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PREFAȚĂ 

Charles Studd a fost pe deplin predat Domnului. El a renunțat la casă, avere, confort și familie pentru 
Hristos. Ținta vieții lui a fost de a aduce slavă lui Dumnezeu prin evanghelizarea celor nemântuiți. El a fost 
uman; a avut slăbiciunile lui. Dar a fost un exemplu prin dragostea lui arzătoare pentru Domnul și pentru 
oamenii pierduți. 

Această povestire misionară a fost scrisă pentru a încuraja copiii creștini să fie martori pentru Hristos 
acolo unde sunt, și de a căuta voia lui Dumnezeu în a deveni misionari. Nevoia din zilele noastre este mare. 
Există mai mulți oameni neevanghelizați care trăiesc în lumea noastră în acest sfert de veac decât în timpul 
tuturor anilor precedenți ai istoriei. „Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș 
(loan 4:35). 

 

DATE IMPORTANTE ÎN VIAȚA LUI C.T. STUDD 

1860  Născut în Wiltshire, England 

1876  Convertit prin mărturia dlui Whetherby 

1885  Plecat în China 

1888  Căsătorit cu Priscila Stewart 

1894  S-a reîntors cu familia în Anglia 

1900-1906 Pastor la Ootacamund în India 

1910  Cercetează nevoile din Africa Centrală 

1913  Începe lucrarea WEC în Africa 

1917  Se reîntoarce în Africa pentru ultima dată 

1931  Moare în Congo 
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Well played, Sir, Phil and Miriam Booth and Bill Caldwell – Înregistrare de casete a Worldwide Evangelisation 
for Christ. 
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PARTEA I  

O VIAȚĂ DEDICATĂ LUI HRISTOS 
 

Imaginea 1-1 

Îți poți imagina cum este să fi elev în cea mai renumită 
școală primară din Marea Britanie? „Eton“ era cunoscută ca 
cea mai bună școală, unde numai copiii cu părinți bogați 
puteau să studieze. Cea mai mare onoare la Eton era să fii 
ales să joci în echipa de crichet. 

Crichetul este un joc în aer liber. Fiecare membru al 
echipei încearcă să lovească mingea cu bățul, fără să fie 
atins de cei de pe teren. Aceasta îi dă timp să fugă între 
două seturi de portițe (bețe verticale). Sunt diferite moduri în 
care el poate să fie eliminat. Unul dintre moduri este atunci 
când, cel care aruncă mingea lovește portița. El mai poate fi 
eliminat, dacă un jucător de pe teren prinde mingea sau o 
aruncă la portiță, înainte ca cel care are bățul să-și fi sfârșit 
alergarea. Dacă un jucător care are bățul ajunge la 50 de 
ture, acesta are un scor bun. Numai o dată în istoria școlii 
din Eton (în 1877) trei frați au fost în echipa de crichet în 
același timp. Numele lor au fost: Kynaston, George și 
Charles Studd. Toți trei erau jucători foarte buni. În acel an 
echipa de crichet din Eton i-a învins pe marii lor rivali din 
Harrow. În timpul primelor lovituri ale unui meci împotriva 
celor din Winchester, cel mai mare frate Kynaston, a făcut 
52 de ture; al doilea, George, 54, și cel mai mic, Charles, 53. 
Vă dați seama? A fost un meci de crichet remarcabil! 

 

Imaginea 1-2 

În același an în care băieții jucau crichet în echipa din 
Eton, tatăl lor a fost invitat de un prieten să asculte un 
predicator din America. Numele predicatorului era D.L. 
Moody. El spunea mesajul Evangheliei simplu: „Ai pus alte 
lucruri în locul lui Dumnezeu. Tu vrei să-ți trăiești viața cum 
gândești tu. Dumnezeu este sfânt și trebuie să pedepsească 
păcatul. Într-o zi, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a purtat 
pedeapsa pentru păcatele noastre pe cruce. El a murit 
pentru noi, și a înviat. Trebuie să-L rogi pe Hristos să te 
mântuiască. Vrei să crezi în El astăzi?“  

Dl Studd știa că Moody spunea adevărul, aşa că s-a 
dus din nou să-l asculte. Într-o seară, în timpul întâlnirii, a 
crezut în Hristos, ca să-l mântuiască de păcate. 

Imediat a început să spună altora despre Domnul Isus 
și să-i invite acasă la el, ca să audă Evanghelia. I-a invitat 
pe cei trei fii ai săi să meargă cu el să-l asculte pe Moody 
predicând, dar ei nu simțeau că aveau nevoie de Domnul 
Isus Hristos în viaţa lor. 

Imaginea 1-1 

Imaginea 1-2 
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Îți amintești cum a fost când I-ai cerut Domnului Isus să 
te mântuiască? Unii din voi ați crezut în Domnul Isus așa 
cum a făcut dl Studd. Și tu vrei să spui altora Vestea Bună. 
Sunt sigur că ai întâlnit pe unii care vor să asculte și pe alții 
care nu vor. Aceasta nu ar trebui să ne oprească din a le 
spune oamenilor despre Mântuitorul. Nici pentru dl Studd   
n-a fost ușor. 

 

Imaginea 1-3 

A trecut un an. Băieții erau acasă, în vacanța de vară. 
La fiecare sfârșit de săptămână, tatăl lor invita la ei acasă pe 
cineva care urma să vorbească la întâlnirile de duminică.  
Într-o sâmbătă dimineața, băieții au pus la cale o farsă 
pentru dl Whetherby, bărbatul care venise să predice. 
Întrucât și-au dat seama că el nu știa să călărească bine,      
l-au rugat să călărească împreună cu ei și cu tatăl lor. Cei 
trei băieți călăreau în spatele tatălui lor și al predicatorului. 
Dintr-odată au trecut pe lângă cei doi cât au putut de 
repede; aceasta însemna că era foarte dificil pentru tatăl lor 
și pentru predicator să-și țină caii în frâu. Cumva, 
predicatorul a reușit să se agațe, când calul a țâșnit înainte. 
Băieții au repetat farsa de mai multe ori, dar tatăl lor nu a 
spus nimic, întrucât şi lui îi plăcea aşa de mult să râdă la 
aceste farse! 

N-a fost prea frumos din partea băieților să râdă de 
acest om care venise să predice din Biblie. Ai făcut și tu 
vreodată așa ceva? Poate că ai vorbit cu prietenul tău în 
timpul lecției biblice sau poate ați râs împreună, după aceea, 
de cel ce v-a predat. Este greșit să râdem de aceia care ne 
spun Evanghelia. Ei vor să ne ajute, și acesta este cel mai 
important mesaj pe care-l putem auzi vreodată – despre 
cum putem să fim mântuiţi de păcatele noastre. 

 

Imaginea 1-4 

Predicatorul nu s-a lăsat stânjenit de farsa băieților. El 
a vorbit în după-amiaza aceea cu fiecare dintre cei trei 
băieți. Când Charles a ieşit afară să joace crichet, omul l-a 
luat prin surprindere și l-a întrebat:  

„Ești creștin?“ 

Charles a răspuns:  

„Eu nu sunt ceea ce numiți dumneavoastră creștin. Eu 
am crezut în Domnul Isus de când eram mic. Bineînțeles, 
cred și în biserică.“ 

Predicatorul a continuat:  

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică“ (Ioan 3:16). 

„Crezi că Domnul Isus a murit pentru tine?“  

Imaginea 1-3 

Imaginea 1-4 
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„Da.“ 

„Crezi și cealaltă jumătate a versetului, că aceia care 
cred în Hristos vor avea viața veșnică?“ 

„Nu“, spuse Charles, „asta nu cred“. 

Predicatorul i-a spus: „Ori Dumnezeu nu spune 
adevărul, ori tu. Crezi că Dumnezeu minte?“ 

„Nu“, a răspuns Charles. 

„Întotdeauna te vei da înapoi de la a face ceea ce este 
bine – crezând doar jumătate din verset și nu și cealaltă 
jumătate?“ 

„Cred că nu întotdeauna“, spuse Charles, dar își dădu 
seama că trebuia să se confrunte cu întrebarea acolo și 
atunci. 

Predicatorul a adăugat: „Viața veșnică este un dar.“ Ce 
faci când cineva îți dă un dar de Crăciun? Spui „mulțumesc“. 
Vrei să-I spui „mulțumesc“ lui Dumnezeu pentru acest dar?  

Charles Studd a îngenuncheat și I-a spus „mulțumesc“ 
lui Dumnezeu. L-a rugat pe Domnul să-l mântuiască de 
păcatele lui; și chiar atunci bucuria și pacea au venit în inima 
lui. Știa că avea viața nouă din Dumnezeu, viața veșnică. 

Doar la câteva zile după aceea, frații au descoperit 
ceva: omul acela vorbise cu toți trei separat în acea după-
amiază, și fiecare îl rugase pe Hristos să-l mântuiască. 
Aceea a fost cea mai importantă zi din viața celor trei. 

 

Imaginea 1-5 

Lui Charles îi plăcea foarte mult crichetul. Putea să 
arunce şi să lovească foarte bine. Petrecea ore întregi 
exersând lovirea cu bățul în fața unei oglinzi mari din 
dormitorul său. Nu fuma, ca nu cumva fumul să-i afecteze 
vederea. După ce frații lui mai mari au terminat școala, el a 
devenit căpitanul echipei de crichet din Eton. Când a mers 
să studieze la Universitatea din Cambridge, a fost ales în 
echipa de crichet și în curând a devenit cel mai bun jucător 
și căpitan al lor. De fapt, în 1882, a fost numit cel mai bun 
jucător de crichet al Angliei. 

