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PREFAŢĂ
Această biograf ie în imagini a lui William Carey a fost scrisă cu scopul de a trezi în inima copiilor interesul 

pentru misiune, şi de a recruta lucrători care să meargă în misiune.
Experienţa a dovedit că povestirile misionare captează interesul persoanelor de toate vârstele – copii, tineri 

şi adulţi. Această povestire a fost scrisă având în vedere în mod special copiii şi adolescenţii. Sperăm că ei vor 
f i captivaţi de fascinanta povestire despre misionarul devotat lucrării, William Carey.

Materialul este autentic, atât textul, cât şi ilustraţiile. Marea parte a datelor biograf ice le-am luat din cartea 
William Carey, scrisă de S. Pearce Carey, în 1923. A fost necesară şi reconstruirea imaginilor. Imaginile lui 
Carey, Thomas şi Marshman din lucrarea de faţă, numind pe cei mai de vârf, au la bază picturi şi desene demne 
de încredere din lucrarea biograf ică menţionată mai sus. 

Ceea ce atrage cititorul este pasiunea lui Carey pentru misiune. Părerea lui Carey despre sine a fost că el 
era un om obişnuit, lipsindu-i sclipirea sau talentul. El a spus despre sine însuşi: „Pot să muncesc din greu.“ 
Aceasta a fost, fără îndoială, o atitudine foarte modestă din partea lui. Ceea ce i-a caracterizat viaţa a fost refuzul 
său de a permite greutăţilor să-l descurajeze sau să-l facă să se abată de la ceea ce a înţeles că este voia lui 
Dumnezeu pentru el. William a fost perseverent! Şi, ca rezultat, Dumnezeu l-a folosit să îndeplinească ceea ce 
părea imposibil. A tradus Biblia în întregime sau părţi din Biblie în treizeci şi patru de dialecte* ale indienilor! 
Nu a existat nicio întrerupere în munca lui, deoarece el nu s-a mai întors în ţara lui natală.

Dorinţa noastră sinceră este ca în inima f iecărui copil care ascultă această povestire despre viaţa lui Carey, 
să se trezească interesul pentru misiune. În zilele noastre, lucrarea misionară este într-o nevoie stringentă de noi 
lucrători, oameni cu o adâncă şi neabătută loialitate faţă de Mântuitorul, credincioşi capabili să lucreze neîncetat 
spre gloria lui Dumnezeu.

Copiii sunt receptivi la chemarea de dedicare în slujba lui Dumnezeu, de aceea, să prezentăm această povestire 
la câţi mai mulţi copii, cu credinţa simplă că Duhul Sfânt îi va chema pe aceia pe care va dori El, ca să lucreze 
în străinătate sau să-I slujească. Dar ceilalţi? Ei ar putea f i chemaţi să-i slujească prin rugăciune şi ajutorare, 
precum şi să păstreze vie Biserica locală.

Este rugăciunea noastră f ierbinte ca aceste povestiri să îndemne şi să inspire pe mulţi să răspundă chemării 
lui Isus Hristos în a f i lucrători.

J.S.K.
*hindi – limba naţională de bază a Indiei de Nord

marathi – vorbită în India de Vest
nagari – folosită în India Centrală, de Vest şi de Nord – familie de alfabete înrudite
orija – vorbită în Orissa
panjabi – vorbită în Punjab
sanskrita – limba veche a hinduşilor
telugu – folosită în India Centrală şi de Est
bengali – vorbită în Bengal

PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Povestirea vieţii în imagini a lui William Carey a fost pregătită cu scopul de a-ţi oferi un ajutor vizual excelent 

pentru a preda copiilor despre misiune. Adesea este o tendinţă de a te baza prea mult pe ajutoarele vizuale – o 
tentaţie căreia trebuie să îi rezişti. Reţine faptul că un ajutor vizual este doar un ajutor. De o importanţă mai 
mare este pregătirea ta şi a povestirii în vederea predării. 

Povestirea este împărţită în 5 capitole, pentru a putea f i prezentată în 5 lecţii. Citeşte la început toată povestirea, 
ca să ai o privire de ansamblu asupra vieţii acestui devotat misionar pionier. Apoi citeşte din nou cu atenţie 
capitolul 1. Nu este lung. Citeşte-l de mai multe ori, ca să îţi f ixezi în memorie detaliile şi evenimentele. Nu 
încerca să spui povestirea exact aşa cum este scrisă. Adapteaz-o nevoilor şi capacităţii de înţelegere a copiilor 
cărora le-o predai, şi spune-o cu cuvintele tale. Foloseşte un vocabular uşor de înţeles pentru vârsta copiilor din 
grupul tău. Pregăteşte apoi atent f iecare capitol, înainte de a-l preda. 

În f inal, folosind imaginile, exersează spunerea povestirii aşa cum planif ici să o spui în clasă, pentru a o 
face cu naturaleţe şi siguranţă. Evită arătarea imaginilor prea devreme, şi exersează întoarcerea lor. Nu arăta 
următoarea imagine până când nu se încadrează în povestire. Dacă eşti bine pregătit, îţi va face plăcere să spui 
povestirea, iar copiii vor f i captivaţi.

Ef icienţa prezentării va f i determinată în mare măsură de dedicarea ta, de ardoarea ta pentru interesul misionar 
şi de pregătirea ta, ca învăţător.
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Capitolul 1
ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU A CIZMARULUI
Băieţelul de şase ani, William Carey, împreună cu cele două surori 
ale lui, erau entuziasmaţi. Tatăl lor primise o slujbă nouă, şi aveau să 
se mute. Din căsuţa ţesătorului, situată la capătul de jos al micuţului 
sat englezesc, ei aveau să se mute în clădirea şcolii, pe deal, pentru 
că tatăl avea să f ie noul învăţător, iar în acele zile – acum aproape 
două sute de ani – învăţătorul locuia în clădirea şcolii.

Interesat de natură

Imaginea 1-1

Lui William îi plăcea mult mai mult noua casă, pentru că aici avea o 
cameră a sa. În ea îi plăcea să adune gâze, păsări şi animale mici, şi 
f lori preferate. El străbătea câmpiile şi pădurile, pentru a colecţiona 
cât mai multe feluri din acestea. În curând, camera sa arăta ca o mică 
grădină botanică şi zoologică. Învăţase numele lor, şi ştia mai mult 
despre păsări, animale şi plante, decât oricine din sat. De aceea, când 
cineva dorea să ştie ceva despre o anumită f loare sau despre vreun 
animal, oamenii spuneau: „Du-te la Will Carey! El îţi va spune despre 
ele“. William era un băiat foarte curios, căruia îi plăcea natura.

Imaginea 1-2

Pe lângă faptul că era curios, William era şi perseverent. Odată a 
văzut un cuib într-un copac foarte înalt, în care era greu să se urce. 
El a spus: „După ce va pleca pasărea din el, trebuie să iau cuibul 
pentru colecţia mea.“

Când a încercat să-l ia, a căzut din copac şi s-a accidentat atât de 
grav, încât a trebuit să stea mai multe zile în pat. Când s-a însănătoşit, 
primul lucru pe care l-a făcut, a fost să se urce iar în copac, şi să 
ia cuibul. Când a arătat mamei sale cuibul, ea a fost surprinsă. A 
zâmbit, şi a spus: „Doar nu vrei să spui, Will, că te-ai urcat din nou 
în acel copac?“ „N-am putut să fac altfel, mamă. Într-adevăr, n-am 
putut. Când încep un lucru, trebuie să-l termin.“

Anii aceştia au fost plini de fericire pentru William. Dis-de-dimineaţă, 
păsărelele din cameră îl trezeau prin ciripitul lor vesel. El se scula, 
curăţa coliviile, le dădea apă proaspătă şi le aducea hrană. Fiecăreia 
îi aducea boabele, seminţele sau insectele care îi plăcea.

Imaginea 1-3

Dar când William a împlinit 12 ani, s-a produs o schimbare în viaţa 
sa. În acele timpuri, băieţii ajunşi la vârsta de 12 ani trebuiau să-şi 
aleagă o meserie. Trebuiau să înceapă să-şi câştige singuri existenţa. 
William ştia ce dorea să facă: să f ie grădinar. Îi plăcea să simtă 
pământul moale, maroniu, şi să îngrijească plantele pe care le sădise. 
Era convins că grădinăritul era meseria potrivită pentru el. 
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Dar nu a fost aşa. Până acum el îşi petrecuse timpul la şcoală şi cu 
animalele şi plantele pe care le îngrijea, dar nu a petrecut prea multe 
ore în vânt şi soare, iar a f i grădinar însemna să lucreze afară, zi de 
zi. De la vânt şi de la soare, pe faţa şi pe mâinile lui s-au format nişte 
răni foarte dureroase. Rănile îl dureau aşa de tare, încât nu putea nici 
să doarmă.

Dar, la fel ca atunci când a vrut să ia cuibul de pasăre, William nu 
s-a dat bătut. Era hotărât să devină grădinar. A continuat să lucreze 
încă doi ani, dar în cele din urmă a trebuit să renunţe. Nu mai putea 
continua, pentru că se îmbolnăvise. William era un băiat curajos şi 
hotărât, nu-i aşa? A renunţat la ceea ce a început? Credeţi că voi v-aţi 
f i putut păstra hotărârea atât de mult timp?

În tot timpul acesta, Dumnezeu avea privirile îndreptate asupra lui. Îi 
plăcea că William nu se descuraja uşor. Dumnezeu caută oameni care 
nu numai încep o lucrare, ci care lucrează din greu pentru a o termi-
na. De oameni ca aceştia are nevoie Dumnezeu pentru lucrarea Sa.

