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Domnul nostru Isus ne-a transmis un adevăr serios 
prin cuvinte foarte solemne: „Adevărat, adevărat, vă 
spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, 
nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă 
roadă” (Ioan 12:24). Și a adăugat că „cine își iubește viața, 
o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va 
păstra pentru viața veșnică” (Ioan 12:25). Cu alte cu-
vinte, o viață rodnică și o viață veșnică izvorăsc din a muri 
ca o sămânță și din a-ți urî viața în această lume. Ceea ce 
mă copleșește când mă gândesc la acest adevăr și la viața 
lui Adoniram Judson, primul misionar american, este cât 
de strategic a fost că el a „murit” de atâtea ori și în atât de 
multe feluri. 

Eu sunt tot mai convins din Scriptură și din istoria 
misiunii că planul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea 
lumii și pentru împlinirea scopurilor Sale include sufe-
rința slujitorilor și a misionarilor Lui. Ca să exprim acest 
lucru mai clar și mai specific, aș spune că Dumnezeu a ho-
tărât ca suferința slujitorilor și a misionarilor Lui să fie un 
mijloc esențial în răspândirea bucuroasă și triumfătoare a 
Evangheliei printre toate popoarele lumii. 

În cele ce urmează aș dori să vă ofer patru gânduri și 
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o pledoarie ca toți să vă luați în considerare cu seriozitate 
rolul care vi s-a dat în finalizarea Marii Trimiteri a Dom-
nului. 

1. Dumnezeu a hotărât ca Evanghelia să fie 
răspândită printre toate popoarele. 

2. Dumnezeu a hotărât să facă din suferință 
un mijloc crucial pentru împlinirea planu-
lui Lui. 

3. Ne aflăm într-o circumstanță istorică ce ne 
cheamă la efort și sacrificiu misionar uriaș. 

4. Suferința lui Adoniram Judson ilustrează 
scopul suferinței. 

5. Te implor să iei parte la cauza pentru care 
Judson și Hristos au murit. 

1. DUMNEZEU A HOTĂRÂT CA EVANGHELIA SĂ FIE RĂS-
PÂNDITĂ PRINTRE TOATE POPOARELE. 

Aceasta a fost făgăduința din Vechiul Testament: 

„Toate marginile pământului își vor aduce aminte și 
se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor 
se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este îm-
părăția: El stăpânește peste neamuri” (Ps. 22:27-28). 

Aceasta a fost făgăduința lui Isus față de ucenicii Lui: 

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită 
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în toată lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14). 

Acesta a fost scopul lui Dumnezeu prin Cruce: 

„Și cântau o cântare nouă, și ziceau: ‚Vrednic ești tu 
să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, 
și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 
oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice 
norod și de orice neam’” (Apoc. 5:9). 

Aceasta a fost porunca finală dată de Hristosul în-
viat, care are toată autoritatea: 

„Toată puterea Mi-a fost dată în Cer și pe pământ. 
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, bote-
zându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 
Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârși-
tul veacului” (Matei 28:18-20). 

Acesta a fost țelul divin al apostoliei lui Pavel: 

„prin care [prin Hristos] am primit harul și aposto-
lia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea 
credinței pe toate Neamurile” (Rom. 1:5). 

Aceasta a fost ambiția lui sfântă, înrădăcinată nu 
doar într-o chemare apostolică unică, ci și în făgăduința 
din Vechiul Testament care rămâne valabilă până astăzi: 

„Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hris-
tos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă 
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de altul, după cum este scris: ‚Aceia, cărora nu li se 
propovăduise despre El, Îl vor vedea, și cei ce n-auzi-
seră de El, Îl vor cunoaște’” (Rom. 15:20-21; v. Isaia 
52:15). 

„Căci așa ne-a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să 
fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la 
marginile pământului’” (F.A. 13:47; v. Isaia 42:6). 

Acesta a fost scopul divin prin trimiterea și umplerea 
cu Duhul Sfânt: 

„Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pămân-
tului” (F.A. 1:8). 

Planul invincibil al lui Dumnezeu este ca „Evanghe-
lia slavei lui Hristos” (2 Cor. 4:4) să fie răspândită printre 
toate popoarele lumii și să fie înrădăcinată în biserici cen-
trate pe Dumnezeu și care Îl înalță pe Hristos.  

Această viziune globală măreață a mișcării creștine 
devine clară, puternică și convingătoare în viețile păstori-
lor, oriunde există o trezire biblică în poporul lui Hristos 
– cum a fost în mulți credincioși în primele decenii din 
anii 1800, când Adoniram Judson a fost convertit și che-
mat la lucrarea misionară, alături de sute de alți credinci-
oși, prin lumina și puterea adevărului care au trezit bise-
ricile. 
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2. DUMNEZEU A HOTĂRÂT SĂ FOLOSEASCĂ SUFERINȚA CA 
UN MIJLOC CRUCIAL PENTRU ÎMPLINIREA PLANULUI SĂU. 

Eu nu vreau doar să spun că suferința este consecința 
misiunii făcută în ascultare de Dumnezeu. Vreau să spun 
că suferința este una dintre strategiile lui Hristos pentru 
succesul misiunii Lui. 

Când i-a trimis pe ucenicii Lui, Isus le-a spus: 

„Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. 
Fiți dar înțelepți ca șerpii, și fără răutate ca porum-
beii” (Matei 10:16). 

Nu încape nicio îndoială ce se întâmplă în mod obiș-
nuit cu o oaie aflată în mijlocul lupilor. Pavel a confirmat 
această realitate în Romani 8:36: 

„După cum este scris: ‚Din pricina Ta suntem dați 
morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat’”. 

Isus știa că aceasta avea să fie soarta misionarilor Lui, 
care străpung întunericul, care avansează lucrarea de mi-
siune și care plantează biserici. „Necazul, sau strâmtora-
rea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcă-
minte, sau primejdia sau sabia” (Rom. 8:35). Acestea 
erau lucruri la care Pavel s-a așteptat, pentru că așa pro-
misese Isus. Și El continuă astfel: 

„Păziți-vă de oameni; căci vă vor da în judecata so-
boarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina 
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Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea îm-
păraților, ca să slujiți ca mărturie (eis marturion au-
toi) înaintea lor și înaintea Neamurilor” (Matei 
10:17-18). 

