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Recomandăm cu căldură învăţătorului consulta-

rea resurselor biografice ale acestui mare om al 

lui Dumnezeu, pentru o înţelegere şi mai detaliată 

a vieţii şi lucrării acestuia. (vezi www-

.wholesomewords.org/missions/paton/paton.html) 

John G. Paton (1824-1907) a fost un misionar 

din Scoţia, în Insulele Noile Hebride. Înainte de a 

ajunge în aceste insule, împreună cu soţia lui, în 

1858, timp de 10 ani a fost misionar în Glasgow. 

Paton a început să lucreze în insula Tanna, insu-

lă populată de canibali, şi mai târziu în insula 

Aniwa. A dăruit tribului din Aniwa prima lor carte 

de cântări şi a tradus Noul Testament în limba lor.  

Teritoriul Vanuatu, cunoscut mai înainte ca şi 

Noile Hebride, este un arhipelag de 83 de insule 

aflat la vest de Fiji, în nord-estul Noii Caledonii şi 

în sud-estul insulelor Solomon.   
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Capitolul 1 ― Copilăria lui John 
 

Lemnele trosneau în marele cămin, sub focul strălucitor, care 
arunca umbre ce dansau, pe tavanul din grinzi mari de stejar. Turta 
delicioasă de ovăz a mamei fusese deja înghiţită de cele  unspreze-
ce „burtici“, iar acum întreaga familie s-a adunat în jurul tatălui şi a 
mamei.  

 

Planşa 1 
Pentru John, cel cu părul cârlionţat, băiatul cel mai mare, aceasta 

era partea cea mai frumoasă a zilei  când tata citea din Biblie şi se 
ruga. Îi plăcea să asculte cum tatăl lui vorbea cu Dumnezeu. Vocea 
profundă  a acestuia îl făcea să i se pară că Dumnezeu e mai aproa-
pe. Întotdeauna John aştepta ca tata să-i menţioneze şi numele lui în 
rugăciune. Ştia că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tatălui lui.  

Dar tatăl lui John nu se ruga doar la rugăciunea familială. Nu. De 
multe ori în timpul zilei, John îl vedea pe tatăl lui retrăgându-se în 
linişte în „camera mică din mijloc“ şi închizând uşa după el. Uneori, 
John auzea vocea tatălui său care înălţa rugăciuni către Dumnezeu 
şi parcă aproape îl vedea pe tatăl lui îngenunchiat lângă patul cel 
mare cu o rază de lumină ce intra prin crăpătura geamului, strălucind 
pe părul lui auriu.  

John şi familia lui locuiau într-un orăşel numit Torthwald, în partea 
de sud a Scoţiei, cu mulţi, mulţi ani în urmă, (de fapt, în urmă cu pes-
te o sută de ani). Căsuţa lor era prima pe drumul spre sat, cu un aco-
periş mare de paie. Înăuntru, într-un capăt al casei, era  „sufrageria“ 
unde mama lui John pregătea terciul de ovăz, cartofii şi napii. Aici 
mâncau, iar cele două paturi mari ca nişte cutii, acoperite de cuvertu-
rile lor strălucitoare, ocupau o mare parte din spaţiul camerei. În cea-
laltă parte, domnul Paton, tatăl lui John, îşi câştiga existenţa făcând 
ciorapi pe cinci sau şase „rame“ care zbârnâiau continuu, pentru că 
toţii copiii săi îl ajutau. În mijloc se afla o cameră mică, unde dormea 
mama şi tata.  

În această căsuţă, părinţii lui John şi-au crescut cei unsprezece 
copii! Şi ce familie fericită erau!  

Într-o zi, John a ajuns să ia o hotărâre foarte importantă pentru 
viaţa lui. Cu toate că tatăl şi mama lui erau creştini, credeau în Dum-
nezeu şi Îl aveau pe Domnul Isus ca Mântuitor, John  a ajuns la con-
cluzia că şi el este păcătos. Dorea să crească şi să ajungă un om al 
lui Dumnezeu, ca şi tatăl său. Aşa că i-a cerut Domnului Isus să îl 
cureţe de păcat şi să îl facă şi pe el creştin. Ce credeţi, i-a răspuns 
Domnul Isus la rugăciune?  

John L-a rugat pe Dumnezeu nu numai să-l mântuiască, dar i-a 
spus Domnului că vrea să-I dăruiască Lui întreaga viaţă, ca Dumne-
zeu să o folosească aşa cum doreşte El. Mama şi tatăl lui John au 
fost foarte fericiţi de hotărârea lui. O să vedem în continuare cum 
Dumnezeu l-a folosit pe John, trimiţându-l departe, în insulele ocea-
nului Pacific, insule pline de canibali! 
 

Planşa 2 
Lupta lui John pentru educaţie 

La vârsta potrivită, John s-a dus la şcoala din sat, să înveţe să 
scrie şi să citească. O, ce mult îi plăcea! Nu-i păsa că purta hainele 
cârpite pe care mama le cosea mereu şi mereu. Până când, într-o zi, 
mama îi spuse: „John, nu pot să îmi imaginez cum vei mai putea pur-
ta hainele acestea şi mâine.“ Şi în seara aceea, când s-au rugat îm-
preună, au cerut lui Dumnezeu să se îngrijească de nevoile lor.  

În timp ce se rugau, au auzit zgomotul uşii care s-a deschis şi 

 Planşa 1-1—Familia Paton  

rugându-se 

Planşa 1-2— Surpriza din timpul 

rugăciunii 
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apoi s-a închis imediat la loc. John nu mai avea răbdare să vadă cine 
a fost. După ce a terminat şi ultimul dintre ei să se roage, John a fu-
git la uşă.  

― Hei, ce-i aici?, a întrebat el, ridicând un pachet mare. A rupt 
hârtiile cu care era împachetat şi, iată, un costum de haine, nou nouţ, 
chiar de mărimea lui!  

― Dumnezeu a răspuns la rugăciunea ta!, îi spuse mama lui.  
― Să-i mulţumim lui Dumnezeu, a spus tata. Şi I-au mulţumit.  
În dimineaţa următoare, John se plimba mândru prin şcoală, cu 

noile lui haine.  
― Măi, ce costum frumos!, îi spuse învăţătorul zâmbind uşor.  
― Dumnezeu mi l-a trimis!, spuse John. Atunci povesti învăţăto-

rului cum ei se rugau şi cum în timpul rugăciunii a sosit pachetul cu 
costumul.  

― Ei, John, spuse învăţătorul, oricând ai nevoie de ceva, spune-i 
tatălui tău să vă rugaţi şi Dumnezeu vă va asculta! 

Numai după mult timp, John a aflat cine le-a adus pachetul cu 
costumul. Cine credeţi că i l-a adus? Oare Dumnezeu se foloseşte 
de oameni ca să  răspundă la rugăciunile noastre?  

Cu mult timp în urmă, învăţătorii aveau voie să-i pedepsească pe 
elevi folosind cu o nuia mare şi grea. Într-o zi, învăţătorul îl pedepsi 
aspru pe John, deşi nu făcuse nimic ca să merite pedeapsa. 

― N-am să mă mai întorc la şcoala asta niciodată, şi-a spus John 
în sinea lui. Şi nici nu s-a mai întors. În schimb, şi-a găsit o slujbă într
-un oraş din vecinătate, Dumfries, ca desenator de hărţi.  

John era destul de mare acum, şi, deşi nu a învăţat mult timp la 
şcoală, a citit foarte multe cărţi. John citea în timp ce mergea cei şa-
se kilometri şi jumătate spre locul de muncă şi alţi şase kilometri şi 
jumătate înapoi spre casă. La amiază, în loc să se joace cu mingea, 
ca toţi ceilalţi colegi de lucru, îşi găsea un loc liniştit lângă râul Nith, 
unde stătea şi îşi citea cărţile. De peste râu, un om îl privea. Era pa-
tronul pentru care lucra John.  

 

Planşa 3   
Într-o zi, patronul îl chemă pe John în biroul său.  
― Te-am urmărit, spuse el, şi îmi place să văd un tânăr care înva-

ţă din greu. Nu ţi-ar place o slujbă mai bună? Asta l-a făcut pe John 
să tresară de bucurie. O vei avea, a continuat patronul, dacă promiţi 
să lucrezi pentru compania noastră încă şapte ani. Pe lângă slujbă, 
vei putea învăţa gratuit. 

John a rămas liniştit, fără să spună un cuvânt. În cele din urmă, a 
spus:  

― Nu pot să spun că voi sta aici încă şapte ani. Am un alt Stăpân. 
― Cine e stăpânul tău?, l-a întrebat patronul furios.  
― Domnul Isus Hristos, a spus John.  
Eşti tu la fel de curajos ca şi John? Nu e aşa că uneori nouă ne e 

ruşine să spunem altora că aparţinem Domnului Isus?  
Patronul lui s-a înfuriat atât de tare, încât i-a spus lui John că îşi 

va pierde slujba, dacă nu îi acceptă oferta.  
― Îmi pare rău, a spus John. Şi astfel a fost concediat.  
Nu dorea să fie o povară pentru tatăl său, aşa că şi-a găsit de lu-

cru pe câmp. Pentru că nu mai făcuse acest fel de muncă înainte, nu 
se pricepea prea bine la strânsul spicelor de grâu. Dar, ca de obicei, 
şi-a dat toată silinţa, iar lucrul acesta plăcea fermierului pentru care 
lucra.  