Însă grădinăritul a fost un lucru pe care William nu a putut să-l 
continue. Nu mai putea să lucreze la soare, oricât de mult ar f i dorit. 
„Acum ce să fac?“, se întreba el. „Cum o să-mi câştig existenţa? 
Să mă fac ţesător, aşa cum a fost tatăl meu, înainte de a deveni 
învăţător?“ Discutând împreună cu tatăl lui, au decis ca William 
să facă pantof i – să se facă cizmar. Aceasta era o meserie căutată. 
Aşa că tatăl lui s-a orientat spre un meşter bun. Aceasta însemna ca 
William să locuiască la el şi să lucreze cu el. Dl Carey a căutat un 
cizmar, care să facă pantof i buni, şi să f ie un învăţător bun pentru 
f iul său.

Ucenicul cizmar

Imaginea 1-4

Auziseră de un cizmar, numit Clarke Nichols, care locuia într-un oraş 
din apropiere. Acesta era locul potrivit pentru William. Va merge ca 
ucenic la dl Nichols. El avea paisprezece ani acum, şi trebuia să 
promită că va lucra şapte ani pentru dl Nichols. La început tatăl lui 
William avea să îi plătească dlui Nichols pentru faptul că acesta îl 
învăţa pe William, iar mai târziu, când William va învăţa să facă 
pantof i, îl va plăti dl Nichols, dar nu prea mult. Însemna că vor f i 
şapte ani lungi şi munca va f i grea. Dar William nu s-a descurajat.

Până acum William nu s-a gândit prea mult la Dumnezeu. Tatăl lui era 
creştin, dar el nu. Îi plăceau lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu, dar 
nu se gândea la Acela care crease toate lucrurile care îi plăceau lui.

Alături de Wiliam, la cizmar, era un alt băiat, John Warr, care şi el 
învăţa cum să facă pantof i. Dar, într-un fel, el era diferit de William. 
John înţelesese că el are nevoie de Domnul Isus ca Mântuitor, şi 
de aceea a crezut în El. John îi vorbea de multe ori lui William 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi despre Mântuitorul, Domnul Isus, 
încercând să-i arate lui William că şi el are nevoie de Mântuitorul 
Isus.
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William a văzut cât de fericit era John, pentru că îl avea în inimă pe  
Domnul Isus. Dar William nu credea că el are nevoie de un Mântuitor. 
Apoi s-a petrecut un fapt care i-a dovedit lui William că are o inimă 
păcătoasă, şi deci avea nevoie şi el de un Mântuitor.
Într-o zi, dl Nichols i-a dat nişte bani lui William, şi l-a trimis să 
cumpere ceva. Pentru că tot era la magazin, William şi-a cumpărat 
şi câteva lucruri pentru el. Dar lucrurile cumpărate au costat cu un 
şiling mai mult decât avea el. Aşa că a luat un şiling din banii dlui 
Nichols.
Când se întorcea pe drum, se tot gândea cum să rezolve problema 
banului pe care l-a luat. Ce să spună că s-a întâmplat? Apoi şi-a 
adus aminte că avea o monedă falsă – o monedă care arăta exact ca 
şilingul real care lipsea. Însă moneda era din cupru, nu din argint. 
Nu avea nicio valoare. A luat moneda lui fără valoare şi a pus-o între 
banii dlui Nichols. Spera că dl Nichols nu va observa.

Imaginea 1-5
Dar dl Nichols avea ochi ageri. El a văzut moneda falsă, şi a întrebat 
ce-i cu ea. Will a răspuns printr-o minciună. A spus că nu ştie. A 
pretins că moneda trebuie să f i fost împreună cu celelalte. Dar 
cizmarul sever a ştiut că William nu spune adevărul. El s-a mâniat. 
S-a uitat cu asprime la William. William şi-a plecat capul. Nu se 
simţise niciodată înainte aşa de ruşinat. El a văzut cât de rău a fost 
să înşele şi să-l mintă pe stăpânul lui, iar acum regreta. Desigur, s-a 
gândit el, „dl Nichols mă va trimite acasă; nu va ţine aici un băiat 
care l-a înşelat şi l-a minţit. Cât de mânios va f i tatăl meu – şi cât de 
trist!” Dar dl Nichols nu l-a trimis acasă, ci l-a iertat, şi i-a permis să 
rămână în continuare la el. 
William însă era foarte trist şi ruşinat, gândindu-se la ceea ce a făcut. 
Pentru prima dată şi-a dat seama cât de păcătos era înaintea lui 
Dumnezeu, care este sfânt şi perfect. Se simţea ca şi cum toată lumea 
din oraş ştia cât de rău fusese el. Voia să nu f ie văzut de nimeni şi 
nici el să nu vadă pe nimeni.

Tânărul schimbat
Imaginea 1-6
Acum William ştia sigur că avea nevoie de Domnul Isus ca Mân-
tuitor. Era gata să creadă în El. Numai Dumnezeu putea să-l ierte. 
Numai Dumnezeu putea să-i schimbe inima lui păcătoasă. El a 
crezut că Domnul Isus a murit pe cruce pentru el, şi că Dumnezeu 
îi iartă păcatele, datorită Domnului Isus. El s-a rugat şi I-a cerut 
Domnului Isus să f ie Mântuitorul lui. Şi din ziua aceea viaţa lui a 
fost schimbată.
Înainte, William era interesat doar de lucrurile pe care le-a făcut 
Dumnezeu. Acum voia să-L cunoască pe Dumnezeu, deoarece Îl 
iubea pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, Isus. A început să citească şi să 
studieze Biblia în orice moment liber. De asemenea, s-a hotărât să 
înveţe limbile în care a fost scrisă iniţial Biblia, şi a început cu limba 
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greacă. Nu i-a fost greu să facă aceasta, deoarece, încă de la vârsta 
de 12 ani el învăţase limba latină.

Atunci când nu făcea pantof i sau nu învăţa, spunea altora despre 
Domnul Isus. Primele două persoane cărora le-a mărturisit despre 
Domnul Isus au fost surorile lui. Cât de fericit a fost când a văzut că 
şi ele L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor!

La scurt timp după aceasta, dl Nichols a murit, iar William a trebuit 
să se mute. Deoarece mai avea încă mult de învăţat despre această 
meserie, s-a mutat la alt cizmar.

Imaginea 1-7

Dacă te gândeşti că William era foarte ocupat făcând pantof i şi 
studiind Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ai dreptate – aşa era. Dar în 
curând a trebuit să muncească şi mai mult. William s-a căsătorit şi 
a trebuit să câştige pentru a întreţine două persoane. Apoi a murit şi 
al doilea meşter. Nu era nimeni care să aibă grijă de soţia cizmarului 
şi de cei patru copii. Cine credeţi că i-a ajutat? Da, aveţi dreptate. 
William era bun şi generos. El a rămas acolo pentru a întreţine 
atelierul de încălţăminte, şi a ajuta la îngrijirea familiei meşterului 
său. Lucra foarte mult, dar cu toată sârguinţa sa, făcând pantof i, nu 
putea să câştige destui bani. Ce altceva mai putea să facă? Cum să 
câştige mai mulţi bani? I-a venit o idee: ar f i putut să deschidă o 
şcoală în sat, unde să predea seara. Mulţi adulţi, care nu au putut să 
înveţe în copilărie, vor dori să înveţe acum, şi ei îl vor plăti bucuroşi, 
ca el să-i înveţe. Aşa că a deschis o şcoală, care funcţiona seara. 

Acum William era mai ocupat ca oricând. Toată ziua făcea pantof i, 
seara preda lecţii la şcoală, şi noaptea mai găsea timp să studieze 
Cuvântul lui Dumnezeu. Se scula dis-de-dimineaţă, şi se culca noap-
tea târziu.

Imaginea 1-8

Într-o zi, cineva i-a împrumutat o carte pe care el dorea să o citească, 
numită Călătoriile căpitanului Cook. Cartea vorbea despre călătoriile 
acestui căpitan în ţări şi insule îndepărtate. Lui William îi plăcuse 
dintotdeauna geograf ia; la şcoală aceasta era materia lui favorită. 
Colegii obişnuiau să-l tachineze, şi l-au poreclit „Columb“. Şi, ca şi 
atunci, şi acum era la fel de interesat de geograf ie. De multe ori citea 
până noaptea târziu despre locurile extraordinare prin care trecuse 
căpitanul Cook.

În timp ce citea, William s-a întristat mult, deoarece a citit despre multe 
triburi şi popoare, care nu auziseră niciodată despre Mântuitorul. El 
s-a întrebat: „De ce nu pot şi aceşti oameni să audă despre Domnul 
Isus? De ce nu se grăbeşte nimeni să le ducă Vestea Bună despre 
Domnul Isus?“

Aceşti oameni săraci erau pierduţi, şi căpitanul Cook scrisese că 
nimeni nu va merge vreodată în acele ţări îndepărtate, pentru a 
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predica Evanghelia. În carte se vorbea despre faptul că mulţi oameni 
mergeau acolo să se îmbogăţească. Alţii mergeau pentru a deveni 
oameni renumiţi. Dar era sigur că nimeni nu mergea să le spună 
despre Domnul Isus. Aceasta îl făcea pe William să f ie aşa de trist în 
timp ce lucra!

