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În anul 1606, Fernandez de Quiros, un navigator 
spaniol, a descoperit un lanț de 80 de insule în Pacificul 
de Sud. În 1773, insulele au fost explorate de căpitanul 
James Cook și au fost denumite Noile Hebride, datorită 
asemănărilor cu insulele Hebride de la NV de coasta Sco-
ției. În anul 1980, Noile Hebride și-au declarat indepen-
dența de Marea Britanie și de Franța, și și-au schimbat nu-
mele în Vanuatu. Lanțul de insule se desfășoară pe o lun-
gime de circa 725 km. Dacă trageți o linie dreaptă între 
Honolulu și Sydney, linia va trece prin Port Vila, capitala 
statului Vanuatu, aflată la două treimi din distanța dintre 
Hawaii și Australia. Populația actuală a arhipelagului Va-
nuatu este de circa 190.000 de locuitori. 

LUCRAREA MISIONARĂ TIMPURIE DIN NOILE HEBRIDE 

Atât cât cunoaștem, Noile Hebride n-au fost în aten-
ția misiunii creștine înainte de John Williams și James Har-
ris, de la London Missionary Society [Societatea Misionară 
din Londra], care au ajuns pe insule în 1839. Ambii misio-
nari au fost uciși și mâncați de canibalii de pe insula Erro-
manga, pe 20 noiembrie 1839, la doar câteva minute după 
ce au debarcat. După 48 de ani de la acel moment, John 
Paton avea să scrie: „Așa au fost botezate Noile Hebride 
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cu sângele martirilor, iar Hristos i-a spus astfel întregii 
lumi creștine că aceste insule Îi aparțin” (p. 75).1 

Societatea Misionară din Londra a trimis o altă echipă 
de misionari pe insula Tanna, în 1842, iar acești misionari 
au fost alungați în doar 7 luni. Prin contrast, pe insula Ane-
ityum, John Geddie, misionar al bisericii prezbiteriene din 
Nova Scotia (sosit în 1848) și John Inglis, misionar al bise-
ricii reformate prezbiteriene din Scoția (sosit în 1852) au 
văzut roade uimitoare, astfel că, până în anul 1854, 
„aproape 3500 de sălbatici [peste jumătate din populație2] 
și-au lepădat idolii, au renunțat la tradițiile lor păgâne și s-
au dedicat pentru a fi închinători la adevăratul Dumnezeu 
Iehova” (p. 77). La moartea lui Geddie, în 1872, se spunea 
că toată populația de pe Aneityum era creștinată.3 

CONTEXTUL LUCRĂRII LUI PATON 

Aceasta a făcut parte dintr-o lucrare deosebită pe 
care Dumnezeu a făcut-o în insulele Pacificului de Sud 

 
1 Toate referințele din text notate doar cu numărul paginii sunt din John G. Paton: 
Missionary to the New Hebrides, An Autobiography Edited by His Brother 
(Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1965, orig. 1889, 1891). 
2 Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity, The Great 
Century: The Americas, Australasia and Africa, 1800 AD to 1914 AD. (Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1970, orig. 1943), p. 228. 
3 George Patterson, Missionary Life among the Cannibals: Being the Life of the 
Rev. John Geddie, D.D., First Missionary to the New Hebrides; with the History of 
the Nova Scotia Presbyterian Mission on that Group (Toronto: James Campbell 
and Son, 1882), p. 508. 
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în acea perioadă. În 1887, Paton a scris despre biruințele 
mai extinse ale Evangheliei. Când anumiți oameni au sus-
ținut că aborigenii din Australia erau sub-umani și inca-
pabili de convertire și de viața civilizată, Paton a contra-
carat aceste idei cu date misionare reale și cu adevărurile 
biblice: 

„Vă aduc aminte... de ceea ce Evanghelia a făcut pen-
tru rudeniile apropiate ale acestor aborigeni. Pe in-
sula Aneityum, 3.500 de canibali au ajuns să renunțe 
la păgânismul lor... În Fiji, 79.000 de canibali au fost 
sub influența Evangheliei și 13.000 de membri ai bi-
sericilor mărturisesc că trăiesc și slujesc pentru Isus. 
În Samoa, 34.000 de canibali au mărturisit alipirea 
de creștinism; în 19 ani, colegiul biblic de acolo a tri-
mis în lucrare 206 învățători și evangheliști dintre na-
tivi. În zona noastră de lucrare, din Noile Hebride, 
peste 12.000 de canibali au fost aduși să se așeze la 
picioarele lui Hristos, chiar dacă nu absolut toți sunt 
creștini-model; și aici, 133 dintre nativi au fost edu-
cați și trimiși în lucrare ca învățători și predicatori ai 
Evangheliei” (p. 265). 

Acesta a fost contextul misionar remarcabil al vieții 
și slujirii lui John G. Paton, care s-a născut aproape de 
Dumfries, în Scoția, pe 24 mai 1824. Pe 16 aprilie 1858, 
la vârsta de 33 de ani, el a plecat pe mare către Noile 
Hebride (prin Australia) alături Mary, soția lui. Ei au 
ajuns la locul unde voiau să debarce, pe insula Tanna, pe 
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5 noiembrie, iar în martie anul următor, atât soția cât și 
fiul lor proaspăt născut au murit în urma febrei. El avea 
să slujească singur pe insulă de-a lungul următorilor patru 
ani, trecând prin circumstanțe incredibile și pericole con-
stante, până ce a fost forțat să plece de pe insulă, în febru-
arie 1862. 

Pe parcursul următorilor patru ani, el a făcut o lu-
crare de mobilizare extraordinară și eficace în sprijinul lu-
crării de misiune a bisericii prezbiteriene în Noile 
Hebride, călătorind mult în Australia și Marea Britanie. 
În 1864, John s-a recăsătorit și a luat-o cu el pe soția lui, 
Margaret, stabilindu-se de data aceasta pe o insulă mai 
mică, Aniwa („insula aceasta abia de ocupă o suprafață de 
11 x 3 km”, p. 312). Ei au trudit împreună timp de 41 de 
ani, până ce Margaret a murit, în anul 1905, pe când John 
Paton avea 81 de ani. 

STAREA PIERDUTĂ A INSULARILOR 

Când John și Margaret au debarcat pe Aniwa, în no-
iembrie 1866, ei au putut vedea starea pierdută a insula-
rilor. Dacă înțelegem într-o anumită măsură lucrurile pe 
care ei le-au văzut la sosirea lor în arhipelag, ne va ajuta să 
apreciem magnitudinea trudei lor și minunățiile rodniciei 
lor. 

Nativii erau canibali și, în anumite situații, mâncau 
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carnea celor pe care îi învingeau în lupte. Ei practicau in-
fanticidul și jertfirea văduvelor, ucigându-le pe văduvele 
bărbaților care decedau întrucât ei credeau că, în felul 
acesta, ele le putea sluji soților lor pe lumea cealaltă (p. 69, 
334): 

„Închinarea lor era cu totul o slujbă a fricii, țelul ei 
fiind să facă ispășire unui duh rău, să prevină calami-
tățile sau să asigure răzbunarea față de dușmani. Șefii 
lor de trib erau tratați ca niște zei... așa că aproape fie-
care sat sau trib își avea un lider considerat sacru... 
Aceștia aveau o influență foarte rea, pentru că se cre-
dea că acești preoți sătești sau tribali aveau la dispoziție 
viața și moartea prin ritualurile lor sacre... De aseme-
nea, ei se închinau spiritelor strămoșilor și eroilor 
morți, prin idolii lor din lemn sau piatră... Oamenilor 
le era frică de spirite și le cereau ajutorul, căutând în 
special să aducă jertfe de ispășire înaintea celor care de-
cideau în lucruri precum războiul și pacea, foametea 
și bogăția, sănătatea și boala, pierzarea și prosperitatea, 
viața și moartea. Întreaga lor închinare era caracteri-
zată de o frică înrobitoare și, atât cât am putut afla, 
acești oameni nu aveau idee de existența unui Dum-
nezeu al îndurării și harului” (p. 72).4 

Paton a recunoscut că, în anumite momente, inima 
lui a fost șovăielnică fiind uimit și întrebându-se dacă 

 
4 Această descriere a fost făcută cu referire la nativii de pe insula Tanna, dar ea se 
aplică la fel în ce privește starea spirituală a celor de pe insula învecinată, Aniwa. 
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acești oameni puteau fi aduși până în punctul în care gân-
direa creștină să poată avea vreo influență spirituală în vi-
ețile lor (p. 74). Dar el și-a luat curaj din puterea Evanghe-
liei și din faptul că mii de oameni de pe insula Aneityum 
veniseră la Hristos. 