 

Planşa 4 
Plecarea de acasă 

Planşa 1-3—John în biroul patro-

nului  
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 Credeţi că Dumnezeu avea un plan cu viaţa lui John? Cum l-a 
pregătit Dumnezeu pe John pentru munca pe care dorea El s-o fa-
că? (Fiecare loc de muncă i-a adus cunoştinţă, experienţă şi îndemâ-
nare).  

Într-o zi, John a început să se pregătească să plece de acasă, 
pentru a merge într-un oraş mare din Scoţia, numit Glasgow. Mama l
-a ajutat să-şi împacheteze într-o cârpă puţinele lucruri pe care le 
avea, pe care a legat-o apoi de un băţ. Pe atunci existau foarte puţi-
ne trenuri, iar diligenţa costa foarte mult, aşa că John a pornit să 
străbată pe jos cei 65 de kilometri. Ce spuneţi voi – v-ar place să 

mergeţi pe jos de la … până la …? (Numiţi două oraşe sau localităţi 
care sunt la o distanţă comparabilă cu cea menţionată). Mama îşi 
ştergea cu colţul şorţului ei alb lacrimile ce-i curgeau din ochi, în timp 
ce stătea în pragul căsuţei şi îi făcea cu mâna. John s-a uitat peste 

umăr  cu greu se despărţea de mica grădină cu flori şi de căsuţa lor 
de piatră. Inima îi era plină de tristeţe, fiindcă nu ştia când o s-o mai 
vadă din nou.  

― Voi merge cu tine o parte din drum, i-a spus tatăl.  
Au mers împreună pe drumul îngust şi pietros, sus pe deal şi apoi 

jos în vale. Tot drumul, obrajii tatălui erau plini de lacrimi, iar John, 
întristat de gândul că pleacă atât de departe de casă şi de familia pe 
care o iubea atât de mult, plângea şi el.  

John Paton n-a uitat niciodată sfaturile şi conversaţia despre lu-
crurile spirituale pe care a avut-o cu tatăl său pe drumul acela spre 
Glasgow. Chiar mai târziu, când era la mii de kilometri distanţă, în-
conjurat de sălbaticii care-i ameninţau viaţa, s-a gândit la cuvintele 
lui şi ele i-au dat mult curaj şi putere.  

După aproape zece kilometri de mers împreună, tatăl i-a spus:  
― Fiule, trebuie să mă întorc acum. A luat mâna lui John în mâna 

lui mare şi aspră.  
 

Planşa 5  
― Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, a spus el într-un final. 

John a pornit degrabă la drum, singur, plângând. Ajungând la o coti-
tură, s-a întors şi l-a văzut pe tatăl său stând încă pe loc, cu pălăria 
în mână, părul lui auriu fiind bătut de vânt; lacrimi mari îi brăzdau fa-
ţa. John a spus atunci o rugăciune în inima lui. „Îţi promit, Dumneze-
ule“, s-a rugat el, “că întotdeauna voi duce o viaţă care să facă plă-
cere tatălui şi mamei mele“. Dorinţa lui era să devină un om de care 
tatăl lui să fie mândru.  

 

Experienţele lui John 
John nu a avut o viaţă uşoară în marele oraş. A lucrat şi a învăţat 

atât de mult, încât s-a îmbolnăvit, şi a trebuit să nu mai facă nici una, 
nici alta. Curând, banii i s-au terminat. Nu ştia ce să se facă. După ce 
s-a simţit mai bine, a ieşit să se plimbe pe străzile oraşului. Pe un 
geam al unui magazin, văzu un anunţ: „Caut profesor“. John a făcut 
o cerere pentru slujba respectivă şi a primit-o. Iată-l ajuns profesor la 
şcoala bisericii Maryhill. Cine îl condusese pe John la locul unde vă-
zuse anunţul?  

 

Planşa 6 
― Băieţii din această şcoală sunt mari şi răi, l-a avertizat pastorul 

care l-a angajat. Sunt obraznici şi neastâmpăraţi şi va trebui să folo-
seşti nuiaua din plin, ca să-i cuminţeşti. John îşi aminti cum fusese el 
la rândul lui bătut cu nuiaua de învăţătorul lui.  

― Nu voi folosi nuiaua, s-a gândit el. A luat-o şi a pus-o deoparte 
pe catedră. Dar după câteva zile, elevii lui au început să fie răi, mai 

Diligenţa era o trăsură mare, 
acoperită, cu care se făcea în 
trecut transportul regulat de 
poştă şi de călători, pe distanţe 
mai lungi.  
(Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române).  

Planşa 1-4—John lucrând la camp 

Planşa 1-5—Despărţirea de tatăl  

Planşa 1-6—John şi noua lui sluj-

bă de profesor  
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ales un băiat foarte înalt. Când John a încercat să îl liniştească, ace-
la a râs batjocoritor.  

― Îţi mai dau o şansă ca să te linişteşti, a spus John. A închis 
uşa, apoi a scos nuiaua.  

 

Planşa 7  
Tânărul bătu în retragere. John îl lovea în continuu cu nuiaua, pâ-

nă când băiatul a spus: „Destul!“.  
Dar aceasta nu a fost singura dată când John a avut probleme cu 

elevii lui! În următoarele zile, doi băieţi şi-au luat nasul la purtare. 
John i-a luat pe amândoi de guler şi i-a dus în faţa întregii clase.  
 

Planşa 8  
― Copii, i-a întrebat John, ce să le fac acestor băieţi, ca să-i pe-

depsesc? Sunt vinovaţi şi merită să fie pedepsiţi. 
― Cu siguranţă că sunt vinovaţi, a spus unul dintre băieţi. Alţii au 

spus: „Bateţi-i! Daţi-le o bătăiuţă!“ Dar John nu era dornic să folo-
sească din nou nuiaua, aşa că a spus:  

― Este prima dată când sunt răi. Dacă îşi cer iertare şi promit că 
vor fi cuminţi, îi iert de data aceasta. E bine aşa? 

― Da, sigur, să-şi ceară iertare, au răspuns copiii. După aceasta, 
clasa lui John a fost liniştită şi disciplinată. De fapt, clasa a devenit 
atât de disciplinată încât comitetul a hotărât că era nevoie de un alt 
profesor, cu o educaţie mai bună decât a lui John. Deci, practic, John 
s-a dat singur afară din slujbă. Ce va face el acum? Veniţi data vii-
toare şi veţi afla! 
 

Capitolul 2 — John devine misionar 
 

Oare Dumnezeu cunoaşte chiar totul despre voi? Credeţi că Dum-
nezeu ştie tot ce ceea ce vi se întâmplă în fiecare zi? Sunt sigur că 
ştie. Data trecută am auzit cum Dumnezeu s-a îngrijit de John Paton, 
nu-i aşa? Dumnezeu i-a dat părinţi credincioşi minunaţi, care s-au 
rugat pentru el şi l-au ajutat să-şi predea inima Domnului Isus, pe 
când era tânăr. John s-a rugat şi a spus Domnului că doreşte să-I 
dăruiască Lui întreaga viaţă. Oare după această decizie, toate i-au 
mers bine lui John? Chiar atunci când John a fost dat afară de la pri-
ma lui slujbă, Dumnezeu a avut un plan pentru viaţa lui.  

Ultima dată, când ne-am despărţit de John, tocmai fusese dat afa-
ră din slujba lui de profesor la şcoala Maryhill. În ziua în care John a 
plecat de la şcoală, poştaşul i-a adus o scrisoare. „Te-am urmărit, 
John“, i se spunea în scrisoare. Se pare că cineva mereu îl urmărea! 
„Şi dorim să vii să lucrezi pentru noi“. John căzu în genunchi.  

― Mulţumesc, Tată, pentru că mi-ai dat această slujbă bună, s-a 
rugat el.  

 

Munca de misionar în oraş  
În marele oraş Glasgow erau sute de oameni care n-au auzit nici-

odată despre Domnul Isus. Era datoria lui John, a cărei slujbă era 
acum la Societatea Misionară a oraşului, să îi ajute şi să le vorbeas-
că despre Domnul Isus.  

În fiecare zi se scula devreme şi pornea la drum.  
 

Planşa 1  
Mergea din uşă în uşă, chemând oamenii să vină şi să audă de-

spre Domnul. La început, nimeni nu i-a acordat mare atenţie. Aceşti 
oameni erau săraci şi locuiau în case dărăpănate. Unii nu aveau nici 
măcar o pereche de ciorapi!  

