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Instrucţiuni de folosire a lecţiei misionare 

Obiective 

Să îi familiarizeze pe copii cu ceea ce fac misionarii, cu ce înseamnă să locuieşti şi să lucrezi într-o 
ţară străină. Să nască în inima copiilor o dorinţă arzătoare şi cu efect pe termen lung de a se implica 
în misiune. Să îi convingă de importanţa trăirii unei vieţi în dependenţă de Dumnezeu şi să îi motive-
ze să fie ei înşişi misionari. 

Pentru învăţător 

Citeşte povestirea misionară, exersează apoi povestirea ei folosind imaginile în modul indicat în text. 
Dacă doreşti să scurtezi povestirea pentru că ai copii mici la grup, atunci poţi omite anumite scene. 
Prinde cu o agrafă de birou imaginile şi vei putea astfel să treci la următoarea imagine. În schiţa de 
la începutul fiecărui capitol găseşti în paranteză numărul planşei. 

Ajutoare vizuale sugerate (nu sunt incluse în text) 

 Harta Angliei şi a Chinei. 

 Verset de aur: Isaia 6:8. 

 Cântec: Iată-mă, Tu trimite-mă. 



Hudson Taylor  

3 

 

 

 

 

 

 

Prefaţă 

 

Marshall Broomhall a subintitulat biografia lui Taylor, Omul care L-a crezut pe Dumnezeu. În con-
trast, după treizeci de ani de misiune în China, Taylor a spus cu umilinţă despre sine: „Dumnezeu m-
a ales pentru că am fost îndeajuns de slab. El nu îşi duce la îndeplinire lucrarea Sa măreaţă prin co-
mitete somptuoase. El Îşi alege un om pe care îl instruieşte să fie destul de liniştit şi destul de mic, 
iar apoi îl foloseşte“. Fără îndoială, Taylor a trăit o viaţă de credinţă şi totală dependenţă de Dumne-
zeu. 

În anii copilăriei, Hudson a fost deseori bolnav, astfel încât nu a putut merge la şcoală decât la 11 
ani. La vârsta de 13 ani a fost ucenicul tatălui său, care era farmacist, iar la 17 ani şi-a predat viaţa 
Domnului Isus. Curând după aceea, a simţit chemarea lui Dumnezeu de a merge ca misionar în Chi-
na şi a început să se pregătească studiind Biblia, limbi străine şi medicina. În 1853 a plecat într-o 
călătorie pe mare spre China unde a simţit cum Dumnezeu l-a păzit şi l-a ajutat să predice, să dea 
învăţătură şi să îi îngrijească pe bolnavi. În 1865, a pus pune bazele Misiunii China Inland Mission. 
Între 1865 şi preluarea puterii comuniste în 1949, sute de misionari au mers în această ţară sub con-
ducerea misiunii China Inland Mission.  

Începând cu anul 1949 China, cu o populaţie de 800 milioane de oameni, şi-a închis porţile pentru 
misiune. Creştinii din China au fost persecutaţi şi mulţi au murit pentru că au ales să rămână credin-
cioşi Domnului Isus Hristos. Foarte mulţi chinezi nu au văzut niciodată o Biblie. 

Deşi China a rămas un teritoriu închis pentru misionari, ea nu este închisă şi pentru Dumnezeu! Bi-
bliile ascunse cu mulţi ani în urmă, îngropate în pământ, sunt găsite şi citite de chinezi în zilele noas-
tre. Mesajul lui Dumnezeu ajunge la chinezi prin diferite moduri – radio, literatură creştină, mărturia 

chinezilor creştini. Misionarii se pregătesc şi sunt nerăbdători să meargă din nou în China. 

Te încurajez să te rogi pentru oportunităţi ca misionarii să poată ajunge pe teritoriul Chinei. De ase-
menea roagă-te ca inimile chinezilor să fie pregătite pentru a-L primi pe Mântuitorul! Poţi să Îl crezi 
pe Dumnezeu – în acelaşi mod în care L-a crezut Hudson Taylor – şi să Îi mulţumeşti în avans pen-
tru răspunsul Lui la rugăciune? Biblia spune în Matei 21:22: „Tot ce veţi cere prin credinţă, în rugă-
ciune, veţi primi.“ 

Deşi misiunea căreia i-a pus bazele Hudson Taylor (astăzi ea se numeşte Overseas Missionary 
Fellowship sau OFM International) nu mai funcţionează în interiorul ţării, ea a continuat, de-a lungul 
anilor, să trimită misionari din alte ţări ale lumii, pentru a-i evangheliza pe chinezii din diferite ţări asi-
atice. 
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CAPITOLUL 1 

Dorinţa copilului 

Schiţa capitolului 
 

I. Hudson a auzit acasă despre nevoia din China (1-1)  
A. Părinţii s-au rugat ca fiul lor să ajungă misionar în Chi-

na 
B. Hudson a spus: „mă duc“, deşi avea doar 5 ani 
C. Hudson a făcut şcoala acasă şi a ajuns să fie pasionat 

de citit (1-2) 
II. Hudson a învăţat să lucreze (1-3) 

A. Prepara medicamente 
B. Servea clienţii 

III. Hudson l-a primit pe Hristos (1-4) 
A. I-a spus Amaliei 
B. I-a spus mamei lui (1-5) 

IV. Hudson şi Amalia au mărturisit altora despre Domnul Isus (1
-6) 

V. Hudson a răspuns chemării lui Dumnezeu de a merge în 
China 
A. A studiat obiceiurile chinezilor (1-7) 
B. A studiat medicina (1-8) 

 

PLANŞA 1–1 

Micuţul Hudson Taylor, care avea 5 ani, stătea liniştit la masă, 
sorbindu-şi ceaiul din ceaşcă şi ascultând ce spunea tatăl lui. Ta-
tăl povestea despre multe lucruri, în mod deosebit despre ciudata 
şi îndepărtata ţară – China. Cum el niciodată nu se sătura să as-
culte povestiri despre China, Hudson asculta şi acum cu mare 
atenţie. 

Ochii tatălui scânteiau, iar vocea-i răsuna. 

– De ce nu merg mai mulţi misionari în China?, se întreba el. Sunt 
milioane de chinezi care nu ştiu nimic despre Domnul Isus. 

– Când voi fi bărbat voi merge misionar în China, spuse Hudson. 
Mama şi tatăl s-au uitat unul la altul şi au zâmbit. Înainte ca Hud-
son să se nască, ei s-au rugat Domnului ca, dacă bebeluşul lor va 
fi băiat, el să meargă în China. 

Dumnezeu le-a dat un fiu, dar acesta nu avea un trup puternic. El 
era slăbuţ şi bolnăvicios. Probabil că Dumnezeu are alt plan cu 
fiul nostru, s-au gândit ei. Datorită sănătăţii lui, el nu va face faţă 
în China.  

Nimeni nu s-a gândit că Hudson ar putea deveni misionar. Era tot 
timpul bolnav, aşa că a putut să meargă la şcoală numai după ce 
a împlinit 11 ani. El a fost lipsit de plăcerea de a se juca şi de a 
merge la şcoală împreună cu ceilalţi băieţi. 

Dar Hudson continua să spună: 

– Când voi fi mare voi pleca misionar în China. 

Deşi nu putea să meargă la şcoală, Hudson a avut cei mai buni 
profesori pe care şi i-ar fi dorit orice băiat. Tatăl lui foarte sever şi 
drăguţa, blânda lui mamă l-au învăţat acasă. Când avea abia 4 
ani, putea deja să citească şi să scrie. Pe lângă aceasta, părinţii   

Planşa 1–1 
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i-au predat matematică, latină şi tot ce se preda în timpul acela în 
şcolile din Anglia, copiilor de vârsta lui. 

De asemenea, părinţii l-au învăţat despre Domnul Isus, pe care-L 
iubeau aşa de mult. L-au învăţat să îndrăgească să citească Cu-
vântul lui Dumnezeu şi să se roage. Lui Hudson îi plăcea mult să 
citească. 

De multe ori, după-amiaza, Hudson îi citea mamei, în timp ce 
aceasta stătea în balansoar şi cârpea sau cosea. Odată citea o 
carte aşa de interesantă, că nu putea să se mai oprească din citit. 
Dacă aş putea citi în pat, se gândea el, dar mama după ce îmi 
spune „Noapte bună“ întotdeauna ia lampa cu ea. Apoi a avut o 
idee. Voi strecura câteva resturi de lumânare în buzunar. După ce 
mama va pleca, îmi voi aprinde mucurile de lumânare şi-mi voi 
continua lectura. 

Seara, când a venit un musafir, Hudson a avut această şansă.   S
-a furişat la locul unde mama ţinea resturile de lumânare. A îngră-
mădit repede câteva resturi de lumânare în buzunarul lui încăpă-
tor. S-a dus apoi în camera de zi şi a spus „Noapte bună“. Dar 
prietenosul musafir l-a tras pe Hudson şi l-a pus pe genunchii lui. 
Hudson a vrut să plece, dar n-a îndrăznit. Ar fi fost nepoliticos. 
Omul l-a aşezat pe Hudson chiar lângă fierbinţeala şemineului. 
Bietul băiat, îi era aşa de cald acum şi era îngrijorat. Lumânările!, 
s-a gândit el disperat. Poate că se vor topi şi chiar vor curge. 

PLANŞA 1–2  

După un timp, care lui Hudson i s-a părut ore, mama a spus că 
este timpul să meargă la culcare. Hudson a spus un grabnic 
„Noapte bună“, după care s-a grăbit să plece la culcare. După câ-
teva minute, mama l-a găsit pe Hudson în mijlocul camerei cu bu-
zunarul plin de lumânări topite. Ce murdărie! I-a părut rău şi îi era 
ruşine. Se simţea acum aşa de jenat, deoarece mama lui s-a ne-
căjit, când a văzut că a vrut s-o înşele. Lacrimi mari i se rostogo-
leau pe obraji.  

Deseori el mergea în pădure şi pe pajişte cu sora lui. Împreună au 
început să strângă gândaci, fluturi şi flori. Uneori mergea cu ei şi 
tatăl lor, şi-i ajuta la mărirea colecţiei. 

PLANŞA 1–3 

Dar, curând, Hudson a împlinit 13 ani şi, ca toţi băieţii din timpul 
acela, a trebuit să meargă să muncească. Hudson îşi punea zilnic 
un şorţ alb şi mergea să-l ajute pe tatăl lui în farmacie. Cu multă 
răbdare, tatăl lui l-a învăţat cum să măsoare şi să combine canti-
tăţile pentru a prepara medicamente. Tatăl său i-a dat să citească 
toate cărţile despre medicină din bibliotecă. Uneori, chiar avea 
voie să servească clienţii. 

Lui Hudson îi plăcea această muncă. Dar nu era fericit. Nu mai 
citea Biblia, aşa cum obişnuia înainte. În timp ce tatăl citea din 
Cuvântul lui Dumnezeu dimineaţa şi seara la cină, el nu mai era 
interesat deloc. N-avea nici un îndemn să se roage. Ce crezi că 
era greşit? Problema era că Hudson ştia despre Domnul Isus, dar 
nu se încrezuse în El ca Mântuitor al lui. Pe el îl interesau alte lu-
cruri. A început să viseze că va avea o mulţime de bani, un cal 
frumos şi o casă mare. Sunt lucruri care mă vor face fericit, se 
gândea Hudson. Probabil că sunt şi printre voi unii care gândesc 
ca Hudson, dorind astfel de lucruri. 

Planşa 1–2 

Planşa 1–3 
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Apoi, când Hudson a avut 17 ani, s-a întâmplat ceva ce a schim-
bat totul. Într-o zi era liber, n-a mers la lucru, şi era singur acasă. 
Mama lui era plecată într-o călătorie şi urma să lipsească mai 
multe săptămâni. Hudson se plictisea şi nu ştia ce să facă.   S-a 
uitat la cărţile tatălui său, căutând ceva de citit, dar n-a găsit nimic 
interesant. Apoi, într-un coş a văzut câteva broşuri. A luat una, a 
mers în şură, s-a aşezat comod, şi a început să citească. 