În anul următor a fost membru al echipei naționale 
engleze, care a mers în Australia și a câștigat numeroase 
meciuri. 

Jucând crichet, Charles a învățat să aibă curaj, răbdare 
și cum să lucreze în echipă. Dar, deși era un adevărat 
creștin, el a permis crichet-ului să ocupe un loc prea 
important în viața lui. A petrecut mult timp cu acest sport, iar 
pentru Dumnezeu n-a mai avut timp. Sunt și în viața ta 
lucruri care pentru tine se pare că sunt mai importante decât 
a trăi pentru Domnul Isus Hristos? Dacă ești creștin, primul 
în viața ta trebuie să fie Domnul Isus Hristos; a fi plăcut Lui 

Imaginea 1-5 
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și a face ceea ce spune Biblia este mult mai important decât 
orice altceva. 

 

Imaginea 1-6 

Timp de șase ani, cât a fost student, Charles n-a spus 
și altora despre Domnul Isus, așa cum ar fi trebuit. Cunoștea 
Evanghelia, dar nu avea curajul să spună şi celorlalţi. Erau 
însă oameni care se rugau pentru el, ca El să aibă o 
dragoste înnoită pentru Hristos. Spre sfârșitul perioadei de 
timp petrecută la Universitatea din Cambridge, Dumnezeu a 
folosit boala gravă a fratelui său, George, pentru a-i arăta că 
cel mai important lucru din viață este să faci ceea ce vrea 
Dumnezeu. George era pe moarte; el se încredea puternic 
în Domnul. Charles a realizat că singurul lucru care 
contează cu adevărat atunci când te afli în fața morții este  
să-L ai pe Isus Hristos ca Domn în viaţa ta.  

El a spus: „Nu contează cât de renumit sunt ca jucător 
de crichet, cât de bogat sau cât de popular. A-L cunoaște pe 
Hristos ca Domn și Mântuitor și a-I sluji Lui, înseamnă cu 
mult mai mult.“ 

 

Imaginea 1-2 (din nou)  

În cele din urmă, fratele său, George, s-a însănătoșit, 
iar Charles s-a dus să îl asculte pe predicatorul Moody, care 
ținea niște întruniri în Londra. În timp ce Moody vorbea, 
Charles și-a dat seama: „Nu am trăit pentru Domnul așa 
cum ar fi trebuit. Am pus crichetul înaintea lucrării mele 
pentru Domnul.” Charles s-a rugat Domnului să îl ierte și să 
preia controlul asupra vieții sale. L-a lăsat pe Domnul să 
aibă primul loc. Imediat după aceea a început să spună 
prietenilor săi despre Domnul Isus Hristos. Nu după mult 
timp, el l-a văzut pe primul om venind la Domnul Isus. El a 
spus: „Bucuria de a-l vedea pe prietenul meu mântuit a fost 
mai mare decât orice bucurie pe care am avut-o vreodată 
jucând crichet.“ A continuat să joace, dar acum dorea, mai 
presus de orice, să spună altora Vestea Bună a Domnului 
Isus Hristos. 

 

Imaginea 1-6 (din nou) 

Charles Studd a trebuit să învețe o altă lecție foarte 
importantă – că nu putea să-I slujească lui Dumnezeu cu 
puterea sa. Trebuia să învețe să depindă complet de El și  
să-L lase să lucreze prin el. Nu se putea baza pe abilitățile 
sale, nici pe sfatul și ajutorul altora. Erau lucruri pe care el 
credea că le poate face de unul singur, fără să-I ceară 
Domnului să-l călăuzească sau să-l ajute. De exemplu, avea 
cursuri pe care trebuia să le studieze la facultate; oare avea 
nevoie pentru aceasta de înțelepciunea și puterea lui 
Dumnezeu? Atunci a înțeles marele adevăr: „Nu știți … că 
voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un 
preț.“ ( 1  Cor. 6 : 19, 20). Într-o seară a îngenuncheat în 

Imaginea 1-6 

Imaginea 1-6 

Imaginea 1-2 
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camera sa și I-a cedat Domnului fiecare parte a vieții sale. A 
folosit cuvintele unei cântări drept rugăciune: 

„Oh, Doamne ia-mă-n slujba ta, 
Cu viața mea, cu tot ce am;  

Deci, clipele și zilele  
Fie toate-ale Tale!“ 

În acea noapte a văzut că avea nevoie să se încreadă 
în Domnul, ca un copilaș care se încrede în tăticul său, ca 
să-l ducă în locuri unde n-a mai fost niciodată înainte. El 
trebuia să-și trăiască întreaga viață încrezându-se în 
Domnul. Știa că Domnul era în stare să aibă grijă de el, 
dacă I se dăruia total. Așa că s-a încrezut în Domnul ca voia 
Sa să se facă în și prin viața lui. Domnul Isus i-a dat o pace 
minunată și bucurie, atunci când el și-a dat fiecare parte a 
vieții lui, Domnului. Dacă ești creștin, dorești să spui şi tu: 
„Doamne, tot ceea ce sunt, tot ceea ce am și tot ceea ce 
sper că voi fi, acum și totdeauna Îți dăruiesc Ție pentru 
folosul și slava Ta. Și Te rog, Doamne, păstrează-mă așa. 
Amin!“ 

Adu-ți aminte că dacă Îi slujim Domnului, trebuie s-o 
facem prin puterea Lui. El vrea să ne dăruim Lui în 
întregime, încrezându-ne numai în El. 

 
 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE – PARTEA ÎNTÂI 

1. Care erau numele celor trei frați Studd? (Kynaston, 
George și Charles) 

2. Ce joc le plăcea să joace? (crichet) 

3. Ce a vrut în mod deosebit să facă dl Studd, după ce a 
crezut în Hristos ca să-l mântuiască de păcate? (Să 
spună altora despre Mântuitorul.) 

4. Cum au ajuns cei trei băieți să creadă în Hristos? 
(Printr-un predicator, dl Whetherby, care a vorbit cu 
fiecare din ei despre Domnul Isus.) 

5. Ce îl împiedica pe Charles să trăiască pentru Domnul 
așa cum ar fi trebuit? (El lăsa ca crichetul să ocupe un 
loc prea mare în viața sa.) 

6. Pe cine a folosit Dumnezeu ca să-i arate lui Charles 
care era cel mai important lucru din viață? (Pe fratele 
său George, care era pe moarte.) 

7. Charles a spus că ceva i-a dat o bucurie mult mai mare 
decât a avut-o vreodată jucând crichet. Ce a fost 
aceasta? (Bucuria de a vedea că prietenul său a fost 
mântuit.) 

8. Ce lecție a învățat Charles, lecție care avea să fie 
importantă pentru întreaga lui viață? (El a învățat să 
depindă în totalitate de Domnul.) 
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PARTEA A II-A 

CHARLES ASCULTĂ DE CHEMAREA LUI 
DUMNEZEU 

 

Introducere 

Charles Studd a venit la Hristos pe când era student la 
Colegiul Eton. Totuși, el a lăsat crichet-ul să ocupe un loc 
prea important în viața sa. Acesta a devenit „idolul“ său – cel     
mai important lucru din viața lui, mai important decât a trăi 
pentru Domnul. Charles s-a întors înapoi la Domnul în timp 
ce era la Universitatea Cambridge, prin boala fratelui său.  
L-a rugat pe Domnul să-l ierte și a început să mărturisească 
despre El. Mai târziu, Charles şi-a dat seama că avea 
nevoie să-l dea Domnului fiecare parte a vieții sale. A văzut 
că nu putea să slujească Domnului prin puterea Sa; trebuia 
ca Domnul să lucreze potrivit voii Sale în el și prin el. 

 

Imaginea 2-1 

Când Charles s-a întors înapoi la Domnul, a dorit să-I 
slujească din toată inima. În timp ce citea Biblia și se ruga, a 
simțit că Dumnezeu dorea ca el să nu-și caute o slujbă după 
terminarea universității, ci mai degrabă să-și folosească tot 
timpul pentru a duce Evanghelia altora. El și-a ales ca verset 
biblic preferat, versetul: „Și ce folosește unui om să câștige 
toată lumea, dacă își pierde sufletul?“ (Marcu 8:36). A 
aparține Domnului era mai important decât a avea toate 
bogățiile lumii. S-a hotărât să afle voia Domnului cu privire la 
viața sa. La scurt timp după ce și-a dăruit viața întreagă 
Domnului, a simțit că Domnul îl cheamă să meargă ca 
misionar în China. 

Poate ești aici un băiat creștin sau o fată creștină și 
Domnul te-a călăuzit să înțelegi că el are un plan special 
pentru viața ta: El vrea ca tu să-ți folosești tot timpul pentru a 
duce Evanghelia la alții. Știi, Domnul cere unor creștini să 
facă acest lucru. Dacă Domnul te cheamă să fii misionar sau 
lucrător cu normă întreagă, trebuie să-I mulțumești. Poți să 
ai încredere că El va lucra, dacă vei asculta voia Lui. 