Observați că mărturia înaintea dregătorilor și a împă-
raților nu este un simplu rezultat sau consecință, ci un 
plan. „Veți fi duși [cu forța] înaintea... împăraților, ca să 
slujiți ca mărturie”. De ce acest plan pentru lucrarea de 
misiune? Răspunsul lui Isus este acesta: 

„Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici 
robul mai presus de domnul său... Dacă pe Stăpânul 
casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor 
numi așa pe cei din casa lui?” (Matei 10:24-25). 

Suferința nu a fost doar o consecință a ascultării și 
misiunii Domnului. Ea a făcut parte din strategia centrală 
a misiunii Lui. A fost terenul împlinirii acestei misiuni. 
Isus ne cheamă să ne alăturăm Lui pe drumul Calvarului, 
să ne luăm crucea, să ne urâm viețile în această lume, și să 
cădem la pământ ca o sămânță, care moare, pentru ca alții 
să poată trăi. Noi nu suntem mai presus de Stăpânul nos-
tru. Desigur, suferința noastră nu ispășește păcatele nimă-
nui, dar ea constituie o cale mai profundă de a face lucra-
rea de misiune, mai des decât ne închipuim noi. 

Când martirii au strigat la Hristos de sub altarul ce-
resc, „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, 
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zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra lo-
cuitorilor pământului?”, li s-a spus să se mai odihnească 
puțin, până ce numărul slujitorilor și fraților lor va fi îm-
plinit, care aveau să fie uciși la fel ca ei (Apoc. 6:11). 

Martirajul nu este simpla consecință a dragostei și as-
cultării noastre radicale; el este un lucru rânduit din Cer 
pentru un număr anume de slujitori: „li s-a spus să se mai 
odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul to-
varășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie 
omorâți ca și ei”. La fel cum Hristos a murit pentru mân-
tuirea multor oameni din lume, tot așa unii misionari 
sunt rânduiți să moară spre mântuirea popoarelor lumii. 

Și ca să nu credem că acest fel de exprimare ar duce 
lucrarea în suferință a misionarilor prea aproape de lucra-
rea plină de suferință a lui Isus, iată cuvintele hotărâte pe 
care Pavel le spune pe această temă în Coloseni 1:24: 

„Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în 
trupul meu, împlinesc ce lipsește suferințelor lui 
Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica”. 

În suferințele lui, Pavel „împlinește ce lipsește sufe-
rințelor lui Hristos pentru... Biserică”. Aici nu este vorba 
că suferințele lui Pavel ar face ispășire pentru păcat, ar 
stinge mânia lui Dumnezeu sau ar împlini dreptatea di-
vină spre iertarea păcatelor, ci ele le arată suferințele lui 
Hristos oamenilor neevanghelizați din lume. Când Pavel 
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este părtaș suferințelor lui Hristos cu bucurie și dragoste, 
este ca și cum el ilustrează tocmai acele suferințe față de 
cei pentru care Hristos a murit.  

Suferințele lui Pavel ca misionar sunt parte din pla-
nul lui Dumnezeu de a împlini suferințele lui Hristos, fă-
cându-le mai vizibile, personale și prețioase pentru cei 
pentru care El a murit. 

Așadar, iată cuvântul foarte serios pe care ți-l tran-
smit: planul lui Dumnezeu este ca scopul Lui în răspân-
direa Evangheliei și în plantarea de biserici să triumfe prin 
suferința poporului Său, în special a slujitorilor și misio-
narilor Lui.  

Și nu există mulți care să ilustreze acest adevăr mai 
bine ca Adoniram Judson. 

3. NE AFLĂM ÎNTR-O CIRCUMSTANȚĂ ISTORICĂ CE NE 
CHEAMĂ LA EFORT ȘI SACRIFICIU MISIONAR URIAȘ. 

Patrick Johnstone spune în Operation World că doar 
în anii 1990 am ajuns să avem o listă relativ completă a po-
poarelor lumii. Putem vedea pentru prima dată cu destulă 
claritate ceea ce mai avem de făcut.  

În lume există aproape 12.000 de grupuri etno-lin-
gvistice. Circa 3.500 dintre acestea au, în medie, 1,2% po-
pulații creștine – circa 20 milioane dintr-o populație totală 
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de 1,7 miliarde de oameni, și asta folosind cea mai largă și 
mai nominală definiție a unui creștin.1 Majoritatea aces-
tor 3500 de popoare cele mai neevanghelizate se află în 
fereastra 10/40 și sunt neprietenoase religios față de lu-
crarea de misiune creștină. Asta înseamnă că va trebui să 
mergem cu Evanghelia la aceste popoare, și că acest lucru 
va fi periculos și costisitor. Unii dintre noi și unii dintre 
copiii noștri vor fi uciși. 

Când Adoniram Judson a ajuns în Burma, în iulie 
1813, acela era un loc ostil și cu totul neevanghelizat. Wil-
liam Carey îi spusese lui Judson în India, cu câteva luni 
mai devreme, că nu ar fi cazul să se ducă acolo. Probabil 
că azi am considera Burma o țară închisă, caracterizată de 
despotism anarhic, de războaie intense cu Siam, de rai-
duri inamice, rebeliune constantă și intoleranță religioasă 
extremă. Toți misionarii de dinaintea lui muriseră sau pă-
răsiseră terenul de lucrare.2 

Dar Judson s-a dus acolo alături de soția lui, care avea 
23 de ani, și cu care era căsătorită de doar 17 luni. El avea 
24 de ani și a slujit acolo vreme de 38 de ani, până la moar-
tea sa, la 61 de ani, făcând prima lui călătorie în Noua An-
glie după 33 de ani. Iar prețul pe care el l-a plătit a fost 