PLANŞA 1–4 

În broşură a întâlnit o expresie care l-a impresionat. Scria ceva de 
„sfârşitul lucrării lui Hristos“. S-a oprit şi s-a gândit la însemnăta-
tea cuvintelor: Chiar înainte de a muri, Isus a spus: S-a sfârşit! 
Sfârşit? Ce s-a sfârşit?  

Dintr-odată, inima lui Hudson s-a umplut de bucurie, deoarece   şi
-a dat seama că plata pentru păcatele noastre a fost plătită. Isus a 
murit pentru păcatele noastre şi pentru păcatele întregii lumi. Toa-
tă datoria păcatelor noastre este plătită. S-a sfârşit! 

Ce mi-a mai rămas mie de făcut? – s-a întrebat el. Nimic! Nimic în 
afară de a-L primi ca Mântuitor şi de a-L glorifica. Şi aşa a făcut 
Hudson. A îngenunchiat chiar acolo în şură, L-a primit pe Domnul 
Isus ca Mântuitor şi I-a adus laudă. 

Era aşa de bucuros, că nu mai putea să tacă. Trebuia să mărturi-
sească cuiva. S-a hotărât să împărtăşească vestea, sorei  luil, 
Amalia. Dar a convins-o să promită că nu va spune nimănui. 

Când a auzit ce s-a întâmplat, Amaliei îi străluceau ochii de bucu-
rie. Dar şi ea avea un secret, pe care nu i l-a spus lui Hudson. În 
fiecare zi se ruga Domnului ca Hudson să creadă în Isus. Dumne-
zeu a răspuns rugăciunilor ei, iar ea nu a uitat să-I mulţumească 
pentru aceasta. 

PLANŞA 1–5  

Când mama s-a întors din călătorie, Hudson a alergat la uşă să o 
întâmpine. 

 – Mamă, am veşti bune pentru tine!, a strigat el. 

 – Ştiu, a răspuns ea, îmbrăţişându-l. Mă bucur deja de veştile pe 
care mi le vei spune. 

 – De unde ştii? Ţi-a spus Amalia? 

 – Nu, a spus mama zâmbind. Într-o zi, în urmă cu vreo două săp-
tămâni, am fost îndemnată să merg în camera mea şi să mă rog 
pentru mântuirea sufletului tău. Eu m-am rugat, m-am rugat … şi 
deodată am ştiut că Dumnezeu a şi răspuns rugăciunii mele, iar 
eu am început de atunci să-I mulţumesc. 

Mama lui Hudson se rugase pentru el chiar în timp ce el citea bro-
şura. Ea se ruga chiar în momentul în care Hudson s-a decis să-L 
primească pe Isus ca Mântuitor. 

PLANŞA 1–6  

Ce fericit era Hudson acum! El dorea să-şi împărtăşească ferici-
rea lui. Dorea să spună altora ce important este să crezi în Isus, 
ca Mântuitor personal. Duminicile după-amiaza, el şi Amalia 
aveau obiceiul să meargă din casă în casă şi să viziteze pe oame-
nii care nu mergeau la biserică. Le dădeau tractate şi le spuneau 
despre Domnul Isus. Hudson era deja un misionar, nu-i aşa? 

Planşa 1–4 

Planşa 1–5 

Planşa 1–6 
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Hudson Îl iubea pe Domnul Isus din toată inima, şi dorea să tră-
iască pentru El. Ori de câte ori uita să asculte de Domnul Isus sau 
greşea, îi părea rău şi era trist. Cât de mult îşi dorea să facă nu-
mai ce era bine! Îşi dorea aşa de mult încât era profund rănit când 
nu reuşea. Într-o noapte, în timp ce se ruga, i-a cerut Domnului 
Isus să fie Conducătorul vieţii lui. El a spus: „Doamne Isuse, mă 
dăruiesc Ţie. Voi merge unde vrei Tu, voi face tot ce doreşti Tu“. 
Lui Hudson i s-a părut că Îl aude pe Domnul spunând: „Da? 
Atunci du-te pentru Mine în China.“ 

„Să meargă în China! Nimic altceva n-ar fi făcut cu mai multă plă-
cere! Ce putea să fie mai minunat decât să fie misionar într-o ţară 
unde oamenii n-au auzit niciodată despre Domnul Isus?“ 

Dacă voi merge în China, s-a gândit Hudson, nu trebuie să pierd 
timpul. Trebuie să mă pregătesc încă de acum. Aşa că a început 
să se trezească la ora 5 dimineaţa. Studia Biblia în fiecare zi – un 
misionar trebuia să cunoască Scriptura! A studiat limba latină, 
greacă, ebraică şi chineză – un misionar trebuia să fie capabil să 
citească şi să vorbească alte limbi! 

Când nu lucra în farmacia tatălui său, Hudson făcea plimbări lungi 
şi exerciţii în aer liber. Prin aceasta încerca să-şi îmbunătăţească 
starea sănătăţii şi să devină mai puternic. De asemenea, acum 
dormea pe un pat tare. Un misionar trebuia să se obişnuiască să 
doarmă oriunde – chiar şi pe pământ. 

Apoi Hudson a auzit că un anumit predicator care locuia în oraş, 
avea o carte despre China. Trebuie să învăţ tot ce pot despre ţara 
aceasta, şi-a spus el. Mă voi duce şi îl voi ruga să-mi împrumute 
cartea.  

PLANŞA 1–7  

Predicatorul a fost bucuros să-i împrumute cartea lui Hudson. 

– Dar de ce vrei să citeşti despre China?, l-a întrebat predicatorul. 

– Dumnezeu mi-a spus că voi fi misionar pentru El acolo, a spus 
Hudson. 

– Şi cum vei ajunge acolo?, l-a întrebat predicatorul. 

– Nu ştiu încă, tot ce fac este să mă încred în Domnul Isus, aşa 
cum au făcut ucenicii Lui când El i-a trimis să predice Evanghelia. 
El se va îngriji de mine şi-mi va da toate lucrurile de care am ne-
voie. 

Hudson i-a mulţumit predicatorului pentru carte, şi s-a dus repede 
acasă să o citească. În timp ce citea, a mai descoperit încă ceva 
ce ar fi trebuit să facă pentru a se pregăti să plece în China. El 
trebuia să înveţe mai mult despre medicină, nu numai ce-l învăţa 
tatăl lui. Cartea spunea că acolo sunt mulţi oameni săraci şi bol-
navi. El dorea să fie în stare să-i ajute. Le va da medicamente ce-
lor bolnavi în trupul lor, apoi le va putea spune despre Domnul 
Isus care poate vindeca inimile lor de păcat. 

Planşa 1–7 
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PLANŞA 1–8  

Unde putea să meargă să înveţe mai multe despre medicină? Ci-
ne să-l înveţe? Hudson s-a rugat şi I-a cerut Domnului să-l călău-
zească. Şi Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui. Chiar în ziua ace-
ea, un doctor creştin, care era chirurg, avea nevoie de ajutor. 
Doctorul Richard Hardey a dorit să-l ia pe Hudson ca asistent. 
Aşa că Hudson şi-a făcut bagajele şi s-a mutat în oraşul Hull, pen-
tru a locui şi a lucra cu doctorul Hardey. 

Doctorul Hardey era un doctor excelent şi un om foarte plăcut. 
Hudson era încântat să lucreze cu el şi să înveţe de la el. Deşi n-a 
realizat imediat, în timp ce lucra cu dr. Hardey, el învăţa mai mult 
decât medicină. Învăţa cel mai important lucru pe care trebuie să-l 
înveţe un misionar. 

Aveţi idee despre ce este vorba? Vă voi spune data viitoare! 

 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE:  

1. De ce credeau oamenii că Hudson nu va fi niciodată misio-
nar? (Datorită stării sănătăţii lui.) 

2. Ce a vrut Hudson să facă după ce L-a primit pe Isus ca 
Mântuitor? (El dorea să spună altora despre Domnul Isus.) 

3. Dacă tu L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, cum poţi  
să-i ajuţi pe alţii să se încreadă şi ei în Domnul Isus? 
(Spunându-le ce ştii despre Domnul Isus, rugându-te şi 
dând din banii tăi pentru misionari şi lucrările misionare.) 

4. Ce a făcut Hudson pentru a fi gata de plecare în China? (A 
studiat Biblia, a studiat medicina, a citit multe cărţi, a studiat 
limbi străine, se trezea devreme, făcea exerciţii, dormea pe 
pat tare.) 

5. Dacă într-o zi Dumnezeu ar dori ca tu să-i slujeşti în China, 
ce ai face pentru a te pregăti? (Răspunsurile vor varia.) 

 

Planşa 1–8 
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CAPITOLUL 2  

Credinţa tânărului 

Schiţa capitolului 

I. Hudson a crezut că Dumnezeu îl poate călăuzi în orice lu-
cru. 
A. În mărturisirea lui Hristos altora (2-1) 
B. În alegerea partenerului de viaţă potrivit pentru el (2-2) 
C. În ajutorarea săracilor 

1. Dumnezeu s-a îngrijit de bani pentru mâncare şi 
a salvat o femeie de la moarte (2-4) 

2. Dumnezeu s-a îngrijit de banii necesari pentru 
chirie (2-5) 

D. În boală (2-6) 
E. În ce privea vremea potrivită ca el să meargă în China 

(2-7) 
F. În ce privea vremea propice navigării (2-8) 

 

Săptămână de săptămână, Hudson Taylor muncea, studia şi-l aju-
ta pe doctorul Hardey. El învăţase multe despre medicină. Dar el 
învăţa şi ceva mult mai important. În fiecare zi, în orice lucru,  în-
văţa să se încreadă în Isus. 

Duminica după-amiaza, mergea prin partea oraşului unde trăia 
populaţia cea mai săracă. Intra dintr-o casă murdară într-alta şi îi 
vizita pe cei bolnavi şi nevoiaşi. Le dădea medicamente. Se ruga 
şi citea din Biblie celor ce îi permiteau. Le dădea tractate, şi tutu-
ror celor care doreau să asculte le vorbea despre Mântuitorul lu-
mii. Îi invita pe copii, pe bărbaţi şi pe femei să creadă în Domnul 
Isus. 

PLANŞA 2–1  

Uneori oamenii răi râdeau de Hudson, împingându-l, rupându-i 
tractatele sau aruncând după el cu diferite lucruri. Dar lui nu-i era 
frică. El se învăţase să se încreadă în Dumnezeu, care îl proteja. 
Şi în China va trebui să se încreadă în Dumnezeu, ca El să-L pă-
zească de orice rău. 

În primele câteva luni după ce Hudson s-a mutat, a locuit în casa 
doctorului Hardey. Dar în curând, familia doctorului a avut nevoie 
de camera unde dormea el. Aşa că Hudson s-a mutat într-o ca-
meră mică, în partea săracă a oraşului. Dumnezeu doreşte să mă 
obişnuiesc să trăiesc mai modest, fără să mă bucur de atâta con-
fort. Şi El doreşte să împart ceea ce am cu cei mai nevoiaşi decât 
mine. Mulţumitor, Hudson servea mese simple. Fiecare bănuţ 
economisit astfel îl dădea săracilor. „Cheltuiam mai puţin pentru 
mine şi dădeam mai mult săracilor. Asta mă făcea cel mai fericit 
om; şi făcând aşa, am primit belşug de binecuvântări.“ 

Hudson a învăţat să trăiască bucuros, fără alimente costisitoare şi 
fără haine de calitate. Dar Dumnezeu dorea ca el să înveţe să 
trăiască fără ceea ce el îşi dorea cel mai mult.  

PLANŞA 2–2 

Hudson cunoştea o creştină foarte simpatică, profesoară de muzi-
că, numită d-ra Vaughan. El o iubea foarte mult şi credea că şi ea 
îl iubeşte. Deseori îi povestea despre China. I-a explicat că Dum-

Planşa 2–1 



Hudson Taylor  

10 

nezeu doreşte ca el să plece misionar în această ţară. Credea că 
ea este tânăra care-i va deveni soţie şi va merge cu el în China. 
Într-o zi, el i-a întrebat pe părinţii ei dacă acceptă ca ea să fie so-
ţia lui. 