― De ce îşi mai pierde vremea cu noi?, se întrebau ei. De ce nu 

Planşa 1-7—John şi elevii săi  

Planşa 1-8—Iertarea celor doi 

vinovaţi  

Planşa 2-1– John batând la uşile 

Glasgow-ului 
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ne lasă în pace? Dar John continua să îi roage să vină la adunare şi 
le spunea cum Domnul Isus îi poate ajuta. 

Curând s-a întâmplat ceva. Unul câte unul, tinerii din vecinătate  s
-au hotărât să meargă şi să vadă ce se întâmplă la adunare. John şi-
a dat seama că deja nu mai era loc în încăperea unde se adunau. 
Singurul loc suficient de mare, era un pod unde un om îşi ţinea fânul 
pentru cai şi vite. Aşa că John şi toţi tinerii aceia, au urcat pe scările 
şubrede ale podului. S-au aşezat pe fân şi John a început să-i înveţe 
din Biblie şi să se roage împreună. Nu e ciudat să ai biserica într-un 
astfel de loc?  

Dar John avea şi mulţi duşmani. Unii care nu credeau deloc în 
Biblie, încercau să-i împiedice pe acei tineri să se mai întâlnească în 
podul cu fân, împreună cu John.  

― Nu-l ascultaţi, spuneau ei. Biblia nu este adevărată. Nu există 
nici un Dumnezeu care vă iubeşte şi care se îngrijeşte de voi. Totul e 
o minciună! Unul dintre aceşti oameni avea o bibliotecă plină de cărţi 
care afirmau că Dumnezeu nu există. Într-o zi, acest om se îmbolnă-
vi foarte tare. Era atât de bolnav, încât soţia lui credea că va muri.  

― Mă duc să-i fac o vizită, a spus John. S-ar putea să îl pot ajuta.  
Tu te-ai duce să vizitezi un om care-ţi este duşman?  

 

Planşa 2 
John s-a aşezat lângă patul acestui om sărman. A deschis Biblia 

şi a început să citească din ea.  
― Dumnezeu te iubeşte, a spus el. Vrea să-ţi ierte toate păcatele 

şi să-ţi dea pace în inimă. 
Omul s-a uitat la faţa blândă a lui John şi asculta în timp ce el ci-

tea. După scurt timp, omul a spus:  
― Nu pot muri fără Dumnezeu. Îl voi accepta. Şi L-a acceptat.  
 

Planşa 3  
Ce credeţi că a făcut cu acele cărţi pe care le avea, după ce s-a 

făcut bine? A rugat-o pe soţia şi pe fiica lui să îl ajute să rupă cărţile 
în bucăţi mici. Apoi le-a pus pe toate pe foc şi le-a ars. După aceasta 
a început să spună tuturor ce a făcut Domnul Isus pentru el şi îi în-
demna să Îl primească şi ei ca Mântuitor.  

Într-o zi, o doamnă a venit la John Paton.  
― Vreţi să veniţi să ne ajutaţi?, l-a întrebat ea. L-a dus la un băr-

bat care nu putea să se lase de băutură. După ce termina tot ce 
avea de băut, încerca să se sinucidă. Adesea era atât de disperat că 
nu poate scăpa de băutură, încât încerca să-şi ia viaţa. Când John a 
văzut starea mizerabilă în care se afla acel tânăr, s-a întristat foarte 
tare.  

― Vom citi împreună din Biblie, a spus John. Dumnezeu te poate 
ajuta. Aşa că a deschis Biblia şi a început să citească, iar tânărul îl 
asculta. Apoi John a spus: „Ne vom ruga împreună lui Dumnezeu“. 

 

Planşa 4  
― Nu pot să mă rog, a spus tânărul.  
― Bine, atunci spune-i Domnului că nu poţi să te rogi. Tânărul a 

încercat să se ridice de pe genunchi, dar John a spus:  
― Încearcă totuşi să te rogi. Roagă-L pe Domnul să te scape. 
Ce credeţi că s-a întâmplat, când tânărul s-a rugat? Oare a putut 

Dumnezeu să îl salveze? Da! Tânărul a început să spună apoi tutu-
ror ce a făcut Domnul Isus pentru el.  

John lucra din greu, în fiecare zi, şi spunea oamenilor despre 
Domnul Isus care a venit să ia păcatele tuturor. Într-o zi, John se 
plimba pe străzile Glasgow-ului.  

Planşa 2-2—John la căpătâiul 

duşmanului său 

Planşa 2-3—Familia duşmanului 

distrugând cărţile ateiste 

Planşa 2-4—John şi tânărul de-

pendent de alcool 
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Planşa 5 
Dintr-odată, de pe un acoperiş, John văzu rostogolindu-se o piatră 

mare. Nu s-a mai putut feri şi a fost lovit în cap. A căzut la pământ. 
Capul îi sângera, dar nimeni nu venea să îl ajute.  

Dar aceasta nu a fost tot! În altă zi, unul din duşmanii săi a încer-
cat să îl opărească cu apă fierbinte, pe când trecea pe sub un geam. 
Şi totuşi, John a continuat să spună oamenilor despre Isus şi să fie 
bun cu cei din jur.  

Crezi că tu ai putea să fii atât de bun cu cei care se comportă atât 
de rău cu tine?  

 

John se simte chemat să lucreze în străinătate 

În cealaltă parte a lumii, era nişte insule mici în Marea Sudului. În 
aceste insule trăiau canibali – oameni sălbatici care nu se îmbrăcau, 
nu găteau, ci se mâncau unii pe ceilalţi.  

Într-o seară, John stătea în biserică. Un pastor vorbea despre ma-
rea nevoie pe care o au oamenii din aceste insule, să audă despre 
Domnul Isus. „Ce mult mi-ar place să merg acolo“, şi-a şoptit el. 
Stând acolo, lacrimile i-au umplut ochii. Îl durea inima pentru aceşti 
oameni sărmani, care nu au auzit niciodată despre dragostea Dom-
nului Isus. Dorea parcă să strige: „Aici sunt, trimiteţi-mă!“. Dar îi era 
teamă că poate nu era voia lui Dumnezeu ca el să meargă atât de 
departe şi să-i lase pe cei ce aveau atât de multă nevoie de el. Pen-
tru că acum, sute de tineri mergeau la adunările lui şi îl ascultau pre-
dicând din Evanghelie.  

În seara aceea a plecat acasă de la biserică şi a căzut în ge-
nunchi lângă patul lui. „Doamne“, s-a rugat el, „doresc să merg oriun-
de şi să fac orice doreşti Tu.“ Ce credeţi că s-a întâmplat după 
aceasta?  

A doua zi, John s-a dus la conducătorii bisericii.  
― Doresc să merg ca misionar, le-a spus el. Aceştia s-au bucurat 

nespus. 
Anul care a urmat, John a muncit din greu pentru a se pregăti de 

plecare. A studiat medicina, ca să-i poată ajuta pe acei oameni. A 
studiat Biblia şi mai mult, ca să le poată spune şi mai multe lucruri 
despre Domnul Isus.  

Într-o zi, un creştin mai în vârstă a venit la John.  
― Aud că vrei să te duci în acele insule din cealaltă parte a lumii, 

a spus el. Ei, bine, nu te du! Canibalii aceia te vor mânca!  
Credeţi că John s-a speriat?  
John a hotărât să meargă acasă şi să vorbească cu tatăl şi cu 

mama lui. Era foarte fericit pe drumul spre casă. De mult nu-şi mai 
văzuse familia. Iată micuţa grădină şi căsuţa cu acoperiş mic. Uşa   s
-a deschis dintr-odată şi tatăl lui a venit fugind şi şi-a aruncat braţele 
în jurul lui, îmbrăţişându-l. Întreaga familie se adună în jurul lui John, 
vorbind toţi deodată. Mai târziu, John s-a aşezat şi a început să se 
sfătuiască cu tatăl şi mama lui.  

 

Planşa 6  
― John, i-a spus tatăl, când ai fost copil mic, noi te-am dăruit lui 

Dumnezeu. Am sperat mereu că El te va chema să fii misionar! Şi 
iată că acum a făcut lucrul acesta!  

Aşa că, într-o zi, John şi tânăra lui soţie s-au îmbarcat pe o cora-
bie mare şi au pornit spre Australia. Cu peste o sută de ani în urmă 
(data navigării: 16 aprilie 1858), o călătorie de proporţii atât de mari, 
dura luni de zile, aşa că, luni în şir, John şi soţia lui s-au bucurat de 
valuri, de briza mării şi de vizitele  la căpitanul vaporului, care era şi 

Planşa 2-5—John lovit de o piatră, 

pe stradă 

Planşa 2-6—John sfătuindu-se cu 

părinţii săi 
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el creştin. Au format chiar o biserică pe vapor! John predica din Bi-
blie celorlalţi pasageri.  

