoarea și frumusețea ei imaculată și ce-

rească. Vino, O, Mirele nostru; vino, Doamne Isuse, vino re-

pede. Amin și Amin.76 

Fiind consacrat pe viață, Judson a dorit mult să 

vadă pe acei credincioși care să se dedice pe sine lucrării 

de misiune pe viață. Lumea a devenit deschisă nouă mai 

mult ca niciodată. Un prim pas elementar pe drumul către 

lucrarea misionară este să citim toate materialele dispo-

nibile în legătură cu zonele ne-evanghelizare ale lumii. Re-

surse precum Operation World pot furniza informații 

adecvate pentru un studiu specializat și pentru pregătirea 

pentru misiune (a se vedea nota de subsol nr. 71). Știm 

bine că sunt națiuni întregi care au nevoie să fie atinse cu 

Evanghelia, după cum Birmania a avut nevoie de Evan-

ghelie. Chemarea care ni se adresează este de a ne dedica 

din toată inima Marii Trimiteri. Avem chemarea de a ne 

dedica cauzei lui Hristos la fel cum Judson s-a dedicat ei. 

Nu încape nici o îndoială că Adoniram Judson avea drep-

tate când spunea că întăriturile întunericului satanic vor 

fi zdrobite și lumea va fi cucerită pentru Hristos numai 

prin aceia care sunt dedicați în totalitate și pe viață acestei 

cauze. Interesul misionar în Marea Britanie a apus. Forța 
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misionară protestantă din Anglia s-a redus de la circa 

7.000 în 1972 până la aproape 5.400 în 1993. (Circa 16% 

din toți misionarii din Marea Britanie sunt lucrători pe 

termen scurt.)77 
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9 
CINE VA MERGE? 

 

Este ușor să identificăm etapele chemării misio-

nare în viețile pionierilor misionari precum Adoniram 

Judson și William Carey. În primul rând, în viața lor a exis-

tat o apăsare cu privire la veșnicia pe care oamenii o pot 

pierde. Ce realitate groaznică o reprezintă pierzarea dure-

roasă a celor care se află în întuneric! De aceea, ei trebuie 

să fie expuși Evangheliei! 

În al doilea rând, putem observa rolul prioritar al 

rugăciunii. Practic la baza a tot ceea ce el a făcut a stat o 

viață de rugăciune. Poți progresa în chemarea misionară 

printr-o viață de rugăciune, implorându-L pe Dumnezeu 

să îți arate calea pe care să o urmezi. Apoi alături de rugă-

ciune este efortul practic. Poți să ți-i imaginezi pe Judson 

în felul în care el s-a disciplinat a se concentra în citire și 

studiu. El și-a antrenat mintea pentru a îndura greutățile 
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lucrării. De asemenea, el a exersat bunul simț cu scopul de 

a-și forma și păstra o bună stare fizică. 

În al treilea rând, putem observa locul vital ocupat 

de munca de informare. Carey și Judson au citit orice le era 

accesibil cu privire la lumea ne-evanghelizată. Astfel, cu-

noștințele lor au crescut iar dorința și chemarea misio-

nară s-au cristalizat. 

Astăzi, cunoașterea situației din locurile unde am 

putea fi chemați ca misionari se poate face inclusiv prin 

vizitarea țărilor și a locurilor cu potențial pentru misiune, 

având astfel ocazia să constatăm cu ochii noștri situația 

de acolo. Operation World descrie Ciadul ca având mai 

multe grupuri etnice ne-evanghelizate, raportat la mări-

mea țării, decât orice altă țară. Dar acum este posibil să ex-

plorăm acea țară și să constatăm cu ochii noștri care este 

situația de acolo. Autorul cunoaște un misionar care a lu-

crat mulți ani în Ciad. Ceea ce în trecut era Uniunea Sovi-

etică, acum este o regiune vastă compusă din multe nați-

uni care la rândul lor sunt alcătuite din grupuri etnice ne-

evanghelizate. O misiune engleză realizează o broșură in-

formativă denumită People International [PO Box 151, 

Tonbridge, Kent, TN11 9XL], aceasta descriind aceste po-

poare și felul cum ele pot fi evanghelizate. 
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OPERATION WORLD 

Operation World este o carte de 662 pagini publi-

cată de editura Zondervan în SUA descriind circa 200 na-

țiuni dintr-o perspectivă evanghelică. <www.operati-

onworld.org> 

Descrierea fiecărei țări cuprinde localizarea, supra-

fața ocupată, populația, grupurile etnice, principalele 

orașe, date economice, informații politice și despre religia 

țării respective. Apoi sunt descrise și subliniate anumite 

informații cu scopul de a încuraja rugăciunea. Operation 

World este o resursă excepțional de utilă.  