Avea Căpitanul Cook dreptate? Nu, desigur nu. Mulţi misionari 
plecaseră pentru Isus în diferite locuri îndepărtate. Dar în timpul 
acela erau puţini misionari. Se părea că acel căpitan avea dreptate. 
William s-a gândit la toţi oamenii care aveau nevoie să audă că 
păcatele lor pot să f ie iertate. El dorea ca ei să poată auzi Evanghelia. 
William ştia că el nu poate să meargă. Tot ce putea să facă, era să 
se gândească la ei, să citească despre ei şi să se roage pentru ei. Cel 
puţin aşa se gândea William, că acestea sunt singurele lucruri pe care 
poate să le facă pentru ei, şi aceasta a şi făcut. S-a rugat în f iecare zi 
pentru oamenii care nu au auzit despre Mântuitorul.

Dar băiatul, căruia din copilărie i-a plăcut natura, şi era aşa de 
hotărât să ducă la bun sfârşit tot ce începea, devenise acum un bărbat 
care aparţinea lui Dumnezeu. Ce plan credeţi că ar f i putut să aibă 
Dumnezeu pentru William Carey? Data viitoare vom auzi despre 
câteva surprize din viaţa acestui bărbat, care dorea ca şi alţii să audă 
despre Domnul Isus, Cel care poate să-i mântuiască de păcatele lor.

Capitolul 2
POVARA PREDICATORULUI

Vreau să-ţi pun câteva întrebări la care să răspunzi în inima ta. Crezi 
în Domnul Isus ca Mântuitor? Crezi că El este singurul care poate 
ierta păcatele oamenilor? Îţi pasă că mulţi copii şi adulţi, nu ştiu 
despre Domnul Isus? Ei sunt pierduţi în păcat. Nu cunosc calea spre 
cer. Ţi-ar plăcea să participi şi tu la această lucrare plăcută, şi să spui 
oamenilor despre Isus? 

Cizmarul cel ocupat

Data trecută am auzit cum un băiat sărac, cizmar, William Carey, a 
descoperit că el avea nevoie de Mântuitorul. Am auzit că el a crezut 
în Domnul Isus, şi a dorit să spună şi altora despre El. Ce om fericit 
şi ocupat a devenit William! Amintiţi-vă: el trebuia să facă pantof i 
în timpul zilei, iar seara să predea lecţii, pentru a-şi câştiga existenţa. 
Cine poate să ne spună ce a mai făcut el? În f iecare clipă liberă, 
William studia. Mintea şi inima lui William erau înfometate după 
învăţătură. Pe masa lui de lucru se găsea întotdeauna o carte. În timp 
ce lucra, el şi studia. A studiat Biblia, limba greacă, ebraică, latină 
şi tot ce mai putea. Dorea să înveţe cât mai mult, pentru a-I sluji cât 
mai bine Mântuitorului.

Oamenii din sat au observat că, deşi cizmarul şi învăţătorul lor era 
aşa de ocupat, el iubea şi studia Cuvântul lui Dumnezeu atât de mult! 
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Unii dintre ei l-au rugat să-i înveţe duminica în biserică. În curând, 
alte sate au auzit despre el şi i-au cerut să vină şi să le predice şi 
lor. Cu multă bucurie, William parcurgea mulţi kilometri până la 
bisericuţele din satele învecinate. Vară sau iarnă, pe ploaie, zăpadă 
sau sub razele dogoritoare ale soarelui, el mergea şi predica. Nimic 
nu-l făcea mai fericit decât să predice Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
spună altora despre Isus.

Imaginea 2-1

Totuşi William era adesea întristat. În timp ce studia geograf ia, a 
făcut un glob din bucăţi de piele de diferite culori. A lipit mai multe 
foi de hârtie împreună, şi a desenat şi o hartă mare cu ţările din lume. 
A agăţat această hartă pe perete, lângă masa lui de lucru. Pe ea a 
scris câţi oameni locuiesc în f iecare ţară, ce limbă vorbesc şi la ce 
dumnezei se închină.

De f iecare dată când tânărul cizmar privea la acea hartă, se întrista. 
În 99 de ţări de pe globul pământesc oamenii se închinau la idoli, 
în loc să se închine singurului Dumnezeu adevărat. În 53 de ţări oa-
menii erau musulmani. Nici aceştia nu credeau în Domnul Isus.

Când William se gândea la milioanele de oameni pierduţi în păcat, 
adesea i se umpleau ochii de lacrimi. De multe ori, în timp ce se uita 
pe hartă, lacrimile i se rostogoleau pe obraji. Inima lui era îndurerată. 
Dar ce putea să facă un cizmar sărac? Nu putea decât să se roage 
zilnic pentru toţi aceşti oameni.

William îşi continua lucrul, învăţa, predica, studia şi se ruga. Do-
rea atât de mult să-şi petreacă tot timpul studiind şi predicând, dar 
trebuia să facă pantof i, pentru a putea trăi. Un om credea că este o 
nebunie din partea lui, să dorească să predice, şi i-a spus: „Mai bine 
ţi-ai vedea de treaba ta!“

„Treaba mea“, i-a răspuns William, „este să lucrez pentru Dumnezeu. 
Eu fac şi repar pantof i, doar ca să-mi plătesc cheltuielile.“

Imaginea 2-2

Un alt om, pentru care William făcea pantof i, a fost mult mai înţelept 
şi generos. Într-o zi, când William i-a dus acestui om o sacoşă cu 
pantof i, el l-a întrebat: „Cât câştigi într-o săptămână, făcând pantof i?“ 
„Aproape 9 sau 10 şilingi, dle“, a răspuns William. Ochii omului au 
clipit repede, străbătuţi de o idee fericită. „Ştii, vreau să-ţi spun ceva. 
Nu va trebui să mai faci pantof i pentru mine.“ William l-a privit 
surprins. Omul a zâmbit: „Du-te să studiezi şi să predici. Am să te 
plătesc săptămânal cu 10 şilingi.“

Fericitul cizmar a mulţumit călduros atât omului, cât şi lui Dumnezeu. 
Ştia că Dumnezeu a pus în inima acestui om gândul să-l ajute. Acum 
avea timp să studieze şi să slujească lui Dumnezeu cu tot timpul lui. 
Şi aşa a făcut.
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Tânărul predicator

Dar în timp ce predica, William nu putea să uite de toţi oamenii din 
alte ţări, care nu aveau pe nimeni care să le spună despre Domnul  
Isus, şi nici biserici. Dacă ar f i putut să-i ajute! A vorbit cu prietenii 
lui predicatori despre aceşti oameni. „Trebuie să facem ceva pentru 
oamenii păgâni“, spunea William. Dar toţi predicatorii erau mai în 
vârstă decât el. Se gândeau că el este doar un tânăr entuziast, cu idei 
măreţe. Nu au acordat prea multă atenţie spuselor lui. Ori de câte ori 
avea şansa, William spunea: „Trebuie să trimitem misionari în ţările 
care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu.“

Într-o zi, la o întrunire a predicatorilor, conducătorul întrunirii a în-
trebat: „Avem de discutat vreo problemă deosebită?“

Imaginea 2-3

William s-a ridicat cât era de înalt, şi a spus: „Domnilor, Domnul 
Isus a spus: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură!“ Haideţi să vorbim despre aceste cuvinte ale Domnu-
lui. Nu credeţi oare că Domnul S-a adresat ucenicilor lui şi nouă să 
predicăm Evanghelia în orice ţară?“ William spera că şi predicatorii 
îşi vor da seama că Isus Hristos a dorit ca f iecare dintre noi să ajute 
la a spune oamenilor de oriunde despre El.

Imaginea 2-4

Conducătorul întrunirii nu a fost mulţumit. El a spus aspru: „Stai jos, 
tinere! Stai jos! Dacă Dumnezeu vrea să-i întoarcă pe păgâni la El, o 
va face fără ajutorul nostru.“

Întristat, William s-a aşezat. Predicatorii nu au înţeles! Dumnezeu 
dorea ca f iecare om din lume să audă că Domnul Isus este Fiul Său 
şi singurul Mântuitor. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca ORICINE crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Dar cum ar putea oamenii 
să cunoască acest adevăr, dacă nu au Biblii şi nu le spune nimeni?

„Ce pot să fac eu?“, s-a întrebat William. „Cum pot să-i ajut pe 
creştini să vadă că ei trebuie să trimită misionari în alte ţări?“ El s-a 
gândit, s-a rugat, a predicat şi a vorbit despre aceasta cu oricine voia 
să-l asculte. În f inal, un om pe care l-a întâlnit, a spus: „Ei bine, de 
ce nu scrii un mesaj, ca să arăţi de ce trebuie să trimitem misionari 
în locurile îndepărtate? Tipăreşte acest mesaj, şi dă-l oamenilor din 
biserici să-l citească.“

„Mi-ar plăcea să fac acest lucru“, a răspuns William, „dar nu cred 
că pot să-l scriu destul de bine. Pe lângă aceasta, nu-mi permit să 
plătesc pentru tipărire.“

„Tu scrie doar acest mesaj“, a spus omul, „şi eu îţi voi da bani ca să-l 
tipăreşti.“ Atunci William şi-a dat seama că Dumnezeu dorea ca El 
să scrie acest mesaj. Dumnezeu a trimis un alt prieten ca să-l ajute.
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Imaginea 2-5

William a studiat din răsputeri, s-a rugat mult, s-a gândit mult, apoi 
s-a apucat de scris. A scris despre toate ţările şi insulele din lume. A 
scris despre milioanele de oameni care nu aveau pe nimeni care să le 
vorbească despre Isus.

În cele din urmă, mesajul lui a fost scris, tipărit şi distribuit în bi-
serici. Îl vor citi oamenii? Vor vedea ce doreşte Dumnezeu să facă 
ei? William se ruga f ierbinte, ca ei să vadă aceasta. Şi mulţi dintre ei 
au văzut. Au început să f ie îngrijoraţi de mulţimea oamenilor care nu 
au auzit niciodată despre singura cale spre mântuire.