Se părea că pe oriunde mergea, John lucra pentru Dumnezeu. Nu 
a aşteptat să ajungă pe câmpul de misiune, pentru a le spune oame-
nilor despre Domnul Isus.  

Cum putem şi noi lucra pentru Dumnezeu, în locul în care sun-
tem?  

Şi iată că într-o zi, nava ajunse la destinaţie  Australia! John şi-a 
descărcat cele 50 de cutii cu bagaje într-o barcă mai mică. Încă o 
dată şi-a reluat călătoria, dar de data aceasta spre insulele Noile 
Hebride. După încă douăsprezece zile s-au apropiat de insule. Căpi-
tanul acestei corăbii mai mici, era cu totul deosebit de primul. Nu i-a 
dus până la mal, ci au trebuit să facă semn unei alte bărci, care să 
vină şi să-i ridice.  

 

Planşa 7 
Căpitanul se grăbea atât de mult să plece, încât a lovit lateral mi-

ca ambarcaţiune, rupându-i catargul. John a tras-o pe tânăra lui soţie 
chiar la timp, salvând-o de la moarte. Fiindcă nu mai aveau cum să 
conducă barca, aceasta a fost luată de valuri şi dusă la 16 kilometri 
distanţă în largul mării.  

Ca şi cum toate acestea nu erau de ajuns, vântul i-a dus spre in-
sula Tanna, unde trăiau cei mai sălbatici canibali! John ştia că dacă 
vor fi prinşi de aceştia, atât el cât şi soţia lui vor fi „gătiţi“ şi mâncaţi.  

Unul din misionarii de pe o insulă vecină a văzut necazul lor şi a 
venit cu o altă barcă să îi salveze.  

În cele din urmă, John a ajuns chiar la locul pregătit de Dumnezeu 
pentru el. Era dornic să vadă totul – jungla cea deasă şi verde, băşti-
naşii (aceştia umblau aproape dezbrăcaţi, având picturi pe corp, ine-
le în urechi şi lanţuri din os şi dinţi, în jurul gâturilor lor). John ştia că 
sunt oameni foarte răi. Cât de mult dorea să le spună despre Domnul 
Isus şi despre felul în care El poate să le schimbe vieţile! 

Mai târziu, după ce s-a construit casa Societăţii Misionare, auzeau 
adesea în apropierea casei zgomote şi bătăi sălbatice, cu ţipete şi 
încleştări de securi. Băştinaşii se luptau în jungla din vecinătatea lor.  

 

Planşa 8 
Şi ce mult furau băştinaşii aceia! Într-o zi a plouat mult şi John şi-a 

întins lenjeria de pat afară pe sfoară să se usuce. Maiki, un şef băşti-
naş, a venit în fugă la John, de-abia ţinându-şi răsuflarea.  

― Missi, veniţi repede!, i-a spus lui John. A fugit repede în casă 
iar John l-a urmat. Într-un minut, John i-a auzit pe ceilalţi lucrători mi-
sionari chemându-l să vină repede. A fugit afară şi i-a găsit pe câţiva 
băştinaşi care încercau să fure toate cearceafurile de pe sfoară.  

Mă întreb ce se va mai întâmpla oare cu John? Veniţi şi ora viitoa-
re şi veţi afla.  

 

Capitolul 3 — Printre canibali 
 

Credeţi că era uşor să trăiască şi să lucreze printre aceşti canibali 
care erau atât de dornici să mănânce oameni, încât erau gata uneori 
să sape morminte şi să mănânce cadavre? V-ar place să vedeţi nişte 
oameni care îşi bat soţiile când au chef şi uneori chiar le omoară, 
dacă ele nu îi ascultă? V-ar place să vedeţi copii mici neglijaţi, ne-
spălaţi, uneori pe jumătate morţi de foame şi bolnavi, pentru că pă-
rinţilor lor nu le pasă de ei? Credeţi că Dumnezeu poate schimba oa-
meni care sunt aşa de răi? Vom vedea.  

Îndată ce un băiat din Insulele Noile Hebride ajungea destul de 

Ar fi bine să aveţi o hartă sau 
un glob, pentru a arăta  copiilor 
unde se află insulele Noile 
Hebride, de lângă Australia.  

Planşa 2-7—John şi soţia, în peri-

col de a fi loviţi de catargul rupt 

Planşa 2-8—canibalii încercând să 

fure cearceafurile de pe sfoară 
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mare, tatăl lui îl învăţa cum să arunce lancea, să tragă cu arcul, îl 
învăţa cum să bată pe cineva până la moarte şi să-şi mânuiască se-

curea  şi cam asta era tot ce învăţa el de la tatăl său. Nu e de mira-
re deci, că atunci când aceşti băieţi creşteau mari, tot ceea ce do-
reau era să se lupte unul cu altul! 

În ciuda răutăţii lor, John Paton, misionar din Scoţia, îi iubea şi 
dorea mult să îi ajute. Dorea să îi înveţe că sunt iubiţi de Domnul 
Isus. Alţi băştinaşi creştini de pe alte insule, au venit să îl ajute.  

 

Planşa 1  
Într-o dimineaţă, John s-a trezit la ţipetele şi urletele din apropiere; 

ştia că băştinaşii se luptau şi se omorau din nou.  
― Voi încerca să îi opresc! a spus el.  
Împreună cu prietenii săi băştinaşi, a pornit prin jungla deasă spre 

locul de unde veneau acele zgomote groaznice. Înaintând, au dat la 
o parte crengile care le stăteau în cale. Băştinaşilor le era teamă, dar 
John se ruga.  

― Tată sfânt, a spus el, Te rog să ne călăuzeşti. Protejează vieţile 
noastre. Ajută-mă şi învaţă-mă ce să fac. 

Dintr-odată, au ajuns la un mare luminiş iar în faţa lor se aflau o 
mulţime de oameni care petreceau. John a mers spre ei şi a strigat 
în limba lor:  

― Toată dragostea mea – bărbaţi şi femei din Tanna! Sunt priete-
nul vostru! Am venit să vă spun despre adevăratul Dumnezeu!  

Un şef bătrân, cu pene strălucitoare înfipte în părul său cel negru, 
cu inele în urechi, a venit la John. L-a luat de mână şi l-a dus pe un 
scaun, între oameni.  

― Stai jos lângă mine şi oamenii te vor asculta, a spus el.  
Timp de o oră, John le-a vorbit.  
― Promitem să renunţăm la luptele dintre noi, au spus războinicii. 

I-au dat apoi lui John daruri: nuci de cocos, zahăr de trestie şi pui. El 
le-a dat cârlige pentru peşti şi bucăţi de haină roşie. A dat şefului o 
bluză roşie strălucitoare.  

A răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui John?  
Şi totuşi, au mai rămas mulţi băştinaşi care doreau să îl omoare 

pe John Paton.  
 

Planşa 2  
Într-o zi, John lucra în curtea casei Societăţii Misionare. Şi-a ridi-

cat capul şi un şef de trib avea puşca îndreptată spre el. Ce putea să 
facă? Să fugă în casă? John a hotărât să rămână pe loc şi să-şi con-
tinue lucrul.  

― Sunt prietenul tău, a spus el şefului, şi doresc să te ajut. 
Dar puşca nu şi-a schimbat direcţia. Minutele treceau ca orele. În 

timp ce lucra, John se ruga ca Dumnezeu să îl apere. Credeţi că 
Dumnezeu l-a împiedicat pe acel băştinaş să tragă? Ceva mai târziu 
însă, s-a întâmplat ceva şi mai grav.  

John lucra în curte şi când şi-a ridicat privirea, a văzut că era în-
conjurat de băştinaşi, fiecare cu câte o puşcă în mână, toate îndrep-
tate spre el. Se apropiau din ce în ce mai mult de el. John îşi aminti 
un verset din Biblie: „Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face“. 
Atunci, John a ştiut că Dumnezeu nu-i va lăsa pe oamenii aceia să 
apese pe trăgaci. Şi, într-adevăr, nu au tras. După o vreme, s-au re-
tras cu toţii fără să-i facă nici un rău.  

 

Distrugerea superstiţiilor păgâne 
― Cred că Dumnezeu doreşte să construim o biserică pentru El, 

Planşa 3-1—John şi băştinaşii, 

făcându-şi drum 

Planşa 3-2—John ameninţat cu 

arma 
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a spus John băştinaşilor creştini, într-o zi. Au hotărât să o construias-
că şi au început să sape pentru fundaţie. Dintr-odată, unul dintre 
băştinaşi s-a oprit din săpat. Toţi ceilalţi s-au înspăimântat de ceea 
ce el a găsit.  

― Este un zeu de piatră!, a spus unul dintre ei, arătând spre o 
piatră rotundă mare.  

 

Planşa 3 
― S-au oferit sacrificii umane pe ea! Vezi găurile din piatră? În ele 

stătea sângele victimelor până când spiritul pietrei îl absorbea! 
Băştinaşii credeau că piatra aceea mare fusese adusă acolo de 

duhul cel rău. A venit un doctor vrăjitor şi a încercat să ducă piatra 
de acolo, dar John nu l-a lăsat. John a vrut să le dovedească faptul 
că duhurile rele de care ei spuneau, nu aveau nici o putere.  