În primul rând, această carte pune în fața creștini-

lor magnitudinea lucrării nefinalizate a evanghelizării 

mondiale. Sunt zone uriașe ale lumii care sunt încă nea-

tinse de Evanghelie.  

În al doilea rând, cititorul are acces la resurse legate 

de treziri și creșterea bisericii. În secolul 20 a avut loc o 

creștere a bisericii mai mare decât oricând. Acest lucru ne 

încurajează în a cunoaște faptul că lucrarea poate și tre-

buie să fie finalizată.  

În al treilea rând, această carte ne îmbogățește cu-

noștințele. Anumite națiuni și provincii despre care nici 

nu știam că există devin vii înaintea ochilor noștri prin in-

termediul paginilor acestei resurse excepționale.  
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Mission Frontiers [1605 Elizabeth Street, Pasadena, 

CA USA 91104] este specializată în furnizarea de informa-

ții cu privire la grupurile etnice ne-evanghelizate din 

lume. Cei de la Mission Frontiers au calculat că există încă 

în lume 11.000 grupuri etnice care nu sunt evanghelizate. 

De asemenea, ei au estimat că la fiecare grup etnic ne-

evanghelizat există 600 biserici evanghelice. Cu siguranță 

că dacă bisericile s-ar grupa și ar adopta fiecare grup de bi-

serici un grup etnic ne-evanghelizat, și dacă  ar stabili ca 

obiectiv evanghelizarea acestuia într-o modalitate ur-

gentă și practică, lucrarea de evanghelizare mondială ar fi 

finalizată în decursul unei singure generații. După cum 

am văzut în cazul lui Judson și a lucrării misionare din Bir-

mania, lucrarea este prea mare pentru a fi abordată prin 

eforturi individuale. Sunt necesare echipe de misionari. 

Cunoașterea limbii este unul din factorii esențiali. O dedi-

care totală spre a stăpâni limba grupurilor acestora este 

obligatorie. De asemenea, este cu totul necesară lucrarea 

de traducere a Scripturilor în limbi străine, după cum am 

văzut ilustrat în exemplul lui Adoniram Judson. Rar se în-

tâmplă ca toate darurile și îndemânarea pentru lucrarea 

misionară să se concentreze într-un singur om, astfel în-

cât lucrarea de cooperare în echipă este imperativă. 

Grupurile etnice ne-evanghelizate sunt foarte 

omogene, de regulă puternic împotrivitoare și înrobite de 

Satana. Experiențele de viață ale celor din familia Judson 
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și a colegilor lor de misiune ilustrează tenacitatea și efor-

tul curajos care este necesar pentru a străpunge aceste ba-

riere. 

Întorcându-ne cu discuția la chemarea misionară, 

observăm că Judson și cei care l-au însoțit în misiune au 

fost nevoiți să trudească pentru a stimula simțul respon-

sabilității și implicării în lucrare în bisericile lor de acasă 

și în denominația lor. Credincioșii congregaționaliști au 

răspuns acestei provocări. Când Judson și Luther Rice au 

devenit baptiști, Rice și-a cheltuit toată energia pentru a 

stimula pe baptiști pentru a se angaja în misiunea ex-

ternă. Este biserica ta dedicată efortului misionar? Sus-

ține biserica ta vreun misionar implicat într-o lucrare de 

pionierat? Este biserica ta dedicată și pasionată în susține-

rea misionarilor externi? Noi, ca biserică, susținem tot fe-

lul de lucrări, precum cele ale Missionary Aviation Fellow-

ship, Tear Fund, misiunile medicale și misiunile pentru 

predarea de învățătură. Dar acum eu vreau să mă refer la 

o nouă modalitate de a susține misiunea, și anume aceea 

care să progreseze în mod realist în părțile ne-evangheli-

zate ale lumii. De ce să nu te străduiești să convingi bise-

rica ta să adopte un grup etnic ne-evanghelizat? Scrie la 

Mission Frontiers pentru mai multe informații. 