– Da, au răspuns ei, dar cu condiţia să nu mergi în China. 

Fata a fost de acord cu părinţii ei. Aceasta a fost o mare dezamă-
gire pentru Hudson. 

Voi aştepta, voi spera şi mă voi ruga, s-a hotărât el. Poate că se 
va răzgândi. El a aşteptat, a sperat şi s-a rugat. Dar nici o schim-
bare. 

Ar trebui oare să stau acasă şi să mă căsătoresc cu d-ra 
Vaughan? Pot să fiu misionar şi acasă, nu-i aşa?, se întreba Hud-
son. Nu, eu trebuie să merg în China. Trebuie să ascult de Dum-
nezeu. Când milioane de chinezi nu ştiu încă despre calea către 
Dumnezeu, cum aş putea să stau în Anglia? Dumnezeu îmi cere 
să renunţ la d-ra Vaughan, iar eu voi renunţa. Dacă El doreşte să 
mă căsătoresc, îmi va da şi o soţie. 

Aşa a învăţat Hudson să se încreadă în Dumnezeu şi cu privire la 
viitoarea lui soţie. 

Acum Hudson dorea să plece cât mai curând în China. Ori de câ-
te ori se gândea la chinezii care nu-L cunoşteau pe Dumnezeul 
care Îi iubeşte şi mântuieşte pe păcătoşi, era inundat de tristeţe. 
Într-o scrisoare către mama lui, scria: 

– Tânjesc să fiu misionar. Simt că nu trăiesc dacă nu merg să lu-
crez ca misionar în China. 

Înainte să plec în China trebuie să învăţ să mă încred tot mai mult 
în Dumnezeu, s-a gândit Hudson. Voi fi departe de casă şi nu voi 
avea pe nimeni care să mă ajute. Trebuie să mă încred în Dum-
nezeu în orice lucru. Trebuie să-mi pun toată încrederea în El, iar 
lucrul acesta să fie un motiv de rugăciune pentru toţi aceia care se 
roagă pentru mine. Înainte să plec acolo va trebui să mă încred 
mai întâi aici în El.  

Cum mai putea altfel să practice Hudson încrederea lui în Dumne-
zeu? Deşi nu ştiau, dr. Hardey şi săracii din Hull l-au ajutat la 
aceasta. Ştiţi, dr. Hardey era uituc. Uneori uita să-l plătească pe 
Hudson. 

– Aminteşte-mi când este ziua de salariu, spunea el. Dar Hudson 
nu dorea să facă aceasta. El a decis să se roage Domnului, ca El 
să-i aducă aminte doctorului să-l plătească. 

PLANŞA 2–3 

Odată era ziua de salariu, dar doctorul a uitat să-l plătească. Tot 
ce mai avea Hudson în buzunare erau 60 de cenţi (foarte puţin). 
Chiar în acel moment un sărac a venit la Hudson: 

– Vii să te rogi pentru soţia mea?, l-a rugat săracul pe Hudson. E 
pe moarte. 

Hudson s-a grăbit să meargă împreună cu săracul spre cămăruţa 
murdară unde trăia familia acestuia. Acolo erau trei copii lihniţi de 
foame, un bebeluş şi o femeie bolnavă. Era o privelişte tristă. A 
îngenuncheat lângă femeia bolnavă şi s-a rugat pentru ea. Pe 
când se ruga, şi-a amintit de cei 60 de cenţi din buzunar. Cum    
să-L roage pe Dumnezeu să ajute familia, dacă el însuşi nu era 
gata s-o facă? 

Planşa 2–3 
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– Dacă ne poţi ajuta, pentru Numele lui Dumnezeu, fă-o!, l-a im-
plorat săracul. Hudson şi-a amintit de versetul din Biblie care spu-
ne: „Celui ce-ţi cere, dă-i!“ Mâna lui Hudson s-a îndreptat către 
buzunar. 

– Iată, ţine banii aceştia. El a dat săracului toţi banii pe care-i 
avea. Aşa dorea Dumnezeu să facă el. Hudson s-a întors acasă 
în cămăruţa lui cu inima plină de fericire. Acolo a îngenuncheat şi 
L-a rugat pe Dumnezeu să-i trimită bani pentru a-şi cumpăra mân-
care a doua zi. Oare cum va răspunde Dumnezeu la rugăciunea 
lui? 

PLANŞA 2–4  

Apoi Hudson s-a aşezat în pat, având încrederea că Dumnezeu îi 
va da banii de care are nevoie. Dar, cum va lucra Dumnezeu? Va 
aştepta şi va vedea. A venit dimineaţa şi în timp ce mânca câţiva 
fulgi de orez ce-i mai avea, la uşa lui a sosit poştaşul. Acesta i-a 
adus lui Hudson o scrisoare. Hudson nu a recunoscut scrisul de 
mână. Nerăbdător, a deschis plicul. În interiorul unei foi de hârtie 
nescrisă a găsit o pereche de mănuşi. Le-a scuturat şi dintr-o mă-
nuşă au căzut 2,50 lire (aproximativ 12 lei). Hudson s-a bucurat 
foarte mult. 

Dumnezeu mi-a dat înapoi de patru ori mai mulţi bani decât am 
dat eu ieri! Este suficient ca să-mi cumpăr hrană pentru două săp-
tămâni! El a început să-L laude pe Dumnezeu. Dar cine i-a trimis 
acei bani? Habar n-avea. Dumnezeu a pus pe inima unei persoa-
ne să-i trimită lui Hudson banii. Hudson L-a lăudat pe Dumnezeu 
şi I-a mulţumit pentru mănuşi, pentru bani şi pentru persoana care 
le-a trimis. 

Şi asta n-a fost tot. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui cu privire la 
femeia care era pe patul de moarte. Ea s-a însănătoşit. Cât de 
minunat era Dumnezeu, răsplătind cu generozitate încrederea lui 
Hudson în El. 

Au mai trecut două săptămâni şi Hudson era din nou fără bani. 
Doctorul din nou nu şi-a amintit să-i dea salariul, iar Hudson trebu-
ia să-şi plătească chiria. În după-amiaza aceea, doctorul a spus: 

– Ah, oare nu astăzi este ziua ta de salariu? 

–  Ba da, domnule, a răspuns Hudson, plin de speranţă. 

– Oh, îmi pare rău că nu mi-ai adus aminte mai devreme. Chiar în 
după-amiaza aceasta am trimis toţi banii la bancă. 

PLANŞA 2–5 

Inima lui Hudson a îngheţat. Îl va dezamăgi oare Dumnezeu? Se 
părea că Dumnezeu îl va dezamăgi. Toată ziua, în timp ce a lu-
crat, Hudson s-a rugat. A venit seara. Se făcuse târziu. În cele din 
urmă, şi-a luat haina şi era pregătit să plece acasă. Dar nu primi-
se banii! Chiar atunci doctorul a venit  la el. 

– Ce crezi, unul din pacienţii mei bogaţi a venit acum să-mi plă-
tească. Nu mi-a plătit cu cecul, ci cu bani. Ce ciudat! Omul putea 
aştepta, dar a simţit că trebuie să vină şi să plătească. Aşa că ui-
tucul doctor a putut să-i dea salariul lui Hudson. Cu inima plină de 
mulţumire, Hudson s-a grăbit să ajungă acasă, să-şi plătească 
chiria. Deci Dumnezeu a răspuns şi la această rugăciune a lui 
Hudson. 

Planşa 2–4 
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Probabil că nu va mai fi mult până când Dumnezeu mă va trimite 
în China, s-a gândit Hudson. Dacă El îmi răspunde la rugăciuni şi 
îmi poartă de grijă aici, în Anglia, înseamnă că pot să am încrede-
rea că El va face la fel şi în China. 

Hudson s-a rugat şi L-a întrebat pe Dumnezeu dacă acesta ar fi 
timpul să plece în China sau mai trebuie să aştepte. Dar încă nu 
era timpul. În loc ca Dumnezeu să-i arate că trebuie să plece în 
China, Dumnezeu i-a arătat că trebuie să plece la Colegiul de Me-
dicină, la Londra. Până când Dumnezeu îi va arăta planul Său cu 
privire la China, el trebuia să studieze şi să aştepte. Curând Hud-
son era foarte ocupat, studiind şi muncind în spital şi la colegiu.  

PLANŞA 2–6 

Apoi s-a întâmplat ceva. Hudson s-a îmbolnăvit foarte grav, după 
ce a atins corpul unui om care a murit de friguri. 

– Du-te acasă cât poţi de repede şi pune-ţi lucrurile în ordine, a 
spus medicul. Vei muri, cu siguranţă. 

Doctorul era convins că Hudson va muri în curând. Credeţi că vor-
bele doctorului l-au înfricoşat pe Hudson? Cum te-ai fi simţit dacă 
ţi-ar fi spus cineva astfel de cuvinte? Ce ai fi făcut? (Aşteaptă răs-
punsurile copiilor.) 

Hudson s-a uitat calm la doctor. 

– Nu cred că voi muri, a spus el. Eu trebuie să lucrez în China. 
Dar dacă aş muri, ar fi minunat. Aş merge să fiu cu Mântuitorul 
meu. Apoi Hudson s-a dus în camera lui. Se simţea din ce în ce 
mai rău. Se părea că nu va ajunge niciodată în China. Zile şi nopţi 
de suferinţă treceau greoi, slăbindu-l. Dar Dumnezeu avea ochii 
asupra lui Hudson. El nu l-a lăsat să moară. După multe săptă-
mâni, Hudson era din nou sănătos, putând să meargă să studieze 
mai departe medicina. 

PLANŞA 2-7 

Nu după mult timp au venit veşti bune din China. S-a anunţat că 
ar fi timpul potrivit ca misionarii să meargă acolo. 

Acum cred că Dumnezeu va îngădui să plec, s-a gândit Hudson, 
foarte entuziasmat. S-a grăbit să-şi viziteze prietenul de la biroul 
societăţii misiunii. 

– Sunt gata în orice moment să mă îmbarc, a spus el. Prietenul de 
la misiune s-a uitat la el cu uimire. 

– Ei bine, tocmai am scris o scrisoare pentru a te întreba dacă eşti 
cu adevărat gata să părăseşti Anglia şi să pleci în China. Vezi? 
Asta-i scrisoarea.  

Dumnezeu le-a pus în minte aceleaşi gânduri în acelaşi timp. Asta 
părea să însemne că acesta era timpul pregătit de Dumnezeu ca 
Hudson să plece în China. Nu-i aşa că era minunat că Hudson a 
învăţat să se încreadă în Dumnezeu cu privire la orice lucru - 
chiar şi cu privire la timpul potrivit pentru plecarea lui în China? 

Plin de bucurie, la 21 de ani, Hudson şi-a împachetat hainele şi 
cărţile. Şi-a luat rămas bun de la familie şi prieteni. Pe data de 19 
septembrie 1853, el s-a îmbarcat pe vasul numit „Dumfries“ şi a 
plecat spre China. 

Se pare că rugăciunile mamei şi tatălui său primeau răspuns. Bă-

Planşa 2–6 
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iatul care a spus: „Când voi fi mare voi fi misionar şi voi merge în 
China“, era acum mare şi în drum spre acea ţară ciudată. 

Dar China era situată la mii de kilometri distanţă. O călătorie    într
-un vas cu pânze era înceată şi periculoasă. De îndată ce a ieşit 
în larg, s-a stârnit o furtună violentă. Vântul furios şi valurile înalte 
şi puternice păreau că împing vasul spre stâncile ce se zăreau. 
Dar echipajul a acţionat cu înţelepciune şi a condus vasul departe 
de stânci, salvându-l. 

PLANŞA 2–8 

Mai târziu, în călătoria lor au fost opriţi în loc deoarece vântul nu 
mai sufla deloc, pentru a umfla pânzele corabiei. Un vârtej puter-
nic a început să ducă vasul înspre crestele stâncilor şi înspre nisi-
pul de sub apă. Căpitanul şi echipajul au muncit pentru a îndepăr-
ta corabia de stânci. În timp ce corabia se mişca periculos de 
aproape de stânci, căpitanul stătea împreună cu Hudson şi se uita 
deznădăjduit. 