 
1 Patrick Johnstone, Jason Mandryk, eds., Operation World (Carlisle, UK: Pater-
noster, 2001), p. 15-16. 
2 Courtney Anderson, To the Golden Shore: The Life of Adoniram Judson (Grand 
Rapids: Zondervan, 1956), p. 134. 
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imens. El a fost ca o sămânță care a căzut în pământ și a 
murit. Iar rodul pe care Dumnezeu l-a dat este celebrat 
chiar și în lucrările erudiților ca David Barrett, care scrie 
în World Christian Encyclopedia: „Cea mai mare forță 
creștină din Burma este Convenția Baptistă, care își dato-
rează originile activității de pionierat a misionarului bap-
tist american Adoniram Judson”.3 

Judson era baptist când a ajuns în Burma, în 1813, 
deși plecase din Noua Anglie ca un congregaționalist. 
Gândirea lui despre botez s-a schimbat pe parcursul călă-
toriei sale de 114 zile către India, iar William Ward, cole-
gul de lucrare al lui Carey, i-a botezat pe Adoniram și pe 
Ann Judson în India, pe 6 septembrie 1812. Astăzi, Pa-
trick Johnstone estimează că există 3700 de congregații în 
Convenția Baptistă din Myanmar (numele actual al 
Burmei), având 617.781 membri și 1.900.000 de aparți-
nători4 – roadele acestei semințe care a murit. 

Desigur că au existat și alții dincolo de Adoniram 
Judson care au făcut lucrare acolo, sute de alți misionari 
de-a lungul timpului. Dar și ei au venit și și-au dat viețile 
pe terenul de misiune. Majoritatea dintre ei au murit 
mult mai de tineri decât Judson. Mărturia lor ne slujește în 

 
3 David Barrett, ed., World Christian Encyclopedia (New York: Oxford University 
Press, 1982), p. 202. 
4 Patrick Johnstone, Operation World, p. 462. 
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sublinierea aceluiași adevăr. Rodul uimitor din Myan-
mar-ul de azi a crescut în solul suferinței și a morții mul-
tor misionari, în special ale lui Adoniram Judson. 

Întrebarea mea este aceasta: Dacă Hristos va întârzia 
în revenirea Lui cu încă două sute de ani – o simplă fracți-
une de zi înaintea Lui – care dintre voi veți fi suferit și mu-
rit în acest răstimp astfel încât triumfurile harului să răsune 
în unul sau două dintre acele 3500 de popoare care se află 
azi în aceeași situație spirituală în care karenii, chinii, kachi-
nii și burmezii erau în 1813? Cine va trudi atât de mult și 
atât de greu, perseverând ca în două sute de ani de acum 
înainte să existe două milioane de creștini printre popoa-
rele din fereastra 10/40, care abia să își mai aducă aminte 
de rădăcinile lor musulmane, hinduse sau budiste? 

Fie ca Dumnezeu să folosească Cuvântul Lui puternic 
și viața lui Adoniram Judson ca să îi cheme pe mulți dintre 
voi să își dea viețile pentru această cauză măreață! 

4. SUFERINȚA LUI ADONIRAM JUDSON ILUSTREAZĂ SCO-
PUL SUFERINȚEI. 

Adoniram Judson „și-a urât viața în această lume” și 
a fost ca o „sămânță care a căzut în pământ și a murit”. 
Prin suferințele lui, el „a împlinit ce lipsea suferințelor lui 
Hristos” în Burma neevanghelizată. De aceea, viața lui a 
adus atât de mult rod, iar el trăiește bucurându-se de ea 
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azi și în vecii vecilor. Nu încape nicio îndoială că el ar 
spune: a meritat tot sacrificiul. 

O încredere în suveranitatea și bunătatea lui Dumnezeu 

Judson era calvinist, dar nu și-a purtat calvinismul pe 
mânecile cămășii.5 Puteți vedea dovada convingerilor lui 
reformate în lucrarea lui Thomas J. Nettles, intitulată By 
His Grace and for His Glory.6 Tatăl lui Judson, care era păs-
tor congregaționalist în Massachusetts, studiase alături de 
Joseph Bellamy, un student al lui Jonathan Edwards, iar 
Adoniram a moștenit de la tatăl său un crez profund în su-
veranitatea lui Dumnezeu. Ceea ce este cu totul important 
aici este că această încredere adâncă în providența suverană 
a lui Dumnezeu în toate necazurile și suferințele a fost ceea 
ce l-a susținut până la capăt. El a spus că, „dacă nu aș fi fost 
încredințat că fiecare încercare în plus era rânduită de dra-
gostea și îndurarea Lui infinite, n-aș fi supraviețuit suferin-
țelor pe care le-am acumulat în viață”.7 

Aceasta a fost și încrederea nezguduită a celor trei so-
ții ale lui, Ann (sau Nancy), Sarah și Emily. De exemplu, 

 
5 Erroll Hulse, Adoniram Judson and the Missionary Call (Leeds: Reformation 
Today Trust, 1996), p. 48. „În ce privește doctrinele harului, vedem că el le-a cre-
zut mai degrabă implicit decât printr-o declarare explicită a lor”. Traducerea în 
limba română a cărții lui Erroll Hulse este disponibilă gratuit în format electronic 
la Editura MAGNA GRATIA. 
6 Thomas J. Nettles, By His Grace and for His Glory (Grand Rapids: Baker, 1986), 
p. 148-154. 
7 Citat în Giants of the Missionary Trail (Chicago: Scripture Press Foundation, 
1954), p. 73. 
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Ann, care s-a căsătorit cu Judson pe 5 februarie 1812 și a 
plecat cu el pe mare pe 19 februarie, la vârsta de 23 de ani, 
a născut trei copii, și toți trei au murit. Primul copil, care 
nu a avut nume, s-a născut mort când ei navigau din India 
către Burma. Al doilea copil, Roger Williams Judson, a 
trăit doar 17 luni. Al treilea copil, Maria Elizabeth But-
terworth Judson, a trăit până la doi ani, murind la șase 
luni de la moartea mamei ei. 