După trei luni, au terminat minunata lor biserică. Avea cincispre-
zece metri lungime. Acoperişul era din frunze de trestie de zahăr. 
Avea şi o verandă care nu lăsa ca ploaia să se scurgă pe pereţi. Po-
deaua era făcută din minunaţi corali albi aduşi din mare, sfărâmaţi în  
bucăţi mici. Ce mândri erau de casa lui Dumnezeu!  

 

Planşa 4 
Pe insulă erau trei doctori vrăjitori care înspăimântau oamenii. 

Pretindeau că pot omorî oameni, luând o bucată din fructul muşcat 
de băştinaşi şi rostind o vrajă asupra fructului, iar cel care a muşcat 
din fruct murea.  

Într-o zi, în timp ce John Paton predica unei mari mulţimi de oa-
meni, aceşti doctori vrăjitori au venit în faţa lui.  

― Te vom omorî, i-au spus lui John.  
― Iată, aceasta e şansa mea să dovedesc acestor oameni că 

doctorii vrăjitori nu au nici o putere, s-a gândit John. Uitându-se în 
mulţime, văzu o femeie cu un coş plin de prune. S-a grăbit spre ea şi 
a rugat-o să-i dea câteva. A muşcat din trei prune, apoi s-a îndreptat 
spre doctorii vrăjitori, dându-le prunele şi spunându-le: „Omorâţi-mă!“ 

Toţi băştinaşii priveau înspăimântaţi la el. Prietenul lor avea să 
moară cu siguranţă. Doctorii vrăjitori au luat prunele; apoi şi-au înce-
put ceremonia care trebuia să-l facă pe John să cadă mort.  

 

Planşa 5 
Cei trei doctori vrăjitori s-au dus la unul din copacii lor „sacri“. Au 

înfăşurat fructul în frunzele copacului, iar acum prunele arătau ca 
nişte lumânări. Au aprins apoi un foc lângă copac, şi au început vrăji-
le. Au aprins lumânările din frunze şi le-au învârtit în jurul capetelor 
lor, dansând în sus şi-n jos. Se uitau tot timpul la Paton să vadă dacă 
nu dă vre-un semn că ar muri.  

Pentru a arăta celor din jur ce prostie era să crezi în puterea lor, 
John a strigat: „Grăbiţi-vă! Sculaţi-i pe zeii voştri, chemaţi-i să vă aju-
te! Nu am murit încă!“ 

După mai mult timp, doctorii vrăjitori şi-au spus: „Trebuie să îi che-
măm şi pe ceilalţi doctori vrăjitori să ne ajute. Duminica viitoare vei fi 
mort cu siguranţă!“ 

Credeţi că ei aveau putere să ucidă în felul acesta? „Bine“, a spus 
John. „Dar dacă duminica viitoare voi veni în satul vostru sănătos, va 
trebui să recunoaşteţi că zeii voştri nu au nici o putere asupra mea, 
pentru că eu sunt apărat de Dumnezeul cel adevărat şi viu.“ 

Toată săptămâna, John a auzit tobele bătând. Ştia că doctorii vră-
jitori erau ocupaţi cu vrăjitoria.  

 

Planşa 6 

Planşa 3-3—Piatra socotită semn 

rău 

Planşa 3-4—John şi doctorii vrăji-

tori 

Planşa 3-5—Doctorii vrăjitori fă-

când vrăji împotriva lui John  



John Paton 

12 

Duminică dimineaţa devreme, John s-a sculat, s-a îmbrăcat şi s-a 
grăbit să ajungă în sat. O mare mulţime era adunată să vadă ce se 
va întâmpla. Când l-au văzut pe John sănătos, nu le venea să-şi 
creadă ochilor. Acum şi-au dat seama că doctorii lor le-au spus doar 
minciuni.  

Unul dintre doctori a venit la John şi i-a spus: „Nu am reuşit!“ 
― Tu nu eşti un doctor vrăjitor, a spus el mai departe, dar Dumne-

zeul tău este mai mare decât zeii noştri. El te-a apărat. 
John i-a răspuns cu o voce îndeajuns de tare, încât să audă toţi 

cei prezenţi. „Este adevărat, Isus Hristos este mai mare decât zeii 
voştri. El m-a apărat. El este singurul Dumnezeu viu şi adevărat.“  

Apoi, John s-a aşezat pe trunchiul unui copac şi toţi oamenii s-au 
adunat în jurul lui. „Ascultaţi-mă şi vă voi spune cum puteţi să îl cu-
noaşteţi şi voi pe acest Dumnezeu viu şi adevărat“, a spus el.  

 

Planşa 7  
Doi dintre doctorii vrăjitori s-au aşezat împreună cu ceilalţi şi au 

ascultat. Dar al treilea şi-a continuat vraja. În timp ce John vorbea, el 
sărea şi dansa sălbatic, încercând să se apropie de John din ce în ce 
mai mult, pentru a-l răni. Dar ceilalţi se adunau cât mai strâns în jurul 
lui John, pentru a-l apăra.  

 

O misiune a milei 
Într-o seară, John stătea în casa societăţii misionare, studiind la 

lumina slabă a lămpii. A auzit o bătaie în uşă. Când a deschis, în faţa 
uşii stătea un băştinaş creştin.  

― Am venit din celălalt capăt al insulei, i-a spus el lui John.  Prie-
tenul tău misionar nu mai are făină, din care să-şi facă pâine.  

John ştia că va trebui într-un fel să meargă şi să ducă făină priete-
nului său. Urma să fie dificil, pentru că între triburi avea loc un mare 
război, iar el putea fi omorât în timp ce traversa insula. Marea era 
înfuriată şi foarte periculoasă, aşa că nu putea străbate distanţa, cu o 
canoe.  

Dimineaţa, John vorbi cu un şef băştinaş, cu care era prieten.  
― Voi merge cu tine cu o canoe, i-a spus el.  
A găsit un vas mare de piatră cu un capac potrivit, pe care John   l

-a umplut cu făină, apoi a legat bine capacul. S-a grăbit să ajungă la 
malul mării. Apoi, împreună cu alţi oameni, au împins canoea până la 
câţiva metri în mare. John a luat vasul şi l-a pus în mijlocul canoei, 
pentru a fi în siguranţă.  

 

Planşa 8 
Au încercat să vâslească în aşa fel încât să fie cât mai aproape 

de mal, pentru a nu lovi canoea de recifele de corali. Erau uzi până 
la piele, din cauza valurilor imense. În cele din urmă, au ajuns la 
aproximativ trei kilometri de cealaltă parte a insulei.  

Valurile mari se ridicau tot mai sus. Canoea lor era aruncată  dintr
-o parte în alta, iar cei ce se aflau în ea, erau gata-gata să cadă în 
apă.  

― Nu putem merge mai departe!, au strigat băştinaşii înspăimân-
taţi.  

― Dar trebuie să mergem mai departe, a spus John.  
― Dacă ne apropiem prea mult de ţărm, vom fi sfărâmaţi. Vom 

cădea în apă şi vom muri. 
― Staţi! a strigat unul dintre ei. Iată un val mai mic. Vom trece 

peste el. Şi chiar aşa au făcut. Valul acela a ridicat canoea şi a îm-
pins-o uşor spre mal. Mă întreb oare CINE i-a apărat? Valul s-a spart 
în reciful de corali. Toţi au plonjat în apă, cu excepţia lui John, care 

 Canoe — ambarcaţie îngustă 
şi lungă, făcută dintr-un trunchi 
de copac scobit, din scoarţã de 
copac sau din piei cusute. (DEX) 

Recif— Stâncã calcaroasã for-
mată din rămăşiţele organis-
melor acvatice în mãrile calde 
şi puţin adânci. (DEX) 

Planşa 3-6—John sănătos 

Planşa 3-7—John apărat de băşti-

naşi   

Planşa 3-8—John şi băştinaşii, 

vâslind în marea învolburată 
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nu ştia să înoate. S-a agăţat de marginea canoei şi a început să se 
roage cu putere. Va trebui să veniţi şi duminica viitoare să aflaţi ce s-
a întâmplat mai departe.  

 

Capitolul 4 — Grija plină de dragoste a lui Dum-
nezeu 

 
Ce trebuie să facem când suntem în mari dificultăţi şi nu mai ştim 

ce să facem? (Să ne rugăm.) Este exact ceea ce făcea şi John 
Paton, când s-a văzut agăţat de canoea sa, cu valurile mari ridicându
-se în jurul său şi fiind incapabil să înoate pentru a-şi salva viaţa.  

Unul din băştinaşii care au ajuns la ţărm a observat că John Paton 
trăia încă. A înotat până la el şi l-a tras spre ţărm.  