– Ei bine, noi am făcut tot ce se putea face, a spus el.  

Dintr-o dată lui Hudson i-a venit o idee. 

– Nu căpitane, este un lucru pe care noi nu l-am făcut încă. 

– Care este acel lucru?, a întrebat căpitanul. 

Care credeţi că a fost ideea lui Hudson? Veţi afla data viitoare şi 
veţi vedea dacă această idee a îndepărtat corabia de stânci. 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE 

1. În timp ce Hudson studia pentru a deveni doctor, el a învăţat 
ceva mult mai important decât medicina. Despre ce este 
vorba? (El a învăţat să se încreadă în Domnul care se îngri-
jeşte de toate nevoile.) 

2. Trebuie oare ca misionarii de astăzi să se încreadă în Dum-
nezeu tot aşa de mult cum se încredea Hudson? De ce crezi 
că da, de ce nu? (Deşi misionarii de astăzi trăiesc şi lucrea-
ză în condiţii incomparabil mai bune decât Hudson, Satana, 
duşmanul lui Dumnezeu, lucrează în multe feluri, spre a-i 
descuraja.) 

3. Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Hudson să-şi dea seama care 
este timpul potrivit, pregătit de Dumnezeu pentru a pleca în 
China? (Anunţul venit din China, care spunea că este timpul 
ca misionarii care sunt gata de plecare, să plece). Când 
Hudson a ajuns la biroul misiunii, a aflat că secretarul îi scri-
sese deja o scrisoare, prin care îl anunţa despre China. 
Dumnezeu a pus în mintea lui şi a prietenului său aceleaşi 
gânduri, în acelaşi timp.) 

4. Ce s-a întâmplat la scurt timp după ce mica ambarcaţiune   
şi-a început drumul spre China? (Nu bătea vântul deloc, 
pentru a umfla pânzele. Un curent puternic a purtat corabia 
înspre stânci şi nisip.) 

5. Ce-ai fi făcut tu dacă toate aceste necazuri cu corabia ţi s-ar 
fi întâmplat ţie? 

Planşa 2–8 
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CAPITOLUL 3  
CĂLĂTORIA TÂNĂRULUI MISIONAR  

Schiţa capitolului 

I. Hudson a învăţat să se încreadă în Dumnezeu pentru toate 
lucrurile. 
A. Plecarea spre China cu vaporul (3-1) 
B. Învăţarea limbii chineze (3-2) 

1. A fost nevoie de multă muncă pentru a o învăţa. 
2. Hudson a fost descurajat pentru că nu ştia bine 

limba 
3. Hudson a fost încântat când a reuşit să o înveţe 

(3-3) 
a. A vizitat satele 
b. A călătorit cu pluta, pe jos şi cu roaba-taxi 

(3-4) 
c. A fost protejat când a trecut prin situaţii 

dificile (3-5) 
 

Tocmai când căpitanul era îngrijorat că nimic nu se mai putea fa-
ce pentru a salva corabia, Hudson a spus: 

– Căpitane, patru dintre noi suntem creştini. Haideţi să mergem în 
cabinele noastre şi să-L rugăm pe Domnul să trimită imediat o 
briză. 

PLANŞA 3–1 

Căpitanul, care era unul dintre ei, a fost de acord. Creştinii  s-au 
dus repede în cabinele lor, au îngenuncheat şi s-au rugat. După 
ce s-a rugat, Hudson a fost sigur că Dumnezeu va răspunde rugă-
ciunilor lor. A alergat la unul din marinari şi i-a spus: 

– Lasă jos colţurile de la pânza principală! 

– Şi la ce-ar folosi?, a întrebat aspru bărbatul. 

– L-am rugat pe Dumnezeu să ne trimită vânt, şi va veni imediat! 

Marinarul a strigat: „Aş vrea mai bine să-l văd cu ochii mei, decât 
să te aud spunând că vine!“. Dar pe când vorbea încă, a văzut 
colţurile de la vela cea mai înaltă fluturând în adierea vântului. 

– Nu vezi că vine vântul? Uite!, a strigat Hudson, arătând vela. 

– Nu, nu-i decât o briză uşoară, a bombănit marinarul. 

– Lasă pânza jos, l-a îndemnat Hudson din nou. 

Bărbatul a lăsat pânza în jos cât a putut de repede, pentru că bri-
za începea să bată tot mai tare. În câteva clipe, pânzele s-au um-
flat de puterea vântului şi au scăpat de stâncile periculoase. 

Cât de mulţumitori au fost bărbaţii pentru răspunsul lui Dumnezeu 
la rugăciunea lor! 

În timp ce „Dumfries“ spărgea valurile în drum spre China, Hud-
son se bucura de minunatul Dumnezeu. Hudson ştia că se putea 
încrede în măreţul Dumnezeu care-i purta de grijă în orice loc şi în 
orice timp – în Anglia, pe mare sau în China. 

În cele din urmă, la cinci luni după ce a părăsit Anglia, Hudson 
Taylor a ajuns pe coasta Chinei. Într-o zi rece şi ceţoasă 
„Dumfries“ a ancorat la sud de Shanghai. La puţin timp după 

Planşa 3–1 
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aceasta, Hudson stătea pe pământ chinezesc! Din ochii lui cur-
geau lacrimi de mulţumire. 

Pretutindeni în jurul lui, pe străzile înguste, erau semne colorate 
strălucitor, pe care nu le putea citi. Sprinteni, în costume albastre, 
bărbaţii lucrau, iar femeile în halate călduroase se grăbeau încoa-
ce şi-ncolo. Copiii se jucau pe străzile murdare. Chinezii bogaţi se 
plimbau în scaune cărate de bărbaţi. Hudson îi urmărea plin de 
curiozitate pe aceşti oameni cu ochi negri şi păr negru. 

Aş dori să le fi putut spune chiar acum despre Mântuitorul, s-a 
gândit Hudson. Dar el nu putea. Nu vorbea încă limba lor. 

PLANŞA 3–2 

Înainte de toate, trebuia să-şi găsească un loc unde să locuiască. 
În câteva ore a găsit o cameră unde locuia un misionar englez. 
Casa era situată afară din oraş. Acolo Hudson stătea în cameră 
împreună cu un profesor de limba chineză, câteva ore în fiecare 
zi, şi studia chineza. Limba i se încurca încercând să scoată ciu-
datele sunete ale noilor cuvinte. Ochii lui Hudson erau foarte obo-
siţi, pentru că zilnic încerca să citească cuvintele pictate. Hudson 
încerca să-şi amintească acele sunete nefamiliare şi cuvintele 
grele, care-i provocau dureri de cap şi neplăceri. A învăţa chineză 
era o iniţiativă curajoasă din partea lui şi presupunea o muncă 
grea. La un moment dat era chiar descurajat. 

PLANŞA 3–3 

Cât de încântat a fost Hudson când a ştiut să vorbească destulă 
chineză pentru a se face înţeles! A început să viziteze sate şi ora-
şe. Încerca să le vorbească oamenilor despre Domnul Isus. Une-
ori făcea vizite împreună cu un alt misionar. Alteori călătorea sin-
gur sau cu un ajutor chinez. El a închiriat o plută pentru a putea 
călători pe sălbaticul fluviu Yangtze (se pronunţă iangţe). 

Putea să călătorească cu pluta kilometri întregi, pe diferitele rami-
ficaţii şi canale ce se vărsau în fluviu. Pe marginea acestor canale 
şi ramificaţii ce se vărsau în fluviu se aflau multe sate şi oraşe în 
care trăiau milioane de oameni care se închinau dumnezeilor falşi 
– idolilor – care nu puteau să-i ajute. Aceşti oameni nu auziseră 
niciodată despre Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru – Domnul 
Isus.  

Hudson a luat cu el în barcă coşuri cu alimente, o sobă mică şi 
pături. Avea nevoie de alimente şi sobă pentru a-şi pregăti mân-
carea. Păturile îi ţineau de cald în patul tare, improvizat din scân-
duri. De asemenea, şi-a mai luat cu el o geantă cu medicamente 
şi instrumente medicale. Şi, desigur, sute de tractate, Evanghelii 
şi Nou Testamente, pentru a le da tuturor acelora care ştiau să 
citească.  

PLANŞA 3–4 

Chinezii care-l ajutau pe Hudson foloseau vâsle pentru a conduce 
barca în amonte pe fluviu, pe malul căruia se aflau oraşe. Hudson 
cerea lui Dumnezeu să-l ajute să spună oamenilor despre singurul 
Dumnezeu adevărat. El lua apoi genţile cu medicamente, tractate 
şi cărţi şi se îndrepta către oraş. Dacă oraşul era aproape, se du-
cea pe jos. Dacă nu, închiria până acolo o roabă-taxi, care scârţâ-
ia şi în care simţea toate denivelările drumului. 

Planşa 3–3 

Planşa 3–2 

Planşa 3–4 
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În multe sate nici un om nu văzuse vreodată un străin. Uneori se 
întâmpla ca oamenii să se teamă de Hudson. Ei fugeau şi se as-
cundeau. În unele oraşe, grupuri zgomotoase de copii şi adulţi se 
adunau în jurul lui şi se holbau la el. Ce haine ciudate purta! Şi ce 
păr scurt, creţ şi deschis la culoare avea el, faţă de al lor, care era 
lung, drept şi negru!  

Totuşi, mari mulţimi de oameni ascultau bucuroşi mesajul lui Hud-
son, care le spunea despre Dumnezeul cerurilor care îi iubeşte şi 
îi iartă pe păcătoşi. Mii de oameni, care ştiau să citească, au pri-
mit tractate şi Nou Testamente. Ei se plecau şi spuneau: 
„Mulţumesc! Mulţumesc!“ Mulţi au primit medicamente pentru boli-
le şi suferinţele lor.  

Dar Hudson nu era binevenit pretutindeni. Într-o zi ploioasă, Hud-
son împreună cu un alt misionar, se îndreptau spre oraşul 
Tungchow. Cu genţi încărcate cu tractate şi cărţi, ei se deplasau 
cu ajutorul unei roabe-taxi prin bălţi şi noroaie. Ploaia le brăzda 
faţa. Pe drum au întâlnit un domn care s-a arătat a fi amabil. 
Acesta le-a făcut semn să se oprească.  

 – Nu mergeţi la Tungchow, le-a spus el. Este un oraş plin de rău-
tate. Soldaţii vă vor arunca în puşcărie sau vă vor ucide fără pic 
de milă.  

Să se întoarcă înapoi? Ce ai fi făcut tu? Hudson şi prietenul lui      
i-au mulţumit omului pentru amabilitate, însă şi-au continuat dru-
mul. „Oamenii aceştia trebuie să audă despre Acela care poate să
-i salveze din starea lor de răutate“, au spus ei. 

PLANŞA 3-5 

La marginea oraşului Tungchow au sărit jos din roaba-taxi. Înainte 
de a ajunge la poarta oraşului, un soldat beat, care arăta a fi foar-
te violent, a alergat şi l-a înşfăcat pe prietenul lui Hudson. În cu-
rând o duzină de soldaţi i-au înconjurat. Soldaţii au început să-i 
plesnească şi să-i lovească cu picioarele pe Hudson şi pe priete-
nul lui. Câţiva soldaţi au strigat: 

– Haideţi să-i omorâm! 

– Nu, trebuie să-i ducem la mandarin (lider chinez), au cerut alţii. 

Soldaţi i-au târât pe străzile oraşului până au ajuns la mandarin 
acasă. Hudson şi prietenul lui aveau dureri mari, erau plini de vâ-
nătăi şi murdari. S-au rezemat de un zid trăgându-şi răsuflarea. 
Chiar şi aşa încercau să le spună soldaţilor şi oamenilor despre 
Domnul Isus.  