Apoi, în final, aș vrea să spun că sunt etape prac-

tice, decisive care trebuie parcurse. Trebuie să vă decideți 

cu privire la un câmp de lucrare. Trebuie făcute eforturi 
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ferme pentru a ajunge în acel loc și pentru ca misionarii să 

ajungă să se stabilească acolo. Odată așezați, trebuie să 

știți că misionarii permanenți vor persevera cu tenacitate 

de-a lungul mai multor ani, vreme în care este posibil să 

nu vadă roade deloc, sau foarte puțin. Istoria ne arată că 

au existat situații în care în decursul întregii vieți a unui 

misionar care a trudit într-o zonă anume să nu se fie nici 

un rezultat vizibil. James Haldane a lucrat ca misionar în 

Maroc timp de 40 ani și nu a văzut nici măcar un conver-

tit. Degeaba veți căuta vina la el. Omul acesta a fost un pi-

onier deosebit al misiunii având daruri și abilități deose-

bite. Și n-a fost singurul care a dat peste un zid aparent im-

penetrabil al rezistenței musulmane la Evanghelie.  

Orice misionar are nevoie de susținători acasă. Toți 

avem un rol de jucat în împlinirea Marii Trimiteri. Când 

William Carey a plecat în India, a avut în minte imaginea 

unei mine de aur. “Vedeam în India o mină de aur, dar pă-

rea că este săpată adânc, până în inima pământului.” Cine 

va îndrăzni să coboare acolo și să o exploreze? “Eu mă voi 

coborî acolo și o voi explora,” a spus Carey, dar a adăugat 

și faptul că cei trei prieteni apropiați ai săi, Andrew Fuller, 

John Sutcliff și John Ryland, “trebuie să îi țină frânghia.”78 

Sumarizând mesajul pe care ni-l transmite viața lui 

Judson tuturor astăzi, aș vrea să fac un apel la înnoirea ru-

găciunii pentru reformare și trezire, pentru rugăciuni 
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concertate, pentru înnoirea evanghelizării biblice, și pen-

tru o conștientizare proaspătă a realității veșniciei și a 

iminenței judecății. Acestea sunt circumstanțele care pot 

produce un nou grup de misionari dedicați total acestei 

cauze, la fel ca Adoniram Judson – misionari care sunt de-

dicați pe viață!   

 

Biserica Baptistă din Oung-pen-la, localitatea unde Judson a 

fost încarcerat 

Cronologia evenimentelor majore din viața lui 

Judson 

Adoniram se naște   1788 

Felix Carey ajunge în Rangoon  1807 

Adoniram este convertit   1808 
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Chemarea de a fi misionar  1810 

Adoniram și Ann pleacă spre India 1812 

Sosirea la Rangoon   1813 

Botezul primului convertit  1819 

Britanicii invadează Birmania  1824 

Încep cele 19 luni de închisoare 1824 

Moartea lui Ann Judson   1826 

Moartea Mariei    1827 

Căsătoria cu Sarah Boardman  1834 

Întoarcerea în America   1845 

Sarah moare în St. Helena  1845 

Adoniram se întoarce în Birmania 1846 

Adoniram moare pe mare  1850 
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“Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire, și mar-

ginile pământului în stăpânire.” – Ps. 2:8 

IMPORTANȚA BIOGRAFIILOR MISIONARILOR 

Adoniram Judson a fost inspirat în chemarea misi-

onară după ce a citit istoria unui pionier misionar ger-

man, Christian Schwartz (1726-1798), care a lucrat în In-

dia vreme de aproape 50 ani. În tradiția pietistă a lui Spe-

ner și Francke, Schwartz a fost adânc preocupat atât de bi-

nele spiritual cât și de cel material al oamenilor cărora le-

a slujit. El era un lingvist abil, un bun cunoscător al dialec-

tului Tamil.  

Judson a citit apoi despre John Eliot (1604-1690), 

un slujitor al Evangheliei care a învățat limba indienilor 

Algonquin și a început să își dedice o parte importantă a 

timpului și efortului evanghelizării tribului Algonquin. 

Lucrarea sa printre indieni a progresat până acolo încât el 
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a reușit să instruiască 24 evangheliști indieni, și să pregă-

tească pastori pentru bisericile de indieni. 