ROADELE TRUDEI LUI PATON 

Paton a învățat limba nativilor și a pus-o în scris (p. 
319). El a construit orfelinate („i-am educat pe acești ti-
neri pentru Isus”, p. 317). „Dna Paton a predat la o clasă 
de aproape 50 de femei și fete. Astfel, ele au devenit ex-
perte în croitorie, în confecționarea de pălării, în cântare 
și citire” (p. 377). Paton și Margaret „le-au dat educație 
învățătorilor... au tradus, imprimat și explicat Scriptura... 
le-au slujit celor bolnavi și celor pe moarte... au distribuit 
medicamente în fiecare zi... i-au învățat cum să folosească 
tot felul de scule...” etc. (p. 378). Ei au ținut servicii de 
închinare în fiecare duminică și i-au trimis pe învățătorii 
convertiți dintre nativi să propovăduiască Evanghelia în 
toate satele de pe insulă. 

De-a lungul următorilor 15 ani, John și Margaret Pa-
ton au fost martorii întoarcerii la Hristos a întregii insule 
Aniwa. După mai mulți ani, el avea să scrie: „Am cerut 
Aniwa pentru Isus și, prin harul lui Dumnezeu, Aniwa se 
închină acum la picioarele Mântuitorului” (p. 312). Pe 
când avea 73 de ani și călătorea în jurul lumii promovând 
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cauza misiunii în Pacificul de Sud, el încă îi slujea popo-
rului său îndrăgit din Aniwa și a „publicat Noul Testa-
ment în limba Aniwa”, în anul 1897.5 Paton a tradus im-
nuri și catehisme până la moartea lui,6 și a scris chiar și un 
dicționar pentru ca nativii să se descurce și după ce el nu 
avea să mai fie printre ei (p. 451). 

În anii lui de trudă pe insule, Paton și-a păstrat notițe 
într-un jurnal și a scris mai multe scrisori, pe baza cărora, 
mai târziu, între anii 1887 și 1898, a scris cartea sa autobi-
ografică, alcătuită din trei volume. Aproape tot ceea ce 
cunoaștem despre lucrarea lui provine din acea carte, care 
este disponibilă acum [în limba engleză] la editura Ban-
ner of Truth Trust. 

Paton a mai trăit doi ani după moartea celei de-a 
doua lui soții, și a murit în Australia, pe 28 ianuarie 1907. 

Astăzi, după atâția ani de la moartea lui John Paton, 
aproape 85% din populația arhipelagului Vanuatu se 
consideră creștină, probabil 21% dintre ei fiind evanghe-
lici.7 Sacrificiile și moștenirea lăsată de misionarii care au 
slujit în Noile Hebride sunt uimitoare, iar John G. Paton 

 
5 Ralph Bell, John G. Paton: Missionary to the New Hebrides (Butler, IN: The 
Highley Press, 1957), p. 238. 
6 Ralph Bell, John G. Paton, 238. 
7 Patrick Johnstone, Operation World (Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 1993), p. 572. 
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este unul dintre cei mai deosebiți dintre ei. 

În relatarea vieții lui Paton, aș dori să mă concentrez 
în particular pe curajul lui, încercând să răspund la între-
bările următoare: 

• Ce fel ce circumstanțe au stârnit curajul în 
viața lui Paton? 

• Ce a realizat Paton prin curajul lui? 

• De unde a venit curajul lui Paton? 

CE FEL DE CIRCUMSTANȚE AU STÂRNIT CURAJUL ÎN VIAȚA 
LUI PATON? 

El a avut curajul de a trece peste criticile pe care le-a primit din 
partea unor prezbiteri de seamă, pentru faptul că voia să meargă 
ca misionar în Noile Hebride. 

Un anume domn Dickson a explodat la un moment 
dat, spunând: „Sunt canibali! Vei fi mâncat de canibali!” 
Tragedia lui Williams și Harris de pe insula Erromanga 
rămăsese proaspătă în memorie, de atunci trecând doar 
19 ani. Dar Paton a răspuns în felul următor la această 
obiecție: 

„Dle Dickson, ești în vârstă de acum, iar trupul du-
mitale urmează în curând să fie pus în mormânt, 
unde va fi mâncat de viermi. De aceea, îți mărturisesc 
că, dacă pot trăi și pot muri slujindu-L și onorându-
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L pe Domnul Isus, nu va avea nicio importanță pen-
tru mine dacă voi fi mâncat de canibali sau dacă voi 
fi mâncat de viermi; în marea zi a învierii mele, mă 
voi scula din morți cu un trup la fel de bun ca al du-
mitale, în asemănarea Răscumpărătorului nostru în-
viat” (p. 56). 

Acesta a fost felul de atitudine spirituală îndrăzneață 
care avea să caracterizeze întreaga viață a lui Paton, și este 
o parte importantă care face ca întreaga poveste a vieții lui 
să fie atât de revigorantă. 

O altă categorie de critici care ținteau plecarea lui ca 
misionar era legată de faptul că el lăsa în urmă o lucrare 
foarte rodnică. Paton slujise vreme de 10 ani ca misionar 
în zona urbană din Glasgow, printre oamenii săraci, și 
avusese un succes impresionant. Sute de oameni care nu 
erau membri în biserici participau la lecțiile lui și la întâl-
nirile de pe parcursul săptămânii. Unul dintre profesorii 
lui îndrăgiți și păstor al congregației unde el slujise ca 
prezbiter a încercat să îl convingă să rămână în acea lu-
crare. Paton a spus că profesorul acela susținea că, 

„Biserica de pe strada Green era neîndoielnic sfera 
pentru care Dumnezeu mă echipase cu abilitățile mele 
specifice, și în care El binecuvântase atât de mult truda 
mea; dacă lăsam în urmă lecțiile și întâlnirile mele cu 
acei oameni, exista pericolul ca ei să se risipească și, 
probabil, ca mulți dintre ei să cadă în rătăcire; el mi-
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a spus că abandonam ceea ce era sigur pentru o lu-
crare nesigură, că abandonam lucrarea în care Dum-
nezeu mă făcuse să fiu atât de util, dând-o pe o lu-
crare în care aș fi putut să fiu nefolositor și chiar să 
îmi irosesc viața printre canibali” (p. 55). 

În fapt, Paton a spus următoarele: 

„Împotrivirea era atât de puternică din partea tutu-
ror, majoritatea fiindu-mi prieteni creștini cu care 
aveam relații călduroase, încât am fost puternic ispi-
tit să mă întreb dacă eram într-adevăr în ascultare de 
voia lui Dumnezeu sau dacă nu cumva totul era doar 
dorința mea încăpățânată. Acest lucru mi-a cauzat 
multă anxietate și m-a apropiat tot mai mult de 
Dumnezeu în rugăciune” (p. 56). 

Vom vedea imediat felul cum el s-a ridicat deasupra 
acestor ispite. 

El a avut curajul să riște pierderea celor dragi ai lui și să continue 
în chemarea misionară când chiar i-a pierdut. 

El și soția lui au sosit pe insula Tanna pe 5 noiembrie 
1858, pe când Mary era însărcinată. Copilul lor s-a născut 
pe 12 februarie 1859. „Exilul nostru pe insulă a fost plin 
de bucurie! Dar cele mai mari întristări aveau să vină peste 
mine călare pe acea mare bucurie!” (p. 79). Timp de două 
săptămâni, Mary a avut parte de atacuri repetate de mala-
rie, febră, pneumonie și diaree, deseori căzând în delir. 
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„Apoi, într-o clipă, total neașteptat, ea a murit pe 
data de 3 martie. Pentru a-mi încununa întristările și 
pentru a-mi completa singurătatea, dragul nostru 
prunc, căruia îi pusesem numele după tatăl lui Mary, 
Peter Robert Robson, a fost luat de la mine după o 
săptămână de boală, pe 20 martie. Cei care au trecut 
vreodată printr-o vale atât de întunecată ar putea să 
mă înțeleagă; cât îi privește pe ceilalți, ar fi mai mult 
decât zadarnic să încerc să îmi zugrăvesc întristările 
față de ei!” (p. 79). 

El a săpat singur cele două morminte și i-a îngropat 
pe soția și copilul lor lângă casa pe care o construise: 

„Uluit de acea pierdere îngrozitoare chiar de la înce-
putul intrării pe acest ogor al trudei către care Dom-
nul însuși m-a condus atât de clar, pentru o vreme 
mi s-a părut că îmi pierd mințile. Dar Domnul me-
reu milostiv m-a susținut... și acel loc a devenit ca un 
colț sfânt și des frecventat pentru mine pe parcursul 
lunilor și anilor cât am trudit spre mântuirea insula-
rilor sălbatici, trecând prin multe greutăți, pericole și 
morți... Dar dacă n-ar fi fost Isus și părtășia pe care 
mi-a dat-o cu El acolo, aș fi înnebunit și aș fi murit 
în singurătate lângă acele morminte!” (p. 80). 