Începutul misiunii

În perioada aceea, predicatorul l-a invitat pe William să le vorbească 
la una din întrunirile lor. William a studiat Biblia, şi L-a rugat pe 
Dumnezeu să-i arate ce trebuie să spună.

Imaginea 2-6

S-a ridicat în faţa predicatorilor, şi a predicat din toată inima. A spus 
că Dumnezeu doreşte ca f iecare dintre ei să ducă Vestea Bună a dra-
gostei lui Dumnezeu la oamenii din f iecare ţară. „Dumnezeu este 
credincios“, a spus el. „El ne va ajuta să facem această lucrare pen-
tru El. Trebuie să aşteptăm lucruri mari de la Dumnezeu. Trebuie să 
îndrăznim lucruri mari pentru El.“

O linişte mare s-a aşternut peste sala unde erau strânşi. Predicatorii 
ascultaseră atenţi, şi au rămas impresionaţi. Mai mult ca sigur, s-a 
gândit William, acum ei vor trece la acţiune, pentru a duce Cuvântul 
lui Dumnezeu celor ce au nevoie de El. Dar ei nu au făcut nimic. Ei 
nu puteau să creadă că un grup mic de predicatori, dintr-un sat sărac, 
ar putea să-i ajute pe păgânii din alte ţări. Au început să vorbească 
despre alte lucruri, şi s-au pregătit să meargă acasă.

Imaginea 2-7

William era aşa de dezamăgit, încât s-a gândit că nu va mai putea să 
suporte. A apucat braţul prietenului lui, Andrew Fuller, şi a strigat 
tremurând: „Dle, nu o să se facă nimic?“

În momentul acela s-a întâmplat ceva deosebit. Dintr-odată, şi dl 
Fuller a ştiut că Dumnezeu dorea ca ei să facă ceva. El s-a ridicat 
împreună cu William, şi a început să insiste în faţa celorlalţi, să 
se gândească ce ar dori Dumnezeu să facă pentru a-i ajuta pe cei 
pierduţi. În cele din urmă, predicatorii au decis înf iinţarea unei socie-
tăţi misionare. „Bisericile lor”, au spus ei, „vor trimite misionari.” 
Acum, tristeţea lui William s-a transformat în bucurie. Dumnezeu a 
răspuns rugăciunilor sale.

Dar cine va dori să f ie primul lor misionar? Şi în ce ţară ar trebui 
să-l trimită? Predicatorii auziseră de un medic creştin, numit John 
Thomas, care fusese în India. L-au rugat pe doctorul Thomas să vină 
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să le vorbească despre această ţară. Şi el a venit. El le-a vorbit des-
pre marile nevoi ale milioanelor de oameni săraci, bărbaţi şi femei, 
băieţi şi fete, care nu au auzit niciodată despre Isus. „Mai mult ca 
orice, doresc să mă întorc în India“, a spus el, „dar am nevoie de un 
misionar care să mă însoţească.“

William s-a tras la marginea scaunului. Inima lui era plină de durere 
pentru acei oameni care nu-L cunoşteau pe Dumnezeu. I s-au umplut 
ochii de lacrimi. „Cum aş dori să merg“, se gândea el. Atunci parcă 
a auzit vocea lui Dumnezeu, care îi spunea: „Chiar acesta este lu-
crul pe care doresc să-l faci.“

Cu faţa strălucind de bucurie, William s-a ridicat în picioare, în mij-
locul întrunirii, şi a spus: „Eu voi merge cu doctorul Thomas.“ Doc-
torul Thomas s-a ridicat şi l-a îmbrăţişat cu putere pe William, care 
era aşa de surprins. Şi predicatorii erau fericiţi. Eu şi-au dat seama că 
era voia lui Dumnezeu ca William să f ie misionarul lor.

Imaginea 2-8

A doua zi au ţinut un serviciu special. Predicatorii şi-au pus mâinile 
pe capul lui William, şi s-au rugat pentru el. Ei au promis că nu vor 
uita niciodată să se roage pentru el şi să-l ajute, atât timp cât trăiesc.

Astfel William Carey, care a fost un biet cizmar de la sat, a fost ales 
ca primul misionar, trimis din Anglia în India. Despre călătoria lui 
lungă, periculoasă pe ocean, şi despre lucrurile ciudate pe care le-a 
văzut în ţara aceea mare şi misterioasă veţi auzi în lecţia următoare.

Capitolul 3
CĂLĂTORIA MISIONARULUI

Oare de ce curgeau lacrimi pe obrajii lui William Carey, atunci când 
privea harta lumii? Aţi fost vreodată trişti pentru milioanele de copii, 
bărbaţi şi femei care nu-L cunosc pe Domnul Isus? 

Dacă Dumnezeu ţi-ar cere să lucrezi pentru El în altă ţară, ce ai 
spune? Cum te-ai simţi?

William Carey era bucuros, şi se mira de bunătatea pe care i-o arătase 
Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Tocmai el să meargă ca misionar 
în India! Parcă era prea frumos, ca să f ie adevărat. Niciodată nu 
fusese mai fericit.

Dar nu toţi erau aşa de fericiţi cum era el. Tatăl lui William s-a gândit 
că el şi-a pierdut mintea. Soţia lui i-a spus că în niciun caz ea nu îl 
va însoţi în această lucrare, iar oamenii din biserică îl iubeau aşa 
de mult, că nu doreau ca el să plece. Aceste lucruri l-au întristat şi 
l-au tulburat pe William. Dar el a răspuns hotărât: „Este voia lui 
Dumnezeu, nu pot să nu ascult. Trebuie să plec.“
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Călătoria periculoasă

Imaginea 3-1

Câteva luni mai târziu, William s-a îmbarcat pe un vapor care pleca 
spre India. Inima lui era plină de mulţumire la adresa lui Dumnezeu, 
căci nu plecase singur. Alături de el erau soţia, copiii şi doctorul 
Thomas. Dumnezeu dăruise soţiei lui bunăvoinţă şi bucurie să 
meargă cu el. Şi Dumnezeu i-a făcut pe oamenii din biserica lor să se 
bucure că pastorul lor putea să meargă să predice la acei oameni care 
nu auziseră niciodată despre Domnul Isus. Ei s-au rugat pentru el, şi 
f iecare băiat, fată, bărbat sau femeie economisea orice bănuţ, pentru 
a ajuta la plătirea călătoriei scumpe. L-au ajutat şi alte biserici. 

A fost o zi fericită pentru William, când a plecat spre India. Era 
entuziasmat şi încântat. Cu greu îi venea să creadă că într-adevăr 
pleca.

Imaginea 3-2

Încet, vaporul se îndepărta de coasta Angliei, şi pătrundea tot mai 
mult în ocean. Astfel a început o călătorie lungă şi foarte periculoasă. 
Zi de zi, săptămână de săptămână, vaporul plutea spre ţintă. (Arată 
pe harta din interiorul coperţii din spate a planşelor, ruta pe care au 
mers în jurul Africii.) De multe ori au trecut prin furtuni mari, când 
oceanul devenea cenuşiu şi zbuciumat. Într-o astfel de furtună, un 
val cât un munte a inundat vaporul, ceea ce a cauzat foarte mari 
avarii. Unsprezece zile le-au trebuit marinarilor ca să repare avariile 
produse. În alte rânduri, vânturile puternice şi curenţii oceanici au 
făcut chiar ca vaporul să meargă înapoi. O lună întreagă, aproape că 
nu au avansat deloc.

Ce credeţi că făcea William la bordul vaporului, în aceste săptămâni 
şi luni? Credeţi că stătea pe punte şi se odihnea? Nu, William nu 
făcea aşa. El studia ore în şir limba bengali, una din limbile Indiei. 
Muncea din greu împreună cu doctorul Thomas pentru traducerea 
Bibliei în această limbă. Oamenii din India aveau nevoie de Cuvântul 
lui Dumnezeu în propria lor limbă.

Imaginea 3-3

Când William nu studia sau nu ajuta la traducerea Bibliei, el ţinea 
ore biblice pentru ceilalţi oameni de pe vapor. Duminicile ţinea 
servicii divine pentru ei. Era bucuria vieţii sale de a spune şi la alţii 
despre Domnul Isus. Acasă, pe ocean sau oriunde se af la, William 
era un misionar. La fel ca el, şi noi putem să f im misionari acolo 
unde suntem.

Sosirea în India

În cele din urmă, după 5 luni, vaporul a ajuns într-un port din India. 
Toţi cei care se af lau pe vapor s-au aliniat lângă balustradă, urmărind 
ce se întâmplă. Copiii entuziasmaţi săreau în sus şi în jos. Adulţii 
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zâmbeau şi se bucurau. Şi William Îi mulţumea lui Dumnezeu că au 
ajuns cu bine, după o călătorie de peste 24.000 de km, din Anglia 
până în India.

Când William şi familia lui au coborât din vapor, s-au uitat în jur, la 
toţi acei oameni cu pielea de culoare închisă, îmbrăcaţi în alb. El a 
fost copleşit de o mare dragoste pentru ei. Abia aştepta ziua când va 
putea să înceapă să spună acestor oameni despre Domnul Isus.