O altă sursă de inspirație a fost biografia lui David 

Brainerd (1718-1747), care s-a dedicat în întregime evan-

ghelizării indienilor din America de Nord. El a trudit in-

tens printre indieni însă doar timp de 3 ani, dar a fost in-

strumentul unei puternice treziri spirituale. David a mu-

rit devreme, la vârsta de 29 ani, în casa lui Jonathan Ed-

wards (1704-1758), faimosul pastor și teolog care a folo-

sit apoi jurnalele lui Brainerd pentru a-i compune biogra-

fia. Istoricii consideră povestea și lucrarea vieții lui Brai-

nerd ca fiind o sursă se inspirație pentru efortul misionar 

mai puternică decât orice altă carte.  

Pentru cititorii de astăzi, eu aș mai recomanda căr-

țile From Jerusalem to Irian Jaya, de Ruth Tucker, publicată 

de Zondervan; A Vision for Missions de Tom Wells, o lu-

crare scurtă publicată de Banner of Truth Trust; de aseme-

nea, tot de la editura Banner of Truth Trust mai recomand 

cartea Five Pioneer Missionaries (David Brainerd, William 

C. Burns, John Eliot, Henry Martyn, and John G. Paton). Aș 

mai recomanda și Christian Missionaries de Owen Milton 

(Evangelical Movement of Wales), aceasta din urmă fiind 

compusă din 33 scurte biografii ale pionierilor misionari. 
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NOTE BIBLIOGRAFICE 

 

1. Majoritatea materialului pentru această biografie a fost 

extras din lucrarea lui Francis Wayland, care a fost biogra-

ful oficial al lui Judson. Cele două volume de peste 400 pa-

gini fiecare conținând biografia sa au fost publicate în 

1853 de către James Nisbet. Sunt recunoscător față de 

Evangelical Library, 5/6 Gateway Mews, Ringway Bounds 

Green, Londra, N11 2UT, pentru că mi-au împrumutat 

aceste volume și alte cărți valoroase, inclusiv Memoir of 

Mrs. Ann H. Judson, editat de James D. Knowles, Londra, 

1830. Lucrarea lui Wayland alături de memoriile lui Ann 

Judson formează de departe cea mai bogată sursă de date 

originale. Cea mai recentă biografie este cartea To the Gol-

den Shore de Courtney Anderson, 530 pag, Judson Press, 

SUA. Lucrarea lui Anderson beneficiază de o cercetare bo-

gată și este însoțită de o bibliografie. Cartea examinează 

istoria și drama lui Judson mai mult decât să privească la 

valoarea spirituală a experienței lui. Biografia lui Francis 

Wayland este spirituală în abordare. Ea reproduce în tota-

litate scrisorile cele mai importante. Wayland a fost influ-

ențat atât de Judson cât și de Luther Rice. Rice a predicat 
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când Wayland a fost convertit. Intensitatea dedicării lui 

Judson pentru cauza misionară l-a inspirat pe Wayland. 

Din nefericire, după moartea soției sale Ann, Adoniram a 

distrus scrisorile sale, alături de scrierile cu caracter per-

sonal. 

2. Wayland, Vol. 1, p. 12. 

3. Thomas Boston (1676-1732) – lider scoțian de biserică. 

Născut la Duns, din tată și mamă membri ai “Covenant”-

ului. A fost educat la Edinburgh, și licențiat în 1697 de că-

tre presbiteriul din Chirnside. În 1699, el a devenit predi-

catorul unei parohii mărunte din Simprin, unde erau 90 

persoane cu probleme. În 1704, a descoperit o carte adusă 

în Scoția de un soldat britanic. Era faimoasa lucrare inti-

tulată Marrow of Modern Divinity, de Edward Fisher, un 

compendiu de învățături ale celor mai importanți lucră-

tori reformați cu privire la doctrinele harului lui Dumne-

zeu și Evanghelie, care au pus capăt disputelor denumite 

generic Marrow Controversy. Boston a devenit un lider de 

biserică și scriitor deosebit.  

4. Courtney Anderson, To the Golden Shore (Judson Press, 

Valley Forge, USA, 1989); p. 61. 

5. Ibid., p. 52. 

6. Ibid., pp. 63-64. 
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7. Personal Reminiscences of the Life and Times of Gardiner 

Spring, New York, 1866, Vol. 1, p. 160, citat în Revival and 

Revivalism, Iain Murray (Banner of Truth, 1994), p. 118. 