Curajul de a risca pierderea celor dragi a fost un lucru 
greu, dar curajul de a experimenta pierderea și de a conti-
nua lucrarea de unul singur a fost supranatural: 

„Am resimțit pierderea ei dincolo de putința de a o 
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descrie sau cuprinde în acel ținut întunecat. Mi-a fost 
foarte greu să mă resemnez, să stau acolo singur și în 
acele circumstanțe triste; însă m-am simțit asigurat 
într-un fel de neschimbat că Dumnezeul și Tatăl meu 
era prea înțelept și iubitor ca să greșească în vreun lu-
cru pe care El îl face sau îl permite, așa că mi-am ridicat 
privirile către Domnul, cerând ajutorul Lui, și m-am 
străduit să continui în lucrarea Lui” (p. 85). 

Iată un crâmpei din teologia pe care o vom vedea la 
temelia curajului și a trudei masive ale acestui om: 

„Nu pretind că pot vedea dincolo de taina unor as-
tfel de vizitări – prin care Dumnezeu nu îi cheamă la 
slujirea de aici pe cei tineri, pe cei promițători și pe 
cei de care este atât de mare nevoie, dar știu și simt 
că, în lumina unor astfel de dispensații, este potrivit 
ca noi toți să Îl iubim și să Îl slujim pe binecuvântatul 
nostru Domn Isus, astfel ca să putem fi gata să răs-
pundem la chemarea Lui până în moarte și în eterni-
tate” (p. 85). 

El a avut curajul să își riște propria sănătate într-o țară străină, 
unde nu erau doctori și de unde nu avea cale de scăpare. 

„Febra și malaria m-au atacat de 14 ori cu severitate” 
(p. 105). Având în vedere felul cum soția lui murise, el n-
a știut niciodată când ar fi putut oricare dintre aceste ata-
curi să ducă la propria-i moarte. Imaginați-vi-l luptându-
se pe viață și pe moarte cu o boală aspră, și asta în mod 
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repetat, având un singur prieten creștin dintre nativi, un 
bărbat pe care l-a numit Abraham, care venise la el pe in-
sulă ca să îl ajute. 

De exemplu, când construia o nouă casă cu scopul de 
a fi așezat pe un teren mai înalt și mai sănătos, el s-a prăbu-
șit de febră în drumul lui pe panta abruptă de pe coastă: 

„Când am ajuns la aproape două treimi din urcușul 
pe deal, m-am simțit atât de firav, că ajunsesem să 
cred că eram pe moarte. Zăcând acolo la pământ, re-
zemat la rădăcina unui copac ca să nu mă rostogolesc 
la vale, mi-am luat rămas bun de la bătrânul Abra-
ham, de la lucrarea mea de misiune și de la tot ce ve-
deam în jurul meu! Am zăcut în această stare slăbită, 
uitându-mă lung spre tovarășul meu credincios, și 
așa am căzut într-un somn adânc” (p. 106). 

El s-a revigorat apoi și și-a revenit. Dar numai curajul 
lui uriaș l-a putut determina să continue astfel lună de 
lună, an după an, știind că febra care îi luase pe soția și fiul 
lui îi bătea mereu la ușă. 

Și acestea nu erau pericole care să îl fi pândit doar la 
începutul vieții sale de misionar. După alți 16 ani, cu o 
altă soție și un alt copil, Paton avea să scrie următoarele: 

„În sezonul uraganelor, din ianuarie până în aprilie 
1873, când Dayspring [corabia de misiune] a fost 
distrusă, mi-am pierdut un copil drag, scumpa mea 
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soție a zăcut lung de febră, iar eu am fost aproape 
zdrobit de o febră reumatică severă... până acolo că 
au fost trimise vești că eram pe moarte” (p. 384). 

El a avut curajul de a persevera în ciuda amenințărilor aproape 
constante la viața lui ca urmare a luptelor dintre nativi. 

Aceasta este ceea ce face ca autobiografia lui să sune 
ca un thriller. În primii lui patru ani pe insula Tanna, 
când a fost singur, el a trecut succesiv prin mai multe crize 
puternice. Am putea să ne minunăm cum de a rămas cu 
mintea întreagă, pentru că nu a știut niciodată când casa 
lui avea să fie înconjurată de nativi mânioși sau când cei 
ce erau de partea lui aveau să cadă în ambuscadă. Cum să 
supraviețuiești când nu ai timp nici să respiri? Când nu ai 
unde să te retragi. Când nu există niciun refugiu sigur pe 
pământ. Iată ce scria el: 

„Pericolele noastre continue m-au determinat dese-
ori să mă culc îmbrăcat în hainele mele de zi, astfel 
încât să pot pleca la cel mai mic avertisment. Dacă 
Clutha, câinele meu credincios, latră brusc, acest lu-
cru mă trezește... iar Dumnezeu i-a făcut pe sălbatici 
să se teamă de această prețioasă viețuitoare, și a folo-
sit-o deseori ca să ne scape viețile” (p. 178)... 

„Dușmanii mei rareori au slăbit în a-și urma planu-
rile pline de ură împotriva vieții mele, oricât de liniș-
tiți sau tulburați ar fi fost pentru moment... Un șef 
de trib sălbatic m-a urmărit vreme de patru ore cu 
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flinta încărcată și, deși a îndreptat-o de multe ori în-
spre mine, Dumnezeu l-a înfrânat. I-am vorbit cu 
blândețe și mi-am văzut de treabă ca și cum el n-ar fi 
fost prin preajmă, fiind pe deplin convins că Dumne-
zeul meu mă așezase acolo și că El avea să mă ocro-
tească până ce lucrarea mea avea să se încheie. Privind 
către Cer, în rugăciune neîncetată înaintea dragului 
meu Domn Isus, am lăsat totul în mâinile Lui și m-am 
simțit nemuritor până în clipa când lucrarea mea avea 
să fie dusă la bun sfârșit. Încercările și scăpările ca prin-
tre urechile acului mi-au întărit credința și au părut că 
n-au făcut altceva decât să mă oțelească tot mai mult 
pentru ce avea să urmeze; și încercările au fost cu ade-
vărat din ce în ce mai grele” (p. 117). 

Unul dintre lucrurile cele mai remarcabile legate de fe-
lul în care Paton a tratat pericolele a fost maniera lui cura-
joasă și directă prin care le-a vorbit atacatorilor lui. El i-a 
mustrat deseori în față și i-a certat pentru purtarea lor rea, 
chiar când ei erau cu toporiștile pregătite ca să îi ia capul. 

„În zorii unei zile, am descoperit că locuința îmi era 
înconjurată de bărbați înarmați, iar un șef de trib su-
gera că îi strânsese pe toți acei oameni ca să îmi ia vi-
ața. Văzând că eram cu totul în mâinile lor, am înge-
nunchiat și m-am predat cu totul, trup și suflet, în 
mâinile Domnului Isus, pentru ceea ce părea că este 
ultima mea clipă pe pământ. Când m-am ridicat, am 
ieșit la ei și am început să le vorbesc cu calm despre 
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felul urât în care mă trataseră și să le spun cât de con-
trastantă fusese toată purtarea mea față de ei... În fi-
nal, unii dintre șefii de trib, care participaseră la în-
chinare în biserică, s-au ridicat și au spus: ‚purtarea 
noastră a fost rea, dar acum ne vom lupta de partea 
ta și îi vom omorî pe toți cei ce te urăsc’” (p. 115). 

„[Altă dată], când nativii s-au strâns în număr mare 
în jurul casei mele, un bărbat s-a năpustit furios cu 
toporișca lui către mine, dar un șef din tribul Kase-
rumini a smuls spada pe care eu o foloseam la muncă 
și m-a salvat cu multă îndemânare de la moartea care 
părea că se năpustise asupra mea. Viața în astfel de 
circumstanțe m-a făcut să mă alipesc foarte strâns de 
Domnul Isus; nu am știut nici măcar un singur ceas 
când, de unde și cum ar putea să vină asupra mea un 
alt atac; cu toate acestea, având mâna mea tremu-
rândă alipită de mâna străpunsă odinioară pe Calvar, 
care ține toiagul de cârmuire al întregului Univers, 
am avut parte de liniște, pace și resemnare în sufletul 
meu” (p. 117). 