 

Imaginea 2-2 

Charles a participat la o întrunire, unde un misionar 
care se întorcea în China a împărtășit marea nevoie de 
lucrători acolo. Pe când se ruga să afle ce dorea Dumnezeu 
să facă referitor la China, și-a dat seama că exista un singur 
lucru care l-ar fi împiedicat să meargă, și acela era  
dragostea pentru mama lui. Tatăl său murise la numai doi 
ani după ce el fusese mântuit, așa că i-a rămas doar mama. 
Atunci a citit pasajul din Biblie care spune: „Cine iubește pe Imaginea 2-2 

Imaginea 2-1 
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tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic 
de Mine“ (Matei 10:37). După aceea a știut că voia Domnului 
era ca el să meargă în China. A vrut să asculte de voia 
Domnului mai mult decât orice. Știa că se putea încrede în 
Domnul, ca El să-i poarte de grijă mamei lui acasă, în 
Anglia. 

Nu a fost ușor. Cu cât era mai sigur că Dumnezeu 
dorea ca el să meargă în China, cu atât mai mult familia lui 
era împotriva plecării sale pe câmpul de misiune. 

 

Imaginea 2-3 

Mulți oameni au încercat să-l convingă pe Charles să 
nu meargă. Însăși mama lui a stăruit să rămână în Anglia. 
Unii prieteni creștini i-au spus că ar putea face mult pentru 
Dumnezeu printre tinerii din Anglia, în loc să plece în China. 

Fratele lui mai mare i-a spus: „Faci o greșeală. Vei 
zdrobi inima mamei tale.“ „Nu vreau să fiu încăpățânat și să 
plec datorită propriei mele hotărâri. Vreau să fac doar voia 
lui Dumnezeu. Hai să-L întrebăm pe Dumnezeu!“, a răspuns 
Charles. Astfel, amândoi au îngenuncheat și s-au rugat ca 
voia Domnului să se facă. 

În acea noapte Charles nu a putut dormi. Se gândea 
într-una la un verset din Biblie: „Cere-Mi și-ți voi da ... 
marginile pământului în stăpânire“ (Ps. 2:8). El a luat 
aceasta ca pe o promisiune de la Domnul, că oamenii din 
îndepărtata Chină vor auzi Evanghelia și vor crede în 
Domnul Isus Hristos. Charles a fost sigur că Dumnezeu îi 
vorbea prin această parte din Cuvântul Său. Știa că trebuie 
să asculte de ceea ce Domnul îi cerea să facă – indiferent 
de ceea ce spuneau prietenii sau rudele lui. 

Nu este întotdeauna ușor atunci când urmezi voia lui 
Dumnezeu. Alții vor încerca să te oprească; unii poate vor fi 
chiar din familia ta. Vei fi pregătit, ca și Charles să-ți 
părăsești familia, chiar dacă ei nu vor înțelege că Domnul  
te-a chemat? 

 

Imaginea 2-4 

Când Charles Studd a fost sigur că Dumnezeu l-a 
chemat să meargă în China, s-a dus la Hudson Taylor, 
directorul misiunii „China Inland Mission“. El a fost acceptat 
ca misionar în organizaţia lor. Stanley Smith, un prieten de 
la universitate, răspunsese deja chemării lui Dumnezeu de a 
merge în China. În câteva săptămâni li s-au alăturat încă 5 
tineri, care studiaseră la universitate. Ziarele au scris 
istorisirea acestor șapte tineri inteligenți, care renunțau la tot 
pentru a merge ca misionari în China, şi i-au numit „Cei 
șapte de la Cambridge“. Cambridge și Oxford sunt două 
universități renumite din Anglia. Alți studenți de la 
universitate și tineri din toată țara au fost mișcați auzind de 

Imaginea 2-4 

Imaginea 2-3 
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acești cinci tineri care și-au dăruit viaţa pentru a duce 
Evanghelia în China. 

Mulți tineri creștini din Anglia și-au dat seama că 
trebuie să se confrunte cu întrebarea: „Sunt eu gata să-mi 
dăruiesc viața pentru a spune Evanghelia celor ce n-au auzit 
niciodată despre Domnul Isus?“ Tu ai fi gata să spui „da“ 
Domnului, dacă El ți-ar arăta că vrea să mergi ca misionar 
într-un loc îndepărtat sau la un grup de oameni dificili? 

Vestea despre cei șapte studenți s-a răspândit repede; 
chiar și regina Victoria a fost bucuroasă să primească o 
copie a broșurii în care se spunea despre modul în care au 
fost mântuiți „Cei șapte de la Cambridge“ și cum au primit ei 
chemarea lui Dumnezeu pentru a merge în China. 

 

Imaginea 2-5 

Charles Studd a fost un om neobișnuit, și în viața lui au 
avut loc multe lucruri deosebite. Nu trebuie să crezi că astfel 
de lucruri trebuie să se întâmple și în viața ta. Dumnezeu te 
poate folosi, chiar dacă nu vei studia la o universitate. 
Dumnezeu are o lucrare pentru tine. Va fi diferită de cea a 
lui Charles. 

Unii profesori creștini de la Universitatea din Edinburgh 
i-au scris lui Charles Studd și lui Stanley Smith, cerându-le 
să vorbească la o întrunire pentru studenții de la 
universitate. Cei doi bărbați au sosit mai devreme la întrunire 
și au petrecut prima parte a după-amiezii în rugăciune. Știau 
că era foarte important să petreacă timp în rugăciune, dacă 
doreau să fie folosiți de Dumnezeu. Sala era arhiplină cu 
studenți. Veniseră să-i asculte pe acești doi binecunoscuți 
sportivi, care renunțaseră la tot pentru a merge să-I 
slujească Domnului în China. Studenții au fost adânc 
impresionați de dragostea acestora pentru Hristos. 

Ideea lor despre misionari era că ei sunt niște oameni 
cu fețe posomorâte, care cântă imnuri, și nu niște tineri 
bogați, care să renunțe la renume, familie și prieteni pentru a 
predica Evanghelia altora. 

Altă întrunire a fost ținută în Edinburgh și au venit 
3.000 de studenți. Charles le-a povestit cum Domnul Isus 
Hristos i-a schimbat viața și i-a arătat voia Lui; le-a spus cum 
a primit o iubire arzătoare pentru Mântuitorul lui și pentru alții 
care nu-L cunosc pe El. Stanley Smith le-a spus despre 
Vestea Bună a lui Hristos, cum El a murit pentru ei pe cruce 
și a înviat. El este un Mântuitor viu și poate să schimbe vieți 
și astăzi. La sfârșitul întrunirii mulți studenți au fost cercetați 
și au început să plângă pentru că ei nu erau mântuiți. 
Charles, Stanley și alți creștini au avut bucuria să sfătuiască 
student după student, să le explice cum pot să se întoarcă 
de la păcatele lor și cum să creadă doar în Domnul Isus 
Hristos ca să-i mântuiască. 

 

Imaginea 2-5 
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Imaginea 2-6 

Au fost organizate întruniri în alte universități din 
Anglia. Au fost ocazii minunate pentru Charles și Stanley să 
spună Evanghelia. Bărbații tineri, în mod deosebit, au venit 
în număr mare să-i vadă și să-i asculte. Mulți s-au întors la 
Hristos. În Liverpool, de exemplu, la sfârșitul întrunirii, 60 de 
studenți au cerut Domnului să-i mântuiască de păcatele lor; 
voiau ca Dumnezeu să le schimbe viaţa. Dumnezeu i-a 
folosit pe Charles și pe Stanley să le vorbească și creștinilor. 
Unul dintre ei era pastorul numit F.B. Meyer. El a văzut ceva 
în viața lui Charles Studd care îl făcea să fie diferit. La 
sfârșitul întrunirii pastorul l-a întrebat pe Charles care era 
secretul vieții lui. Charles a răspuns: „Secretul este că 
Dumnezeu a luat în mâna lui pe C.T. Studd în întregime, așa 
că nu mai este nimic din mine care să fie al meu.“ Aceste 
cuvinte l-au făcut pe Meyer să se cerceteze profund. El și-a 
petrecut toată noaptea în rugăciune, cerându-I Domnului să 
ia fiecare parte din viața lui. Dar era o parte în viața lui pe 
care el dorea să o țină pentru el. În cele din urmă, a trebuit 
să renunțe și să permită Domnului să aibă și acea parte. 
Aceea a fost o noapte importantă pentru el. De atunci, 
Dumnezeu a început să îl folosească într-un mod deosebit 
în a-i ajuta pe alții să creadă în Mântuitorul și să trăiască 
pentru El. 

Ești tu gata să mergi ca misionar, dacă Domnul te 
cheamă? Vei spune tu „Da“ Domnului, chiar dacă aceasta 
înseamnă să-ți părăsești casa, prietenii și familia, pentru a 
putea spune altora despre Mântuitorul? Cunoști secretul? 
Poți tu să spui: „Dumnezeu a luat în mâna Lui întreaga mea 
viață; eu nu mai am nimic pentru mine“? Lasă-L pe 
Dumnezeu să folosească fiecare parte din viața ta, și El te 
va folosi să-i ajuți pe alții așa cum i-a folosit pe Charles 
Studd și pe F.B. Meyer. 