8. The Life and Sermons of Edward D. Griffin, lucrare publi-

cată de The Banner of Truth în 1987, în două volume de 

circa 600 pagini fiecare, fiind o publicație de cea mai bună 

calitate. Această carte reflectă în general învățătura care 

îl caracteriza pe deplin pe Judson. 

9. Sharon James, Ann Judson: America’s First Woman Missio-

nary (Reformation Today, Number 137); p. 12. 

10. Anderson, p. 83. 

11. James, ibid. 

12. Aparna Mukherjee, British Colonial Policy in Burma, 

1840-1885 (Riverdale, Maryland USA, 1988). Această 

carte furnizează descrieri detaliate ale condițiilor din Bir-

mania. Practici revoltătoare și barbare de tortură și uci-

dere erau lucruri obișnuite în vremea împăratului din Bir-

mania din acea vreme. 

13. S. Pearce Carey, William Carey, 1923 (retipărită la Wa-

keman, London, 1993); p. 266. 
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14. Brian Stanley, The Bible and the Flag – Protestant Missions 

and British Imperialism in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries (Apollos; InterVarsity Press; 1990). 

15. paedobaptism – botezul pruncilor. 

16. Wayland, Vol. 1; p. 82. 

17. Knowles, p. 92. 

18. Leon H. McBeth, The Baptist Heritage (Broadman, 

Nashville); p. 350ff. 

19. Wayland, Vol. 1; p. 103. 

20. Sunil Kumar Chatterjee, The Life of Felix Carey, 122 pag, 

disponibilă la Pustak Bipani, 27 Beniatola Lane, Calcutta 

700009. Aceasta este o lucrare valoroasă de cercetare a 

surselor originale de informație, și este o adevărată mină 

de informații nu doar cu privire la familia lui Carey ci și 

asupra caracteristicilor generale ale acelor vremuri. 

21. Ibid., p. 249ff. 

22. Ibid., p. 195ff. 

23. Knowles, p. 281. Ann a oferit în scrisorile sale descrieri 

detaliate legate de perioada de detenție. 

24. Knowles, p. 314. 
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25. Wayland, Vol. 1; p. 263. 

26. Knowles, p. 322. 

27. Wayland, Vol. 1; p. 346. 

28. Wayland, Vol. 1; p. 333. 

29. Robert A. Torbet, A History of the Baptists (Judson Press, 

1963); p. 333. 

30. Ibid., p. 359. 

31. Ibid., p. 365. 

32. Ibid., p. 433ff. Wayland discută această perioadă, descri-

ind obiceiurile lui Judson și apărându-l, datorită suferin-

ței prin care trecuse în închisoare și a efectelor traumei 

pierderii ulterioare a soției și fiicei lui. 

33. Ibid., p. 349. 

34. Ibid., p. 14. 

35. W. S. Desai, History of the British Residency in Burma, 

1826-1840 (University of Rangoon, 1939); p. 163ff. Cir-

cumstanțele și corespondența sunt prezentate în detaliu 

și ilustrează perfect diferența între tirania despotică și li-

bertatea religioasă. 

36. Ibid. 
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37. Wayland, Vol. 1; p. 424. 

38. Wayland, Vol. 2; p. 92. 

39. D. G. A. Hall, Europe and Burma, A Study of European Re-

lations with Burma to the Annexation of Thibaw’s Kingdom, 

1886 (Oxford University Press, 1945); p. 119. În cea mai 

importantă bătălie a războiului, 60.000 soldați birmanezi 

au înfruntat 4.000 soldați britanici, numărul acestora din 

urmă fiind redus datorită bolilor; ei erau 1.300 europeni 

și 2.500 indieni. Ibid., p. 115. 

40. Ibid., p. 376. 

41. Wayland, Vol. 2; p. 3. 

42. Ibid., p. 135. 

43. Ibid., p. 138. 

44. Ibid., p. 153. 

45. Ibid., p. 239. 

46. BEIC – British East India Company, care controla comer-

țul cu ceai de la acea vreme. 