Pe măsură ce curajul lui a crescut și eliberările s-au în-
mulțit, el avea să își propună ca țel să țină separate facțiunile 
rivale de pe arhipelag, intervenind între ele și îndemnându-
le la pace. „Mergând zi de zi printre ei, mi-am dat toate silin-
țele să opresc ostilitățile dintre ei, vorbindu-le deschis despre 
relele cauzate de războaie și insistând pe lângă liderii lor să 
renunțe la ele” (p. 139). El avea să îi viziteze pe inamicii 
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lui când aceștia erau bolnavi și doreau ajutorul lui, deși nu 
știa niciodată care situație se putea dovedi o ambuscadă și 
care nu. 

Într-o anumită situație, un nativ pe nume Ian l-a che-
mat pe Paton să vină la patul pe care el zăcea de boală și, 
când Paton s-a aplecat asupra lui, a tras un pumnal și l-a 
îndreptat către inima lui Paton: 

„N-am îndrăznit să mă mișc sau să vorbesc, ci doar 
am continuat să mă rog în inima mea ca Domnul să 
mă scape sau, dacă mi-a venit momentul, să fiu luat 
acasă în glorie, alături de El. Așa au trecut câteva mo-
mente de suspans îngrozitor. Părea că mi s-a întune-
cat vederea, dar mi-am revenit. N-am zis niciun cu-
vânt, cu excepția celor spuse lui Isus, după care Ian a 
fluturat pumnalul în jurul lui, înfigându-l într-o 
frunză de trestie de zahăr și urlând la mine: ‚Pleacă! 
Pleacă repede!’... Am fugit ca să-mi scap viața cale de 
vreo patru mile, până am ajuns aproape leșinat la 
casa de misiune, dar lăudându-L pe Dumnezeu pen-
tru o așa eliberare” (p. 191). 

El a avut curajul de a continua în ciuda criticilor care îi spuneau 
că nu avea curajul să moară. 

După patru ani de la debarcare, întreaga populație de 
pe insulă s-a ridicat împotriva lui Paton, blamându-l pen-
tru o epidemie și atacându-l pe el și pe micul grup de creș-
tini care erau alături de el. Au existat situații la limită și 
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cândva a fost eliberat din incendiu de suflarea vântului și 
de ploaie (p. 215), astfel că, în final, un răspuns minunat 
la rugăciune a sosit sub forma unei corăbii care a sosit la 
timpul potrivit pentru a-l lua de pe insulă. 

Ca răspuns la această situație, după ce timp de patru 
ani și-a riscat viața de sute de ori și după ce și-a pierdut 
soția și copilul, el relatează acest incident în felul următor: 

„Fiind conștient că mă străduisem până în ultima 
centimă a vieții să mă achit de datoria mea, am lăsat 
toate rezultatele în mâinile singurului meu Domn și 
toate criticile pe seama judecății Lui fără greșeală. Mi 
s-au spus în față tot soiul de lucruri grele în anumite 
circumstanțe. De exemplu, un drag prieten mi-a 
spus: ‚Nu ar fi trebuit să pleci de pe insulă. Ar fi tre-
buit să fi rămas la post până la moarte. Dacă ai fi fost 
ucis la datorie, ca familia Gordon și ca alții, ar fi fost 
spre onoarea ta și spre binele misiunii’” (p. 223). 

O, cât de ușor ar fi fost ca el să răspundă abandonând 
lucrarea de misiune într-un moment de acest fel! Dar cu-
rajul l-a purtat mai departe, în alte patru decenii de lu-
crare rodnică pe insula Aniwa și în jurul lumii. 

CE A REUȘIT PATON PRIN CURAJUL LUI? 

Întreaga insulă Aniwa s-a întors la Hristos. 

Patru ani de aparentă absență a roadelor și de trudă 
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costisitoare pe Tanna ar fi putut marca sfârșitul vieții mi-
sionare a lui Paton. El ar fi putut să își aducă aminte că, 
vreme de 10 ani, avusese un succes fără precedent în Glas-
gow ca misionar urban. Acum, timp de patru ani, părea 
că nu reușise nimic și, pe deasupra, își pierduse aici soția 
și copilul. Cu toate acestea, în loc se să ducă acasă, el și-a 
îndreptat inima misionară către Aniwa. De data aceasta, 
lucrurile au fost diferite. „Am cerut Aniwa pentru Isus și, 
prin harul lui Dumnezeu, Aniwa se închină acum la pici-
oarele Mântuitorului” (p. 312). 

Anduranța curajoasă de pe Tanna a condus la rezultate care au 
trezit mii de credincioși la chemarea la misiune și la încurajarea 
bisericii lui de acasă. 

Motivul pentru care Paton a scris al doilea volum al 
autobiografiei lui, spunea el, era acela de a povesti despre 
„bunătatea minunată a lui Dumnezeu în folosirea umilei 
mele voci și penițe, și a poveștii vieții mele, spre atragerea 
a mii și zeci de mii de credincioși în lucrarea de misiune” 
(p. 220). Iar influența lui se vede și astăzi, și mă rog chiar 
prin această scurtă carte: 

„De multe ori, în timp ce treceam prin pericolele și 
înfrângerile din primii mei patru ani de pe terenul de 
misiune din Tanna, mă întrebam... de ce a îngăduit 
Dumnezeu astfel de lucruri. Dar acum, când mă uit 
înapoi, văd foarte clar... că Domnul mă pregătea as-
tfel pentru a face, și îmi dădea materialele cu care să 



JOHN PIPER 

27 

realizez cea mai bună lucrare din întreaga mea viață, 
anume înflăcărarea inimii prezbiterienilor din Aus-
tralia cu o dragoste vie față de acești insulari din mă-
rile sudului... și ca să fiu instrumentul în mâna lui 
Dumnezeu pentru trimiterea a misionari după misi-
onari în Noile Hebride, pentru a cuceri insulă după 
insulă pentru Isus. Acea lucrare și tot ce poate ieși 
din ea acum și în veșnicie, nu ar fi fost posibilă vreo-
dată în primul rând fără suferințele mele și apoi fără 
povestea lucrării mele din Tanna!” (p. 222-223). 

Iar trezirea nu s-a limitat doar la Australia, ci a influ-
ențat și Scoția și multe alte zone de pe întreg pământul. 
De exemplu, el povestește care a fost efectul călătoriei sale 
acasă asupra micii sale biserici reformate prezbiteriene 
după primii săi patru ani de durere și aparentă absență a 
roadelor la Tanna. „Am fost... umplut cu o recunoștință 
mare și făcut în stare să afirm, la finele turului meu prin 
biserici, ... că, dintre toți lucrătorii ei ordinați, unul din 
șase era un misionar al Crucii!” (p. 280). Este evident că 
efectele de acasă au mult mai extinse, și iată de aici o lecție 
pentru toate bisericile noastre: 

„Draga noastră biserică veche nu a fost împiedicată cu 
nimic; dimpotrivă, zelul ei pentru misiune a însoțit, 
dacă nu chiar a determinat, prosperitatea ei bogată 
acasă. Noi valuri de generozitate au cuprins inimile 
membrilor ei. Datoriile care împovăraseră multe bise-
rici și case parohiale au dispărut. Alte congregații au 
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fost înființate. În mai 1876, Biserica Reformată 
Prezbiteriană a intrat într-o uniune voluntară și ono-
rabilă cu sora ei mai mare, mai bogată și mai activă, 
Biserica Liberă a Scoției [Free Church of Scotland]” 
(p. 280). 

Cu alte cuvinte, în ciuda aparentei lipse a roadelor, 
perseverența curajoasă a lui John Paton pe insula Tanna 
a rodit spre binecuvântarea terenului de misiune și a bise-
ricii de acasă în modalități la care el nici n-ar fi putut visa 
când se afla în mijlocul pericolelor. 

Lucrarea sa perseverentă a subliniat puterea Evangheliei spre 
convertirea celor mai împietriți oameni. 

Când și-a scris povestea vieții, Paton i-a avut în ve-
dere pe disprețuitorii sofisticați ai Evangheliei din Eu-
ropa. El a vrut să vină înaintea omului sceptic modern cu 
dovada că Evanghelia poate și transformă cei mai impro-
babili oameni și societatea lor. 

De aceea, în cartea sa autobiografică, el relatează si-
tuațiile particulare ale unor convertiți, precum Kowia, un 
șef de trib din Tanna. Când acesta era pe moarte, el a ve-
nit să își ia rămas bun de la Paton spunând: 

„‚Rămas bun, Missi, acum sunt foarte aproape de 
moarte; ne vom întâlni din nou în Isus și cu Isus!’... 
Abraham l-a susținut clătinându-se până la locul unde 
erau mormintele; acolo el s-a așezat... și a adormit în 
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Isus; credinciosul Abraham l-a îngropat lângă soția 
și copiii lui. Așa a murit un om care fusese șef de trib 
de canibali, dar care a fost schimbat de harul lui Dum-
nezeu și de dragostea lui Isus într-un om al luminii și 
frumuseții. Ce ziceți de asta, voi, cei sceptici cu privire 
la realitatea convertirii?... Am știut în acea zi, și știu și 
astăzi, că există cel puțin un suflet din Tanna care 
cântă gloriile lui Isus în Cer – și, o, ce fericire va fi când 
îl voi întâlni acolo!” (p. 160). 

