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JOHN ŞI BETTY STAM e povestea unui cuplu tânăr care 

a trăit pentru Cristos. 

Betty avea şase luni când ea şi părinţii ei misionari au 

plecat în China. John a crescut în Paterson, New Jersey, unde, 

după convertirea sa, l-a ajutat pe tatăl său în lucrarea 

misionară. În timp ce John şi Betty erau studenţi la Institutul 

Biblic Moody au simţit amândoi chemarea de a fi misionari în 

China. Totuşi, Betty a ajuns în China cu un an înaintea lui 

John. Acolo ei s-au căsătorit după primul an al lui John pe 

câmpul de misiune. Unsprezece luni mai târziu s-a născut fiica 

lor. În mai puţin de trei luni de atunci, John şi Betty au fost 

ucişi de comunişti chinezi. 

Această povestire în cinci capitole ne învaţă: 

Predarea în mâna lui Dumnezeu 

Încrederea în Dumnezeu 

Ascultarea de Dumnezeu 

Slujirea pentru Dumnezeu 

Triumful cu Dumnezeu 

Activităţi corelate sunt date pentru fiecare capitol. 

Epilogul oferă informaţii la zi cu privire la situaţia din China 

de la martiriul Familiei Stam. 

CAPITOLUL 1 

SCHIMBĂRI PENTRU BETTY 

Învăţătorul: Expuneţi fiecare ilustraţie acolo unde se 

indică în text, lăsând cartea la o parte când firul povestirii 

continuă în afara imaginii. 

Opt ilustraţii suplimentare mai mici, în alb-negru sunt 

legate la mijlocul acestei cărţi. Aveţi permisiunea să măriţi 

aceste imagini la un copiator atât timp cât linia cu dreptul de 

autor este inclusă în imagine. Aceste ilustraţii sunt numerotate 

in ordine alfabetică şi sunt indicate în text ca “Ilustraţia A”; 

“Ilustraţia B” şi aşa mai departe. Pentru a spori interesul în 

rândul studenţilor dumneavoastră, anunţaţi un concurs de 

colorat şi împărţiţi câte o ilustraţie fiecărui copil. Ilustraţia 

care e colorată cel mai bine va fi folosită în relatarea 

povestirii. Sau puteţi alege opt copii care să coloreze cele opt 

ilustraţii. 

* * * * * * * * * * 

Activităţile suplimentare de la paginile 10–12 sunt 

corelate cu fiecare capitol şi încurajează implicarea 

studentului. 

* * * * * * * * * * 

Valurile se unduiau înaintea vaporului şi se rostogoleau în 

cursa lor pentru a atinge ţărmul. Fâşia întunecată de pământ ce 

îmbrăţişa orizontul se întindea atât cât cuprindeai cu ochiul. 

Un cuplu tânăr stătea pe punte şi privea cum soarele ce răsărea 

strălucea pe clădirile din lungul liniei de ţărm.  

–China este o ţara mare, nu-I aşa Charles? spuse doamna 

cu glas liniştit. 

Ilustraţia #1 

Dr. Scott privi spre soţia sa şi zâmbi. Luă cu grijă in 

braţele sale copilaşul ce dormea, pentru a-l feri de vânt. 

–Da Clara, răspunse el. Şi aceasta este doar o parte a 

ţărmului. China se întinde pe mii de kilometri înspre interiorul 

continentului. Dar noi, fără îndoială, vom locui undeva pe aici, 

pe litoral, unde Biserica Presbiteriană are o lucrare bine 

stabilită.  

Fetiţa începu să plângă şi doamna Scott o înveli cu o 

pătură. 

–Mă întreb cum este să trăieşti în China, spuse ea. Micuţei 

noastre Betty nu i se va părea ciudat. Va creşte auzind şi 

văzând ceea ce este nou pentru noi astăzi. 

–Charles, spuse ea, după care se opri o clipă, crezi că ar fi 

posibil să aibă loc în China o altă răscoală ca Rebeliunea 

Boxer? Atât de mulţi misionari şi copii au fost ucişi atunci. 

Dr. Scott privi peste marea agitată la ţara in care  

Dumnezeu îi chemase. 

–Se poate, răspunse el serios. Această  

Răscoală a avut loc doar cu şase ani în urmă, in 1900. 

Condiţiile de trai sunt încă nesigure în China, chiar dacă 

lucrurile s-au schimbat in toată ţara. Acum, în loc, să-i urască 

pe străini, chinezii sunt dornici de a învăţa. Mulţi merg la şcoli 

creştine. Misionarii sunt acceptaţi din nou, dar aceasta s-ar 

putea schimba peste noapte. Însă orice s-ar întâmpla, Clara, 

Dumnezeu va avea grijă de noi.  

Vaporul se apropia uşor de portul aglomerat, unde alte 

vapoare erau ancorate. Bărci mai mici traversau încoace şi 

încolo portul ducând pasageri şi mărfuri de la vapoarele mai 

mari la debarcaderele oraşelor. Vapoare cu coca plată, cu 
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