La moartea celui de-al doilea copil, Ann Judson avea 
să scrie: 

„Inimile noastre au fost legate de acest copil; ne-am 
simțit de parcă era tot ceea ce aveam pe pământ, sin-
gura noastră sursă de bucurie inocentă în acest ținut 
păgân. Dar Dumnezeu a considerat necesar să ne 
aducă aminte de greșeala noastră și să ne dezbrace de 
tot puținul pe care îl aveam. O, să nu facem să fie în 
zadar ceea ce El a făcut. Să ne folosim de aceste sufe-
rințe astfel încât El să Își ridice mâna și să spună ‚este 
de ajuns’”.8  

Cu alte cuvinte, ceea ce i-a susținut pe acest bărbat și 
pe cele trei soții succesive ale lui a fost o încredere solidă 
că Dumnezeu este suveran și că El este bun. Și toate lu-
crurile vin din mâna Lui spre binele copiilor Lui, binele 
incredibil de dureros. 

 
8 Anderson, To the Golden Shore, p. 193. 
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Existau rădăcini ale acestei încrederi care au susținut 
viața și lucrarea acestui misionar, o încredere în bunătatea 
și providența lui Dumnezeu. Desigur, una dintre ele era ta-
tăl lui Judson. Asta a crezut și asta a trăit el. A doua sursă a 
acestei încrederi era Biblia. Judson a fost un iubitor al Cu-
vântului lui Dumnezeu. Principala moștenire lăsată de el 
după cei 38 de ani petrecuți în Burma a fost traducerea 
completă a Bibliei în limba burmeză și un dicționar pe care 
toți misionarii care aveau să vină ulterior să îl poată folosi. 

Într-o anumită situație, când un învățător budist a 
spus că el nu putea crede că Hristos a suferit moartea pe 
cruce pentru că niciun împărat nu ar permite ca o astfel 
de mârșăvie să îi fie făcută fiului său, Judson a răspuns: 

„De aceea nu ești un ucenic al lui Hristos. Un adevă-
rat ucenic nu pune problema ca un lucru să fie în 
acord cu rațiunea lui, ci el se întreabă doar dacă acel 
lucru se găsește scris în carte. Mândria lui s-a supus 
deja mărturiei divine. De aceea, învățătorule, mân-
dria ta este încă nezdrobită. Zdrobește-ți mândria și 
supune-te Cuvântului lui Dumnezeu”.9 

Mântuirea remarcabilă a acestui fiu rătăcitor 

O altă sursă a încrederii lui în bunătatea și în provi-
dența detaliată a lui Dumnezeu a fost felul în care Dum-
nezeu l-a mântuit. Și este o istorie remarcabilă. Adoniram 

 
9 Ibid., p. 240. 
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era un băiat strălucitor. Mama lui îl învățase să citească 
într-o singură săptămână, pe când avea trei ani, ca să îl 
surprindă pe tatăl lui, când avea să se întoarcă acasă dintr-
o călătorie.10 Când avea 16 ani, a fost admis la Brown 
University direct în anul 2 de studiu, și a absolvit pe pri-
mul loc în clasa lui după 3 ani, în 1807. 

Ceea ce părinții lui evlavioși nu știau era că Adoni-
ram era amăgit ca să se îndepărteze de credință de un coleg 
student pe nume Jacob Eames, care era un deist. Până la 
finele facultății, Judson nu avea nicio credință creștină. El 
a ținut ascuns acest lucru de părinții lui până în ziua când 
a împlinit 20 de ani, pe 9 august 1808, când le-a frânt 
inima părinților anunțându-i că nu avea nicio credință și 
că intenționa să se ducă la New York și să studieze regia, 
lucru pe care l-a făcut după doar șase zile, plecând călare 
pe un cal pe care tatăl lui i-l dăduse ca parte a moștenirii 
de la el. 

Numai că viața lui la New York nu s-a dovedit a fi 
viața visurilor lui. El s-a alipit de niște cântăreți ambulanți 
și, așa cum avea să relateze mai târziu, a dus „o viață nesă-
buită, de vagabond, cazându-se pe unde putea și tră-
gându-i pe sfoară pe proprietarii care îi ofereau cazare ori 
de câte ori avea oportunitatea”.11 

 
10 Ibid., p. 14. 
11 Ibid., p. 41. 
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Acel dezgust legat de ceea ce a găsit astfel a fost înce-
putul mai multor acțiuni remarcabile ale providenței lui 
Dumnezeu. El s-a dus să îl viziteze pe unchiul lui, 
Ephraim, la Sheffield, dar, spre surprinderea lui, a găsit 
acolo „un tânăr bărbat pios” care l-a șocat fiind ferm în 
convingerile lui creștine fără a fi „auster și dictatorial”.12 
Este ciudat că el a dat acolo peste acel tânăr, în loc să îl 
găsească pe unchiul lui. 

În următoarea noapte s-a cazat la un han dintr-un 
mic sat, unde nu mai fusese niciodată. Hangiul s-a scuzat 
spunându-i că somnul îi putea fi întrerupt pentru că în 
camera de lângă el era cazat un om bolnav grav. Pe timpul 
nopții, Adoniram auzea pașii acelui om care mergea în-
coace și încolo, ca și suspinele și urletele lui de durere. 
Ceea ce l-a tulburat a fost gândul că omul de lângă el nu 
era pregătit să moară. El s-a întrebat același lucru despre 
propria persoană și astfel s-au născut în el gânduri groaz-
nice legate de moarte. El s-a simțit ca un nebun, pentru că 
deiștii buni nu ar fi trebuit să se lupte cu astfel de gânduri. 