 

Imaginea 2-4 (din nou „Cei șapte de la Cambridge“) 

Ultimele întruniri înainte ca „Cei șapte de la 
Cambridge“ să plece în China, s-au ținut la Cambridge, 
Oxford și Londra. Ce urma să i se întâmple lui Charles și 
celorlalți misionari, când vor ajunge în China? Dacă vrei să 
afli, vino data viitoare, și atunci vom prezenta o altă parte a 
acestei povestiri minunate, despre lucrarea lui Dumnezeu în 
viața lui Charles Studd. 

Imaginea 2-6 

Imaginea 2-4 
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE – PARTEA A II-A 
 

1. Ce I-a cerut Dumnezeu lui Charles să facă? (Să 
meargă misionar în China.) 

2. Cum i-a arătat Dumnezeu lui Charles că ar trebui să 
meargă în China? (Printr-o întâlnire unde un misionar a 
vorbit despre marea nevoie de lucrători acolo.) 

3. Cine a fost împotriva plecării lui în China? (familia lui) 

4. Ce l-a făcut pe Charles să fie sigur că trebuie să 
plece? (Cuvântul lui Dumnezeu – Matei 10:37; Ps. 2:8) 

5. Cine erau „Cei șapte de la Cambridge“? (Șapte 
studenți de la Universitatea din Cambridge care au 
răspuns chemării lui Dumnezeu de a merge în China.) 

6. Pune cuvintele din Biblie care lipsesc și care erau așa 
de importante pentru Charles: „Și ce folosește unui om 
să ________________ dacă își pierde 
sufletul?“ (câștige toată lumea, Marcu 8:36)  

7. Care era secretul vieții lui Charles Studd, pe care el i    
l-a spus lui F.B. Meyer? (I-a spus: „Dumnezeu a luat în 
mâna lui pe C.T. Studd în întregime, așa că nu mai 
este nimic din mine care să fie al meu.“) 

8. Numește câteva din lucrurile care i s-au întâmplat lui 
Charles după ce el a spus Domnului că va merge ca 
misionar? (Mulți studenți au fost mântuiți, creștinii au 
fost îndemnați să-și predea întreaga viață Domnului, 
chiar regina Victoria a fost încântată.) 
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PARTEA A III-A 

MISIONARI ÎN CHINA  
 

Imaginea 3-1 

„Cei șapte de la Cambridge“ s-au îmbarcat pentru 
China cu peste 130 de ani în urmă (februarie 1885). 
Dumnezeu i-a folosit pentru a-i conduce la Hristos chiar şi 
pe unii de pe vapor. Un bărbat era în drum spre India, unde 
era căpitan pe un vapor. El era cunoscut pentru minciunile, 
înjurăturile și bețiile lui. La început când Charles a vorbit 
căpitanului, el și-a bătut joc de Biblie. Charles nu s-a dat 
bătut și a continuat să-i spună despre dragostea, bucuria și 
pacea pe care Domnul i-a dat-o lui. În noaptea aceea în 
cabina lui, căpitanul I-a spus Domnului că-i pare foarte rău 
de toate păcatele pe care le-a făcut. El I-a cerut Domnului  
să-I ia viața în mâna Lui și el a fost schimbat într-un mod 
minunat. Când crezi în Domnul Isus ca să-ţi ierte păcatele, 
El îți va da totodată și o viață nouă. Acum căpitanului îi 
plăcea să spună altora despre Isus Hristos și și-a petrecut 
cât mai mult timp din restul călătoriei citind și studiind Biblia. 

Charles a învățat că în lucrarea misionară trebuie să 
începi să spui altora despre Domnul Isus chiar în locul în 
care te afli. Dacă ești creștin, spui prietenilor tăi despre 
Domnul Isus pe strada ta și la școală? 

Unii oameni cred că misionarii sunt perfecți: „Ei nu pot 
să greșească“. Aceasta nu-i adevărat. Charles Studd a avut 
greșelile Iui, ca și alți creștini. El era adesea foarte 
nerăbdător; uneori hotăra să nu facă ceea ce liderii misiunii 
îi cereau; nu era întotdeauna ușor să lucrezi cu el pentru că 
avea propriul lui mod de a face lucrurile și nu-i plăcea să 
ceară sfatul celorlalți. 

Charles a vorbit adesea despre „Dumnezeul 
imposibilului“. Lucrurile bune care i s-au întâmplat nu i s-au 
datorat lui Charles Studd, ci măreției lui Dumnezeu. 

 

Imaginea 3-2 

Când misionarii au ajuns în China, Hudson Taylor era 
acolo să-i întâmpine. În curând au început să învețe limba și 
tot ce se putea despre chinezi. Li s-a spus că cea mai bună 
cale de a-i evangheliza era să devină ca ei. Așa că au 
început să poarte același fel de haine ca ale chinezilor. 
Pentru bărbați aceasta însemna să renunțe la cămăși și 
pantaloni și să poarte cămășile în stil chinezesc și pelerinele 
cu mâneci lungi. Ei și-au lăsat chiar și părul să crească lung, 
pentru a-și face cozi ca ale chinezilor. Ce schimbare față de 
zilele de la Universitatea din Cambridge! Pentru a învăța 
limba chineză, fiecare dintre ei a fost trimis într-o zonă 

Imaginea 3-1 

Imaginea 3-2 
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diferită a Chinei pentru a trăi cu oamenii. Chinezii nu erau 
obișnuiți să vadă oameni albi, așa că orice ar fi făcut 
Charles, chinezii îl urmăreau cu reală curiozitate. 

I-a luat mult timp și a fost o muncă grea să învețe limba 
chineză. A fost greu pentru Charles să nu poată vorbi 
oamenilor la care l-a chemat Dumnezeu. În acest timp, când 
era mai mult singur, Charles a petrecut multe ore studiind 
Biblia. Se trezea dimineața foarte devreme să citească Biblia 
și să se roage, ca să poată începe ziua cu Dumnezeu. A 
învățat să trăiască zi de zi după învățăturile Bibliei. Aceasta 
este o lecție pe care noi toți cei care ne încredem în Isus 
Hristos trebuie să o învățăm. Trebuie să ne facem timp în 
fiecare zi pentru a ne ruga și a citi câteva versete din Biblie. 
Ar trebui să încercăm, cu ajutorul Domnului, să punem în 
practică în viața de fiecare zi ceea ce ne învață Biblia. 

Viața n-a fost deloc ușoară în China. Aerul era 
fierbinte. Charles, ca și alții, trebuia să doarmă pe podea, 
fără saltea. Practic, singura hrană era orezul. Cea mai mare 
parte a călătoriei trebuia să fie făcută pe jos. Simplele 
sandale chinezești nu reușeau să-i protejeze picioarele de a 
nu se tăia şi a nu face băşici pe asprele poteci. Și, ca 
lucrurile să fie și mai dificile, acolo erau tulburări și mai ales 
străinii erau atacați. Oamenii îi numeau „diavolii străini“. A fi 
misionar poate fi foarte greu. 

 

Imaginea 3-3 

Una dintre cele mai mari binecuvântări pe care 
Dumnezeu i le-a dat lui Charles a fost o soție minunată. 
Numele ei era Priscilla Stewart. Ea a venit din Irlanda de 
Nord (din Lisburn). Era tot o misionară, în Shanghai. Ei s-au 
întâlnit când Charles a venit acolo să-l vadă pe fratele său,  
George. Priscilla îi dăruise fiecare parte din viața ei 
Domnului, așa cum făcuse și Charles. Domnul a folosit-o  
într-o lucrare măreață printre oamenii din oraș. Nunta a fost 
simplă. Ei nu au avut haine speciale pentru nuntă. Priscilla a 
purtat pe deasupra o eșarfă lungă pe care era scris „Uniți în 
lupta pentru Isus“. La sfârșitul serviciului, amândoi au 
îngenuncheat și au promis Domnului: „Nu ne vom împiedica 
niciodată unul pe altul în slujirea Ta“. 

Dacă ești creștin, roagă-te ca Domnul să te 
călăuzească dacă este voia Lui să te căsătorești și cu cine 
să te căsătorești. Este o binecuvântare minunată și un ajutor 
deosebit să fii căsătorit cu persoana potrivită. Altfel, va fi mai 
bine să rămâi necăsătorit, decât să te căsătorești cu o 
persoană nepotrivită. 

 

Imaginea 3-4 

Cu timpul, Charles a început să vorbească limba 
chineză. Ce bucuros era să poată spune altora Vestea Bună 
despre Mântuitorul. Ori de câte ori o persoană chineză 

Imaginea 3-3 

Imaginea 3-4 
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devenea creștină, ea întâmpina multe greutăți și dificultăți 
din partea familiei și prietenilor. Unul dintre cei care au venit 
la Hristos a fost un bărbat numit dl Fan. Înainte de a fi fost 
mântuit, el a fost unul dintre cei mai răi oameni din provincie: 
el chiar a ucis un om. Când a devenit creștin, a spus: „Eu 
trebuie să merg în orașul unde am făcut toate aceste lucruri 
rele și să spun oamenilor Vestea Bună“. Mulțimi de oameni 
din orașul Iui au venit să-l asculte. Conducătorul orașului, 
mandarinul, a ordonat să fie bătut cu o nuia de bambus. El a 
primit 2.000 de lovituri și a fost lăsat să moară. 