47. Ibid., p. 314. 

48. Ibid., p. 328. 
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49. Ibid., p. 44. 

50. Wayland, Vol. 1; p. 122. 

51. Ibid., p. 323ff. 

52. Ibid., pp. 71-86. William Carey a fost atât de impresionat 

de o predică pe acest subiect a lui Adoniram Judson, încât 

el a și publicat-o ca o broșură. Aceasta a ajuns apoi să apară 

într-un format de 88 pagini, intitulată Christian Baptism, 

A Sermon preached in the Lal Bazar Chapel, Calcutta, on the 

Lord’s day, September 27, 1812, previous to the administra-

tion of the ordinance of baptism, with many quotations from 

paedobaptist authors. Dacă ar fi predicat tot conținutul 

acestei broșuri, i-ar fi luat aproape 4 ore! Însă suntem si-

guri că el a predicat legat de punctele principale. În 

această predică, el a început cu analiza lingvistică, folo-

sind multiple referințe din alți autori (până la pag. 29), 

apoi a vorbit despre botezul “caselor” din Noul Testament 

(până la pag. 33), după care a analizat argumentele legă-

mântului și circumciziei (până la pag. 60), concluzionând 

cu multe citate din alți învățați. 

53. Wayland, Vol. 2; p. 104. 

54. Timothy George, The Life and Mission of William Carey 

(New Hope, Alabama, USA, 1991); p. 173. 

55. Wayland, Vol. 1; p. 190. 
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56. Thomas J. Nettles, By His Grace and for His Glory – un stu-

diu istoric, teologic și practic al doctrinelor harului în vi-

ața baptistă (Baker, 1986); p. 148ff. 

57. Ibid., p. 153. 

58. Wayland, Vol. 1; p. 382. 

59. John Murray, Collected Writings (Banner of Truth, 1977, 

Vol. 2); p. 277. 

60. Ibid., p. 257. 

61. Iain H Murray, D. Martyn Lloyd-Jones, The Fight of Faith, 

1939-1981 (Banner of Truth); p. 207ff. 

62. A se vedea reviziile la Joy Unspeakable and Prove All 

Things (Kingsway), realizate de Victor Budgen în Reforma-

tion Today, Num. 92. A se vedea de asemenea cartea Crisis 

Experiences, Erroll Hulse (Carey Publications). 

63. Wayland, Vol. 1; p. 389. 

64. Wayne Grudem, Systematic Theology (IVP, 1994); p. 

840ff. 

65. Wayland, Vol. 2; p. 301. 

66. Jonathan Edwards, The History of Redemption. Lucrarea 

lui Edwards a fost probabil mai influentă decât oricare 
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alta. Pentru analize similare până în zilele noastre, citiți J. 

A. De Jong, As the Waters Cover the Sea - Millennial Expec-

tations in the Rise of Anglo-American Missions, 1649-1810, 

și The Puritan Hope de Iain Murray (Banner of Truth), ca și 

o lucrare prezentată la Conferința Internațională Baptistă 

de la Toronto, 1988, de către Erroll Hulse, A Christianised 

World? The Post-Millennial Universal Reign of Christ. 

67. Wayland, Vol. 2; p. 23ff. 

68. Wayland, Vol. 1; p. 395ff, cf. p. 333. 

69. Wayland, Vol. 2; p. 317. 

70. Ibid., p. 214. 

71. Operation World, vezi secțiunea despre Myanmar, p. 

398ff. 

72. Francis Wayland, Vol. 2; p. 48. 

73. A se vedea capitolul despre chemarea misionară în lucra-

rea lui Spurgeon Lectures to My Students, ca și argumentele 

lui Joel Nederhood în cartea Preaching (Evangelical Press). 

74. Operation World, Patrick Johnstone (Zondervan, USA; 

WEC, UK); p. 614. 

75. Ibid., O listă a societăților misionare este inclusă în lucra-

rea Operation World. O bază de date computerizată cu mai 
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multe informații și reviste care sunt specializate în infor-

mații despre țări ne-evanghelizare este disponibilă. SCAN, 

Society of Central Asian News, este unul din exemplele de 

astfel de misiuni: PO Box 151, Tonbridge, Kent, TN11 9XL, 

UK. 

76. Wayland, Vol. 2; p. 39ff. 

77. Operation World, p. 559  

78. Michael Haykin ne povestește această întâmplare în lu-

crarea biografică despre John Sutcliff intitulată One Heart 

and One Soul (Evangelical Press, UK, 1994; 430 pag). 