Înainte de a pleca în dimineața acelei zile, a întrebat 
la han dacă omul cazat în camera de lângă el era într-o 
stare mai bună. „A murit”, i-a spus hangiul. Judson a fost 
șocat total de această veste. Pe când se îndrepta către ușă, 
a întrebat: „Știți cine era?” „O, da. Tânărul acesta vine de 

 
12 Ibid., p. 42. 
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la colegiul din Providence. Numele lui era Eames, Jacob 
Eames”.13 

Judson a rămas stană de piatră. El a rămas acolo ore 
întregi gândindu-se la moartea prietenului lui deist. Dacă 
Eames, prietenul lui, avusese dreptate, atunci acesta era 
un eveniment fără sens. Dar lui Judson nu îi venea să 
creadă că „era posibil ca Iadul să se deschidă în acel han 
de la țară și să îl smulgă pe Jacob Eames, prietenul lui cel 
mai drag și călăuza lui, tocmai din camera de alături – 
acest lucru pur și simplu nu putea fi o simplă coinci-
dență”.14 

Convertirea lui nu a survenit imediat, dar acum era 
sigură. Dumnezeu îi tăiase calea ca apostolului Pavel pe 
drumul către Damasc, și nu mai exista cale de scăpare. Ur-
mătoarele luni au fost unele de lupte interioare intense. 
În octombrie 1808 a intrat la Seminarul Andover, iar pe 
2 decembrie și-a încredințat viața lui Dumnezeu cu serio-
zitate. 

O trezire față de misiunea mondială 

Focul pentru misiune ardea la Andover și la Colegiul 
Williams (întâlnirea de rugăciune din fânar avusese loc în 

 
13 Ibid., p. 44. Sursa acestei întâmplări ține de relatările pe cale orală ale membrilor 
de familie care sunt surprinse în lucrarea lui Francis Wayland, A Memoir of the 
Life and Labors of the Rev. Adoniram Judson, D.D. Vol. 1 (Boston: Phillips, Sam-
pson, and Co. 1854), p. 24-25. 
14 Anderson, To the Golden Shore, p. 45. 
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august 1806, aproape de Colegiul Williams, iar doi dintre 
cei ce au participat acolo veniseră la Andover). 

Pe 28 iunie 1810, Judson și alții s-au prezentat înain-
tea congregaționaliștilor pentru a sluji ca misionari în ță-
rile din răsărit. Acolo a întâlnit-o pe Ann Hasseltine și s-a 
îndrăgostit de ea în aceeași zi. După o lună de cunoaștere, 
și-a declarat intenția de a-i fi soț, și i-a scris tatălui ei urmă-
toarea scrisoare: 

„Mă simt nevoit să vă cer să consimțiți să vă despăr-
țiți de fiica Dvs. la începutul primăverii viitoare și să 
nu o mai vedeți vreodată în această lume; să consim-
țiți să vă despărțiți de ea, și să fiți de acord ca ea să se 
supună greutăților și suferințelor vieții misionare; să 
vă cer să fiți de acord cu expunerea ei la pericolele că-
lătoriei pe mare, la influențele fatale ale climei din In-
dia, la tot felul de lipsuri și necazuri, la degradare, in-
sultă, persecuție și probabil o moarte violentă. Ați 
putea să fiți, vă rog, de acord cu toate acestea, de dra-
gul Celui care a părăsit locuința Sa cerească și a murit 
pentru ea și pentru Dvs.; de dragul sufletelor nemu-
ritoare care pier; de dragul Sionului și a gloriei lui 
Dumnezeu? Ați vrea să fiți de acord cu toate acestea, 
în nădejdea că o veți întâlni în curând pe fiica Dvs. 
în lumea slavei, încununată cu coroana celor nepri-
hăniți, strălucind în aclamațiile de laudă care vor ră-
suna pentru Mântuitorul ei din partea păgânilor 
mântuiți prin intermediul ei, mântuiți de la chinul și 
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disperarea veșnică?”15 

Uimitor este că tatăl ei a spus că i-a lăsat libertatea fe-
tei lui să aleagă ce să facă. Ea avea să îi scrie prietenei ei 
Lydia Kimball: 

„Mă simt dornică și mă aștept ca, dacă nu mă împie-
dică Providența lui Dumnezeu, să îmi petrec zilele 
mele în această lume în ținuturile păgâne. Da, Lydia, 
aproape că am ajuns la determinarea de a renunța la 
tot confortul și bucuriile mele de aici, să îmi sacrific 
dragostea față de rude și prieteni, și să merg acolo 
unde Dumnezeu va considera de cuviință să mă 
pună, în providența Lui”.16 

Suferințele lor pe terenul de misiune 

Adoniram și Ann s-au căsătorit după un an și jumă-
tate, pe 5 februarie 1812,17 și după 12 zile au plecat pe 
mare către India, alături de alte două cupluri și de doi băr-
bați necăsătoriți18, fiind împărțiți în două corăbii, în cazul 
în care unul dintre ele s-ar fi scufundat. După o perioadă 

 
15 Ibid., p. 83. 
16 Ibid., p. 84. 
17 Între timp, Judson a navigat către Anglia pentru a strânge susținere pentru Lon-
don Missionary Society. Fiind surprins în războiul dintre Marea Britanie și Franța, 
el a fost capturat pe mare și închis în Franța. Dar din nou, providența minunată a 
lui Dumnezeu a învins și glasul lui american a fost auzit strigând în cursul unui 
marș al prizonierilor, iar eliberarea lui a fost făcută pe cauțiune de un bărbat din 
Philadelphia. El a considerat mereu acea perioadă ca fiind crucială în pregătirea lui 
pentru ceea ce avea să sufere ca misionar. 
18 Luther Rice, Gordon Hall, Samuel și Harriet Newell, Samuel și Roxana Nott. 
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petrecută în India, ei au ales să riște și să meargă în Ran-
goon, și au ajuns acolo pe 13 iulie 1813. Acolo au început 
o luptă pe viață cu o climă extrem de caldă, cu tempera-
turi medii de 42°C, cu holera, malaria, dizenteria și alte 
chinuri necunoscute care aveau să le ia viețile la două din-
tre soțiile lui Judson și la 7 dintre cei 13 copii ai lui, ca și 
viețile multora dintre colegii lui de lucrare. 