După un timp, Hudson şi prietenul lui au fost duşi înaintea manda-
rinului. Acesta era îmbrăcat într-o haină strălucitoare de mătase, 
iar pe cap purta o căciulă cu un buton albastru ca  bijuterie. Politi-
cos, acesta a ascultat pe Hudson explicând  motivul pentru care 
au venit în oraş. El a primit cu mulţumire un Nou Testament de la 
Hudson.  

Apoi s-a întâmplat cel mai surprinzător lucru. Mandarinul a ordo-
nat să se servească ceai misionarilor. Astfel că, în loc să-i bage la 
închisoare, mandarinul le-a dat permisiunea să predice Evanghe-
lia în acel oraş. Când au plecat, mandarinul a trimis nişte oameni 
cu ei pentru a-i proteja de alte probleme. Aşa că misionarii obosiţi 
au mers prin oraşul plin de răutate, Tungchow, predicând Evan-
ghelia şi împărtăşind Cuvântul lui Dumnezeu în pace. Când, în 

Planşa 3–5 
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cele din urmă s-au întors la barca lor, L-au lăudat şi I-au mulţumit 
lui Dumnezeu. Ei ştiau că Dumnezeu a fost acela care a avut grijă 
ca ei să nu fie ucişi sau aruncaţi în închisoare.  

Câtă emoţie şi câtă aventură în timpul călătoriilor cu barca! În 
unele sate, oamenii aruncau în ei cu noroi şi beţe. Unii oameni îl 
numeau pe Hudson „diavolul străin“, încercând să-l târască afară 
din oraş. Erau pericole pe fluviu pentru că existau mulţi tâlhari ca-
re jefuiau. Unele oraşe de-a lungul malului erau în război. Hudson 
era în pericol tot timpul, riscând să fie aruncat în închisoare, mal-
tratat sau chiar ucis. Dar toate aceste ameninţări nu l-au înfricoşat 
şi nu l-au oprit pe Hudson. El se încredea în Dumnezeu care îl 
proteja şi care mergea înaintea lui, pentru a îndepărta obstacolele 
din calea lui, în fiecare localitate prin care trecea.  

PLANŞA 3–6 

Într-o zi, după ce a predicat într-un anumit oraş, Hudson s-a întors 
la barca lui obosit şi flămând. S-a aşezat jos pentru a servi cina 
constând din orez şi ouă de raţă. În timp ce mânca, chinezul care 
îl ajuta a zâmbit spunând: 

– Tu mănânci exact ca noi, cu beţe, vorbeşti ca noi chinezeşte. 
Dar de ce nu te tunzi ca noi şi nu te îmbraci ca noi? 

De ce n-aş face-o?, s-a întrebat Hudson. Cu cât se gândea mai 
mult la această idee, cu atât mai mult îi plăcea. Dacă voi deveni 
cât mai asemănător cu chinezii, aceasta mă va ajuta să câştig 
sufletele lor pentru Dumnezeu. 

Aşadar, Hudson şi-a tuns părul precum chinezii. Partea din faţă a 
părului capului a fost rasă. După aceea şi-a vopsit părul negru şi  l
-a împletit într-o coadă, împreună cu multă mătase, pentru a o 
lungi. A îmbrăcat pantaloni bufanţi şi o cămaşă largă. Şi-a luat în 
picioare şosete aspre, la fel ca ale chinezilor. Apoi şi-a îndesat 
picioarele în papuci plaţi, ascuţiţi. În final, şi-a pus pe el o haină de 
mătase cu mâneci largi. Picioarele lui Hudson se plângeau de no-
ua încălţăminte, în schimb, îmbrăcămintea era mult mai comodă 
decât costumul lui englezesc. 

Acum oamenii de pe stradă nu-şi mai dădeau seama că el este 
străin. Când predica, oamenii nu se mai uitau insistent la el şi nu 
mai vorbeau despre hainele lui ciudate. Ei ascultau cuvintele lui. 
Mai mult decât atât, au început să-l invite în casele lor. 

PLANŞA 3–7 

Când Hudson a vizitat marea insulă „Tsung-Ming“, oamenii l-au 
invitat să locuiască într-unul din oraşele insulei. Ei s-au oferit să-i 
închirieze o casă. Lui Hudson i-a plăcut ideea de a se muta într-o 
casă chinezească. Aici era foarte ocupat de dimineaţa până sea-
ra. În timpul zilei se îngrijea de bolnavi şi le spunea despre Mântu-
itorul, care putea să le vindece inimile de păcate. Seara le predica 
vecinilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ascultau cu atenţie. Unii 
dintre ei, precum Chang, fierarul, şi Sung, un om de afaceri, au 
crezut în Domnul Isus şi au devenit creştini plini de bucuria mân-
tuirii. 

PLANŞA 3–8 

Planşa 3–6 

Planşa 3–7 
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Săptămână după săptămână, timp de 6 săptămâni, Hudson a lo-
cuit şi a muncit în noua lui casă. Apoi a apărut o problemă. Pe 
neaşteptate, Hudson a primit un anunţ prin care era înştiinţat că 
trebuie să părăsească insula. De ce? Câţiva doctori şi farmacişti 
au devenit invidioşi pe el. Hudson trata mult mai mulţi bolnavi de-
cât ei, şi avea medicamente mai bune. În secret, ei s-au plâns ofi-
cialităţilor guvernamentale. Aşa că oficialităţile l-au înştiinţat că 
trebuie să plece. Hudson era trist, şi prietenii lui chinezi au fost 
supăraţi. Dar nu putea să facă nimic împotriva acestui lucru. A 
trebuit să plece. Cu inima plină de tristeţe şi-a închis casa, şi-a 
luat rămas bun de la prietenii lui şi a coborât în aval pe fluviu. 

Unde va merge acum? De ce a îngăduit Dumnezeu să se întâm-
ple aşa ceva, tocmai acum când lucrurile mergeau atât de bine? 
Hudson nu ştia că Dumnezeu îi pregătise o surpriză, care-l aştep-
ta. Cred că nu vrei să pierzi următoarea lecţie. Atunci vei afla de-
spre ea.  

 

 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE 

1. De ce a făcut Hudson Taylor acea călătorie atât de pericu-
loasă în China? (Deoarece el era convins că Dumnezeu l-a 
chemat în China.) 

2. Cum acţiona el şi cu cine a mers în misiune, după ce a sosit 
în China? (Uneori singur, alteori cu un alt misionar sau cu 
un ajutor chinez. Uneori mergea pe jos sau folosea roaba-
taxi, sau închiria o plută pentru a ajunge în unele regiuni.) 

3. Numeşte câteva feluri în care a suferit Hudson pentru Nu-
mele Domnului Isus. (Trăind într-o cameră rece, studiind 
dificila limbă chineză, fiind bătut, împroşcat cu noroi.) 

4. Cum l-a ajutat pe Hudson, în ce priveşte lucrarea misionară, 
faptul că a îmbrăcat haine chinezeşti şi îşi aranja părul ca 
chinezii? (Când predica, oamenii îl ascultau în loc să pri-
vească insistent la el şi să vorbească despre hainele lui ciu-
date. Au început să-l invite în casele lor, deoarece el semă-
na cu ei.) 

5. De ce a trebuit Hudson să plece din casa de pe insulă? 
(Câţiva doctori farmacişti au devenit invidioşi, şi s-au plâns 
oficialităţilor guvernamentale.) 

Planşa 3–8 
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Răsplata misionarului 

Schiţa capitolului 

I. Hudson a luat-o de la început 
A.  O casă nouă (4-1) 
B.  O lucrare nouă 
C.  Un prieten nou 
D. Musafiri invitaţi la masă... nu avea mâncare, nici bani, 

dar Îl avea pe Dumnezeu (4-2) 
II. Hudson i-a spus Mariei că nu avea un venit lunar garantat 

(4-3) 
III. Domnul Ni a depus mărturie 

A. „De acum încolo eu sunt un credincios...“ (4-4) 
B. „De cât timp ştiţi această veste în ţara voastră?“ (4-5) 

IV. Hudson şi Maria au preluat responsabilităţile doctorului  
A. S-au rugat pentru fonduri, împreună cu chinezii care-l 

ajutau 
B. Bucătarul a anunţat că a desfăcut ultimul sac de orez  

(4-6) 
C. Bucuros de modul în care Dumnezeu a purtat de grijă (4-
7) 

V. Hudson, împreună cu familia, s-au întors în Anglia datorită 
sănătăţii lui precare (4-8) 

 

Cât de dezamăgit a fost Hudson, când a trebuit să-i părăsească 
pe prietenii lui de pe insulă! El nu a înţeles atunci. Probabil că 
Dumnezeu are pentru mine un alt loc unde să locuiesc şi să lu-
crez, s-a gândit Hudson. Şi avea dreptate. Dar mai mult  decât 
atât, Dumnezeu îi pregătise o surpriză.  

După un timp Hudson s-a dus în oraşul Ningpo, un oraş vechi, 
ascuns în spatele unui zid acoperit cu iederă. Doi prieteni misio-
nari, dr. Parker şi dl. Jones locuiau aici. El s-a dus la ei pentru a-şi 
completa provizia de medicamente. În timp ce era împreună cu ei, 
aceştia i-au spus: 

– De ce nu te stabileşti aici? Ai putea să locuieşti în casa pe care 
am închiriat-o pe Strada Podului, o stradă liniştită, între două la-
curi. Acela ar fi locul perfect pentru tine. 

PLANŞA 4–1 

Se pare că acesta este locul pe care mi l-a pregătit Dumnezeu,    
s-a gândit Hudson. Mansarda acoperită cu ţiglă a devenit camera 
lui. Partea de jos a casei a folosit-o pentru diferite activităţi: şcoală 
pentru băieţi, locul în care trata bolnavii şi sală de mese pentru 40 
până la 70 oameni flămânzi. Seara, încăperea devenea capelă. 
Pentru Hudson cea mai mare bucurie era să spună oamenilor de-
spre Cel care-i iubeşte pe săraci, bolnavi, păcătoşi şi nevoiaşi  – 

Cel care Şi-a dat viaţa pentru a-i salva de moartea veşnică.  

Nu departe de locul acela era o şcoală a misiunii pentru fetele din 
China. Una dintre profesoare era o tânără inteligentă şi drăguţă. 
Hudson a întâlnit-o şi s-a îndrăgostit de ea în secret. El a crezut 
că este planul lui Dumnezeu ca ea să-i fie soţie. I-a împărtăşit se-
cretul şi a descoperit că şi ea îl iubea. Aşa că în curând ea, Maria 
Dyer, a fost darul, surpriza pe care i-a pregătit-o Dumnezeu lui 
Hudson. Dumnezeu nu numai că i-a dat o casă, dar i-a dat şi pe 

Planşa 4–1 
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cineva cu care să trăiască şi să lucreze în acea casă.  

PLANŞA 4–2 

Într-o zi, înainte ca Hudson şi Maria să se căsătorească, Maria 
împreună cu o prietenă urmau să ia cina împreună cu Hudson. 
Dar în acea dimineaţă, după ce Hudson a servit un mic dejun să-
răcăcios, a descoperit că nu mai are alimente. Ce era mai trist, nu 
mai avea nici bani. Ce să facă? A vorbit despre aceasta cu dl. Jo-
nes. Au îngenuncheat împreună şi s-au rugat Tatălui ceresc să le 
trimită bani sau alimente. În timp ce se rugau, un ajutor chinez 
entuziasmat a alergat la camera lor chemându-l: 

– Învăţătorule, învăţătorule! Ai primit scrisori! 

Ce surpriză! Nu se aşteptau să primească scrisori, decât peste 
câteva zile. Într-o scrisoare era un dar financiar. L-au lăudat pe 
Dumnezeu pentru felul în care le-a răspuns rugăciunii lor! Apoi 
Hudson s-a grăbit să cumpere alimente pentru musafirii lui. 

Odată, pe când era singur cu Maria, Hudson s-a gândit: Trebuie 
să-i spun cât sunt de sărac. El i-a explicat Mariei că nu are bani, 
că el nu primeşte salariu. 