Dl Fan nu a primit această pedeapsă pentru răul pe 
care l-a făcut; el a fost bătut pentru că a spus altora despre 
Domnul Isus. El a fost adus înapoi la locul unde stăteau 
misionarii și, după multă îngrijire, și-a revenit. Apoi el a spus: 
„Trebuie să merg înapoi în orașul meu și să predic 
Evanghelia.“ De data aceasta a fost trimis la închisoare, dar 
el a predicat de la fereastra celulei. Atât de mulți s-au strâns 
să-l asculte, că mandarinul a renunțat să-l mai țină închis și  
l-a eliberat. 

În timp ce Charles era în China, a auzit că a moștenit o 
mare sumă de bani de la tatăl său. Dumnezeu l-a călăuzit 
într-un mod special „să facă ce tânărul bogat nu a făcut.“ Ce 
nu a făcut tânărul bogat? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) 
Charles și-a dat banii pentru a ajuta câteva misiuni creștine 
și lucrări. El a vrut să depindă de Dumnezeu și nu de un 
cont în Anglia. Domnul l-a binecuvântat și a continuat să Se 
îngrijească de nevoile lui. Banii pe care i-a dat au fost de 
mare ajutor pentru lucrarea Domnului, chiar și pentru 
începerea institutului „Moody Bible Institute” din SUA. 
Această Școală Biblică pregătea mulți lucrători creștini și 
misionari. Ea a luat ființă în memoria lui D.L. Moody, 
predicatorul care a însemnat așa de mult pentru Charles, 
dar mai ales pentru tatăl său. 
 

Imaginea 3-5 

Imediat după nuntă, Charles și Priscilla s-au dus       
într-un oraș în interiorul Chinei pentru a începe o lucrare 
pentru Dumnezeu. Până atunci nu mai locuiseră misionari 
acolo. Casa lor era o casă chinezească foarte simplă. Era 
goală, cu pereții albi și podelele de cărămidă, cu un șemineu 
în mijloc și un pat din cărămidă. Ei au construit o biserică 
simplă, în stil chinezesc. 

Le-a luat mult până au câștigat încrederea oamenilor. 
La început ei îi înjurau pe Charles și Priscilla ori de câte ori îi 
vedeau în afara casei. Când nu era ploaie, îi învinuiau 
pentru anul de secetă. Au încercat să pătrundă în casa lor, 
și chiar să distrugă biserica. Dar Dumnezeu i-a binecuvântat 
și ei au reuşit să spună și altora despre Mântuitorul. Un 
număr considerabil de oameni au fost mântuiți, și au început 
să trăiască pentru Hristos și să spună altora despre El. 

Imaginea 3-5 
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Dacă ești creștin, îți aduci aminte să te rogi pentru 
misionari? Unii dintre ei se confruntă cu situații dificile și 
periculoase astăzi, așa cum Charles și Priscilla au 
experimentat cu mulți ani în urmă în China. Biblia ne spune 
despre lucrurile pentru care ar trebui să ne rugăm: 

 ocazia de a spune altora despre Mântuitorul (Coloseni 
4:2,3); 

 mântuirea oamenilor (Romani 10:1); 

 mai mulți lucrători care să-i ajute în a-i aduce pe alții la 
Hristos (Matei 9:38); 

 bani suficienți ca misionarii să trăiască și să lucreze 
pentru Domnul (Filipeni 4:14-19). 

 

Imaginea 3-6 

Charles și Priscilla au deschis un loc unde oamenii 
dependenți de opiu puteau să vină și să fie ajutați să se lase 
de consumul acestui drog. În 7 ani, peste 800 de bărbați și 
femei au trecut prin „Refugiul pentru Opiu“. Mulți au fost 
mântuiți și vindecați. Fumatul (sau mestecatul) de opiu era o 
mare problemă printre chinezi în acea perioadă. La început, 
când consumau puțin opiu, nu se părea că le face vreun rău. 
Dar mai târziu nu se mai puteau opri și aveau nevoie să 
consume tot mai mult. Aceasta îi făcea să devină slăbiți și 
leneși. Mulți dintre ei trăiau din vânzarea de droguri. Când 
cineva încerca să se oprească din a mai lua opiu, avea 
coșmaruri puternice și devenea violent; de asemenea era 
foarte bolnav. A fost o muncă grea, lungă şi obositoare 
pentru Charles și Priscilla, să-i ajute pe oameni să înceteze 
să mai ia acest drog. 

De-a lungul acestui timp Dumnezeu i-a binecuvântat cu 
4 fete, și un băiat care a murit la naștere. Dumnezeu n-a 
promis o viață fără tristețe, boală sau necaz. Au fost 
momente când și Charles și Priscilla au fost foarte, foarte 
bolnavi și se părea că vor muri. Dumnezeu i-a păzit. De 
asemenea, El a folosit oameni pentru a le trimite banii și 
alimentele de care aveau nevoie ca să trăiască. Ei au 
experimentat promisiunea lui Dumnezeu: „Dumnezeul meu 
să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, 
în slavă, în Isus Hristos“ (Filipeni 4:19). 

A fi misionar poate părea unora o aventură 
extraordinară. În realitate, aceasta înseamnă sacrificiu, 
muncă grea, adesea singurătate și disconfort. Totuși, noi 
știm că pentru noi nu există un loc mai sigur și mai bun în 
lume decât în centrul voii lui Dumnezeu  

Dacă ești creștin, L-ai întrebat pe Dumnezeu dacă vrea 
ca într-o zi să fii misionar sau să lucrezi numai pentru El? 
„Să faceți orice vă va zice“ (Ioan 2:5). 

 

Imaginea 3-6 
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE – PARTEA A III-A 
 
1. Cum a arătat Charles pe vas, în drum spre China, că el 

este un „misionar adevărat“ ? (Spunând altora, inclusiv 
căpitanului, despre Domnul Isus.) 

2. Dacă speri că vreodată vei fi un misionar în străinătate, 
unde ar trebui să-ți începi munca de misiune? (aici) 

3. Când vei începe munca de misiune? (acum) 

4. Cum trebuie să începi munca de misiune? (Spunând 
prietenilor și familiei tale despre Domnul Isus.) 

5. Ce făcea Charles în fiecare dimineață? (Citea Biblia și 
se ruga.) 

6. De ce este important pentru fiecare din noi, cei care 
vrem să-I slujim lui Dumnezeu, să citim Cuvântul Lui și 
să ne rugăm? (Pentru a ști ce vrea Dumnezeu să 
facem, și ca să avem putere și binecuvântare în ceea 
ce facem.) 

7. Ce a suferit dl Fan pentru Domnul Isus? (2.000 de 
lovituri cu o nuia de bambus, și trimiterea la 
închisoare.) 

8. Dă câteva exemple de felul în care am putea avea de 
suferit când Îl urmăm pe Domnul Isus și ascultăm de 
El? (Unii vor râde de noi, ne vor dispreţui şi poate chiar 
vor căuta să ne rănească.) 

9. De ce a dăruit Charles averea lui? (Pentru a depinde 
complet de Dumnezeu.) 

10. Crezi că Priscilla a fost persoana potrivită pentru a se 
căsători cu Charles? Dacă da, de ce? (Da. Ea a dat 
Domnului fiecare parte din viața ei; a fost dorința lui 
Dumnezeu ca ei să se căsătorească.) 
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PARTEA A IV-A 

NOI PAȘI PE CALEA CREDINȚEI 
 

Imaginea 4-1 

După o muncă de 10 ani ca misionari în China era 
timpul să se întoarcă acasă pentru a-și vedea familiile și 
prietenii. Chiar și când s-au născut copiii, Priscilla și Charles 
nu au părăsit locul în care locuiau, pe coastă, ca Priscilla să 
meargă în alt loc să nască, pentru că aceasta însemna să-și 
părăsească lucrarea pentru prea mult timp. Dar acum, după 
10 ani, Dumnezeu i-a călăuzit să se întoarcă acasă. A fost 
tristă ziua când au trebuit să plece. Un mare grup de 
oameni, care au devenit creștini auzindu-i pe ei predicând 
Evanghelia, i-au condus până în satul următor în drumul lor 
către coastă. A fost greu să-și ia rămas bun de la acești 
oameni pe care au ajuns să-i iubească așa de mult. 

Călătoria spre Shanghai cu 4 copii mici nu a fost 
ușoară. Parte din călătorie s-a făcut în lectici cărate de 
catâri; altă parte pe un vas de marfă pe râu, încercând să 
doarmă pe cutii, care nu erau la același nivel. În timpul acela 
China era în război cu Japonia, și chinezii credeau că 
Charles și Priscilla erau japonezi sau cel puțin prieteni ai 
japonezilor, așa că, ori de câte ori vaporul se oprea într-unul 
din locurile de debarcare, mulțimea se strângea să-i vadă pe 
cei pe care-i numeau „diavolii străini“. Domnul i-a păzit de 
rău în periculoasa călătorie. 

Apoi a urmat lunga călătorie înapoi în Anglia cu vasul. 
Echipajul avea o mică fanfară care cânta pentru pasageri; 
fetelor Studd le plăcea să asculte muzică. A treia zi ele au 
venit și le-au spus părinților: „Noi nu-i înțelegem deloc pe 
acești misionari, pentru că ei cântă cântece, dar niciodată 
imnuri spre slava lui Dumnezeu și nici nu se roagă“. În viața 
lor din interiorul Chinei ele nu vzuseră niciodată vreun bărbat 
alb sau femeie aibă care să nu fi fost misionar! 