Prima veste de acasă a sosit la doi ani mai târziu, pe 5 
septembrie 1815. Ei erau considerați ca și morți pentru 
cei din familie. Adoniram nu avea să își mai vadă nicio-
dată tatăl, mama sau vreun frate. El avea să se întoarcă 
pentru prima dată în țară după 33 de ani. Pentru misio-
narii din acele vremuri, timpul se scurgea foarte lent. Lu-
mea era foarte diferită de vremurile noastre. Dacă cineva 
se îmbolnăvea, remediul tipic pentru a-i salva viața era o 
călătorie pe mare. Astfel, o căsnicie sau o întreagă lucrare 
trebuia pusă în așteptare, ca să zicem așa, vreme de 3 până 
la 6 luni. Sau chiar pentru mai mult timp.  

După 8 ani pe terenul de misiune, Ann s-a îmbolnă-
vit atât de tare, încât singura speranță era o călătorie acasă. 
Așa că a plecat pe 21 august 1821. Ea s-a întors pe 5 decem-
brie 1823, după doi ani și patru luni. Când ea a sosit înapoi, 
trecuseră 10 luni de când el nu mai primise nicio veste de 
la ea. Dacă ești căsătorit și îți iubești soția, acesta este felul 
în care mori cu fiecare zi, îndreptându-ți privirea către un 
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bine mai mare și către o bucurie mai înălțătoare. 

Una dintre bucurii era să vezi ceva din bunătatea lui 
Dumnezeu în mijlocul circumstanțelor întunecate. De 
exemplu, când Ann era în curs de recuperare în Statele 
Unite, ea a scris o carte intitulată An Account of the Ame-
rican Baptist Mission to the Burman Empire. Cartea ei a 
avut o influență uriașă în stimularea altor persoane la lu-
crarea de misiune, la rugăciune și la sprijin financiar. 
Acest lucru nu s-ar fi petrecut niciodată dacă n-ar fi fost 
boala ei și absența sa timp de doi ani de pe terenul de mi-
siune. Dar, în majoritatea situațiilor, scopurile bune ale 
suferinței nu au fost la fel de clare. 

Prin toate luptele lui cu boala și întreruperile din lu-
crare, Judson s-a străduit să învețe limba, să traducă Biblia 
și să facă evanghelizare pe străzi. La șase ani după ce au sosit 
în Burma, ei au avut primul lor convertit, pe Maung Nau. 
Semănatul durase mult timp și fusese dificil. Secerișul avea 
să se dovedească și mai greu ani la rând. Dar, în 1831, în 
țară părea să se întrevadă o altă atitudine. Judson scria: 

„Spiritul de cercetare... se răspândește peste tot prin 
țară. Am distribuit aproape 10.000 de broșuri, și nu 
le-am dat decât celor care le-au cerut. Cred că au fost 
6.000 de cereri pentru discuții. Unii călătoresc timp 
de două sau trei luni ca să ajungă aici, venind de la 
frontiera cu Siam și China, și spun: ‚Domnule, am 
auzit că există un Iad veșnic. Ne este frică de el. Dă-
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ne ceva în scris care să ne spună cum să scăpăm de el’. 
Alții, veniți de la frontiera cu Kathay, la aproape 160 
km la nord de Ava, au venit să spună: ‚Domnule, am 
primit o scriere care ne vorbește despre un Dumnezeu 
veșnic. Tu ești cel care a scris aceste lucruri? Dacă da, 
te rugăm să ne dai și nouă acea scriere, ca să știm ade-
vărul înainte de a muri’. Alții veneau din țară, din lo-
curi unde Numele lui Isus Hristos era puțin cunos-
cut, și mă întrebau: ‚Tu ești omul lui Isus Hristos? Dă-
ne o scriere care să ne spună despre Isus Hristos’”. 19 

Dar a existat un preț enorm de plătit de la primul 
convertit, din 1819, și până la această revărsare a puterii 
lui Dumnezeu în 1831. 

În 1823, Adoniram și Ann s-au mutat de la Rangoon 
la Ava, capitala țării, situată la circa 500 km în interiorul 
țării și în amonte pe râul Irrawaddy. Și era un lucru ris-
cant să locuiești în apropierea unui împărat despotic. În 
luna mai a anului următor, flota militară engleză a sosit 
în Rangoon și a bombardat portul. Toți occidentalii au 
fost tratați imediat ca spioni, iar Adoniram a fost luat cu 
forța din casa lui pe 8 iunie 1824 și aruncat în închisoare. 
El avea picioarele puse în lanțuri și, în timpul nopții, un 
stâlp lung de bambus era așezat orizontal și trecut prin-
tre picioarele încătușate, astfel încât cei întemnițați nu se 

 
19 Anderson, To the Golden Shore, p. 398-399. 
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puteau sprijini de pământ decât cu șoldurile și cu cape-
tele. 

Ann era însărcinată, dar mergea zilnic cale de 
aproape 4 km până la palat, ca să pledeze spunând că Jud-
son nu era spion și să ceară ca autoritățile să aibă milă de 
el. Ea a reușit astfel să obțină ceva concesii pentru el, astfel 
că lui i se permitea să iasă într-o curte a închisorii. Cu 
toate acestea, cei întemnițați au făcut paraziți în păr de la 
hrana stricată, și au trebuit să fie rași în cap. După 
aproape un an, ei au fost mutați pe neașteptate într-o în-
chisoare dintr-un sat aflat la o depărtare mai mare, unde 
au fost îmbrăcați în zdrențe și unde erau slăbiți și desfigu-
rați de pe urma torturilor. Acolo, țânțarii care se strân-
geau la așternuturile de orez aproape că i-au înnebunit cu 
ciupiturile lor care le însângerau picioarele. 

Fiica lor, Maria, se născuse între timp și Ann ajunsese 
aproape la fel de bolnavă și slabă ca și Adoniram, dar a 
continuat să îl urmeze împreună cu pruncul ei, ca să 
poată avea grijă de el pe cât avea permisiunea. În curând 
i-a încetat lactația, astfel că temnicerul a avut milă de ei și 
l-a lăsat pe Judson să ducă bebelușul în fiecare seară în sat 
și să se roage de femeile de acolo să îl hrănească. 