– Când am nevoie de ceva, eu îi spun Domnului şi mă-ncred în El, 
că El îmi dă. Dacă te căsătoreşti cu mine, vei vedea cum va fi. 
După ce i-a făcut această mărturisire, Hudson a întrebat-o: 

– Mai vrei să te căsătoreşti cu mine? 

PLANŞA 4–3 

Ochii Mariei scânteiau. 

– Ai uitat, i-a răspuns ea, că eu mi-am pierdut părinţii într-o ţară 
îndepărtată? De când tata a murit, Dumnezeu a fost tatăl meu. 
Crezi că îmi va fi teamă să mă încred în El acum? 

Lui Hudson îi venea să cânte de bucurie. Maria se încredea în 
Dumnezeu la fel ca el.  

După două săptămâni, Maria şi Hudson s-au căsătorit. S-au mutat 
în apartamentul din mansardă. În timp ce lucrau împreună pentru 
Domnul Isus, feţele lor radiau de bucurie. În timpul săptămânii 
Maria strângea copiii în camera de la parter şi-i învăţa să citească 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi să scrie. Ea vizita mamele şi bunicile 
copiilor cărora le vorbea despre Mântuitorul. 

Hudson îngrijea bolnavii, hrănea pe săraci şi în fiecare seară pre-
dica Cuvântul lui Dumnezeu. De dimineaţa devreme până seara 
târziu, Maria şi Hudson erau foarte ocupaţi, iubind, ajutând şi în-
văţând pe chinezi în Numele Domnului Isus şi de dragul Lui. De-
seori erau foarte obosiţi. Dar pentru ei, cea mai mare bucurie din 
lume era să lucreze pentru Domnul Isus. 

Cât de emoţionaţi au fost când profesorul chinez Tsui şi mama lui 
L-au primit pe Domnul Isus în inima lor ca Mântuitor. Apoi Fan, un 
confecţioner de coşuri, a devenit şi el creştin. Pe urmă Wang, tă-
ietorul de iarbă; pictorul Wang şi mulţi alţii au devenit credincioşi şi 
erau plini de bucuria mântuirii. 

Dl Ni era conducător în templul idolilor. Dar păcatele lui îl îngrijo-
rau foarte mult. Era nefericit şi îi era frică pentru că nu ştia ce se 
va întâmpla cu el după ce va muri. Într-o seară s-a întâmplat ca dl 
Ni să treacă pe lângă misiune, unde uşa era deschisă. Un clopot 

Planşa 4–2 
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mare a sunat şi oamenii au intrat înăuntru. Cineva i-a spus lui Ni 
că acolo va vorbi un învăţător despre Dumnezeu, aşa că a intrat şi 
el înăuntru. 

Poate că oamenii aceştia îmi vor spune lucruri pe care eu tânjesc 
să le aflu, s-a gândit dl Ni. S-a aşezat jos şi a ascultat cu atenţie. 
Hudson Taylor a spus că adevăratul Dumnezeu a iubit atât de 
mult lumea, încât a trimis pe pământ pe singurul Lui Fiu. Fiul lui 
Dumnezeu a suferit şi a murit pe cruce pentru a plăti pentru gre-
şelile şi păcatele făcute de cei păcătoşi. El a fost îngropat, iar trei 
zile mai târziu a înviat. Apoi Hudson Taylor a adăugat: 

– Şi Dumnezeu iartă păcatele tuturor acelora care cred în Fiul 
Său. El le dă acestora viaţa veşnică. 

PLANŞA 4–4 

Ochii dlui Ni străluceau de uimire. Nu mai auzise niciodată până 
atunci astfel de lucruri. Când Hudson a terminat de vorbit, dl Ni   s
-a ridicat în picioare. 

– Caut de atât de mult timp adevărul, dar fără să-l găsesc, a spus 
el. Am călătorit prin locuri îndepărtate şi apropiate şi nu am găsit 
pacea. Dar în ceea ce am auzit în seara aceasta am găsit pace. 
Din momentul acesta eu sunt un credincios al Domnului Isus.  

Din seara aceea, dl Ni a început să studieze Biblia cu multă bucu-
rie. Pe oriunde mergea, era un martor credincios al Domnului 
Isus. El a devenit unul dintre cei care i-au ajutat foarte mult pe mi-
sionari.  

PLANŞA 4–5 

Câteva zile mai târziu, dl Ni, care se întorsese de puţin timp la 
Dumnezeu, l-a întrebat pe Hudson: 

– De cât timp ştiţi voi acolo în ţara voastră această Veste Bună? 

– De mult timp… de sute de ani, a răspuns Hudson ruşinat. 

– Ce!?, a exclamat dl. Ni uimit. Sute de ani? Poate fi posibil ca 
poporul tău să ştie despre Domnul Isus de sute de ani şi de-abia 
acum să trimită pe cineva să ne spună? El şi-a scuturat capul cu 
tristeţe. Tatăl meu a căutat adevărul mai bine de 20 de ani, şi a 
murit fără să-l fi găsit. De ce n-au venit misionarii mai devreme? 

Hudson n-a uitat niciodată întrebarea dlui Ni. Aceasta l-a făcut să 
tânjească să lucreze cât se poate de mult, pentru ca milioanele de 
chinezi să audă despre Cuvântul lui Dumnezeu.  

Maria şi Hudson păreau că fac tot ce pot pentru Evanghelie, nu-i 
aşa? Dar curând au început să facă chiar mai mult. Dl. Parker, cel 
care a fondat primul spital în Ningpo, a trebuit să plece pe neaş-
teptate în Scoţia. Nu era nimeni care să-i la locul. Înainte de a ple-
ca, dl Parker a venit la Hudson şi l-a întrebat: 

– Poţi să preiei lucrarea mea? 

Surprins, Hudson a răspuns: 

– Da, numai dacă Dumnezeu îmi va spune să fac acest lucru. El  
s-a rugat lui Dumnezeu pentru aceasta, şi a fost călăuzit să ac-
cepte oferta doctorului Parker. Dr. Parker i-a lăsat lui Hudson bani 
cât să plătească lucrătorii de la spital timp de o lună.  

De unde va lua Hudson bani pentru mâncare şi medicamente 
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pentru cei 60 de pacienţi ai spitalului? Dar, mai ales, cum va pu-
tea să-i ajute pe mulţi alţi pacienţi care veneau zilnic să ceară aju-
tor şi medicamente? Cum îi va plăti pe lucrători? Hudson nu ştia. 
Dar, amintiţi-vă, el a învăţat că pentru orice nevoie ar fi avut, tre-
buie să se încreadă în Dumnezeu.  

Hudson a chemat pe toţi lucrătorii chinezi şi le-a spus:  

– Nu am bani pentru a vă plăti munca pe luna viitoare. Vreţi să vă 
încredeţi şi voi în Dumnezeu, ca el să ne trimită lucrurile şi banii 
de care avem nevoie? 

Unii au fost de acord, alţii însă au renunţat la slujbele lor. Cu atât 
de puţini lucrători, cum va reuşi oare Hudson să facă faţă atâtor 
pacienţi? Când prietenii lui Hudson au auzit despre această lucra-
re, s-au grăbit să ajungă la spital. 

– Te vom ajuta noi, au spus ei plini de bucurie.  

Ei au îngrijit bolnavii, au făcut curat, au gătit şi au făcut paturile. Şi 
în acelaşi timp spuneau pacienţilor despre Domnul Isus. 

PLANŞA 4–6 

Într-o dimineaţă, bucătarul i-a dat lui Hudson o veste înfricoşătoa-
re.  

– Tocmai am început ultimul sac de orez, a spus bucătarul.  

Tot atunci i s-au terminat şi banii lui Hudson. El nu mai primise 
bani de mult. 

– Ei bine, Dumnezeu ne poate ajuta, a zâmbit Hudson. Şi aşa a 
fost. Înainte să se termine orezul, Hudson a primit o scrisoare din 
Anglia. În scrisoare era un cec de 50 de lire (pentru învăţător: spu-
ne copiilor echivalentul în lei pentru cele 50 de lire). Cei care au 
trimis cecul nu ştiau nimic despre spital, dar Dumnezeu a pus în 
inima lor gândul să trimită banii tocmai atunci când era nevoie. Iar 
în scrisoare scria: „Scrie-mi dacă mai ai nevoie de bani. Eu am 
posibilităţi financiare şi vreau să dăruiesc pentru lucrarea lui Dum-
nezeu.“ 

PLANŞA 4–7 

Hudson şi Maria s-au bucurat şi au mulţumit lui Dumnezeu pentru 
răspunsul Lui la rugăciunile lor. Ei i-au chemat pe prietenii lor chi-
nezi, le-au arătat cecul şi le-au citit scrisoarea. 

– Ai, Ya?, au exclamat prietenii foarte fericiţi. Ei au cântat şi L-au 
lăudat împreună pe Dumnezeu. Apoi au alergat fiecare la obligaţii-
le lor, având grijă de pacienţi şi mărturisindu-le şi lor cât de minu-
nat a lucrat Dumnezeu.  

– Vedeţi, spuneau ei, cum răspunde Dumnezeul cerurilor rugăciu-
nilor făcute de către cei îi aparţin Lui? Pacienţii dădeau din cap 
aprobator. 

Care idol ar putea să facă aşa ceva?, se întrebau ei. Apoi îşi răs-
pundeau singuri: „Niciunul!“ 

Pe parcursul a nouă luni, 16 pacienţi au crezut în Domnul Isus şi 
au fost botezaţi. Alţi 30 au mărturisit că se încred în Domnul Isus. 
Hudson şi Maria erau foarte fericiţi şi mulţumeau lui Dumnezeu 
pentru fiecare suflet care se întorcea la Dumnezeu. Dumnezeu  le
-a trimis de fiecare dată toate lucrurile de care aveau ei nevoie. 

Planşa 4–6 

Planşa 4–7 
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De asemenea, le-a purtat de grijă lucrătorilor de la spital, pacienţi-
lor şi prietenilor chinezi. 

Dar mai erau încă milioane şi milioane de chinezi care aveau ne-
voie de mântuire, de Domnul Isus. Iar în China nu erau decât câţi-
va misionari. Ce bine ar fi dacă ar veni mai mulţi misionari! Hud-
son a acumulat o oboseală în urma zilelor lungi şi obositoare de 
muncă grea. Era singurul doctor şi avea mult de lucru. La scurt 
timp a devenit slăbit şi bolnav. Şi-a dat seama  că dacă nu se va 
odihni, va muri. Şi-ar fi dorit să moară pentru Isus în China. S-a 
gândit puţin şi şi-a zis: Dacă aş avea o mie de vieţi, China ar tre-
bui să o aibă pe fiecare din cele o mie! Nu, nu China, ci Hristos. 
Putem noi face prea mult pentru El? Putem să facem destul pen-
tru un asemenea Mântuitor?  

Dar lui Hudson i se părea că Dumnezeu îi spunea că nu va muri 
în China atunci. Dumnezeu dorea ca el să plece acasă în Anglia. 
Eu nu înţeleg, s-a gândit el. Dar mă încred în Tatăl ceresc. El ştie 
mai bine. 

PLANŞA 4–8 

A fost greu pentru Hudson să părăsească China şi pe oamenii pe 
care-i iubea atât de mult. Nu dorea să plece. În iulie 1860, el, Ma-
ria şi fetiţa lor Grace şi pictorul chinez creştin Wang Lae-djun s-au 
îmbarcat pentru Anglia. 

Crezi că acesta avea să fie sfârşitul lucrării de misiune al lui Hud-
son în China? Va muri oare sau se va face bine? Ce se va întâm-
pla? 

 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE 

1. Deşi Hudson Taylor a fost dezamăgit când i-a părăsit pe 
prietenii lui chinezi de pe insulă, care a crezut el că este pla-
nul lui Dumnezeu cu privire la această situaţie? (El a crezut 
că Dumnezeu a pregătit pentru el un alt loc unde să locuias-
că şi să muncească.) 