 

Imaginea 4-2 

Când au ajuns acasă au stat la bunica Studd. Charles 
și Priscilla erau sleiți de timpurile de boală din China, de 
orele nesfârșite de muncă grea și lipsa de mâncare bună. 
Celor patru fete ale lui Studd le-a plăcut foarte mult șederea 
la bunica; le-au plăcut mâncărurile; au mers la școală și      
și-au făcut prieteni noi; au făcut plimbări în minunatul peisaj 
al Angliei. 

Totul era așa diferit de China, îndeosebi mâncarea. 
Acolo familia trăia aproape tot timpul cu orez. 

Dacă întâlnești o familie de misionari veniți pentru 
odihnă în țara ta, ești tu prietenos cu copiii? Încerci să fi 

Imaginea 4-1 

Imaginea 4-2 
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prietenos și să vorbești cu ei? Pentru fetele Studd a 
însemnat foarte mult să fie primite bine atunci când s-au 
întors înapoi în Anglia. 

Încet, încet Charles s-a refăcut, și în curând a început 
să vorbească la multe întruniri, să viziteze bisericile și 
prietenii care s-au rugat pentru ei. Pe de altă parte, Priscilla 
a rămas foarte slăbită. Nu erau speranțe mari pentru ca ea 
să se reîntoarcă în China. Dumnezeu avea altceva pentru ei 
de data aceasta. Este minunat să știm că Dumnezeu 
promite să fie cu noi atunci când facem voia Lui şi când 
depindem de El. Veștile despre „Cei șapte de la Cambridge“ 
au traversat Atlanticul. Fratele mai mare al lui Charles, 
Kynaston, a plecat în SUA pentru întruniri și a împărtășit 
veștile. A început o lucrare în universități, și doi studenți s-au 
decis să înceapă „Mișcarea Voluntarilor Studenți“, pentru a 
încuraja mai mulți studenți creștini să meargă în afara 
granițelor ca misionari. A fost invitat să vină și Charles. 
Aceasta însemna să-și lase familia și casa, și să facă o 
călătorie lungă cu vaporul în SUA, ca să meargă dintr-un loc 
în altul pentru întruniri. Însemna să-și petreacă mult timp în 
convorbiri personale cu studenții. Charles a acceptat, pentru 
că aceasta era ceea ce Dumnezeu dorea să facă. Domnul a 
fost cu el şi l-a ajutat în timpul celor 18 luni pe care le-a 
petrecut în SUA, vorbind la întruniri. Sute de studenți s-au 
întors la Hristos, și mulți și-au dedicat viaţa pentru a merge 
pe câmpul de misiune, dacă aceasta era voia Lui. 

Pentru că Dumnezeu l-a călăuzit pe Charles Studd să 
facă aceasta, nu înseamnă că și noi astăzi trebuie să facem 
exact la fel. Nu ar fi bine pentru un misionar să stea departe 
de familia lui pentru un timp așa de îndelungat în zilele 
noastre. Trebuie să ne amintim că a fost greu să 
călătorească înapoi datorită faptului că nu existau avioane. 
Nu a fost un timp prea ușor pentru soția lui, Priscilla, să stea 
acasă. Adeseori era foarte bolnavă și singură. A trebuit să 
crească fetele fără ajutorul lui Charles. Ea ar fi preferat să 
vorbească la întruniri ca Charles, dar a trebuit să învețe să 
fie răbdătoare. 

 

Imaginea 4-3 

Apoi Dumnezeu i-a dat lui Charles să facă o altă 
lucrare. Din 1900 până în 1906 familia a mers să locuiască 
în sudul Indiei, unde Charles a fost pastor al unei biserici. Au 
existat două aspecte care l-au condus la acceptarea acestei 
lucrări. Primul era că aceasta a fost ultima dorință a tatălui 
său înainte de a muri, și al doilea, aceasta era și marea 
dorință a fratelui său George. Și tatăl și fratele lui Charles au 
avut ferme în India, în perioade diferite. Totuși în timpul pe 
care l-au petrecut acolo ei nu au fost martorii Domnului Isus 
Hristos pentru oamenii din India. Ei au simțit că unul din 
familia Studd ar trebui să îndrepte acest lucru și să meargă 
acolo ca misionar. Charles era acela care trebuia să meargă 

Imaginea 4-3 
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și, desigur, soția și fiicele lui au mers cu el. Biserica era 
pentru vorbitorii de limbă engleză din acel ținut; acolo erau 
mulți ofițeri și soldați britanici. 

Cei șase ani, când familia a putut fi împreună, a fost un 
timp deosebit. Puteau invita oameni acasă la ei. Tata se 
putea juca cu fetele. Erau multe locuri frumoase de vizitat și 
multe lucruri pe care le puteai face. Dorința lor era să-i vadă 
pe alții întorcându-se la Dumnezeu. Dumnezeu le-a răspuns 
rugăciunilor. 

 

Imaginea 4-4 

Un bărbat, care a devenit creștin, fusese funcționarul 
șef al birourilor locale ale armatei. El nu-şi deschisese de 23 
de ani Biblia. Băiețelul lui l-a silit să meargă la biserică. El i-a 
spus: „Trebuie să vii să-l auzi pe dl Studd. El vorbește 
despre pâine și unt la amvon.“ Charles folosise o povestire 
despre aceste lucruri, ca să arate cum Se îngrijește 
Dumnezeu de nevoile noastre zilnice. Tatăl a venit 
săptămânal. Ei i-a scris lui Charles Studd: „În fiecare 
duminică la biserică primesc lovituri din ce în ce mai grele. În 
această ultimă săptămână am simțit că trebuie să iau o 
decizie. Am simțit o puternică luptă între Dumnezeu, între 
mine și Diavol. Mulțumesc lui Dumnezeu; El a câștigat!“ A 
fost o schimbare așa de mare în viața lui, că băiatul indian 
care lucra pentru el a spus: „Ce s-a întâmplat cu șeful? El 
întotdeauna înjura, dar acum lucrează mult pentru biserică.“ 

Acest băiat a observat schimbarea în şeful său, și a 
venit şi el împreună cu ceilalți la timpul de părtășie cu frații. 
Văd alții că tu ești creștin şi că viața ta este diferită? 

În tot acest timp Charles se lupta cu astma – o boală 
care face dificilă respirația. Cu greu putea să doarmă între 
orele două și patru dimineața, datorită tusei. Totuși, aveau și 
bucurii, pentru că toate cele patru fete ale lui Charles au 
crezut în Hristos în timpul șederii lor în India. Mai târziu, 
când Studd și familia s-au întors în Anglia, Dumnezeu S-a 
îngrijit de ele și s-a folosit de un prieten pentru a le trimite să 
învețe la școli în Anglia și Elveția. Charles Studd a scris unui 
prieten despre ele: „Este o mare bucurie să-mi văd toate 
cele patru fete de partea Iui Dumnezeu. Numai pentru lucrul 
acesta simt că Îi datorez Mântuitorului drag fiecare strop de 
sânge și afecțiune din trup și suflet.“ Dumnezeu promite să 
fie cu noi și să ne ajute când facem voia Lui și depindem de El. 

 

Imaginea 4-5 

Dumnezeu îl pregătea pe Charles Studd pentru cea 
mai mare lucrare a lui. Familia s-a întors din India și acum 
era în Anglia. Charles participa Ia întruniri în diferite părți din 
țară. Într-o zi, după ce a vorbit la o întrunire în Liverpool, 
atenția i-a fost captată de o frază. El a fost atins de sensul 
umoristic al frazei care suna așa: „Canibalii au nevoie de 

Imaginea 4-4 
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misionari“. Desigur că sensul nu era „canibalii au nevoie de 
misionari care să meargă acolo, ca ei să-i mănânce“, ci mai 
degrabă, că era nevoie de misionari pentru a le predica 
Evanghelia. Charles Studd s-a decis să afle mai multe 
despre remarca aceea ciudată. Remarca era o invitaţie la 
nişte întâlniri misionare. Charles s-a dus acolo și a auzit un 
bărbat creștin care vorbea despre nevoia din centrul Africii. 
El a spus că în Africa au fost exploratori și vânători de 
animale mari, oameni de afaceri și oficialități, dar nici măcar 
un creștin nu s-a dus la triburile sălbatice pentru a le spune 
oamenilor despre Domnul Isus. Pe când Charles se gândea 
în mintea lui „De ce nu se duc creștinii?“ a fost ca și cum 
Dumnezeu i-ar fi spus: „De ce nu te duci tu?“ Charles a 
răspuns: „Pentru că doctorul nu-mi permite“. Răspunsul a 
fost: „Eu sunt Dumnezeul care vindecă. Nu te încrezi în 
Mine? Eu voi merge cu tine și te voi susține“. Nu mai era 
nicio scuză. A știut că trebuie să plece. Singura întrebare 
era: „Cum?“ El nu avea bani. La 50 de ani și după 15 ani de 
sănătate șubredă, cum va face oare față temperaturii 
ridicate și climei, epidemiilor și dificultăților din inima Africii? 