― O, făina noastră! Oare unde e? se gândea John. Chiar atunci a 
observat un băştinaş înalt venind spre el cu vasul plin cu făină pe 
capul lui. Dumnezeu avuse grijă de toate.  

Cât de recunoscător a fost misionarul când l-a văzut pe John, şe-
ful şi ceilalţi băştinaşi, venind unul câte unul pe poteca ce ducea spre 
casa lui! Ştiau de acum că, având făină pentru pâine, nu vor mai 
muri de foame.  

Se întuneca, şi, după ce s-au odihnit puţin, John a spus: „Trebuie 
să ne grăbim să traversăm din nou insula atâta vreme cât este întu-
neric, ca să nu ne vadă nimeni; altfel vom fi omorâţi!“ John nu voia 
să stea prea mult departe de casă pentru că ştia că duşmanii lui vor 
profita, vor spage uşa şi vor fura tot ce vor găsi.  

― Nu ne întoarcem cu tine! au spus prietenii lui băştinaşi. Le era 
foarte frică de întuneric şi nu îndrăzneau să păşească în noapte cu 
John. Aşa că John şi-a început periculoasa călătorie prin noapte de 
unul singur. Dar oare era John într-adevăr singur? Cine i-a promis că 
va merge cu el pe tot drumul? 

 

Planşa 1   
Luptându-se să-şi facă drum printre tufele dese, John a găsit dru-

mul cel bun şi a ajuns la cea mai periculoasă parte a drumului său. O 

stâncă imensă îi stătea în faţă  ştia că va trebui să se urce pe ea. 
Agăţându-se de rădăcini şi de crengile ce ieşeau din crăpăturile stân-
cii, John reuşi să se târască până în vârf, de unde   şi-a croit drumul 
mai departe. Dacă îi aluneca piciorul de pe cărare, urma să cadă în 
apele mării.  

După un timp s-a oprit. S-a rătăcit!  
Trebuie să găsesc drumul înainte ca să mă găsească băştinaşii 

pe mine, s-a gândit el. Dar curând văzu în faţa sa mici lumini şi ştia 
că luminile acelea erau din tabăra de luptă a duşmanilor – era satul 
celor mai răi oameni de pe insulă. S-a strecurat cu multă grijă ştiind 
că, dacă îl vor auzi, îl vor omorî. 

Lăsând satul în urmă, John a trebuit să facă faţă unei alte primej-
dii.  

Ajunse la marginea „Stâncii Mari“. Trebuia din nou să coboare 
până la mal. Dar unde era poteca? A bâjbâit prin întuneric până a 
obosit.  

Şi-a adus aminte că într-o parte stânca era netedă. Dacă ar găsi 
porţiunea aceasta, s-ar lăsa să alunece pe ea până în apă. În mo-
mentul fluxului apa era adâncă, dar la reflux putea trece prin apă. 
John a aruncat câteva pietre ca să-şi dea seama după zgomot cât de 
departe este marea. Dar nu a auzit nimic. Atunci şi-a aruncat umbre-

la. Din nou  nici un sunet.  

Planşa 4-1—John încercând să 

urce „Stânca Mare“ 



John Paton 

14 

― Mă voi încrede în Dumnezeu!, şi-a spus el.  
 

Planşa 2 
Şi-a strâns hainele pe lângă corp, ca să nu se agaţe de nimic. 

Apoi şi-a întins piciorul şi încet şi-a dat drumul de-a lungul stâncii.   
„Doamne Isuse, scapă-mă“ s-a rugat el.  

A plonjat, aproape zburând prin aer. Câteva secunde i s-au părut 
ore. Picioarele i-au lovit apa. Deşi ud până la piele, era în viaţă şi în 
siguranţă.  

― Mulţumesc, Tată, a spus el.  
A început să se grăbească pe cărare, spre casă.  
Când prietenii lui băştinaşii l-au văzut venind singur, s-au minunat.  
― Cu siguranţă Dumnezeul tău este un Mare Protector, au zis ei.  
― Da, a spus John, şi El va fi Protectorul şi Ajutorul vostru, dacă  

vă încredeţi în El. 
 

Prietenia cu un şef de trib 
Insula Tanna, unde locuia John, avea doua triburi, tribul care locu-

ia lângă ţărm, şi tribul care locuia în interiorul insulei. 
Aceste două triburi erau mereu în luptă. A sosit ceasul să se lupte 

şi din cauza lui John Paton.  
Tribul care locuia la ţărm spunea că John trebuie să trăiască pe 

teritoriul tribului din interior sau altfel să părăsească insula. Într-o zi    
i-a trimis vorbă lui John să vină la întrunirea lor ca să rezolve proble-
ma. Dar John şi-a spus: „Dacă merg, mă vor ucide!“ 

 

Planşa 3 
Şeful tribului din interior se numea Ian. A venit la John şi i-a spus: 

„Urmează-mă“. „Dumnezeu vă va pedepsi dacă plănuiţi să mă uci-
deţi“, i-a spus John  

― Urmează-mă repede, a insistat Ian.  
Aşa că John o porni repede în urma lui Ian pe cărarea îngustă, 

care ducea spre sat. Când au ajuns la luminiş, John a văzut ceva 
care l-a îngrozit. De fiecare parte a pieţei satului erau adunaţi foarte 
mulţi războinici.  

 

Planşa 4 
Ian, şeful tribului, a strigat arătând spre oamenii lui, „Oamenii 

aceştia sunt prietenii tăi! Suntem aici pentru a te proteja.“ Apoi, ară-
tând spre războinicii tribului de la ţărm, care erau de cealaltă parte, a 
spus: „Aceştia sunt duşmanii tăi! Urăsc Biblia! Tulbură pacea!“ 

Lucrul acesta i-a înspăimântat pe războinicii tribului de la ţărm.  
― Spune doar un cuvânt şi îi vom împuşca, a continuat şeful.  
John a ridicat mâna, ca toţi să-i acorde atenţie. 
― Vă iubesc pe toţi, a strigat el. Mă puteţi împuşca sau ucide cum 

doriţi, dar eu sunt prietenul vostru. 
Toţi au stat tăcuţi şi au ascultat.  
― Nu mi-e teamă să mor, a continuat el. Dacă mă ucideţi merg 

direct în cer şi voi fi cu Domnul Isus. 
Apoi le-a spus că şi Isus îi iubeşte şi că a murit în locul lor, pe 

lemnul cucii, pentru păcatele lor.  
― Iubiţi-L şi slujiţi-L şi veţi fi fericiţi, a spus el.  
Ian a fost dezamăgit, pentru că el dorea un război, ca oamenii lui 

să-i poată ucide pe cei din tribul de la ţărm. Datorită a ceea ce spu-
sese John, s-a aşternut pacea o vreme. Dar ei nu se întorseseră cu 
adevărat la Dumnezeu şi curând din nou s-a zvonit război. Soţia unui 
şef a murit şi toţi l-a învinuit pe John pentru lucrul acesta.  

― Il vom omorî pe misionar, au spus ei.  

Planşa 4-2—John dându-şi drumul 

de pe stâncă 

Planşa 4-3—John şi şeful de trib 

Planşa 4-4—John şi cele două 

triburi  
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Într-o zi, nişte războinici s-au ascuns în tufişurile din jurul casei lui, 
gata să-i sară în spate de îndată ce va ieşi din casă. Dar prietenii lui l
-au avertizat şi a scăpat de moarte.  

― Dacă nu-l putem ucide pe misionar, îl vom ucide pe Ian, au 
spus duşmanii. Şi au încercat să facă lucrul acesta prin vrăji, aşa 
cum încercaseră şi cu John. Şi într-un timp destul de scurt Ian      într
-adevăr s-a îmbolnăvit.  

 

Planşa 5  
John l-a îngrijit o vreme şi acesta s-a simţit ceva mai bine. Dar 

curând după aceea starea lui s-a înrăutăţit. John credea că s-a otră-
vit mâncând ceva ce nu era comestibil. Ştia oricum că boala lui Ian 
nu se datora vrăjilor.  

Într-o zi oamenii lui Ian au venit fugind la John. „Şeful nostru e pe 
moarte“, au spus ei.  

John se temea că va cădea într-o cursă întinsă de ei ca să-l 
omoare, dar dorea mult să-l ajute pe Ian, aşa că a plecat cu ei în sat. 
Când a intrat în căsuţa aceea prăfuită şi-a dat seama că Ian         într
-adevăr urma să moară. Toţi oamenii au fugit în tufişuri, lăsându-i pe 
John şi pe Ian singuri. Lucrul acesta i s-a părut straniu lui John.  

― Apropie-te de mine, a şoptit Ian.  
Dintr-o dată, în timp ce John se apleca asupra lui, Ian a scos un 

cuţit mare de sub pătură şi l-a îndreptat spre inima lui John. Atunci şi
-a dat John seama de ce fugiseră cu toţii. Era un complot. Ian îl va 
omorî şi nimeni nu va fi acolo să vadă. Şi când vor veni albii să vadă 
ce s-a întâmplat, nimeni nu va fi pedepsit.  