Apoi, desigur, era bătrânul Abraham. El nu fusese 
unul dintre convertiții lui Paton, dar era un convertit din-
tre canibalii de pe Aneityum și s-a dovedit un ajutor cu 
totul de nădejde al lui Paton pe Tanna în tot timpul pe-
trecut acolo. Așa că Paton le scrie scepticilor europeni ur-
mătoarea mărturie: 

„Când am citit sau auzit obiecțiile superficiale ale scri-
itorașilor și vorbitorilor necredincioși, sugerând că nu 
exista nimic real în convertiri, și că efortul misionar era 
o risipă, o, cum a tânjit dorința mea de a-i aduce măcar 
o săptămână pe Tanna, stând cu omul ‚firesc’ în jurul 
lor în persoana canibalilor și a păgânilor, și doar cu un 
singur om ‚spiritual’ în persoana convertitului Abra-
ham, care i-a moșit, i-a hrănit și i-a salvat ‚pentru dra-
gostea lui Isus’ – ca să îi pot învăța câte ore mi-a luat 
să îi conving că Hristos în om este o realitate absolută! 
Tot scepticismul Europei și-ar ascunde capul în ru-
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șine și toate îndoielile lor ar dispărea la o singură pri-
vire către lumina pe care Isus și doar Isus o revarsă în 
ochii canibalilor convertiți” (p. 107). 

Și lista ar putea continua arătând ceea ce a reușit cu-
rajul lui Paton, pentru că, în realitate, a doua și a treia din-
tre întrebările noastre se suprapun. Ceea ce curajul lui a 
reușit a fost, în fapt, o demonstrare a valorii a tot ceea ce 
curajul lui a realizat. Așa că haideți mai degrabă să ne în-
dreptăm către aceasta, în loc să ne lungim aici. 

DE UNDE A VENIT CURAJUL LUI PATON? CARE ERA SURSA 
LUI? 

Răspunsul pe care el ar fi vrut să îl dăm este acesta: a 
venit de la Dumnezeu. Dar el ar mai fi dorit ca noi să ve-
dem și ce mijloace prețioase a folosit Dumnezeu și, dacă 
este posibil, să le aplicăm în viețile noastre și în circum-
stanțele noastre. 

Curajul lui a venit de la tatăl său. 

Tributul pe care Paton l-a adus tatălui său evlavios 
merită prețul autobiografiei lui, chiar dacă nu ai citi ni-
mic altceva. Poate că motivul pentru care spun asta este 
că am o fiică și patru fii, și că am plâns în timp ce am citit 
această parte, lucru care m-a umplut de dorința de a fi un 
astfel de tată. 

În casa părintească exista o cămăruță, „odăița” unde 



JOHN PIPER 

31 

tatăl lui avea să se retragă ca să se roage, el făcând acest 
lucru cu regularitate după fiecare masă. Cei 11 copii știau 
acest lucru, aveau un respect anume pentru acel loc și as-
tfel au învățat ceva profund despre Dumnezeu. Impactul 
acestui lucru asupra lui John Paton a fost uriaș: 

„Chiar dacă orice altceva care ține de religie mi-ar fi 
șters din memorie printr-o catastrofă inimaginabilă,  
sufletul meu s-ar întoarce la acele scene timpurii din 
viață și s-ar încuia din nou în odăița cea sfântă și, au-
zind și atunci ecourile acelor strigăte către Dumne-
zeu, orice îndoială ar fi alungată prin acest apel vic-
torios: ‚El a umblat cu Dumnezeu, oare eu de ce n-aș 
umbla cu El?’” (p. 8) 

„Nu cred că pot explica vreodată și nici nu cred că 
vreun străin ar înțelege cât de mult m-au impresionat 
rugăciunile tatălui meu în acea vreme. Atunci când, 
stând pe genunchii lui și cu noi toți în jurul lui în în-
chinarea în familie, el își revărsa întreg sufletul în la-
crimi spre convertirea lumii păgâne ca să Îl slujească 
pe Isus, și în rugăciuni pentru toate nevoile perso-
nale și ale familiei, noi toți ne-am simțit de parcă ne 
aflam în prezența Mântuitorului viu și am învățat să 
Îl cunoaștem și să Îl iubim ca Prietenul nostru divin” 
(p. 21). 

O anumită circumstanță surprinde profunzimea 
dragostei dintre John și tatăl lui, și puterea impactului 
avut de aceasta asupra vieții lui John, viață caracterizată 
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de curaj și curăție fără compromis. Venise momentul ca 
tânărul Paton să plece de acasă ca să meargă la școala teo-
logică de la Glasgow și să devină misionar la oraș, imediat 
ce a trecut de 20 de ani. Din orășelul lui natal, Torthor-
wald, și până la stația de tren de la Kilmarnock era un 
drum de circa 40 de mile care trebuia făcut pe jos. După 
40 de ani, Paton scria: 

„Dragul meu tată a mers cu mine primele șase mile 
de pe acel drum. Sfaturile, lacrimile și discuția ce-
rească pe care acel drum de despărțire sunt proaspete 
în inima mea, de parcă s-au petrecut ieri; și îmi dau 
și acum lacrimile ca atunci, ori de câte ori gândul mă 
duce înapoi la acea scenă. Ultima jumătate de milă 
am mers alături într-o tăcere aproape neîntreruptă, 
iar tatăl meu, cum avea obiceiul, își ducea pălăria în 
mână, în timp ce părul lui lung și blond (pe atunci 
blond, dar apoi alb ca neaua) flutura pe umerii lui ca 
pe umerii unei domnișoare. Buzele lui s-au mișcat 
continuu în rugăciuni pentru mine rostite în mintea 
lui; a izbucnit în lacrimi când privirile ni s-au întâl-
nit, privindu-ne unul pe altul într-un fel ce nu poate 
fi descris! Am ajuns la locul unde urma să ne despăr-
țim; mi-a strâns mâna cu fermitate pentru un minut, 
în tăcere, apoi mi-a spus cu seriozitate și dragoste: 
‚Dumnezeu să te binecuvânteze, fiul meu! Dumne-
zeul tatălui tău să te facă să ai succes și să te păzească 
de orice rău!’ 
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Nefiind în stare să spună altceva, a continuat să își 
miște buzele în rugăciune, în tăcere; ne-am îmbrăți-
șat în lacrimi și ne-am despărțit. M-am îndepărtat pe 
cât de repede am putut și, când am ajuns la o curbă 
a drumului, de unde nu avea să mă mai vadă, m-am 
uitat înapoi și l-am văzut stând cu capul descoperit 
în locul unde îl lăsasem – uitându-se după mine. Mi-
am fluturat pălăria în semn de rămas bun, am conti-
nuat să merg pe drum și, într-o clipă, l-am pierdut 
din vedere. Dar inima mea era atât de copleșită ca să 
merg mai departe, așa că m-am oprit pe marginea 
drumului și am plâns pentru o vreme. Apoi, ridi-
cându-mă cu grijă, am urcat digul pentru a vedea 
dacă el încă mai stătea în locul unde îl lăsasem, și 
chiar acel moment l-am văzut urcând digul și cău-
tându-mă cu privirea! El nu m-a văzut și, după ce s-a 
uitat insistent în direcția mea pentru o vreme, a co-
borât digul și și-a îndreptat fața către casă, după care 
a început să se îndepărteze, cu capul încă descoperit 
și sunt sigur că, în inima lui, el încă înălța rugăciuni 
pentru mine. M-am uitat la el prin lacrimile care îmi 
inundau ochii, până ce forma trupului lui a dispărut 
dinaintea ochilor mei apoi, grăbindu-mă pe drumul 
meu, mi-am jurat profund și des ca, prin ajutorul lui 
Dumnezeu, să trăiesc și să acționez așa încât nicio-
dată să nu întristez sau să dezonorez un astfel de tată 
și o astfel de mamă ca aceia pe care El mi i-a dat” (p. 
25-26). 
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Impactul credinței, rugăciunii, dragostei și discipli-
nei tatălui lui John a fost nemăsurat de mare. Și am putea 
spune mult mai multe lucruri despre această influență. 

Curajul lui a venit dintr-o conștientizare profundă a chemării di-
vine. 