Dar primul lucru pe care William a trebuit să-l facă în noua ţară, era 
să găsească o casă pentru familia lui. Unde să o găsească? Nu ştia 
unde să o caute. Şi din momentul acela se părea că totul merge din 
rău în mai rău. Doamna Carey şi unul dintre copii s-au îmbolnăvit. 
Mâncarea şi toate celelalte lucruri de care aveau nevoie erau foarte 
scumpe. Şi, înainte ca să-şi dea seama, banii s-au terminat. Au auzit 
de o casă în care puteau să se mute, dar, când au ajuns acolo, cineva 
se mutase deja înaintea lor în ea. Ce puteau să facă? Erau într-o ţară 
ciudată, fără casă, fără hrană şi fără bani. Ce ai f i făcut tu în locul 
lor? William s-a rugat, şi a avut încrederea că Dumnezeu le va purta 
de grijă. 

Imaginea 3-4

Şi Dumnezeu le-a purtat de grijă. Când nu mai ştiau ce să facă, 
Dumnezeu a trimis pe cineva să-i ajute: un englez prietenos, care, cu 
o puşcă pe umăr, se plimba cu câinele lui. El a fost foarte surprins să 
vadă alţi englezi în partea aceea a Indiei. El s-a oprit să vorbească cu 
ei şi i-a invitat la el acasă. „Veniţi cu mine!“, a spus el. „Aveţi nevoie 
de un loc unde să staţi, iar eu am o casă mare, cu multe camere. Mă 
simt onorat să f iţi musaf irii mei, pentru cât timp veţi dori.“

Au rămas în casa englezului, până când doamna Carey şi copilul s-au 
însănătoşit, şi până au găsit o locuinţă şi au avut ceva bani. William 
I-a mulţumit lui Dumnezeu din nou pentru purtarea Lui de grijă plină 
de dragoste.

Prima impresie

În curând William era preocupat cu munca şi cu cunoaşterea tot mai 
bună a Indiei. I se părea că oriunde priveşte, vede numai oameni. Nu 
văzuse niciodată aşa de mulţi oameni. Această ţară era înţesată cu 
oameni. Erau mii – milioane de oameni! Mulţi dintre ei erau săraci, 
f lămânzi şi chiar muritori de foame. Mulţi erau bolnavi sau şchiopi 
sau orbi. Mulţi erau cerşetori, îmbrăcaţi în zdrenţe. Dar cel mai rău 
dintre toate, era faptul că ei nu cunoşteau calea mântuirii. Cea mai 
mare dorinţă a lui William era să le spună despre calea către cer.

Imaginea 3-5

Nu numai că oriunde privea William erau mulţimi de oameni, dar 
peste tot erau înşiraţi idoli urâcioşi – în case, de-a lungul străzilor, 
pe altare şi în temple. William privea trist, când oamenii se aplecau 
până la pământ şi se închinau idolilor. I-a văzut rugându-se la f iguri 
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ciudate, făcute din lemn sau piatră. El ofta. Dacă ar putea să le spună 
despre singurul, adevăratul Dumnezeu. Trebuia să înveţe cât mai 
repede limba aceea grea a oamenilor de aici. El a studiat şi iar a 
studiat.

Imaginea 3-6 (omite această imagine dacă ai copii foarte mici în grup)

Dar William a văzut alte privelişti ciudate, care i-au îndurerat şi 
mai mult inima. Într-o zi a văzut un bărbat care avea în piele nişte 
cârlige ascuţite. Aceste cârlige din pielea lui erau legate de o sfoară. 
Omul era tras în sus de sfoara aceea, către o prăjină, şi acolo era 
învârtit într-un cerc mare. Bietul om credea că îi va mulţumi pe zei, 
chinuindu-şi trupul în acest fel. El credea că toate acestea îi vor face 
să-l trateze cu bunătate. El nu ştia despre Fiul plin de dragoste al lui 
Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, ca noi să nu mai 
suferim din cauza lor.

Imaginea 3-7

Într-o altă zi, William a văzut un lucru pe care nu l-a uitat niciodată. 
A văzut un aşa numit sati. În India, când murea un bărbat, trupul lui 
era luat şi ars. Mulţi oameni credeau că soţia unui bărbat trebuie să 
f ie arsă de vie, alături de trupul mort al soţului ei. În felul acesta, 
se gândeau ei, ea poate să meargă împreună cu soţul ei în viaţa 
viitoare.

Când William a văzut un grup de oameni care se pregăteau să ardă de 
viu o femeie, împreună cu trupul soţului ei, s-a hotărât să-i oprească. 
A vorbit cu oamenii şi i-a implorat să nu facă aceasta. Dar oamenii 
nu l-au ascultat. Ei au continuat, deoarece credeau în ceea ce făceau. 
William s-a cutremurat, şi a plecat. Nu putea suporta să vadă o 
femeie arzând. El s-a gândit: „Dacă ar cunoaşte pe Acela care le-ar 
putea ierta păcatele, şi care le-ar putea dărui viaţa veşnică, atunci 
viaţa lor ar f i schimbată. Voi face tot ce pot, pentru a-i ajuta să-L 
cunoască pe Domnul Isus şi creadă în El. De asemenea, voi face tot 
ce pot pentru a-i împiedica să mai ardă soţiile celor care mor“.

Începutul lucrării

Imediat ce William a ştiut să vorbească destul de bine limba bengali, 
a încercat să le spună indienilor despre minunatul Mântuitor, care 
Şi-a dat viaţa, ca să-i salveze pe păcătoşi.

Indienii ştiau că misionarul îi iubeşte. El era prietenos cu ei, le dădea 
medicamente şi-i ajuta când erau bolnavi. Îşi împărţea mâncarea cu 
cei f lămânzi. Deschisese o şcoală pentru copiii lor. El nu-i înşela, aşa 
cum ei şi stăpânii lor se înşelau unii pe alţii. Băieţii şi fetele, bărbaţii 
şi femeile se adunau bucuroşi în jurul lui. Ei îl ascultau cu atenţie 
atunci când le vorbea despre singurul Dumnezeu adevărat şi despre 
Fiul Său, Isus. William era încântat. Era sigur că în curând mulţi vor 
crede în Isus.
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Dar n-au făcut aceasta, nici măcar unul! Se părea că nu înţeleg. Sau 
poate le era teamă de ceea ce vor face sau ce vor crede vecinii lor, 
dacă ei vor deveni creştini. Le plăcea să audă despre această cale 
nouă, dar totuşi mergeau mai departe pe vechile lor căi păcătoase. 

Imaginea 3-8

De-a lungul cărărilor înguste, străjuite de palmieri, printre câmpuri 
verzi de orez, William mergea kilometri întregi, de la un sat la altul 
şi, plin de dragoste, predica şi îi învăţa pe oameni Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar pretutindeni întâmpina aceeaşi atitudine. Indienii 
doreau să asculte despre Domnul Isus, dar nu credeau în El. În unele 
zile, William venea acasă foarte obosit şi descurajat. Atunci se aşeza 
pe genunchi şi se ruga pentru aceşti oameni, a căror inimă era aşa 
de întunecată de păcat. Uneori lucra pentru puţin timp în grădina 
liniştită, pe care el şi-o plantase. Era un loc minunat, plin cu f lori 
încântătoare, parfumate, plante sau pomi cu frunze şi fructe exotice, 
pe care le-a adus din călătoriile sale. El se relaxa, în timp ce lucra în 
mijlocul plantelor verzi şi al pomilor cu umbră răcoritoare.

În camera sa, William lucra ore îndelungate la traducerea Bibliei 
în limba bengali. Adesea lucra până noaptea târziu, la lumina unei 
lumânări pâlpâitoare. Ştia că niciodată nu vor f i destui misionari 
pentru a spune tuturor oamenilor din India Vestea Bună despre Isus. 
Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar putea f i tradus, însemna că vor 
f i tipărite milioane de exemplare, iar atunci mulţi oameni vor putea 
să citească Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei înşişi.

Cu multă răbdare, el lucra, se ruga şi traducea. Un an, doi, trei, patru, 
cinci ani. În tot acest timp, niciun indian nu a arătat că într-adevăr 
a crezut în Domnul Isus, ca să-l mântuiască. Ce descurajant! Ce aţi 
f i făcut voi, dacă aţi f i fost în situaţia lui William. Ce credeţi că a 
făcut el? Oare a vrut el să renunţe? Nu William! El a spus: „Este cea 
mai mare onoare să lucrez pentru Dumnezeu. Nu voi renunţa pentru 
nimic în lume la lucrarea Lui. Dumnezeu este credincios şi plin de 
putere. Ceea ce începe, nu va lăsa neterminat.“

William ştia că era voia lui Dumnezeu ca indienii să audă Evanghelia 
şi să devină copiii Săi. El s-a încrezut în Dumnezeu, atunci când se 
părea că nimeni nu va crede. Şi Dumnezeu nu l-a dezamăgit.

Vă întrebaţi cum a răspuns Dumnezeu rugăciunilor lui William şi  
cum i-a răsplătit credinţa? Data viitoare vom auzi despre câteva 
lucruri extraordinare care s-au întâmplat în India.

GLOSAR: 
Bengali – limba vorbită în Bengal
sati – obiceiul arderii văduvelor
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Capitolul 4
SCOPUL TRADUCĂTORULUI

Ar f i trebuit William Carey să renunţe la a predica, dacă niciun indian 
nu părea să creadă în Isus? De ce da sau de ce nu?
De ce ar trebui ca noi să continuăm, chiar şi atunci când lucrarea lui 
Dumnezeu este grea?
Care a spus William că este cea mai mare onoare?

Prima traducere

Să presupunem că aţi începe să copiaţi cu mâna toată Biblia. Cât timp 
credeţi că v-ar trebui? Dar să presupunem că ar trebui să traduceţi 
cuvintele într-o altă limbă, şi apoi să le scrieţi. Tocmai acest lucru 
îl făcea William Carey. Când nu era ocupat cu predicarea sau cu 
lucrul pe plantaţia unde locuia, traducea Biblia. Era o muncă înceată, 
grea.