 

Imaginea 4-6 

Charles a știut că Dumnezeu dorea ca El să plece. El a 
împărtășit gândurile lui unui grup de bărbați care s-au decis 
să formeze un comitet care să-l ajute. Ei au pus o condiție – 
să fie examinat de un medic care va decide dacă din punct 
de vedere medical poate pleca. Răspunsul doctorului a fost 
„Nu“. Așa că cei din comitet au spus „Nu“ lui Charles. 
Răspunsul lui Charles către cei din comitet a fost: „Domnilor, 
Dumnezeu m-a chemat să merg, așa că eu voi merge. Voi fi 
deschizător de drumuri, chiar dacă mormântul meu va 
deveni doar o treaptă pe care alți tineri vor păși.“ 

El a fost gata să meargă și să predice Evanghelia în 
mijlocul Africii, chiar dacă asta însemna să moară acolo. Alți 
misionari vor merge să se ocupe de lucrare. 

Poate găsești scuze înaintea lui Dumnezeu că nu ești 
suficient de bun pentru a-I sluji. „Nu sunt destul de puternic 
sau destul de inteligent pentru a deveni într-o zi un 
misionar.“ Sau „Sunt prea ocupat pentru a face toate acele 
lucruri pentru Dumnezeu“. Sau „Eu nu sunt destul de bun 
pentru a lucra pentru Dumnezeu.“ Dumnezeu este Cel care 
poate să-ți dea puterea și să te ajute să faci ceea ce vrea El 
să faci. El promite: „lată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele“ (Matei 28:20). Biblia spune: „Oricine își va pierde viața 
din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va 
mântui.“ (Marcu 8:35). 

Data viitoare vom învăța cum a rezolvat Dumnezeu 
lucrurile pentru Charles. Te bazezi tu pe Dumnezeu, care 
poate să facă ceea ce pare imposibil omului? El poate să 
facă aceasta și astăzi, dacă dorim să facem voia Lui. 

Imaginea 4-6 
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE – PARTEA A IV-A 
 

1. Câți ani a lucrat Charles ca misionar în China? (zece) 

2. Ce putem face noi, creștinii, pentru a ajuta misionarii? 
(Să ne rugăm pentru ei, să dăruim, să le scriem, să fim 
prietenoși cu ei când vin acasă.) 

3. Ce a făcut Charles când a venit acasă? (Puterea i-a 
revenit, a vorbit la întruniri în Anglia și SUA.) 

4. Unde a dat Dumnezeu lui Charles și Priscilla o lucrare 
de făcut timp de 6 ari? (în sudul Indiei) 

5. Ce s-a întâmplat când un băiețel l-a convins pe tatăl 
său să meargă la biserică pentru a-l auzi pe Charles 
Studd? (Tatăl a crezut în Isus, viața lui s-a schimbat și 
a început în casa lui un grup de studiu biblic și o oră de 
rugăciune.) 

6. Care a fost remarca ce l-a făcut pe Charles să meargă 
la întrunirea pentru Africa? („Canibalii au nevoie de 
misionari“.) 

7. De ce comitetul a fost împotriva plecării lui Charles în 
inima Africii? (Doctorul a spus că nu este suficient de 
sănătos.) 

8. Care sunt câteva din scuzele care le folosesc creștinii 
de astăzi pentru a nu-I sluji lui Dumnezeu? („Nu sunt 
destul de puternic sau de inteligent; nu sunt destul de 
bun pentru aceasta.“) 
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PARTEA A V-A 

CU EVANGHELIA ÎN AFRICA ȘI ÎN LUME 

 

Introducere 

Charles Studd a știut că Dumnezeu vrea că el să 
meargă misionar în inima Africii. Comitetul a spus: „Doctorul 
crede că tu ești prea bolnav“. Ce urma să facă Charles? El 
nu avea bani. Avea peste 50 de ani. Anii petrecuți ca 
misionar în China și India i-au șubrezit sănătatea. Singurul 
lucru pe care putea să-l facă era să se încreadă în 
Dumnezeu. 

 

Imaginea 5-1 

Era un vapor care urma să plece în Africa peste trei 
săptămâni. Charles nu avea bani pentru a-și plăti călătoria. 
După întrunirea cu comitetul, cineva i-a dat 10 lire. El a 
folosit acei bani pentru a-și rezerva biletul. Domnul a călăuzit 
pe alții să-i dea daruri, și toți banii de care avea nevoie au 
venit la timp. 

Charles a plecat cu vaporul pe data de 15 decembrie 
1910. A călătorit singur. A devenit clar pentru el că plecarea 
lui era începutul unui lucru mult mai măreț – un nou pas de a 
duce Evanghelia la mulți oameni în jurul lumii, oameni care 
niciodată n-au auzit despre Hristos. El i-a scris înapoi soției 
lui dragi, Priscilla, pentru a-i împărtăși ideea acestei noi 
aventuri și de a o încuraja să se încreadă în Dumnezeu 
pentru o sănătate mai bună, ca să poată lua parte din plin în 
această lucrare. 

După ce a stat un scurt timp în Khartoum, Charles a  
hotărât împreună cu alți doi să facă o călătorie de 1.400 
kilometri pentru a vedea nevoile oamenilor. El a aflat despre 
imensele mase de oameni care locuiau către sud-vest în 
Republica Congo, şi care niciodată nu auzise despre 
Hristos. Dumnezeu i-a arătat că acesta era locul unde 
Charles avea să lucreze pentru El. Charles s-a întors în 
Anglia pentru a lansa noua misiune. 

 

Imaginea 5-2 

În seara dinaintea plecării pentru a doua oară în Africa, 
Domnul l-a călăuzit să spună ceva care mai apoi a devenit 
motto-ul noii misiuni: „Dacă Isus Hristos este Dumnezeu şi a 
murit pentru mine, atunci niciun sacrificiu nu este prea mare, 
ca să-l fac pentru El“. 

Un tânăr de 21 de ani, numit Alfred Buxton a mers cu 
Charles. Călătoria spre Congo n-a fost ușoară. Aveau să se 
confrunte cu groaznica febră a malariei; nu știau limba 
vorbită de locuitori; multe din triburi erau triburi de canibali, 

Imaginea 5-1 
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care deja uciseseră alți bărbați albi înainte. Odată, cei doi 
bărbați au mers pe altă potecă și astfel s-au pierdut de 
ajutoarele lor din Africa, ce cărau bagajele lor. Dumnezeu   
le-a dat ideea de a folosi nasturii pe care îi aveau îl plus la 
pantaloni, ca să „plătească“ pentru alimente, așa că tribul de 
canibali i-au lăsat în pace; poate s-au gândit că cei doi 
bărbați albi erau „prea slabi“ pentru a fi buni de mâncat. 

În sfârșit după 9 luni de călătorie prin pădurile dese și 
mlaștini au ajuns la destinație, în inima Africii. Dumnezeu i-a 
condus într-un loc la marginea marii păduri tropicale, unde 
era cea mai densă populație din Congo. Printr-un om din 
autoritățile belgiene au reușit să obțină o bucată de pământ 
pentru a începe o bază de misiune. Dumnezeu a mers 
înainte și le-a pregătit drumul. Mâna Lui protectoare era 
peste ei. Într-o dimineață, când Charles tocmai își terminase 
micul dejun, doi oameni dintre africanii care-l ajutau au venit 
la el și i-au spus: „În patul tău este un șarpe!“ Charles a 
ridicat pătura și a văzut acolo un șarpe subțire, verde. O 
mușcătură a acelui șarpe ar fi însemnat, cu siguranță, 
moartea. Totuși, el a stat întins lângă Charles toată noaptea. 
Charles și-a amintit cuvintele din Psalmul 91: „EI va porunci 
îngerilor săi să te păzească în toate căile tale.“ Charles I-a 
mulțumit lui Dumnezeu pentru protecția acordată. 

 

Imaginea 5-3 

Dumnezeu de asemenea a pregătit inimile oamenilor 
pentru Evanghelie. Pretutindeni pe unde mergeau, oameni 
care înainte erau canibali, hoți și ucigași, îi primeau cu 
brațele deschise. Alți misionari veneau să-i ajute în lucrare 
și, în curând, primii creștini au fost botezați. Unii dintre ei au 
început să meargă timp de trei luni odată pentru a duce 
Evanghelia la cei ce n-au auzit-o. Mai târziu, unii au plecat 
ca misionari la alte triburi. Noul Testament și părți din 
Vechiul Testament au fost traduse în bengaleză. Această 
limbă era cunoscută de aproximativ 100 de triburi în întreaga 
zonă, cu toate că în timpul acela ei nu știau acest lucru. În 
curând au început să fie înființate biserici în acest ținut întins 
(1.000 km lungime, 500 km lățime). Mii de oameni, care cu 
puțin timp înainte se închinau idolilor și făceau multe lucruri 
rele, acum au fost transformați de Domnul Isus Hristos. 

Nu a fost ușor. Două din fiicele lui Charles cu soții lor 
au venit ca misionari, pentru a i se alătura lui, în Africa. Una 
dintre aceste familii și-a înmormântat primul lor copil în 
Africa, după ce murise de o boală acolo. În timpul ultimilor 
13 ani ai vieții sale, Charles avea să-și vadă soția doar două 
săptămâni. Nici Priscilla nu era prea sănătoasă. 

Acasă, țintuită la pat, Priscilla a format centre de 
rugăciune, pregătea scrisori de rugăciune și pliante despre 
lucrare, și scria cam 20-30 de scrisori pe zi. De asemenea, 
se îngrijea de publicarea revistei de misiune. Fetele ei o 
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ajutau în această lucrare. Mai târziu, Dumnezeu i-a dat 
putere să călătorească și să vorbească la multe întruniri 
despre lucrarea misionară. Dacă ești creștin, chiar dacă tu 
nu vei merge niciodată ca misionar, poți ajuta lucrarea 
misionară prin rugăciune, prin a dărui și poate chiar scriind 
misionarilor. 