2. După ce Hudson şi-a găsit o casă în care să se stea, cum şi
-a folosit casa pentru a-L sluji pe Domnul? (Ca şi şcoală  
pentru băieţi, cabinet medical pentru tratarea bolnavilor, sa-
lă de mese unde să-i hrănească pe cei flămânzi, capelă un-
de să-i înveţe Cuvântul lui Dumnezeu.) 

3. Cum a primit Maria vestea că Hudson Taylor nu are bani, ci 
trăieşte din „mila“ Domnului? (Mariei îi plăcea să se încrea-
dă în Dumnezeu pentru toate nevoile ei, aşa cum făcea şi 
Hudson.) 

4. După ce dl Ni l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor în ini-
ma sa, ce întrebare i-a pus el lui Hudson Taylor? (De ce  n-
au venit misionarii mai devreme în China?) 

5. De ce s-a întors Hudson Taylor în Anglia, când în China era 
aşa de mult de lucru? (El s-a îmbolnăvit şi Dumnezeu l-a 
călăuzit să se întoarcă în Anglia.) 

 

Planşa 4–8 
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CAPITOLUL 5 

Credinţa misionarului dovedită 

Schiţa capitolului 

I. Hudson s-a rugat pentru China (5-1) 

A. I-a cerut lui Dumnezeu să mai trimită cinci misionari 
B. A tradus Evangheliile şi alte cărţi din Noul Testament 

II. Hudson a studiat harta Chinei (5-2) 
A. Unsprezece provincii nu aveau misionari 
B. 380 de milioane de chinezi încă nu auzise Vestea Bună 
C. Un milion mureau în fiecare lună fără să audă despre cer 

III. Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Hudson pentru cei cinci 
misionari (5-3) 
A. Dumnezeu i-a spus să înceapă o lucrare în interiorul Chinei 
B. Lui Hudson îi era teamă să pună bazele unei organizaţii 
C. Hudson ştia că trebuie să asculte (5-4) 
D. Lucrarea lui Dumnezeu făcută după voia lui Dumnezeu, nu 

va duce niciodată lipsă de sprijinul lui Dumnezeu (5-5) 
E. Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Hudson pentru mai 

mulţi lucrători (5-6) 
IV. Hudson povestea des o întâmplare adevărată care ilustra va-

loarea sufletului uman 
A. I-a spus lui Petru despre Domnul Isus 
B. A aranjat ca să îl ducă pe Petru la biserică, dar a auzit un 

zgomot (5-7) 
C. I-a rugat pe pescari să îl ajute să salveze omul de la înec, 

dar ajutorul a venit prea târziu (5-8) 

 

PLANŞA 5–1 

Ce crezi că a făcut Hudson Taylor în lunga călătorie spre Anglia? 
Crezi tu că stătea întins în cabina lui şi-şi plângea de milă că este 
bolnav? Chiar bolnav fiind, el se gândea ce putea face pentru chi-
nezi. El se ruga: Doamne, foloseşte-mă în Anglia pentru a deter-
mina încă cinci creştini să plece în China ca misionari, pentru ca 
lucrarea Ta să propăşească şi Tu să fii slăvit. 

În Anglia, doctorul l-a examinat cu atenţie pe Hudson. Şi apoi, fi-
ind îngrijorat de starea sănătăţii lui, i-a spus: 

– Tu nu vei mai putea să te întorci niciodată în China. 

Ce veste descurajatoare!! Dar Hudson nu s-a descurajat. Poate 
că şi-a amintit că nimeni n-a crezut că el va merge în China, din 
cauza sănătăţii lui şubrede El s-a gândit: Dacă Tatăl ceresc mai 
are de lucru pentru mine în China, atunci El mă va ajuta să mă 
întorc înapoi în China. 

Hudson se ruga zilnic pentru China şi pentru cinci noi misionari 
care să meargă acolo. Imediat ce s-a simţit mai bine, a început să 
facă o traducere bună a Noului Testament. Cu Maria şi ajutaţi de 
Lae-djun au lucrat multe ore în fiecare zi, timp de mai multe luni. 
În timp ce muncea, el se ruga pentru oamenii care vorbeau acel 
dialect al limbii chineze şi care aveau să citească ce traducea el.  

PLANŞA 5–2 

Pe peretele de lângă masa unde lucra Hudson era atârnată o har-
tă mare a Chinei. Adeseori se oprea din lucru şi se uita pe hartă. 

Planşa 5–1 
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De fiecare dată când o privea, parcă o voce îi vorbea. 

Vezi, parcă-i spunea vocea, sunt 11 provincii în interiorul Chinei 
unde nu este nici un misionar. Trei sute optzeci de milioane de 
chinezi care n-au auzit niciodată despre Mântuitorul! Ei sunt pier-
duţi. În fiecare lună mor un milion de chinezi, fără să fi auzit de-
spre calea către cer. 

PLANŞA 5–3  

Hudson vărsa lacrimi în rugăciune, cerând cinci misionari pentru 
China. Dumnezeu a ascultat rugăciunile lui Hudson şi a lucrat ca 
trei bărbaţi şi două femei, care l-au auzit pe Hudson vorbind de-
spre nevoile Chinei, să plece şi ei în China. Aceştia şi-au deschis 
inima pentru lucrarea misionară de acolo. De asemenea, Dumne-
zeu a lucrat la inima creştinilor care au dat bani pentru lucrarea 
din China.  

Dar Hudson se uita încă la hartă. Ce sunt cinci misionari într-o 
ţară atât de mare? Cred că este nevoie de mai mulţi misionari. 
Parcă Dumnezeu îi spunea: „Cere-Mi mai mulţi misionari! Eu ţi-i 
voi trimite, dacă tu Mi-i ceri. Vei fi liderul lor şi te vei întoarce în 
China cu ei. Vei fonda o misiune care va duce Cuvântul lui Dum-
nezeu în interiorul Chinei.“ 

De data aceasta Hudson nu a ascultat de Dumnezeu. Îi era tea-
mă. Mi-e teamă să conduc alţi misionari, se gândea el. E pericu-
los! Dacă unii din chinezii aceia plini de ură îi vor răpi sau îi vor 
omorî? Şi de unde să iau bani pentru a îngriji de nevoile lor? Nu! 
E prea greu! Asta nu pot s-o fac! Îţi dai seama ce nefericit se sim-
ţea Hudson, împotrivindu-se lui Dumnezeu? În timpul mesei Hud-
son nu putea să mănânce. Când se ducea să doarmă, n-avea 
somn. Era aşa de palid, şi în curând s-a îmbolnăvit. Maria şi prie-
tenii lui se întrebau ce s-a întâmplat.  

PLANŞA 5–4  

Nişte prieteni l-au invitat pe Hudson să-şi petreacă sfârşitul de 
săptămână în casa lor de lângă ocean. Duminica dimineaţa în bi-
serică s-a întâmplat ceva. Hudson s-a uitat în jurul lui, la oamenii 
din biserică – aceştia erau atât de fericiţi pentru că aparţineau 
Domnului Isus. Apoi s-a gândit la chinezii a căror viaţă era tristă şi 
păcătoasă, pentru că nu-L cunoşteau pe Domnul . Nu putea să nu
-i pese. Aceşti creştini se bucurau, în timp ce milioane de chinezi 
erau pierduţi, fără ca cineva să le spună despre Mântuitorul! Şi-a 
luat pălăria, a ieşit grăbit din biserică şi a mers apoi pe jos, pe pla-
ja liniştită. Se plimba trist pe malul apei.  

Dintr-o dată a ştiut ce trebuie să facă. Eu trebuie să ascult de 
Dumnezeu şi să mă rog pentru misionari, s-a gândit el. Dacă eu 
voi fi ascultător de El, atunci mă pot bizuit pe El. Sunt sigur că El 
mă va ajuta să fiu liderul lor. Precis Se va îngriji să trimită bani 
pentru ei. El le va purta de grijă şi lor şi mie. Tot ce se va întâm-
pla, va fi numai după voia Lui! 

Acolo, pe acea plajă, singur fiind, Hudson s-a rugat şi I-a cerut lui 
Dumnezeu mai mulţi misionari pentru China. Câţi? Doi pentru fie-
care provincie din China şi doi pentru regiunea numită Mongolia  – 
douăzeci şi patru de persoane. În acel moment o bucurie mare a 
început să se reverse în inima lui, bucurie ce a început să radieze 
şi pe faţa lui. Acum era sigur că în curând Dumnezeu avea să răs-
pundă rugăciunii lui. Nu era timp de pierdut. Aşa că Hudson îm-
preună cu prietenii lui au înfiinţat un grup de misiune pe care l-au 

Planşa 5–2 

Planşa 5–3 

Planşa 5–4 



Hudson Taylor  

26 

numit „The China Inland Mission“ (Misiunea pentru Interiorul Chi-
nei). Dar Hudson n-a trebuit să aştepte prea mult răspunsul lui 
Dumnezeu la rugăciunea lui.  

În scurt timp, şase misionari s-au îmbarcat şi puţin mai târziu alţi 
doi i-au urmat. În cele din urmă, Hudson, Maria, copii lor, Lae-djun 
şi încă şaisprezece misionari au părăsit Anglia. A fost ca o minu-
ne. Dumnezeu a răspuns la rugăciune trimiţând douăzeci şi patru 
de misionari. Mai mult decât atât, Dumnezeu a motivat creştinii 
din Anglia să dăruiască 53.000 $ pentru a plăti drumul acestor 
misionari şi pentru a contribui cu bani pentru diferite lucrări.  

Dar, desigur, mulţi oameni din Anglia au crezut că Hudson şi misi-
onarii sunt neînţelepţi. Ei i-au avertizat: „Când veţi fi în îndepărta 
Chină, în curând veţi fi uitaţi. Şi veţi rămânea fără bani.“ 

PLANŞA 5–5  

– Tatăl nostru ceresc nu ne va uita niciodată, a răspuns Hudson la 
aceste provocări, cu zâmbetul pe buze şi încrezător în Dumnezeu. 
El ne-a promis: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi nepri-
hănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasu-
pra“ (Matei 6:33). Dumnezeu vorbeşte serios când face o aseme-
nea afirmaţie. El Îşi ţine promisiunile! Lucrarea lui Dumnezeu, fă-
cută după voia lui Dumnezeu, nu va duce niciodată lipsă de spriji-
nul lui Dumnezeu. Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile noas-
tre. 

Credeţi oare că afirmaţiile lui Hudson sunt adevărate? De ce cre-
deţi aşa? (Dă posibilitate copiilor să răspundă. Discută cu ei.) Hudson 
nu s-a îngrijorat. El a avut încrederea că Dumnezeu va trimite 
pentru el, pentru misionari şi pentru familiile lor toate lucrurile de 
care au nevoie.  

Dar îţi imaginezi cât de ocupat era acum Hudson? El predica, în-
grijea sute de bolnavi, călătorea mult şi avea 29 de misionari de 
care trebuia să se îngrijească. A fost o muncă asiduă pentru a-i 
ajuta pe misionari să se stabilească în China. Ce fericit a fost însă 
când şi ei au început să predice şi să-i înveţe pe alţii Cuvântul lui 
Dumnezeu! Dar Hudson nu era satisfăcut. Dumnezeu nu l-a lăsat 
să fie mulţumit. El i-a pus pe inimă să se roage pentru mai multe 
ajutoare. Într-o seară, la o întâlnire misionară, Taylor s-a rugat: 
„Doamne, trimite alte 70 de ajutoare în următorii 3 ani!“  

Misionarii au fost surprinşi să-l audă pe Hudson cerând atât de 
mulţi misionari. Dar au început şi ei să se roage pentru acelaşi 
număr. Ei au fost aşa de siguri că Dumnezeu va răspunde la ru-
găciunea lor, încât înainte să plece acasă, au spus: 

– Înainte să plecăm acasă, haideţi să-i mulţumim lui Dumnezeu 
pentru cei 70 de misionari pe care ni-i va trimite. 

Ei au mulţumit lui Dumnezeu pentru răspunsul Lui la rugăciunea 
lor, înainte ca Dumnezeu să răspundă. Ai făcut vreodată lucrul 
acesta? Ei bine, Dumnezeu nu i-a dezamăgit. Dumnezeu nu le-a 
trimis 70 de ajutoare, ci 70 + 8! Deci pe lângă cele 70 de ajutoare 
pentru care s-au rugat, Dumnezeu a mai trimis încă 8.  