Imaginea 4-1

Ore îndelungate, Carey stătea împreună cu panditul (un învăţat 
indian), aplecaţi deasupra mesei de lucru, şi încercau să găsească 
cuvintele cele mai potrivite pentru exprimarea exactă a Cuvântului 
lui Dumnezeu. William scria un verset sau o pagină în bengali, 
şi panditul o citea. Dacă nu era corect, Carey făcea modif icările 
necesare şi o scria din nou.

Au trecut zile, săptămâni, luni şi ani. Cu multă grijă, William păstra 
paginile cu literele şi cuvintele şerpuitoare ale limbii bengali. 
Grămada de pagini creştea tot mereu, până a ajuns la mii de pagini, 
toate scrise citeţ de mâna lui William.

Cinci ani şi jumătate a durat traducerea celei mai mari părţi din Biblie 
în bengali! Credeţi că aţi avea puterea şi dorinţa să lucraţi atâta timp 
pentru a da şi altora Cuvântul lui Dumnezeu? Carey a făcut bucuros 
acest lucru. Era fericit că prima traducere era aproape terminată. Dar 
mai era o altă muncă uriaşă de făcut. Trebuia să f ie tipărită. Cum şi 
unde să tipărească traducerea terminată? În toată India existau doar 
câţiva tipograf i şi câteva tipograf ii. William s-a rugat şi a crezut că 
Dumnezeu îi va arăta ce trebuie să facă.

Şi, deoarece lui Dumnezeu Îi place să răspundă rugăciunilor copii-
lor Săi, Dumnezeu a răspuns în mod minunat rugăciunilor lui 
William. Cu puţin timp înainte, o presă de tipărit rudimentară, din 
lemn, a fost adusă din Anglia în India. Şi era de vânzare! William era 
entuziasmat. Este exact lucrul de care am nevoie, s-a gândit el. El 
nu ştia, dar Dumnezeu pusese în inima unui prieten generos gândul 
de a cumpăra presa şi de a i-o dărui lui. Carey era peste măsură de 
încântat şi mulţumit. Din nou, Dumnezeu S-a îngrijit exact de ceea 
ce-i trebuia.
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Imaginea 4-2

Împreună cu un alt bărbat, William a pregătit presa de tipărit pentru 
începerea tipăririi. Indienii erau curioşi, deoarece nu mai văzuseră o 
asemenea maşină niciodată. Se uitau miraţi la ea, şi se întrebau ce 
poate f i. Când au văzut cât de încântat era William de acest obiect, 
au spus: „Uite ce fericit îl face pe Sahib, trebuie să f ie idolul lui“.

Carey zâmbea. Le-a explicat că presa aceea îi va ajuta pe oameni să-şi
dea seama cât de rău este să te închini la idoli. Cu ea se vor tipări 
cuvintele singurului şi adevăratului Dumnezeu, astfel ca oamenii 
să-L cunoască.

Noile ajutoare

Cine va pune în funcţiune presa de tipărit? Oare va da Dumnezeu 
presă şi va uita de tipograf? William nu putea să creadă aşa ceva, şi 
aştepta ca Dumnezeu să trimită şi tipograful. Şi chiar după ce presa 
de tipărit a fost dată lui Carey, un prieten tipograf din Anglia i-a scris: 
„Dragă dle Carey ... În primăvară mă voi îmbarca pe vapor şi voi veni 
în India, ca să vă ajut în lucrarea lui Dumnezeu ... În inima mea este 
această dorinţă de a trăi, a lucra şi a muri alături de dumneavoastră. 
Fie ca Dumnezeu să mă facă credincios, răbdător, curajos, şi să mă 
pregătească pentru această slujbă“. Semnat, William Ward.

Ce noutăţi îmbucurătoare! Dar mai erau multe altele. Cu acelaşi vapor 
aveau să ajungă alte trei familii de misionari. William a mulţumit 
Tatălui din ceruri pentru traducere, presă, tipograf şi ajutoare!

Imaginea 4-3

Imaginaţi-vă bucuria lui Carey, când a urat bun venit tipografului 
şi noilor misionari! Dumnezeu îi trimisese pe aceşti oameni, ca să 
lucreze împreună cu el în India. Şi William se bucura, la gândul că 
de acum încolo vor putea realiza mult mai mult. În primul rând, el şi 
misionarii au căutat un loc unde să poată să locuiască şi să lucreze 
împreună. Nu după mult timp au găsit o casă mare, pe malul unui 
râu, lângă zgomotosul oraş Serampore. Acolo au instalat tipograf ia, 
în care urma să f ie tipărit Cuvântul lui Dumnezeu în bengaleză şi în 
alte dialecte indiene. Au înf iinţat şi o şcoală pentru băieţi şi fete. Şi 
mergeau să predice în oraş şi în multe sate din jur. Pentru William, 
acestea erau zile ocupate şi fericite.

Apoi s-a întâmplat un lucru şi mai minunat: un guru hindus, învăţător 
religios, numit Krishna Pali, a crezut în Isus şi a fost botezat. După 
7 ani, un indian a devenit creştin. Şi în scurt timp au făcut şi alţii 
lucrul acesta. Krishna Pali şi-a învăţat soţia, pe cumnata sa şi pe un 
prieten, despre tot ceea ce ştia el despre Isus. Şi aceştia au crezut în 
El, şi s-au botezat. În inimile misionarilor şi în căminele lor răsuna 
mereu bucuria lor.
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Imaginea 4-4

Dar unii dintre vecinii lui Krishna Pali şi rudele lui s-au înfuriat, 
pentru faptul că acesta devenise creştin. Mulţimile îl înconjurau pe 
stradă şi-l porecleau în tot felul. Ei l-au dat afară din casă, l-au bătut, 
şi au răpit pe una din f iicele lui. Plănuiseră chiar să-l omoare, dar 
guvernatorul, auzind de planul lor, a trimis o gardă, să-l păzească pe 
el şi pe familia lui.

Vecinii lui Krishna Pali se mirau. Nimic din ceea ce i-au făcut, nu 
a putut să-i schimbe hotărârea. Au văzut că Domnul Isus, pe care 
Îl iubea şi în care a crezut, a făcut din el un om bucuros, blând şi 
curajos. Au început să-i asculte învăţăturile din Evanghelie, şi unii 
dintre ei au devenit şi ei creştini.

Cuvântul lui Dumnezeu aduce roadă

Ca bucuria lui William să f ie deplină, la câteva luni, după ce 
Krishna Pali a devenit creştin, a fost tipărit primul Nou Testament 
în bengaleză. Plin de recunoştinţă, el l-a dus în micuţa capelă. 
Misionarii şi creştinii indieni I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru 
el. L-au rugat pe Dumnezeu să binecuvânteze Noile Testamente care 
aveau să le tipărească. S-au rugat ca El să-i ajute pe cei care le vor 
citi, să înţeleagă şi să creadă ceea ce citesc.

Imaginea 4-5

Oriunde mergeau, William, Krishna Pal şi misionarii au început să 
împartă preţioasa carte. Nu dădeau testamentele oricui, pentru că 
mulţi indieni nu ştiau să citească. Înainte de a da cartea, întrebau: 
„Ştii să citeşti?“

Dacă indianul spunea: „Nu, Sahib“, atunci ei îl întrebau: „Ştie cineva 
din satul tău să citească?“ Indienii răspundeau adesea: „Da, un om, 
Sahib.“

„Atunci ia această carte, şi du-o omului care ştie să citească. Roagă-l 
să ţi-o citească ţie şi vecinilor tăi. Cartea vorbeşte despre felul cum 
puteţi f i iertaţi de păcate şi cum puteţi să f iţi fericiţi în viaţă şi în 
moarte.“

Indienii erau surprinşi. Ce fel de carte putea să vorbească despre 
lucruri aşa de importante? Cu multă grijă, oamenii duceau Noul 
Testament în satele lor, şi îl dădeau celui care ştia să citească. Şi el le 
citea lor şi vecinilor lui. Astfel, mulţi oameni din satele Bengalului 
au auzit pentru prima dată Vestea Bună despre Isus, şi unii au crezut 
în El.

Imaginea 4-6

Unul dintre Noile Testamente a fost dat unui om numit Krishna Das, 
ca să-l citească în satul său. Zi de zi, timp de trei ani, vecinii nu 
au obosit ascultându-l. Testamentul aducea bucurie lui Krishna Das 
şi oamenilor din satul lui. Vecinul lui, Jagannath Das a ascultat ce 
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spunea cartea, şi a distrus idolii la care se închinase. Sebak Ram, 
un om gălăgios şi dur, a încetat să mai cânte cântecele desfrânate pe 
care le cântase mereu. Şi Gabardhan, un pescar care avea obiceiul de 
a înşela şi de a fura, acum nu mai făcea aceste lucruri. Satul devenise 
un loc deosebit, după ce oamenii au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu 
şi au crezut în Fiul Său. Într-o zi, sătenii şi-au spus: „Trebuie să-l 
găsim pe omul care ne-a dat această carte minunată. Trebuie să-i 
mulţumim pentru acest dar bun.“ „Dar nu cunosc numele acestui om, 
nu ştiu unde locuieşte“, a spus Krishna Das. „În prefaţa cărţii spune 
doar că a fost tipărit în Serampore“.