Înainte de a împlini 12 ani, Paton a spus: „Mi-am 
predat sufletul lui Dumnezeu și eram hotărât să fiu un 
misionar al Crucii sau un predicator al Evangheliei” (p. 
21). Când a ajuns la finalul studiilor sale teologice de la 
Glasgow, la vârsta de 32 ani, el a spus: „Am auzit conti-
nuu... vaietele păgânilor care pier în Pacificul de Sud și 
am observat că puțini erau aceia cărora să le pese de ei, în 
timp ce știam bine că mulți slujitori ar fi fost gata să preia 
lucrarea mea din Calton” (p. 52). „Domnul a continuat 
să spună în mine că, ‚întrucât nu este niciunul mai bine 
calificat, ridică-te și oferă-te să te duci!’” 

Când a fost criticat pentru că lăsa în urmă o lucrare 
rodnică, un eveniment crucial i-a pecetluit simțul chemă-
rii, anume câteva cuvinte primite de la părinții lui: 

„Aici ne temem să nu te influențăm, dar trebuie să 
îți spunem acum de ce Îl lăudăm pe Dumnezeu pen-
tru hotărârea către care ai fost călăuzit. În inima lui, 
tatăl tău a vrut să fie predicator, dar au fost alte lu-
cruri care l-au forțat să renunțe la această dorință. 
Când ai venit în familie, tatăl și mama ta te-au dus la 
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altar, primul lor născut, ca să fii dedicat, cu voia lui 
Dumnezeu, pentru a fi un misionar al Crucii; iar ru-
găciunea lor constantă a fost ca tu să fii pregătit, 
echipat și călăuzit tocmai către această decizie; și ne 
rugăm din toată inima ca Domnul să primească jer-
tfa ta, să te ocrotească multă vreme și să îți dea multe 
suflete din lumea păgână în lucrarea ta” (p. 57). 

Ca răspuns la aceste rânduri, Paton a scris: „Din acea 
clipă, orice dubiu legat de calea datoriei mele s-a risipit pe 
veci. Am văzut foarte clar mâna lui Dumnezeu, nu doar 
pregătindu-mă mai dinainte, ci și călăuzindu-mă de acum 
către terenul de misiune din afara țării” (p. 57). Acel sim-
țământ al datoriei și chemării a produs în el un curaj ne-
clintit, astfel că nu avea să se uite niciodată înapoi. 

Curajul lui a venit dintr-o conștientizare a moștenirii sfinte din 
biserica sa. 

Paton a fost parte din Biserica Reformată Prezbiteriană 
din Scoția, una dintre cele mai vechi, dar și dintre cele mai 
mici denominații protestante. Originile ei mergeau până la 
gruparea numită Scottish Covenanters și avea în ea un simță-
mânt puternic pentru cauza adevărurilor mărețe ale Refor-
mei. Paton scria cândva: „Sunt mai mândru că sângele mar-
tirilor curge prin venele mele și că adevărurile lor au pătruns 
în inima mea, decât pot fi alți oameni mândri de originea lor 
nobilă sau de numele lor regale” (p. 280). 
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Adevărurile pe care le avea în minte erau doctrinele 
robuste ale calvinismului. În cartea sa autobiografică, el a 
spus: „Eu sunt un calvinist puternic, prin convingere” (p. 
195). Pentru el, aceasta avea să însemne, așa cum am vă-
zut, o încredere puternică în faptul că Dumnezeu poate 
și avea să schimbe inimile celor mai improbabili oameni. 
Doctrina sa reformată privitoare la regenerare a fost cru-
cială în păstrarea curajului lui în fața piedicilor care pă-
reau insurmontabile din punct de vedere omenește. Co-
mentând despre convertirea unui nativ, el spunea: 

„Regenerarea este lucrarea singulară a Duhului 
Sfânt în inima și sufletul omului, și așa se petrece în 
fiecare suflet. Pe de altă parte, convertirea, care 
aduce în joc și acțiunea voinței omului, nu este ni-
ciodată identică probabil nici măcar în cazul a două 
suflete” (p. 372)… 

„O, Isuse! Numai a Ta să fie toată slava. Tu ai cheia 
pentru a descuia orice inimă pe care Tu ai creat-o” 
(p. 373). 

Cu alte cuvinte, contrar tuturor reprezentărilor gre-
șite, calvinismul nu era o piedică în calea misiunii, ci nă-
dejdea misiunii pentru John Paton și pentru sute de alți 
misionari ca el. Așadar, sursa finală a curajului lui Paton 
nu este nimic surprinzător. 

Curajul lui a venit din încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu, 
care controlează toate circumstanțele nefavorabile. 
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Am văzut deja cuvintele pe care le-a scris despre mor-
mintele soției și copilului lui: „m-am simțit asigurat într-
un fel de neschimbat că Dumnezeul și Tatăl meu era prea 
înțelept și iubitor ca să greșească în vreun lucru pe care El 
îl face sau îl permite, așa că mi-am ridicat privirile către 
Domnul, cerând ajutorul Lui, și m-am străduit să conti-
nui în lucrarea Lui” (p. 85). 

Această credință l-a susținut iar și iar în cele mai ame-
nințătoare și mai înfricoșătoare situații. Pe când încerca 
să scape din Tanna, la finele celor patru ani de pericole, el 
și Abraham au ajuns înconjurat de nativii care răcneau și 
care continuau să se îndemne unii pe alții care să lovească 
primul: 

„Inima mi s-a înălțat către Domnul Isus și mi L-am 
închipuit uitându-se la toată acea scenă. Pacea a re-
venit în inima mea ca un val trimis de la Dumnezeu. 
Mi-am dat seama că eram nemuritor până în clipa 
când lucrarea Domnului meu cu mine avea să se în-
cheie. Am fost cuprins de siguranță ca și cum un glas 
mi-ar fi vorbit din Cer, astfel că nicio flintă nu a fost 
îndreptată către noi ca să ne rănească, nicio toporișcă 
nu s-a năpustit asupra noastră, nicio suliță nu a fost 
lansată către noi, nicio săgeată nu a părăsit arcul, și 
nicio piatră nu putea să fie aruncată către noi fără 
permisiunea lui Isus Hristos, căci a Lui este toată pu-
terea, în Cer și pe pământ. El stăpânește peste toată 
natura, peste lucrurile vii și peste cele fără viață, astfel 
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că El îi înfrânează chiar și pe sălbaticii din mările su-
dului” (p. 207). 

După ce și-a scăpat viața și a pierdut tot ce avea pe 
pământ („micuța mea avere pământească”), în loc să cadă 
pradă disperării sau să fie paralizat de autocompătimire, 
el a mers înainte așteptând să vadă planul cel bun al lui 
Dumnezeu împlinindu-se la vremea potrivită, lucru pe 
care l-a deosebit în lucrarea care s-a deschis față de el, în 
primul rând în mobilizarea la misiune, și apoi în lucrarea 
de pe insula Aniwa: 

„De atunci m-am gândit deseori că Domnul mi-a 
luat toate aceste lucruri ca să mă pot dedica cu o 
minte neabătută și cu toată energia în lucrarea speci-
ală care avea să fie pregătită pentru mine în curând, 
la care în acel moment nu visasem nici eu, nici altci-
neva” (p. 220). 

An după an, „dezamăgirile și succesele s-au întrețesut 
într-un fel ciudat” (p. 247) în viața lui. Se pare că nu a mai 
existat o perioadă lungă de timp în care viața să fie foarte 
ușoară pentru el. Și i-am face o dezonoare dacă am spune 
că n-a trecut prin momente grele. „M-am simțit atât de 
dezamăgit, atât de mizerabil”, scria el despre o perioadă 
din călătoriile lui, „încât îmi doream să fi fost în mormân-
tul meu, alături de cei dragi ai mei care plecaseră la Dom-
nul și de frații mei de pe insule, care căzuseră în jurul 
meu” (p. 232). Lui Paton nu i-a fost întotdeauna ușor ca, 
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după cuvintele, „Domnul a luat”, să adauge, „binecuvân-
tat fie Numele Domnului!” Dar calea de ieșire era clară, iar 
el a folosit-o în repetate rânduri. Când Dayspring, corabia 
folosită pentru lucrarea de misiune, pentru care se strădu-
ise atât de mult să obțină fonduri, a fost scufundată într-o 
furtună, el avea să scrie următoarele: 

„Oricare au fost încercările care au venit asupra mea 
în pelerinajul meu pământesc, n-am fost niciodată 
nevoit să trec prin încercarea de a mă gândi că poate, 
la urma urmei, Isus a făcut vreo greșeală. Nu, bine-
cuvântatul meu Domn Isus nu face greșeli! Când 
vom vedea totul prin ochii Lui, vom înțelege ceea ce 
acum doar credem că totul este bine – cel mai bine 
pentru noi, cel mai bine pentru cauza care ne este 
atât de dragă, pentru binele altora și pentru slava lui 
Dumnezeu” (p. 488). 