Ce credeţi că a făcut John atunci?  
În timp ce se ruga în inima lui, Ian a pus cuţitul de o parte!  
― Pleacă repede!, a şoptit el. 
Şi John a plecat. Spera că nu avea să-l vadă nimeni, altfel ar fi 

fost urmărit şi ucis. Credeţi că Dumnezeu avea a avut grijă şi a ve-
gheat asupra lui John în ziua aceea?  

Curând după aceea John a aflat că Ian a murit.  
 

O  altă încercare de a-l omorî pe John  
 

Acum că Ian murise, duşmanii lui John erau mai înverşunaţi ca 
oricând.  

 

Planşa 6  
I-au înconjurat casa. Au spart magazia lui şi i-au luat tot. John îi 

urmărea prin fereastră, când dintr-o dată o secure mică spintecă ae-
rul, îndreptându-se spre capul lui! S-a retras de la fereastră chiar la 
timp!  

Apoi John auzi la distanţă sunetul unei trompete. Ştia că şeful de 
trib îşi chema toţi luptătorii de pe insulă să vină la luptă. 

Din nou John l-a rugat pe Dumnezeu să-l apere. S-a târât afară 
din casă şi s-a grăbit în tufişurile de lângă casa sa. I-a părut rău că 
trebuia să-şi lase toate lucrurile acolo. Fugea de-a lungul potecii în-
guste. Dintr-o dată o secure mică zbură prin aer chiar deasupra ca-
pului său! S-a aplecat din nou chiar la timp.  

Întorcându-se, a strigat cât a putut: „Dumnezeu vă va pedepsi da-
că mă omorâţi!“ Lucrul acesta l-a înspăimântat pe omul acela şi   s-a 
retras în tufiş.  

John a pornit spre satul lui Nowar, un şef de trib prieten. Toţi locu-
itorii satului erau înspăimântaţi, pentru că se părea că toată insula 
era plină de războinici gata să omoare.  

― Să tăiem copacii ca să blocăm potecile, a propus John. Dar ar 

Planşa 4-5—John îngrijindu-l pe 

Ian  

Planşa  4-6—Securea trecând pe 

lângă capul lui John  
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fi durat prea mult şi cei din sat au strigat: „Nu are rost! Vom fi cu toţii 
omorâţi şi mâncaţi astăzi!“ Mamele şi-au luat copiii şi au fugit să se 
ascundă în tufişuri. Unii s-au aruncat în mare.  

 

Planşa 7 
Şeful Nowar, care era olog şi nu putea fugi, a întors o canoe şi s-a 

aşezat pe ea, aşteptând duşmanii să vină. Era creştin.  
― Prietene, i-a spus el lui John, trebuie să ne rugăm Dumnezeu-

lui nostru. Dacă nu ne ajută acum, vom muri cu toţii! 
John s-a rugat. Credea că Dumnezeu îi va ajuta. În timp ce el se 

ruga, şeful de trib urmărea duşmanii.  
― Uite! a strigat el, Dumnezeu ascultă rugăciunea ta! Toţi război-

nicii stau nemişcaţi. 
Toţi priveau cu uimire! Apoi războinicii s-au întors şi fără un cu-

vânt au dispărut în tufişuri!  
― Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre! a strigat şeful Nowar. 

Ne-a salvat vieţile! Să-i mulţumim! Şi i-au mulţumit.  
John a rămas în sat câteva zile. Din nou duşmanul a început să 

se apropie.  
― Va trebui să pleci, a spus şeful Nowar. Fiul meu te va conduce 

spre un castan înalt. Urcă în el şi rămâi acolo cât mai sus.  
John l-a ascultat pe şeful de trib cel înţelept.  
 

Planşa 8  
S-au strecurat încet prin tufişuri până au ajuns la marele castan. 

Tânărul i-a arătat în sus şi John a început să urce tot mai sus, până 
nu s-a mai văzut în ramurile bogate ale pomului.  

La distanţă se auzeau strigăte de război şi împuşcături. Credeţi că 
îi era frică?  

Pe măsură ce se întuneca tot mai tare, John stătea acolo şi aştep-
ta în cuibul său incomod. Cât credeţi că a trebuit să stea acolo în 
pom?  

Vom descoperi data viitoare, când vom asculta o altă aventură 
emoţionantă a lui John Paton, misionarul lui Dumnezeu. 

 

Capitolul 5 — Apă din pământ 
 

Unde era John Paton când ne-am despărţit de el? Sus în copac!  
Duşmanii erau pe urma lui şi John i-a permis şefului Nowar să-şi 

trimită fiul pentru a-l însoţi la castanul cel mare, unde a stat până la 
miezul nopţii. Apoi, în depărtare, a auzit o şoaptă. 

― Coborâţi domnule Paton. Coborâţi! 
Era fiul şefului. John a coborât din copac şi împreună s-au grăbit 

spre Nowar care era la malul oceanului. Încă o dată Dumnezeu a 
apărat viaţa lui John.  

 

John se duce în Australia  
― Am nevoie de ajutoare!, şi-a spus John într-o zi. Mai erau şi alţi 

misionari în Noile Hebride, desigur, dar nu suficient de mulţi pentru a
-i putea ajuta pe locuitori să devină creştini.  

― Voi merge până în Australia, a spus John. Poate acolo îi voi 
putea face pe oameni să înţeleagă cât este de important să-şi dea 
banii şi chiar vieţile să vină să ne ajute.  

John a urcat într-o corabie care mergea spre Australia (arată pe 
hartă sau glob), şi după multe zile a ajuns în portul Sydney, un mare 
oraş.  

 

Planşa 1 

Planşa 4-7—John şi Nowar 

Planşa  4-8– John ascunzându-se 

în castan 
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Într-o duminică, John trecea pe lângă o mare biserică. A văzut o 
mulţime de copii intrând în ea.  

― O, cât de mult aş vrea să le spun despre cât de mult are nevoie 
Dumnezeu de ei, şi-a spus el.  

S-a dus după copii în minunata biserică. După ce pastorul a termi-
nat de predicat, John s-a dus în faţa întregii biserici.  

― Aş vrea să vorbesc copiilor, a spus el.  
Pastorul a spus că e liber să vorbească.  
― Aş dori să vă vorbesc despre insulele mele, a spus Paton. Sute 

de băieţi şi fete, bărbaţi şi femei, locuiesc acolo şi au nevoie de cine-
va care să le spună despre Isus care a murit pentru păcatele lor. 

Toţi copiii stăteau nemişcaţi şi ascultau.  
― Nu ar fi minunat, a continuat John, dacă am putea strânge des-

tui bani să cumpărăm o corabie astfel ca mai mulţi misionari să poată 
merge pe aceste insule? 

De data aceasta cei mai bătrâni l-au ascultat cu atenţie. Îl credeau 
pe John şi doreau să-l ajute.  

John a fost invitat să spună copiilor şi celor mai în vârstă din cele-
lalte biserici despre nevoile oamenilor de pe insulele lui. Dumnezeu a 
vorbit inimii lor şi au dat din banii lor pentru a-l ajuta pe John în lucra-
rea sa misionară.  

Poate Dumnezeu să te folosească pe tine şi pe mine?  
Soţia lui John a murit şi multă vreme acesta a fost singur. Acum 

Dumnezeu i-a dat o altă soţie ca să se întoarcă cu el şi să-l ajute în 
lucrare.  

 

Planşa 2 
De data aceasta Dumnezeu i-a spus lui John să meargă în insula 

Aniwa.  
Oamenii aceştia vorbeau o altă limbă.  
V-ar place să lucraţi cu nişte oameni de la care să nu înţelegeţi 

nici măcar un cuvânt? 
John a început să-şi construiască o casă şi băştinaşii au venit să-l 

ajute. Şi-a deschis bine urechile când aceştia sporovăiau. Când şi-a 
dat seama că anumite cuvinte au un anumit sens, le-a scris imediat.  

Într-o zi John a rămas fără cuie. A luat o bucată de lemn şi a scris 
un mesaj soţiei sale pe lemn.  

― Şefule Namakei, a strigat el. Apoi arătând în direcţia unde era 
soţia lui, l-a făcut pe şef să înţeleagă că dorea ca bucata de lemn să 
ajungă la soţia lui.  

John era deja în stare să înţeleagă ceva din limba lor.  
― Lemnul îi va vorbi, a spus John şefului, care se uita uimit la bu-

cata de lemn. Şeful nu mai văzuse în viaţa lui o bucată de lemn scri-
să. Când dna Paton l-a trimis înapoi cu cuiele, a fost şi mai uimit. Bu-
cata aceea de lemn a putut într-adevăr vorbi.  

 

Săparea unei fântâni 
În noua insulă unde era John, nu era prea multă apă.  
― Trebuie să găsim mai multă apă, a spus John soţiei sale.  
― Da, a răspuns ea, altfel băştinaşii vor crede că le furăm apa. 