Imaginea 4-7

„Putem să-i trimitem pe Jagannath Das, Sebak Ram şi Gabardhan 
la Serampore“, au sugerat sătenii. „Ei pot încerca să găsească omul 
şi să-i mulţumească în locul nostru.“ Aşa că, cei trei au pornit spre 
Serampore. Acolo l-au găsit pe William Carey, cel care tradusese 
cartea. L-au găsit şi pe William Ward, cel care a tipărit-o şi care i-a 
dat-o lui Krishna Das. Ei le-au mulţumit de mai multe ori pentru carte.

„Noi credem în Isus“, au spus ei plini de bucurie. „Ştim că El este 
Mântuitorul nostru, care Şi-a dat viaţa pentru păcatele noastre. Am 
distrus idolii noştri, şi acum ne închinăm Lui.“

Planul extins

Aceste veşti bune au făcut ca misionarii să radieze de bucurie. „Dacă 
am putea să dăm Cuvântul tuturor celor care ştiu să citească în India“, 
a oftat William. „Atunci mulţi alţi bărbaţi, femei, băieţi şi fete din 
sate ar putea să audă şi să creadă în Isus.“

„Să dăm Noul Testament oamenilor care nu au văzut niciodată unul, 
este cea mai mare bucurie a noastră.“, a spus Carey. „Şi pentru a  
face aceasta, trebuie să continuăm să traducem şi să tipărim.“

Carey s-a rugat şi a planif icat minuţios. „Dacă Dumnezeu ne va mai 
da 15 ani, sperăm să traducem Biblia în toate limbile vorbite în India. 
Acesta este ţelul nostru.“

Anii petrecuţi în India nu au fost uşori. Dr. Thomas murise. Şi 
soţia lui William, care a fost mult timp bolnavă, a murit şi ea. Dar 
William, f iii lui, ceilalţi misionari şi ajutoarele indiene au fost de 
acord să lucreze mai mult ca oricând – f iecare făcându-şi partea lui, 
pentru a ajuta la traducerea Cuvântului lui Dumnezeu în aceste limbi 
numeroase şi ciudate, vorbite în India. Dintre toţi, William lucra cel 
mai mult. Un învăţător indian nu mai văzuse niciodată un om care să 
lucreze aşa cum lucra Carey. El nu ştia ce să creadă. L-a întrebat pe 
dl Ward: „Ce fel de trup are Carey? El nu pare niciodată f lămând sau 
obosit, şi nu lasă niciodată un lucru, până nu îl termină!“

De f iecare dată, când era terminată o nouă traducere, dl Ward şi 
ajutoarele lui aşezau cu grijă totul în tipar, şi căutau să tipărească 
traducerea cât mai repede posibil. Erau încă milioane de oameni care 
nu auziseră Cuvântul lui Dumnezeu.
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Dar cum de putea Ward să tipărească în atâtea limbi? Acum nu 
mai avea doar o presă mică. Avea cinci maşini ocupate, şi cincizeci 
de indieni care-l ajutau să facă hârtia, să întreţină maşinile şi să 
pregătească traducerile pentru tipărire. Lucrarea lui Dumnezeu în 
India creştea, şi William se bucura.

Imaginea 4-8

Dar chiar când totul părea să meargă bine, s-a întâmplat un lucru 
groaznic. Nimeni nu a ştiut cum, dar într-o seară, tipograf ia lor a luat 
foc şi a ars până la temelii. Flăcările au distrus tone de hârtie, multe 
cărţi şi mii de pagini de traduceri preţioase.

Cu ochii în lacrimi Carey stătea şi privea ruinele fumegânde. „Într-o 
singură noapte“, a spus el, „a dispărut munca de ani de zile.“

Cu câteva ore înainte de incendiu tipograf ia fusese un loc plin de 
viaţă. Cuvântul lui Dumnezeu era tipărit în limbile multor oameni. 
Acum era o grămadă de dărâmături înnegrite. Ce vor face acum 
William şi misionarii? Era acesta sfârşitul traducerii şi tipăririi lor?

GLOSAR:
Bengal – regiune mare, importantă în nordul Golfului Bengal
bengali – limbă vorbită în Bengal
guru – învăţător al religiei
pandit – învăţat
sahib – domn sau stăpân
Serampore – oraş în India de Est

Capitolul 5
SARCINA ÎNVĂŢĂTORULUI

De ce a întrerupt William Carey tipărirea Bibliei?

Permite Dumnezeu încercări în viaţa copiilor Lui? Şi când vin 
încercările, ce ar trebui să facem noi?

Credeţi că Dumnezeu ar f i putut să transforme această calamitate a 
focului în binele lui William? Ce spune Romani 8:28?

Dezastrul devine binecuvântare

Ce credeţi că a făcut William, când a văzut că munca lui de ani de 
zile s-a transformat în cenuşă? S-a agitat şi s-a supărat? Nu, el a 
spus numai: „Cât de nepătrunse sunt căile lui Dumnezeu! Am făcut 
unele din traducerile mele cât de perfect am putut. Şi poate că eram 
puţin mândru de misiunea noastră. Domnul a îngăduit să se întâmple 
aceasta, ca să mă încred mai mult în El. Voi sta liniştit, ştiind că El 
este Dumnezeu.“
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Carey nu avea gânduri de cârtire. El a început imediat să lucreze din 
nou la traducerile Bibliei. Era hotărât să le facă chiar mai bune ca 
înainte.

Bucuros, dl Ward a făcut şi el planuri să tipărească din nou. A fost 
aşa de fericit că niciuna dintre presele de tipărit nu s-au distrus. Toate 
cinci fuseseră scose din clădirea incendiată. Dar nu avea litere pentru 
ele. Focul topise literele de plumb şi le transformase în bulgări 
informi.

Imaginea 5-1

În timp ce răscolea ruinele înnegrite, Ward a strigat deodată cu 
bucurie. Îngropate în cenuşă, găsise matriţele de oţel, cu care putea 
să facă din nou litere. Toate matriţele de oţel pentru literele în 14 
limbi erau în stare bună! Fuseseră necesari 10 ani ca să le facă. Era o 
minune că nu au fost distruse. „Cu acestea“, a spus el fericit, „putem 
să facem litere noi şi să începem tipărirea.“ Carey şi Ward I-au 
mulţumit lui Dumnezeu că matriţele din oţel rămăseseră intacte.

Nu departe de vechea lor tipograf ie era un mare depozit, din care 
se mutase o companie de afaceri, cu numai patru zile înainte de 
incendiu. Depozitul gol a fost chiar locul potrivit pentru noua lor 
tipograf ie. Şi pentru aceasta, ei au mulţumit plini de recunoştinţă lui 
Dumnezeu.

Ward şi ajutoarele lui indiene au muncit din greu. După o lună, 
tipăreau din nou. După 5 luni presele de tipărit tipăreau Cuvântul 
lui Dumnezeu în mai multe limbi decât vreodată înainte. Şi în loc de 
cinci prese de tipărit, în curând aveau zece. 

Între timp, veştile despre incendiul teribil a ajuns în Anglia şi în 
America. Peste tot, creştinii vorbeau despre el. Datorită incendiului, 
mai mulţi oameni au auzit despre lucrarea misionară uimitoare din 
India. Mulţi oameni se rugau şi donau bani ca să ajute. Focul n-a 
oprit traducerea şi tipărirea Cuvântului lui Dumnezeu, ci mai degrabă 
a ajutat pe misionari să realizeze mai mult. Dumnezeu a transformat 
ceea ce părea a f i un mare rău, în binele lui William şi al misiunii.

Profesor la colegiu

Carey era foarte ocupat cu traducerea şi cu vestirea Cuvântului! Dar 
aceasta nu era tot ceea ce făcea! În perioada aceea a început şi o altă 
lucrare importantă. 

Cu unsprezece ani înainte de incendiu, guvernul englez a înf iinţat 
la Calcutta un colegiu. Colegiul pregătea tineri englezi să devină 
guvernatori, judecători sau of iţeri în India. Guvernul avea nevoie de 
un profesor, care să predea acestor tineri dialectele indiene. „Cel mai 
bun om pentru această slujbă“, au spus demnitarii „este misionarul 
William Carey. El este un expert în aceste limbi. Să-l rugăm pe el să 
facă aceasta.“
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Au trimis repede scrisoarea printr-un mesager, care a traversat râul 
şi a ajuns la casa lui Carey. Misionarul a deschis surprins scrisoarea 
şi a citit: „Dle, vreţi să acceptaţi propunerea noastră de a lucra ca 
profesor al limbilor indiene la colegiul guvernului?“

„Oare vrea Dumnezeu să predau eu la colegiu?“, s-a întrebat 
William. Şi-a chemat prietenii, Ward şi Marshman, să audă ce 
gândeau şi ei despre aceasta. Cei trei bărbaţi şi-au plecat capetele 
împreună peste scrisoare. L-au rugat pe Dumnezeu să le arate ce 
trebuie să facă William. Se părea că era voia lui Dumnezeu ca El să 
accepte această onoare.

Imaginea 5-2

De acum, în f iecare marţi seara, William naviga în jos pe râul lat şi 
şerpuitor, Hooghly, mergând către colegiul din Calcutta. Rămânea 
acolo miercuri, joi şi vineri. În aceste zile preda, discuta cu studenţii 
săi, şi lucra la traducerile sale. Serile predica într-o bisericuţă, pe 
care el o înf iinţase în oraş, sau uneori ajuta pe cei săraci şi bolnavi, 
şi vorbea cu oamenii care veneau să-i pună întrebări. Vinerea naviga 
înapoi pe râu, către casa lui.