Către sfârșitul vieții, la vârsta de 79 de ani, el se afla 
din nou pe îndrăgita lui insulă Aniwa și scria: 

„Nu mai pot vizita satele sau să merg printre oameni 
și printre bolnavi ca odinioară, din cauza stării mele 
tot mai slabe în picioarele mele și a durerilor de lum-
bago. Durerile au fost mari în ultimele două săptă-
mâni. Dar totul se petrece așa cum ne trimite Dom-
nul nostru, iar noi ne supunem cu mulțumire; noi 
nu merităm nimic, ci vrem ca Dumnezeul nostru să 
fie adorat. În dragul nostru Domn Isus avem [har] 
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care ne dă pace și bucurie în toate circumstanțele”.8 

Curajul lui a venit printr-un fel de rugăciune în supunere față de 
înțelepciunea suverană a lui Dumnezeu. 

Cum să apelezi la făgăduințele lui Dumnezeu de a te 
ocroti, când soția ta a fost la fel de credincioasă dar, în loc 
să fie protejată, a murit, și când familia Gordon de pe in-
sula Erromanga a avut aceeași încredere în acele făgădu-
ințe, și totuși au murit ca martiri?9 Paton învățase răspun-
sul la această întrebare de pe vremea când mama lui se 
ruga, chiar înainte ca el să învețe teologia care să susțină 
acel răspuns. Când cultura de cartofi a dat greș în Scoția, 
dna Paton le-a spus copiilor ei: „O, dragii mei copii, iu-
biți-L pe Tatăl vostru ceresc, spuneți-I în credință și rugă-
ciune toate nevoile voastre, și El le va acoperi atât cât va fi 
spre binele vostru și spre gloria Lui” (p. 22).10 Așa a avut 

 
8 Ralph Bell, John G. Paton, p. 238. 
9 Soții Gordon au fost uciși pe insula Erromanga, pe 20 mai 1861. Ei trudiseră 
vreme de patru ani pe insulă, dar au fost uciși într-o ambuscadă. „El a fost lovit cu 
toporișca, dar a prins-o; un altul a lovit, dar și arma lui a fost prinsă. Dar una dintre 
toporiști n-a mai putut fi oprită și, în clipa următoare, după o lovitură în coloana 
vertebrală, misionarul drag a căzut la pământ, iar o a doua lovitură dată la gât 
aproape că i-a separat capul de trup”. Dna Gordon a venit alergând când a auzit 
zgomotele, moment în care „Ouben s-a furișat în spatele ei și i-a înfipt toporișca în 
spate, iar cu altă lovitură aproape că a decapitat-o! Acesta a fost sfârșitul acelor doi 
slujitori devotați ai Domnului; ei s-au iubit în viață, nu s-au despărțit nici măcar în 
moarte, astfel că sufletele lor, încununate cu coroana martirajului, au intrat 
împreună în slavă, unde au fost întâmpinați de Williams și Harris, al căror sânge a 
fost vărsat în aproape același loc sfânt pentru Numele și cauza lui Isus” (p. 166). 
10 Comparați acest fel de a se ruga cu rugăciunile lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, 
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Paton încredere în Dumnezeu când s-a bazat pe făgădu-
ințele Lui, știind că Dumnezeu avea să facă tot ceea ce era 
spre binele lui Paton și spre slava Sa. 

Când a fost înconjurat de nativii înarmați, curajul lui a venit 
printr-un fel de rugăciune prin care a făcut apel la făgăduințele 
divine, supunându-se înțelepciunii lui Dumnezeu și crezând că ea 
va lucra cel mai mult spre gloria lui Dumnezeu și spre binele său. 

„I-am asigurat că nu îmi era teamă de moarte, căci la 
moarte, Mântuitorul meu avea să mă ia să fiu cu El 
în Cer, unde voi fi mult mai fericit decât am fost vre-
odată pe pământ. Apoi mi-am ridicat mâinile și ochii 
spre Cer, și m-am rugat cu glas tare lui Isus... ce-
rându-I fie să mă ocrotească, fie să mă ia acasă în 
slavă, așa cum credea El că era cel mai bine” (p. 164). 

Așa s-a rugat el iar și iar: „Ocrotește-mă sau... ia-mă 
acasă în slavă, așa cum crezi Tu că este cel mai bine”. El știa 
că Isus le promisese unora dintre slujitorii Lui suferința și 
chiar martirajul (Luca 11:49; 21:12-18). Așa că el a apelat 
la ambele făgăduințe, cerând fie să fie ocrotit, fie să fie luat 
acasă într-un fel care să Îl proslăvească pe Dumnezeu și să 
fie spre binele altora.11 După o călătorie foarte grea, el avea 

 
când au fost gata să fie aruncați în cuptorul de foc, în Daniel 3:17-18: „Iată, Dumnezeul 
nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna 
ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu le vom sluji dumnezeilor 
tăi, și nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălțat!” 
11 Într-un sens, asta însemna că viața nu era simplă. Dacă Dumnezeu ne scapă spre 
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să scrie: „Dacă n-aș fi avut siguranța că... El avea să mă poarte 
pe fiecare cale a datoriei sau să dispună de mine spre gloria 
Lui, n-aș fi luat-o niciodată pe această cale” (p. 148).12 

Pacea pe care Dumnezeu i-a dat-o în aceste crize nu 
era pacea unei scăpări sigure, ci pacea că Dumnezeu este 
bun, înțelept și atotputernic, și că El va face toate lucru-
rile bune.  

„Simțeam că Dumnezeu era aproape și că avea toată 
puterea de a face ceea ce era cel mai bine, așa cum 
considera El de cuviință” (p. 197). 

„A alergat vreodată o mamă să își ocrotească pruncul 
în ceasul pericolului, mai repede decât aleargă Dom-
nul să răspundă la rugăciunea făcută cu credință și să 
le trimită ajutor slujitorilor Lui la vremea și în felul 
considerate potrivite de El, astfel ca totul să fie spre 

 
slava Lui, sau ne lasă să fim uciși spre slava Lui, nu este ușor să știm ce este bine să 
facem când căutăm să ne protejăm. „Este mereu un lucru greu de deslușit să știu 
ce este cel mai bine să fac în astfel de circumstanțe grele. A mă lăsa abandonat cu 
totul, când eram înconjurat de pericole și dușmani, părea la început cea mai 
înțeleaptă abordare, și acesta a fost sfatul repetat al multor prieteni. Dar, după ce 
am învățat limba nativilor și am început să am o influență considerabilă printre ei, 
a crescut numărul celor care erau atașați cu căldură de mine și de închinare. A pleca 
dintre ei ar fi însemnat să pierd totul, lucru care mi-ar fi frânt inima; de aceea, 
riscând totul împreună cu Isus, am rămas printre ei câtă vreme am nădăjduit că voi 
fi ocrotit, până când această nădejde nu pierea cu totul” (173). 
12 „Deseori am apucat o găleată și am ridicat-o în sus ca să mă apăr, sau am insistat 
pe lângă atacatorul meu, până ce i-am acoperit flinta în luptă cu el. Alteori nu 
ziceam și nu făceam nimic, ci doar stăteam liniștit și mă rugam în tăcere, cerând 
protecția sau pregătirea de a merge acasă în slava Lui. Iar El a împlinit făgăduința 
Lui: ‚Nu te voi părăsi și nu te voi lăsa’’ (p. 329-330). 
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slava Lui și spre binele lor?” (p. 164, subl.).13 

Curajul lui a venit dintr-o bucurie în Dumnezeu, bucurie despre 
care știa că nu putea fi depășită nicăieri în vreo altă lucrare. 

„O, dacă oamenii lumii, care umblă după plăceri, ar 
gusta doar și ar simți bucuria reală a celor care Îl cu-
nosc și Îl iubesc pe Dumnezeul adevărat – o moște-
nire pe care lumea... nu le-o poate da, dar pe care 
până și cei mai umili și mai săraci dintre ucenicii lui 
Isus o moștenesc și de care se bucură!” (p. 78). 

„Inima mea spune deseori în mine - când, când vor fi 
deschiși ochii oamenilor de acasă? Când vor renunța 
cel bogat și cel învățat la frivolitățile lor superficiale, ca 
să meargă să trăiască printre săraci, printre cei neștiu-
tori, printre cei părăsiți și pierduți, și să își scrie faima 
lor veșnică în sufletele binecuvântate de ei și aduse la 
Mântuitorul? Cei ce au gustat din această bucurie 
înaltă, ‚bucuria Domnului’, nu se vor mai întreba ni-
ciodată dacă viața merită sau nu să fie trăită”14. 