Pe 4 noiembrie 1825, Judson a fost eliberat pe neaș-
teptate. Guvernul avea nevoie de el ca traducător în nego-
cierile cu britanicii. Lungul chin luase sfârșit, după 17 
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luni de închisoare și aproape de moarte, cu soția jer-
tfindu-se pe ea și pe bebelușul lor, ca să aibă grijă de el. 
Sănătatea lui Ann avea să fie lovită în curând. După 11 
luni, Ann avea să moară pe 24 octombrie 1826. După alte 
șase luni, cealaltă fetiță a lor murea și ea pe 24 aprilie 1827. 

În timp ce suferea în închisoare, Adoniram i-a spus 
unui coleg de temniță: 

„Este posibil ca viața mea să fie scăpată; dacă așa va 
fi, cu ce ardoare îmi voi continua lucrarea! Dacă nu, 
voia Lui să se împlinească! Ușa va fi deja deschisă 
pentru ca alții să facă lucrarea mai bine”.20 

Întunericul revărsat asupra sufletului lui 

Acum, că soția și fiica lui muriseră, întunericul a în-
ceput să se așeze peste sufletul lui. În iulie, la trei luni 
după moartea fetiței, a primit vestea că tatăl lui murise cu 
8 luni în urmă. Efectele acestor pierderi au fost devasta-
toare. Îndoiala i-a cuprins mintea, astfel că a început să se 
întrebe dacă nu cumva devenise misionar pentru ambiție 
sau faimă, nu din smerenie, dragoste și lepădare de sine. 
El a început să citească autori catolici mistici, precum 
Madame Guyon, Fenelon, Thomas a Kempis etc., care l-
au făcut să cadă pradă unui ascetism și diferitelor forme 
de auto-pedepsire. A abandonat lucrarea de traducere a 

 
20 Ibid., p. 334. 
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Vechiului Testament, ceea ce iubea cel mai mult, și s-a 
izolat tot mai mult de oameni și de „orice i-ar fi putut ali-
menta mândria sau i-ar fi stimulat vreo plăcere”.21 

El refuza să mănânce în afara locului de misiune. Și-a 
distrus în acest timp toate scrisorile de recomandare. A re-
nunțat oficial la titlul onorific de doctor în teologie pe care 
Universitatea Brown i-l dăduse în 1823, scriind o scrisoare 
către American Baptist Magazine. Și-a donat toată averea 
personală (aproape 6.000 $) organizației baptiste de misi-
une. A cerut ca salariul lui să fie redus cu un sfert și a promis 
că va dărui el însuși mai mult pentru lucrarea de misiune. În 
octombrie 1828, și-a construit un cort în junglă, la o oare-
care distanță de casa de misiune de la Moulmein, și s-a mutat 
în el pe 24 octombrie 1828, la doi ani de la moartea lui Ann, 
dorind să trăiască acolo în izolare totală. 

El avea să le scrie rudelor de acasă ale lui Ann: „Lacri-
mile îmi curg în același timp pentru mormântul uitat al 
iubirii vieții mele și pentru cosciugul dezgustător al inimii 
mele”.22 Și-a săpat un mormânt lângă acel cort și stătea 
deseori în fața lui gândindu-se la diferitele stadii ale putre-
zirii trupului lui. El a cerut ca toate scrisorile pe care le 
trimisese în Noua Anglie să fie distruse, cu condiția retur-
nării unui document legal de care sora lui avea nevoie. 

 
21 Ibid., p. 387. 
22 Ibid., p. 388. 
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Apoi s-a retras vreme de 40 de zile stând singur în jungla 
plină de tigri, unde a scris o scrisoare în care a descris că se 
simțea într-o stare totală de dezolare spirituală. „Pentru 
mine, Dumnezeu este Marele Necunoscut. Cred în El, 
dar nu Îl găsesc”.23 

Elnathan, fratele lui, a murit pe 8 mai 1829, la vârsta 
de 35 de ani. Ironic, acesta s-a dovedit punctul de turnură 
în recuperarea lui Judson, pentru că avea motive să creadă 
că fratele pe care îl lăsase necredincios cu 17 ani în urmă 
murise în credință. Până în 1830, Adoniram a reușit să 
iasă din acest întuneric. 

Poate că îți aduci aminte că în 1831 – anul următor 
– a fost momentul când a experimentat marea revărsare a 
interesului spiritual peste tot în țară. Oare este aceasta o 
coincidență? Sau acest lucru a ilustrat un fel de eliberare 
spirituală rânduită de Dumnezeu într-un loc întunecat și 
neevanghelizat? 

Dacă am avea timp, am putea vorbi despre celelalte 
suferințe și bucurii din viața lui Adoniram. Pe 10 aprilie 
1834, el s-a căsătorit apoi cu Sarah Boardman, o văduvă 
de misionar, la 8 ani după moartea lui Ann. Cei doi au 
avut 8 copii, dintre care doar 5 au trecut de anii copilăriei. 
Ea a fost un partener cu mult dar și cunoștea limba mai 

 
23 Ibid., p. 391. 
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bine ca oricine. 

Dar, după 11 ani, ea s-a îmbolnăvit atât de tare, încât 
amândoi au fost nevoiți să plece pe mare în America, ală-
turi de trei dintre copiii lor. Ei au lăsat 3 copii în Burma, 
dintre care unul a murit înainte de întoarcerea lui Judson. 
Deja trecuseră 33 de ani de când el nu mai fusese în Ame-
rica, și se întorcea doar de dragul soției lui. Pe când tre-
ceau de extremitatea de sud a Africii, în septembrie 1845, 
Sarah a murit. Corabia și-a aruncat ancora pe insula St. 
Helena doar cât a fost săpat un mormânt pentru a în-
gropa o soție și mamă, după care au plecat din nou la 
drum. 