Treizeci de ani, Carey a predat limbile indiene la acest colegiu. Era 
un învăţător bun, un prieten gata să ajute, şi un misionar plin de 
dragoste. Prin el mulţi studenţi L-au cunoscut pe Domnul Isus şi 
L-au acceptat ca Mântuitor. Pentru serviciul pe care-l făcea acum, 
William primea un salariu foarte mare, dar nu păstra pentru el decât 
foarte puţin, pentru a-şi cumpăra lucrurile de care avea nevoie. Restul 
îl împărţea bucuros, pentru a-i ajuta pe pastorii indieni, pentru a ajuta 
la construirea bisericilor sau pentru alte lucrări misionare.

La colegiul din Calcutta, William a ajutat la instruirea tinerilor 
englezi pentru lucrarea guvernamentală. Dar el visa şi se ruga pentru 
un alt colegiu – un colegiu pentru instruirea tinerilor indieni pentru 
lucrarea lui Dumnezeu. „Ştiţi“, spunea el prietenilor lui, Ward şi 
Marshman, „cred că Dumnezeu doreşte să deschidem un astfel de 
colegiu pentru indieni. Nu vor f i niciodată suf icienţi misionari, care 
să vorbească milioanelor de oameni de aici despre Isus. Dacă am 
înf iinţa un colegiu creştin, am putea pregăti sute de tineri, pasionaţi 
să devină predicatori şi învăţători pentru poporul lor.“

Ward şi Marshman au aprobat cu entuziasm înf iinţarea colegiului 
creştin. Erau încântaţi de această idee minunată pe care le-a dat-o 
Dumnezeu. „Vom economisi cât mai mulţi bani pentru colegiu“, şi-au 
promis unul altuia, „şi, în mod sigur, Dumnezeu ne va ajuta.“

Colegiul din Serampore

Imaginea 5-3

Şapte ani Carey, Ward şi Marshman s-au rugat, au făcut economii şi 
planuri, înainte ca visul lor să devină realitate. Cât de nerăbdători au 
urmărit cum se înălţa aşa de frumos prima clădire. Cât de serios s-au



William Carey

25

rugat pentru studenţii pe care Dumnezeu îi va trimite ca ei să devină 
în curând predicatori şi învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu!

În curând, la noul colegiu învăţau sârguincios primul grup de tineri. 
Şi William era mai ocupat ca niciodată. Acum, pe lângă faptul că era 
predicator şi traducător, preda şi la două colegii. Noapte de noapte, 
micuţa lampă din camera lui ardea, mult timp după ce toţi ceilalţi 
adormiseră.

Anii s-au scurs. Lui Carey i-a albit părul. Paşii lui grăbiţi s-au 
încetinit. Într-o zi a terminat corectarea unei traduceri a Bibliei la 
care lucrase mult timp. A zâmbit cu blândeţe, în timp ce o punea 
deoparte, şi a spus: „Mi-am sfârşit lucrarea“. Şi aşa a fost. Puterile 
au început să-l părăsească. Se simţea slăbit şi obosit. Era pregătit să 
părăsească India şi să meargă acasă – acasă în cer.

Imaginea 5-4 

Carey nu mai putea să meargă să predice şi nici să-i înveţe pe alţii. 
Dar îi plăcea să stea în grădina lui minunată şi să se roage sau să 
citească. Prietenii veneau şi-l vizitau acolo. Grădina împrejmuită 
era un loc încântător. În ea avea un heleşteu curat şi rece, iar de-a 
lungul cărărilor erau sute de f lori exotice, plante, tufe înf lorite şi 
copaci impresionanţi. El însuşi colecţionase şi plantase toate acestea. 
Cunoştea numele f iecărei plante şi ştia cum să o îngrijească. În toţi 
anii aceştia, Carey se scula dis-de-dimineaţă, se plimba prin grădină 
şi, în timp ce mergea printre plante, vorbea cu Dumnezeu despre 
lucrarea lor comună.

Cu multă răbdare, William i-a învăţat pe prietenii lui indieni grădi-
năritul. Ei aveau nişte grădini sărace, neîngrijite. I-a ajutat să înveţe 
cum să cultive mai bine legume, cereale şi să sădească şi să îngrijească 
pomi. Le-a arătat cum să se folosească mai bine de pământul pe care 
li l-a dat Dumnezeu.

Imaginea 5-5

Când stătea în grădina sa, Carey se gândea de multe ori înapoi la 
timpul când a venit în India pentru prima oară. Atunci a lucrat mai 
mult de cinci ani, ca să traducă Noul Testament în limba bengali, iar 
acum Cuvântul lui Dumnezeu era tradus în treizeci şi patru de dialecte 
ale Indiei! Oamenii care vorbeau aceste limbi aveau posibilitatea să 
citească ei sau altcineva pentru ei mesajul mântuirii lui Dumnezeu.

Imaginea 5-6

La început, a predicat timp de 7 ani, înainte ca un singur indian 
să devină creştin. Acum erau 26 de biserici. Sute de indieni erau 
credincioşi fericiţi în Domnul Isus, şi fuseseră botezaţi. Sute de 
oameni frecventau bisericile pentru a auzi despre Mântuitorul plin de 
dragoste, care a venit să salveze păcătoşii. Cincizeci de predicatori 
slujeau cu credincioşie, învăţând pe cei din oraşe şi sate Vestea Bună 
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despre dragostea Domnului Isus. La fel, şi cei trei f ii ai lui Carey 
erau misionari devotaţi, care duceau vestea bună despre Dumnezeu 
în locuri îndepărtate.

Pe lângă biserici existau o sută două zeci şi şase de şcoli pentru băieţi 
şi fete, înf iinţate de William şi prietenii lui. Mii de copii, cu tenul 
măsliniu şi ochii migdalaţi, învăţau cu mândrie să scrie şi să citească, 
dar, ceea ce era mai bine, era faptul că ei învăţau despre Domnul 
Isus, Mântuitorul.

Dar aceasta nu era totul. Carey îşi aducea aminte ce îngrozit a fost 
de obiceiul indienilor care ardeau văduvele împreună cu soţii lor 
decedaţi. Cât de hotărât a fost să oprească aceasta! Ce grea a fost 
lupta! An de an l-a îndemnat pe guvernator să dea o lege împotriva 
acestui obicei îngrozitor. Şi acum exista o asemenea lege. Mii de 
femei au fost salvate.

Inima lui Wiliam era plină de mulţumire faţă de Tatăl său ceresc 
pentru tot ce făcuse. El a spus: „Uitaţi-vă cât a lucrat Dumnezeu ... 
nicio dorinţă nu mi-a rămas neîmplinită“.

Imaginea 5-7

La scurt timp înainte ca William să plece din lumea aceasta pentru a 
f i cu Isus, un misionar tânăr cu numele Alexander Duff a venit să-l 
viziteze. Au petrecut momente plăcute împreună, discutând despre 
începuturile misiunii în India – cum William a predicat, a învăţat pe 
alţii şi a tradus. Când Duff a observat că William a obosit, i-a spus 
„La revedere“ şi dorea să plece. Dar în timp ce se depărta, l-a auzit 
pe Carey chemându-l cu o voce slabă. Dl Duff s-a întors să vadă 
ce doreşte: „Dle Duff“, a spus Carey, „ai vorbit până acum despre 
dl Carey. Când eu voi pleca, să nu spui nimic despre dl Carey – 
vorbeşte despre Mântuitorul lui Carey!“

Imaginea 5-8

Carey a fost un om smerit. Nu dorea ca oamenii să vorbească despre 
el. Dorea ca ei să vorbească despre Mântuitorul lui minunat. Isus 
a fost acela care i-a umplut inima de dragoste pentru cei pierduţi. 
Domnul Isus este Acela care ne cheamă şi pe noi să-i iubim pe cei 
pierduţi, iar porunca Lui este să mergem în toată lumea şi să spunem 
Evanghelia la orice făptură. De dragul Domnului Isus, Carey a mers 
în India. El a crezut că trebuie „să aştepte lucruri mari de la Dumnezeu 
şi să îndrăznească să facă lucruri mari pentru Dumnezeu.“ A aşteptat 
lucruri mari de la Dumnezeu şi nu a fost dezamăgit. A îndrăznit să 
facă lucruri mari pentru El şi a realizat mult.

William a făcut puţină şcoală, dar a devenit profesor şi a fondat 
un colegiu. A fost sărac, dar a făcut pe mulţi bogaţi, pentru că le-a 
dat Cuvântul lui Dumnezeu. Deşi, la început a fost un biet cizmar 
de la sat, care a plâns şi s-a rugat pentru cei pierduţi, el a ajutat 
la înf iinţarea unei Societăţi Misionare în India, devenind un mare 
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misionar. A fost foarte renumit. Oameni din Anglia, America şi alte 
ţări au auzit despre el şi lucrarea misionară din India. Ei i-au urmat 
exemplul. Au înf iinţat societăţi misionare şi au trimis mulţi misionari. 
Cizmarul care a dăruit Indiei Biblia a fost supranumit „Tatăl misiunii 
moderne“.

În timp ce ai ascultat această povestire despre William Carey, poate 
ai spus în inima ta: „Doamne Isuse, vreau să spun despre Tine 
milioanelor de oameni, care sunt păcătoşi. Ajută-mă să încep acum să 
f iu misionar chiar acolo unde sunt. Foloseşte-mă Doamne, foloseş-
te-Te chiar de mine. Dacă vrei să f iu misionar în altă ţară, voi merge 
bucuros. Ajută-mă şi pe mine să aştept lucruri mari de la Tine şi să 
îndrăznesc lucruri mari în Numele Tău“.

GLOSAR:
bengali – limbă vorbită în Bengal 
Hoogy – canal vestic al Gangelui
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