 

Imaginea 5-4 

Cei mai dificili ani au fost în timpul primului război 
mondial, când exista o acută lipsă de lucrători. Alfred Buxton 
care a lucrat șase ani pentru Charles a trebuit să se 
reîntoarcă în Anglia pentru un timp. 

Lucrul care le-a sfâșiat cel mai mult inima a fost când 
unii dintre creștinii africani care conduceau lucrarea au 
început să facă unele lucruri rele pe care le făceau înainte 
să se întoarcă la Hristos. Dumnezeu a ajutat micul grup de 
misionari să continue, și rugăciunile lor au primit răspuns în 
1920 când au sosit noi lucrători, iar în anul următor Alfred 
Buxton s-a întors pentru a ajuta în conducerea lucrării. 

Aceasta i-a permis lui Charles să meargă în sud la 
Ibambi pentru a începe lucrarea într-un nou ținut. Africanii îl 
numeau „Bwana Mukubwa“ care înseamnă „Marele șef alb“. 
Oamenii veneau într-un mare număr să asculte Evanghelia, 
și mulți au venit la Hristos și au fost botezați. El a început să 
meargă prin pădurile din jur și mult mai mulți L-au cunoscut 
pe Mântuitorul. 

El a scris despre o vizită: „Am găsit aproximativ 1.500 
de negri înghesuiți ca sardelele, ghemuiţi pe pământ, în 
soarele înăbușitor al amiezii. Unii merseseră pe jos 10 ore 
pentru a auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Erau lacomi să audă 
Cuvântul Lui. Sub îndrumarea noastră ei și-au construit un 
uriaș adăpost acoperit cu iarbă – Casa Domnului – cu o 
capacitate de 1.250 de locuri, ca ei să se poată închina 
Domnului în ciuda furtunilor sau a soarelui“. 

Mulți au încercat să-l forțeze pe Charles să se întoarcă 
în Anglia pentru odihnă. El a refuzat să meargă, știind că 
exista așa mulți oameni doritori să audă Evanghelia. În 1923 
existau 40 de misionari care lucrau cu Charles în ținutul 
întins din inima Africii. A meritat din plin să asculte chemarea 
lui Dumnezeu, făcută cu 10 ani în urmă, pentru a merge 
acolo cu Evanghelia. Acesta era doar începutul, pentru că 
Dumnezeu a pus în inima lui Charles fiecare ținut unde încă 
nu se cunoștea Evanghelia. 

 

Imaginea 5-5 

Charles se gândea tot timpul la oamenii care încă n-au 
auzit despre Isus. El a scris broșuri pentru a îndemna 
creștinii să meargă la ei: „Ușile lumii au fost deschise pentru 
noi de Dumnezeu ... . În inima Asiei, în inima Africii, apoi în 
întregul continent al Americii de Sud nu s-a ajuns cu 

Imaginea 5-4 

Imaginea 5-5 
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Evanghelia lui Hristos. Oare urechile soldaților lui Hristos 
sunt surde la chemarea lui Dumnezeu și la strigătele 
sufletelor muribunde ale oamenilor?“  

Lucrarea misionară a început și în alte regiuni ale lumii 
– în pădurile Amazonului din America de Sud, în Asia 
Centrală (Tibet), în Arabia și în Africa de Vest.  

 

Imaginea 5-6 

În 1991, misiunea WEC International (Worldwide 
Evangelisation for Christ – Evanghelizare Mondială pentru 
Hristos) avea 1400 lucrători în 50 de ţări. Astăzi (2018) ea 
are peste 1.800 lucrători cu normă întreagă în peste 80 de 
ţări din Africa, America, Asia, Europa şi Oceania. 

Charles şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii numai şi numai 
pentru Dumnezeu, în a aduce oameni la Hristos și ajutând 
creștinii să trăiască vieți sfinte și total dăruite lui Dumnezeu. 
Puțini alții ar fi putut să ducă viața aspră zilnică pe care a 
dus-o el. A trăit simplu, într-o colibă de bambus, la fel ca un 
african. Își începea ziua devreme, cu cel puțin două ore de 
rugăciune personală și studiu biblic. De multe ori, dimineața 
predica oamenilor. Întâlnirile durau rareori mai puțin de trei 
ore. De asemenea, el veghea ca lucrarea de construcție să 
fie făcută cât se poate de bine. Avea de scris multe scrisori 
și de răspuns celor de la biroul misiunii și altor misionari. În 
fiecare seară aveau două ore de rugăciune împreună cu alți 
misionari. Dar mai mult decât toate, lui Charles îi plăcea să 
meargă și să predice Evanghelia. Duminicile, de obicei, 
vorbea la trei întruniri, și de multe ori stătea la întruniri și luni 
și marți. Pe lângă toate acestea, a preluat și traducerea 
Noului Testament în limba kingwana; a terminat aceasta, 
împreună cu Psalmii și părți din cartea Proverbe. În timpul 
acestor ani, Charles a avut multe dureri, datorită multelor 
sale boli. I s-a administrat un medicament foarte tare numit 
morfină, pentru a-i ușura suferința. Aceasta a devenit o reală 
problemă; și-a dat seama că nu poate trăi fără ea. Sunt și 
astăzi medicamente tari ca acestea, cu care oamenii trebuie 
să fie atenți. 

Acum Charles avea peste 70 de ani. Iubita lui soție, 
Priscilla plecase la Domnul în urmă cu doi ani. Charles a 
suferit de multe boli de-a lungul anilor, iar acum corpul lui 
era slab și istovit. în 12 iulie 1931 a vorbit pentru ultima dată 
în Imbambi la o întrunire de 5 ore. 

În următoarele 4 zile a devenit mult mai slăbit, suferind 
de pietre la fiere și de inimă. În seara zilei de joi, el a plecat 
la Domnul. Ultimul lui cuvânt a fost „Aleluia!“ (Slăvit să fie 
Domnul!). A fost înmormântat în inima Africii. La funeraliile 
lui, misionarii și creștinii din Africa s-au predat din nou total 
Domnului, și lucrării Lui. Aceasta, datorită faptului că 
Charles și-a predat întreaga viață Domnului Isus – timpul lui, 

Imaginea 5-6 
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banii lui, mintea lui, inima și trupul – ca Dumnezeu să-l 
folosească să ducă Evanghelia la alții. 

Dacă ești creștin, ești gata să spui şi tu, așa cum a 
spus Charles T. Studd: „Dacă Isus Hristos este Dumnezeu și 
a murit pentru mine, atunci niciun sacrificiu nu este prea 
mare ca să-l fac pentru El“? Dorești tu să spui: „Doamne, 
oriunde vrei să merg, oricând vrei să lucrez pentru Tine, 
orice vrei să fac, eu voi face. Da, Doamne, oriunde, oricând, 
orice.“ 

 
ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE – PARTEA A V-A 

 
1. De ce crezi că s-a dus Charles prima dată în Congo? 

(Pentru a cunoaște personal nevoile oamenilor.) 

2. Ce a spus Charles înainte de a pleca din nou în Africa, 
şi care a devenit motto-ul pentru noua lui misiune: 
„Dacă Isus Hristos este Dumnezeu și a murit pentru 
mine, atunci … (niciun sacrificiu nu este prea mare ca 
să-l fac pentru El*). 

3. Cine a plecat împreună cu Charles pentru a începe 
lucrarea? (Un tânăr de 21 de ani, numit Alfred Buxton.) 

4. Spune câteva dintre modurile în care Dumnezeu i-a 
ajutat pe cei doi. (El i-a protejat de canibali și de șerpi; 
au obținut o bucată de pământ pentru a începe o bază 
de misiune; Dumnezeu a pregătit inimile oamenilor 
pentru a asculta Evanghelia; au venit şi alți misionari 
să ajute.) 

5. Care au fost unele din dificultăți? (O familie – fiica lui 
Charles împreună cu soțul ei și-au înmormântat primul 
lor copil în Africa, după ce a murit de o boală acolo; 
Charles și Priscilla n-au putut fi împreună mulți ani; în 
Africa era o mare lipsă de lucrători). 

6. Care a fost lucrul care le-a sfâșiat cel mai mult inimile? 
(Când unii dintre liderii creștini africani au început să 
facă unele lucruri rele pe care le făceau înainte de a se 
întoarce la Dumnezeu). 

7. Cum a folosit Dumnezeu lucrarea WEC pentru a duce 
Evanghelia la oamenii care n-au auzit-o? (A făcut să 
intre în lucrare peste 1800 lucrători, care lucrează în 
peste 80 de țări). 

8. Care a fost ultimul cuvânt spus de Charles înainte de a 
muri și de a merge în ceruri? (Aleluia!) 
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Sfătuirea copilului  

care vrea să vină la Hristos 

 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 

oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este atât 

de bun pentru a merita cerul şi că plata păcatului 

este despărţirea veşnică de Dumnezeu, adică 

iadul (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără 

plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe 

cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 

3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus 

Hristos,   crezând în El ca Mântuitor personal 

(Ioan 1:12, Apoc. 3:20). 

4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să 

primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 

3:20, Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 

10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă ţie, 

altor lucrători, mai târziu prietenilor şi, dacă 

situaţia este potrivită, în public sau în biserică. 
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