PLANŞA 5–6 

Hudson ofta când mergea pe dealurile Chinei, prin văile şi câmpii-
le acestei ţări. Mai erau încă mii de oraşe unde oamenii      n-au 
auzit nici măcar odată despre Dumnezeu şi despre Fiul Său, 
Domnul nostru Isus Hristos.  

Lucrarea lui Dumnezeu, făcută 

după voia lui Dumnezeu,  

nu va duce niciodată  

sprijinul lui 

Dumnezeu.  

     lipsă de  

Planşa 5–5 
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Hudson şi asistentul său, dl. Stevenson, au fost îndemnaţi de 
Dumnezeu să se roage pentru anul viitor pentru încă 100 de misi-
onari. „100 de misionari!“ Credeţi că vor îndrăzni? Nici o asociaţie 
misionară nu a îndrăznit vreodată să înceapă o asemenea lucra-
re. Dar ei s-au încrezut în Dumnezeu. Hudson şi misionarii, împre-
ună cu prietenii lor, s-au rugat. Şi unul, 2… 5… 10… 25… 78… 
99… 100… 101… 102 bărbaţi şi femei s-au îmbarcat în 1887 pen-
tru China. Nu a fost acesta un răspuns minunat la rugăciune?  

Ce familie mare de misionari avea Hudson acum! Credeţi că era 

mulţumit? Nu, nici acum nu era mulţumit, şi adesea se gândea la 

porunca Domnului Isus: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi 

Evanghelia la orice făptură“ (Mr 16:15). 

Cum ai putea predica Evanghelia la orice făptură într-o ţară aşa 
de mare cum este China? s-a întrebat Hudson. Numai dacă-i ce-
rem Domnului să trimită mai mulţi misionari. Bănuieşti pentru câţi 
misionari a îndrăznit Hudson să se roage de data aceasta? El a 
spus:  

– Ne vom ruga pentru 1.000 de noi misionari în 5 ani!  

Dar de unde să vină atâţia oameni?  

Dumnezeu este acela care ştia de unde vor veni. Dumnezeu l-a 
trimis pe Hudson într-o călătorie în Europa, America şi Australia.  

Prin toate locurile prin care a umblat, Hudson a explicat câtă ne-
voie are China de misionari. În fiecare ţară, Dumnezeu a chemat 
dintre copiii Săi, bărbaţi şi femei, şi le-a pus pe inimă dorinţa de a 
merge în China pentru El. Câţi creştini credeţi că au fost gata să 
meargă în China? 1153! 

Aproape că ţi se taie respiraţia când auzi despre felul în care a 
răspuns Dumnezeu la rugăciunile lui Hudson, nu-i aşa?  

Îţi aminteşti cum a început această povestire extraordinară?  

Această povestire palpitantă a început când un băiat numit Hud-
son L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor şi a învăţat să se roa-
ge şi să se încreadă în Dumnezeu pentru orice lucru. El a fost as-
cultător de Dumnezeu, împlinind porunca Lui de a împărtăşi Ves-
tea Bună despre Domnul Isus milioanelor de chinezi.  

Şi pentru că a fost ascultător, mulţi alţi misionari au mers în China. 
Mii şi mii de bărbaţi, femei şi copii din China au auzit despre Ca-
lea mântuirii. Mii de oameni au crezut în Domnul Isus şi au fost 
mântuiţi de păcatele lor.  

Pentru Hudson fiecare persoană era preţioasă. El a spus: „Vom 
răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă nu le vom arăta Calea mân-
tuirii!“ Pentru a le reaminti oamenilor acest lucru, el obişnuia să le 
spună povestioara aceasta:  

„Călătoream cu vaporaşul la Sung-Kian-Fu. Printre pasageri era 
un bărbat chinez care se numea Petru. Am vorbit cu el şi am în-
cercat să-i explic de ce are nevoie să-L cunoască pe Isus şi să se 
încreadă în El. Petru a fost interesat. A spus că va veni cu mine în 
oraş, ca să mă audă predicând. În timpul acesta vaporaşul era 
condus pe lângă zidurile oraşului. Eu am mers în cămăruţa mea 
să mă pregătesc pentru debarcare …  

PLANŞA 5–7  
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… şi dintr-o dată am auzit un strigăt şi un zgomot, ca şi când cine-
va a căzut în apă. Am ieşit afară din cabină şi am fugit să văd ce 
se întâmplă. Petru nu mai era pe-acolo. Căzuse peste bord. Ime-
diat am lăsat jos pânza şi am sărit în apa curgătoare. Dar nu l-am 
găsit pe Petru. Apoi am văzut câţiva pescari prin apropiere şi am 
strigat:  

– Veniţi să mă ajutaţi! Se îneacă un om. Trageţi plasa peste locul 
acesta.  

– Veh gin! (Nu-i treaba noastră!), au răspuns pescarii.  

– Haideţi, grăbiţi-vă, altfel va fi prea târziu, am strigat eu. 

– Noi suntem ocupaţi cu pescuitul, au răspuns ei.  

– Lăsaţi asta acum, grăbiţi-vă şi vă voi plăti bani, am strigat eu 
disperat.  

– Cât ne vei da?  

– Cinci dolari! Nu mai pierdeţi timpul! Veniţi şi ajutaţi-mă!  

– Prea puţin, au spus pescarii. Nu ne vom mişca de aici dacă nu 
ne dai 30 de dolari. 

– Dar n-am atâţia, însă vă voi da toţi banii pe care-i am.  

– Câţi ai?  

– Nu ştiu. Vreo 14 dolari.  

PLANŞA 5–8 

În cele din urmă pescarii au venit şi în foarte puţin timp au scos 
din apă trupul lui Petru. Am făcut tot ce am putut să-l readuc la 
viaţă, dar era prea târziu. Petru era mort.  

Ce părere aveţi despre acei pescari? Oare au fost ei vinovaţi de 
moartea lui Petru? Da, ei i-ar fi putut salva viaţa, dar nu le-a pă-
sat. Ce trist!“ 

Dar noi? Pretutindeni în jurul nostru sunt oameni pierduţi în păca-
te. Noi ştim cum pot fi salvaţi. Ce se întâmplă dacă noi nu le spu-
nem că sunt pierduţi? Domnul Isus ne-a poruncit: „Duceţi-vă… şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură!“ (Marcu 16:15). 

Ce-I vei răspunde Domnului? Vei spune tu oare „Nu sunt bani 
destui“ sau „Sunt prea ocupat“? 

Vei fi vinovat pentru că alţii nu ştiu calea prin care să fie salvaţi din 
starea de păcat, pentru că tu nu le-ai spus?  

Sau vei fi ca Hudson, ascultând de porunca Domnului Isus? Te 
vei încrede în El să te ajute să fii misionarul Lui în orice loc doreş-
te El să te trimită, acasă, în oraşul în care locuieşti sau într-o ţară 
îndepărtată? 
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE  

1. Ce rugăciune a înălţat Hudson în cabina din vapor, când 
mergea înapoi în Anglia? (Doamne, foloseşte-mă în a moti-
va alţi cinci creştini care să meargă în China ca misionari.) 

2. De ce nu s-a îngrijorat Hudson atunci când doctorul i-a spus 
că din cauza bolii nu se va putea întoarce în China? (El a 
ştiut că Dumnezeu doreşte să-l folosească în continuare în 
lucrarea din China. El va face ca starea sănătăţii lui să se 
îmbunătăţească şi va face posibilă plecarea lui în China.) 

3. Ce se afla pe unul din pereţii camerei în care lucra Hudson? 
De ce-i amintea? (Pe unul din pereţi se afla harta Chinei. 
Asta-l făcea să se roage pentru milioanele de oameni care 
trăiau atunci în China, şi pentru ca Domnul să trimită cât mai 
mulţi misionari care să le spună despre Mântuitorul.) 

4. Când Dumnezeu i-a cerut lui Hudson Taylor să devină con-
ducătorul misiunii în China, de ce a ezitat el? (Îi era teamă 
de diferitele pericole la care sunt expuşi misionarii, teama că 
nu poate împlini nevoia de bani pentru suportul lor, teama 
de a-şi lua această responsabilitate de a conduce lucrarea 
şi lucrătorii.) 

5. Ce decizie a luat Hudson în timp ce se plimba singur pe pla-
ja liniştită? (Să fie ascultător pe deplin. El se va încrede în 
Dumnezeu, ca El să-l ajute să conducă misiunea, să se în-
grijească de bani pentru diferitele nevoi şi să asigure sufici-
enţi lucrători pentru China.) 
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Ajutor în sfătuire 
 

CUM SĂ CONDUCI UN COPIL LA HRISTOS 

1. Arată-i NEVOIA sa de a fi mântuit; că nu toţi oamenii vor ajunge în ceruri; faptul că nici un om 

prin puterea lui nu e îndeajuns de bun pentru a ajunge acolo, dar păcatul e despărţirea veşnică 

de Dumnezeu (Rom. 3:23, Apoc. 21:27, Ioan 8:21,24).  

2. Arată-i CALEA mântuirii. Mântuirea e un dar gratuit, deoarece Domnul Isus a luat locul nostru 

pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16, Efes. 2:8, 1 Cor. 15:3,4).  

3. Condu-l spre a PRIMI darul mântuirii, chiar pe Domnul Isus Hristos, încrezându-se în El ca 

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

4. Din Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să găsească SIGURANŢA mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 3:20, 

Evrei 13:5).  

5. Învaţă-l să-L MĂRTURISEASCĂ pe Hristos (Mat. 10:32). Această mărturisire ar trebui să fie 

făcută faţă de tine, faţă de alţi lucrători, mai târziu prietenilor lui şi, dacă circumstanţele permit, 

în serviciul public al unei biserici.  

 

CUM SĂ CONDUCI UN COPIL ÎN CONSACRARE 

1. Întreabă-l pe copil cum a lucrat Dumnezeu mântuire în viaţa lui, dă-i ocazia să-l mărturisească 

pe Hristos. Dacă vezi că nu este clar în expunerea lui, atunci el nu este gata să fie încurajat în 
a trăi în ascultare şi dependenţă de Dumnezeu. Explică-i paşii de la „Sfătuirea copilului...” (mai 
sus). 

2. Dacă el este sigur şi clar în ce priveşte mântuirea sa, încurajează-l să trăiască în deplină as-

cultare de voia lui Dumnezeu pe care deja o cunoaşte (Romani 12:1; 1 Corinteni 6:19-20). 

3. Arată-i promisiunea din Biblie cu privire la Duhul Sfânt care trăieşte în el şi care îl va învăţa 

prin Cuvântul Sfânt ce are de făcut în fiecare zi (Ioan 14:26); de ex. să asculte de părinţi (Col 
3:20), să-L mărturisească pe Hristos celor din jur (Fapte 1:8), să citească Biblia şi să se roage 
(1Timotei 2:1-5; 4:15; 2 Timotei 2:15), să trăiască în totală ascultare de voia lui Dumnezeu (1 
Timotei 4:12). 

4. Condu-l într-o rugăciune de consacrare: „Doamne Isuse, astăzi mă predau cu totul Ţie. Te rog 

să iei Tu controlul asupra vieţii mele. Ajută-mă să trăiesc în ascultare de voia Ta, în fiecare zi a 
vieţii mele. Ajuta-mă să citesc Biblia în fiecare zi, ca astfel să cunosc care este voia Ta pentru 
viaţa mea. Mulţumesc că eşti Stăpânul vieţii mele.” 

5. Explică-i copilului că, dacă va prelua din nou controlul vieţii sale, va păcătui împotriva lui Dum-

nezeu, iar atunci când păcătuieşte trebuie să mărturisească păcatul lui Dumnezeu şi să creadă 

că El îl iartă. Apoi el va trebui să Îi dea din nou controlul vieţii sale lui Dumnezeu (1 Ioan 1:9; 

Prov. 3:5-6).  
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