 
13 Paton i-a învățat și pe cei care îl ajutau să se roage la fel, și vedem aceeași credință și 
același fel de a se ruga și în Abraham, ajutorul lui vrednic de încredere din Aneityum. 
„O, Doamne, Tatăl nostru ceresc, ei i-au ucis pe slujitorii Tăi pe Erromanga. Ei i-au 
alungat pe cei de pe Aneityum de pe întunecata Tanna. Iar acum ei vor să îl ucidă pe 
Missi [misionarul] Paton și pe mine. Marele nostru Împărat, protejează-ne și înmoaie-
le inimile ca să se închine înaintea Ta. Sau, dacă le dai voie să ne ucidă, Tu nu ne urăști, 
ci spală-ne în sângele Fiului Tău preaiubit Isus Hristos... Fă-ne pe noi doi și pe toți 
slujitorii Tăi puternici pentru Tine și pentru închinarea la Tine; și dacă ne vor ucide 
acum, să murim împreună în buna Ta lucrare, ca slujitorii tăi Missi Gordon bărbatul 
și Missi Gordon femeia” (p. 171). 
14 El merge mai departe explicând temeiul acestei bucurii: „Viața, orice viață, va fi 
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Aproape de finalul vieții sale, el a scris despre bucuria 
care l-a purtat înainte și despre această nădejde că copiii lui 
vor continua aceeași misiune și vor găsi aceeași bucurie: 

„Am convingerea neclintită că aceasta este cea mai 
nobilă slujire în care orice ființă omenească se poate 
cheltui, și că, dacă Dumnezeu mi-ar da viața să o tră-
iesc iarăși, aș pune-o fără cea mai mică ezitare din 
nou pe altarul lui Hristos, ca El să o folosească la fel, 
în lucrări asemănătoare ale dragostei, în special prin-
tre cei care încă n-au auzit de Numele lui Isus. Nimic 
din ceea ce am îndurat și nimic din ceea ce poate veni 
asupra mea nu mă face să tremur, ci dimpotrivă, mă 
bucur profund când îmi spun rugăciunea ca Domnul 
binecuvântat să găsească plăcut să întoarcă inimile 
tuturor copiilor mei spre lucrarea de misiune și să le 
deschidă calea, pentru ca ei să fie mândri și bucuroși 
să trăiască și să moară ducându-L pe Isus și Evanghe-
lia Lui în inima lumii păgâne!” (p. 444, subl.). 

În ce s-a ancorat cel mai profund bucuria lui John G. Pa-
ton? Răspunsul pare să fie că ea s-a ancorat cel mai profund 
în experiența părtășiei personale cu Isus Hristos, mijlocită 
prin făgăduința, „Iată că Eu voi fi cu voi în toate zilele”. 

 
bine cheltuită, în orice condiții imaginabile, în aducerea unui singur suflet 
omenesc la cunoașterea, dragostea și slujirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, 
asigurându-ți astfel cel puțin un templu în care numele și memoria ta să rămână 
lăudate în vecii vecilor cu dragoste – o inimă regenerată în Cer. Acea faimă se va 
dovedi nemuritoare, după ce toate poemele, monumentele și piramidele de pe 
pământ se vor fi prăbușit în țărână” (p. 411-412). 
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Curajul lui a venit dintr-o părtășie personală cu Isus, prin cre-
dința în făgăduințele Lui, în special în situații când s-a aflat pe 
buza prăpastiei. 

Făgăduința fusese dată precis în contextul Marii Tri-
miteri: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile... 
Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului” (Matei 28:19-20). Mai mult decât orice altă fă-
găduință, aceasta L-a adus pe Isus aproape și L-a făcut să 
fie real pentru John Paton în toate pericolele prin care a 
trecut. După epidemia de pojar care a ucis mii dintre in-
sulari și de care misionarii au fost învinuiți, Paton avea să 
scrie: 

„În timpul crizei, m-am simțit în general liniștit și 
hotărât în suflet, stând în picioare sprijinit cu totul 
pe făgăduința, ‚Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele’. 
Ce făgăduință prețioasă! Cât de des Îl ador pe Isus 
pentru ea și mă bucur în ea! Binecuvântat fie Nu-
mele Lui” (p. 154). 

Puterea acestei făgăduințe în a-L face pe Hristos real 
în viața lui Paton, în momente de criză, a fost deosebită 
de orice alt pasaj al Scripturii sau de orice altă rugăciune: 

„În lipsa conștientizării constante a prezenței și pu-
terii iubitului meu Domn și Mântuitor, nimic al-
tceva din întreaga lume nu m-ar fi păzit să nu-mi 
pierd mințile și să nu pier într-un fel mizerabil. Cu-
vintele Lui, ‚Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
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până la sfârșitul veacului’, au devenit pentru mine 
atât de reale, încât nu m-ar fi mirat dacă L-aș fi văzut 
în mijlocul pericolului la fel ca Ștefan. I-am simțit 
puterea care m-a susținut... Este un adevăr serios și 
mă întorc la el cu dulceață după 20 de ani, că am avut 
parte de cele mai apropiate și mai dragi crâmpeie ale 
feței și zâmbetelor binecuvântatului meu Domn în 
acele momente îngrozitoare când flinta, toporișca 
sau sulița erau îndreptate către mine ca să-mi ia vi-
ața.15 O, ce fericire să trăiesc și să fiu ocrotit de El ca 
și cum L-aș fi văzut înaintea ochilor pe Cel ce este 
nevăzut!” (p. 117). 

Unul dintre cele mai tulburătoare paragrafe din car-
tea sa autobiografică descrie o situație din viața lui când s-
a ascuns într-un pom, fiind la mila unui șef de trib în care 
nu putea avea încredere și în timp ce sute de nativi mâni-
oși îl vânau ca să îi ia viața. Ceea ce el a trăit acolo a fost 
sursa cea mai profundă a bucuriei și curajului lui Paton. 
În fapt, aș îndrăzni să spun că motivul pentru care el a aș-
ternut pe hârtie povestea vieții sale a fost acela de a le îm-
părtăși altora experiența lui cu Dumnezeu și de a-i chema 

 
15 „Obiceiul meu era ca, pentru a preveni războiul, să alerg chiar între părțile care 
se pregăteau de luptă. Credința mea m-a făcut în stare să apuc și să trăiesc 
împlinirea făgăduinței, ‚Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele’. În Isus, m-am simțit 
lipsit de vulnerabilitate și nemuritor atâta vreme cât făceam lucrarea Lui. Și pot 
spune cu adevărat că acestea erau momentele când L-am simțit pe Mântuitorul 
meu cel mai credincios și mai prezent alături de mine, dându-mi inspirație și 
putere” (p. 342). 
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și pe alții să se bucure de ea.16 El și-a început autobiografia 
cu următoarele cuvinte: „Ceea ce voi scrie aici este spre 
slava lui Dumnezeu” (p. 2). Și este adevărat, dar Dumne-
zeu primește slava când Fiul Lui este înălțat. Iar Fiul Lui 
este înălțat când noi ne bucurăm de El mai presus de 
orice. Aceasta este esența poveștii vieții lui Paton: 

„Fiind cu totul la mila unor prieteni atât de nesiguri 
și schimbători, am considerat că, deși eram confuz, 
era cel mai bine să ascult. M-am urcat în copac și am 
fost lăsat acolo de unul singur. Orele pe care le-am 
petrecut acolo mi le aduc aminte de parcă au fost 
ieri. Am auzit sunetele frecvente ale flintelor care se 
descărcau și urletele sălbaticilor. Totuși, am stat 
acolo între ramurile pomului de parcă eram sigur în 
brațele lui Isus. În toate întristările mele, Domnul nu 
Se apropiase niciodată atât de mult de mine și nu îmi 
vorbise mai suav în suflet, ca atunci când lumina Lu-
nii a licărit printre acele frunze de castan, când aerul 
nopții se juca peste obrajii mei obosiți și când mi-am 
revărsat toată inima înaintea lui Isus. Singur, și totuși 
deloc singur! Dacă este spre slava Dumnezeului 
meu, nu mă voi plânge niciodată să petrec multe 
nopți în singurătate într-un astfel de pom, să simt iar 
prezența spirituală a Mântuitorului meu, să mă 

 
16 „Îmi este profund milă de orice ființă omenească ce, din orice cauză, este străină 
de experiența cea mai nobilă, mai înălțătoare și mai mângâietoare care poate veni 
asupra sufletului omului – părtășia binecuvântată cu Tatăl sufletelor noastre, prin 
unirea în har cu Domnul Isus Hristos” (p. 359). 
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bucur de părtășia Lui care mă mângâie. Dacă ești 
aruncat astfel în singurătate, în toiul nopții, în plină 
sălbăticie, aproape în brațele morții, oare ai un Prie-
ten care să nu te părăsească în astfel de situații?” (p. 
200).
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