Nicio nădejde alipită de această lume 

De data aceasta, Adoniram nu s-a mai prăbușit în 
adâncul disperării. Avea copiii alături de el. Ba mai mult, 
suferințele lui l-au convins să nu își alipească nădejdea 
prea mult de această lume. El învăța de data aceasta cum 
să își urască viața în această lume fără amărăciune sau de-
presie. Adoniram avea o pasiune: să se întoarcă și să-și dea 
viața pentru Burma. Așa că șederea lui în America a fost 
suficient de lungă ca să-și așeze copiii și să găsească o co-
rabie care să îl ducă înapoi. Tot ceea ce îi mai rămăsese pe 
această lume în Noua Anglie era sora lui. Ea păstrase ca-
mera lui exact așa cum o lăsase în urmă cu 33 de ani și avea 
să facă același lucru până în ziua când a murit. 
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Spre uimirea tuturor, Judson s-a îndrăgostit a treia 
oară, de data aceasta de Emily Chubbuck, și s-a căsătorit 
cu ea pe 2 iunie 1846. Ea avea 29 de ani, iar el 57. Ea era o 
scriitoare faimoasă și și-a lăsat în urmă faima și cariera li-
terară ca să meargă alături de Judson în Burma. Au ajuns 
acolo în noiembrie 1846. Iar Dumnezeu le-a dat patru 
dintre cei mai fericiți ani pe care ambii i-au avut în viață. 

La prima lor aniversare a căsătoriei, pe 2 iunie 1847, 
ea scria: 

„Acesta a fost de departe cel mai fericit an din viața 
mea și, ceea ce este și mai important pentru mine, 
este că soțul meu spune că a fost printre cei mai feri-
ciți ani din viața lui... N-am întâlnit vreodată un băr-
bat care să vorbească atât de bine, zi după zi, pe orice 
temă, religioasă, literară, științifică, politică... și să 
știe să vorbească și cu un bebeluș”.24 

Ei au avut un copil, dar bolile vechi l-au atacat ultima 
dată pe Adoniram. Singura speranță era să îl trimită pe 
bolnavul grav într-un voiaj pe mare. Pe 3 aprilie 1850, l-
au dus pe Adoniram pe corabia Aristide Marie, care avea 
să navigheze către Mauritius, alături de un prieten, pe 
nume, Thomas Ranney, care să aibă grijă de el. Adoniram 
avea să se trezească din când în când având dureri foarte 
mari, lucru care îl făcea să aibă vărsături repetate. Una din 

 
24 Ibid., p. 481. 
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ultimele lui fraze a fost aceasta: „Cât de puțini sunt cei 
care... care mor atât de greu!”25 

La 15 minute după ora 4, într-o după amiază de vi-
neri, pe 12 aprilie 1850, Adoniram Judson avea să moară 
pe mare, departe de toată familia lui și de Biserica 
burmeză. În acea seară, corabia a coborât steagul în bernă. 

„Echipajul s-a strâns în tăcere. Babordul s-a deschis. 
N-a fost rostită nicio rugăciune... Căpitanul a dat or-
dinul. Cosciugul a fost lansat pe la babord în noapte. 
Locul era situat la latitudinea de 13 grade nord și lon-
gitudinea de 93 grade est, aproape în umbra răsări-
teană a insulelor Andaman, la doar câteva sute de 
mile la vest de munții Burmei. Nava Aristide Marie 
și-a continuat cursul către insula Mauritius”.26 

După 10 zile, Emily a născut al doilea copil al lor, 
doar că acesta a murit la naștere. Ea a aflat după patru luni 
că soțul ei era mort. Emily s-a întors în Noua Anglie în 
luna ianuarie a anului următor, și a murit după alți trei 
ani de tuberculoză, la vârsta de 37 de ani. 

Traducerea Bibliei fusese încheiată. Dicționarul era de 
asemenea finalizat. Sute de convertiți conduceau Biserica. 
Astăzi există aproape 3.700 de congregații baptiste în My-
anmar, care își trag originile din truda dragostei acestui om. 

 
25 Ibid., p. 504. 
26 Ibid., p. 505. 
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5. TE IMPLOR SĂ FII PARTE A VIZIUNII PENTRU CARE JUD-
SON ȘI HRISTOS AU MURIT. 

Viața aleargă repede. Într-un timp foarte scurt, noi 
toți vom da socoteală înaintea lui Isus Hristos, nu doar 
pentru felul în care ne-am păstorit turmele, ci și pentru 
felul în care am ascultat de porunca de a face ucenici din 
toate popoarele. 

Multe dintre popoarele din lume sunt lipsite azi de 
orice lucrare creștină locală. Hristos nu este întronat 
acolo, harul Lui este necunoscut acolo, iar oamenii pier 
fără a avea acces la Evanghelie. Majoritatea acestor oa-
meni neajutorați nu vor ca tu să mergi la ei. Cel puțin așa 
cred ei. Ei sunt ostili față de misiunea creștină. Astăzi, 
aceasta este frontiera finală. Iar Domnul încă spune: 

„Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor... 
îi vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți 
din pricina Numelui Meu. Dar niciun păr din cap 
nu vi se va pierde” (Matei 10:16; Luca 21:16-18). 

Ești sigur că Dumnezeu vrea să îți continui viața în 
această țară saturată de biserici prin comparație cu altele? 
Sau oare te cheamă El să împlinești ceea ce lipsește sufe-
rințelor lui Hristos, să cazi la fel ca un grăunte de grâu 
într-un ogor de departe și să mori, să îți urăști viața în 
această lume și astfel să ți-o păstrezi pe veci și să aduci 
mult rod? 
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În 1832, Judson le scria candidaților la lucrarea de 
misiune: 

„Țineți minte că o mare parte a celor care vin pe te-
renul de misiune în răsărit mor în primii 5 ani după 
ce au plecat din țara natală. De aceea, călcați cu grijă 
înainte, căci moartea vă urmărește îndeaproape”.27 

Întrebarea la care trebuie să răspundem noi nu este 
dacă vom muri, ci dacă o vom face într-un fel care să 
aducă mult rod. 

  

 
27 Adoniram Judson, „Advice to Missionary Candidates,” Maulmain, 25 Iunie 
1832, http://www.wholesomewords.org/missions/bjudson4.html 
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