Pentru că noi folosim mult mai multă apă decât ei. 
― Vom încerca să săpăm o fântână, a spus John. 

 

Planşa 3  
Într-o dimineaţă John a spus la doi dintre şefii de trib ce avea de 

gând să facă.  
― Vom săpa adânc în pământ, ca să găsim apă, a spus el.  

Planşa  5-1—John îndreptându-se 

spre biserică pentru a vorbi despre 

misiune 

Planşa  5-2—John  şi bucata de 

lemn  „vorbitoare“ 
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Credeau că John e nebun! Cine a mai auzit să vină ploaia din pă-
mânt şi nu din cer? Aşa că John a ales un hârleţ bun şi a început să 
sape. Oamenii şefului de trib se uitau mereu la el. Se gândeau că, 
dacă e nebun, s-ar putea să se rănească, iar ei erau acolo gata să-l 
ajute.  

John i-a câştigat pe câţiva dintre băştinaşi dându-le nişte cârlige 
pentru peşti şi aceştia l-au ajutat. Au săpat şi iar au săpat. Era foarte 
cald şi cu toţii au obosit. Încă nu ajunseseră la apă. În sfârşit, au 
ajuns să facă o groapă de trei metri şi jumătate adâncime. „Ajunge 
pentru astăzi“, a spus John.  

Ce credeţi că a găsit John în dimineaţa următoare? Întreaga groa-
pă s-a surpat peste noapte! Atâta muncă degeaba! 

 

Planşa 4 
Şeful cel bătrân i-a spus lui John. „Te rog să opreşti săpăturile!“ 

Încă se gândea că John era nebun. Ştia că ploaia nu vine din pă-
mânt. Dar John a continuat să sape. A săpat şi iar a săpat. Apoi s-a 
aplecat şi a pus mâna pe pământ. Era umed!  

― O, cât de mult sper că apa va fi bună şi nu va fi sărată; sper că 
nu s-a infiltrat din ocean prin pământ. 

În seara aceea a spus şefului de trib: „Cred că Dumnezeu ne va 
da apă din această groapă până mâine.“ Bătrânul şef de trib a dat 
din cap doar. Dis de dimineaţă John a început din nou să sape. La o 
mică distanţă şeful de trib cu oamenii lui îl urmăreau. Dintr-o dată 
când John a mai făcut o săpătură apa a ţâşnit şi a umplut întreaga 
groapă! A umplut un vas şi a urcat.  

― Priviţi!, a strigat el către cei ce-l priveau.  
 

Planşa 5 
― Dumnezeu ne-a dat apă din pământ!, a strigat unul dintre oa-

meni. A luat vasul de la John şi l-a clătinat. Când John a gustat apa 
şi a văzut că e proaspătă şi bună de băut, a spus: „Mulţumesc Tată!“ 
Acum putea să bea cât doreau, fără să le mai fie teamă că vor rămâ-
ne fără apă. Băştinaşii nu vor mai spune că misionarii îi jefuiesc de 
apa lor atât de preţioasă.  

― Dumnezeu ne-a dat apă din pământ ca răspuns la rugăciunile 
noastre, a spus el băştinaşilor.  

― E minunată lucrarea Dumnezeului vostru! a strigat şeful 
Namakei. Nici unul din zeii noştri nu ne-au ajutat în felul acesta. 

― Vom săpa şi noi ca să găsim apă! au hotărât băştinaşii.  
Dar oriunde săpau, dădeau de stânci tari de corali de netrecut! 
 

Planşa 6 
Şeful Namkei i-a chemat pe toţi oamenii lui.  
― Ascultaţi-mă, a strigat el. De când prietenul nostru a venit pe 

insulă, ne-a spus foarte multe lucruri ciudate pe care nu le-am putut 
înţelege. A arătat spre John care stătea şi el şi asculta.  

― Dintre toate poveştile ciudate pe care ni le-a spus, cel mai ciu-
dat lucru a fost când a săpat în pământ şi a ieşit apă. Atunci      ne-
am spus unul altuia: „E nebun“. Dar John Paton s-a rugat şi s-a rugat 
şi apoi a săpat şi a săpat. El ne-a spus că Isus va răspunde la rugă-
ciunea lui şi ne va da apă bună. A răspuns Isus la rugăciunea lui?  

Toţi au dat din cap în sens afirmativ. Ei vedeau răspunsul la rugă-
ciunea lui John Paton chiar în faţa lor.  

― De azi înainte, a spus şeful cel înţelept, eu cred tot cea ce misi-
onarul nostru ne va spune despre Isus Hristos. Nu voi mai râde de 
cuvintele lui. Voi crede în ele. 

Şeful cel mare stătea drept şi solemn în faţa oamenilor lui. Şi-a 

Planşa 5-3—John şi băştinaşii 

săpând pentru a da de apă 

Planşa 5-4—Băştinaşii vor să se 

oprească din săpat 

Planşa 5-5—Apa din pământ 

Planşa 5-6—Namkei mărturiseşte 

credinţa sa în Hristos 
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ridicat mâna spre cer.  
―De azi, poporul meu, a spus el, trebuie să mă închin Dumne-

zeului care ne-a deschis pământul şi ne-a dat apă. Zeii noştri nu ne 
aud, zeii noştri nu ne ajută. De acum sunt un urmaş al lui Isus Hris-
tos! 

Cum credeţi că s-a simţit John Paton auzind această mărturisire? 
Era atât de fericit că Dumnezeu i-a ajutat să arate acestor oameni că 
Dumnezeu este adevărat, că el ne aude când ne rugăm şi că aşteap-
tă să audă rugăciunile noastre.  

 

Planşa 7 
― Trebuie să renunţăm la zeii noştri!  
Când şeful Namakei a spus lucrul acesta, toţi băştinaşii au fugit la 

cocioabele lor. Ce credeţi că aveau de gând să facă?  
Au scos idolii lor – idoli din piatră sau lemn, idoli care nu-i auzeau 

atunci când se rugau şi nu-i puteau ajuta.  
― Îi vom arde şi îi vom îngropa! a spus şeful lor.  
Băştinaşii au adunat toţi idolii grămadă în faţa uşii casei societăţii 

misionare.  
― Dumnezeul lui John Paton a trimis ploaie din pământ. Credem 

că El a trimis şi pe Fiul Său ca să vină pe pământ pentru păcatele 
noastre. 

În următoarele săptămâni tot mai mulţi oameni au adus idolii lor 
să fie arşi şi îngropaţi. Unii dintre ei şi-au luat idolii în braţe şi i-au 
aruncat în adâncurile mării. Ascultau cu mai multă atenţie tot ceea ce 
John Paton le spunea despre Isus şi despre dragostea Lui pentru ei.  

 

Lucrarea terminată 

John a lucrat din greu pentru a scrie Biblia în limba acestor oa-
meni, ca ei să o poată citi singuri. În fiecare zi venea câte unul şi în-
treba: „Nu e gata?“ Într-o bună zi, răspunsul la întrebarea lor a fost: 
„Da! E gata!“ 

― Vorbeşte în aceeaşi limbă ca şi mine?, a întrebat şeful de trib. 
Vreau să aud cum îmi vorbeşte!, a strigat el plin de emoţie.  

 

Planşa 8 
John a citit şefului de trib din carte. Ţipând de bucurie, bătrânul 

şef a strigat: „Vorbeşte, într-adevăr! Vorbeşte aşa cum vorbesc eu!“ 
A îngenunchiat în faţa lui John şi şi-a ridicat mâinile.  

― Învaţă-mă cum să o fac să-mi vorbească!“ l-a rugat el. 
Sigur că prima dată John a trebuit să-l înveţe alfabetul aşa cum tu 

şi eu a trebuit să-l învăţăm când am fost mai mici. Curând şeful a în-
văţat să silabisească cuvinte şi nu peste mult timp a putut citi.  

― Daţi-mi voie să vă citesc, a spus el, călătorind prin toată insula 
şi vizitându-şi toţi prietenii. Şi voi puteţi învăţa să citiţi.  

Şeful Namakei a fost întotdeauna sincer cu Isus. Când a îmbătrâ-
nit şi i-a venit vremea să moară, a spus: „Voi muri, dar când Isus va 
veni pe pământ, voi învia ca să-L întâlnesc, aşa cum spune Biblia.“ 

Nu vă bucuraţi că John Paton şi-a părăsit prietenii şi familia pentru 
a merge in Insulele Noile Hebride ca să le spună celor de acolo cât 
de mult îi iubeşte Dumnezeu? Cei care suntem ai lui Isus într-o zi 
vom merge să fim cu El. Vom fi o parte din marea familie din cer care 
L-am primit pe Isus ca Mântuitor, aşa cum l-a primit şi şeful de trib 
Namakei.  

Planşa 5-7—Băştinaşii îşi aruncă 

idolii 

Planşa 5-8—John îi înmânează 

Biblia şefului de trib  
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