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3Trimestrul 1 – 2017

1 aprilie

1. Înmormântarea anulată (1)
Într-o zi, după ore, am auzit discuția dintre sora mea și o pri-

etenă de-a ei.
— Dar este adevărat! spunea ea. Omul acela murit, dar acum 

e viu.
Cum este posibil ca un om mort să revină la viață? m-am între-

bat. Apoi am spus cu voce tare:
— Așa ceva nu e posibil!
— Ba da, încuviință sora mea. Omul a murit, dar acum trăiește!
Știam că Dumnezeu înviase oameni în timpurile biblice. Dar 

credeam că astfel de lucruri nu se mai puteau întâmpla în vre-
mea noastră. Mă înșelam oare? Am îngenuncheat și m-am rugat 
ca Toma: „Dacă este adevărat, Te rog, Doamne, vreau să văd lu-
crul acesta cu ochii mei. Atunci voi crede” (vezi Ioan 20:25).

În câteva secunde, am dat uitării povestea aceasta ciudată cu 
omul înviat din morți. Am absolvit liceul și, înainte să mă înscriu 
la colegiu, mi-am depus dosarul ca să lucrez ca pionier al Misiunii 
Globale.

Un pionier al Misiunii Globale este un laic ales de biserică, 
susținut cu un mic salariu și solicitat să se mute într-o anumită 
localitate cu scopul de a vesti Evanghelia și, totodată, de a exem-
plifica prin viața lui valorile creștinismului. Pionierii Misiunii Glo-
bale au un rol unic și special de a înființa biserici în zone albe, în 
mijlocul unor oameni care nu Îl cunosc pe Dumnezeu.

Mie mi-a fost repartizată o regiune izolată din centrul Nigeriei, 
unde ajungeau puțini străini și unde nu exista niciun credincios 
adventist. M-am stabilit în sat și am început să-mi fac prieteni. 
Majoritatea sătenilor se închinau la idoli, dar unii au acceptat să 
le prezint Evanghelia. O adolescentă, pe nume One-Ojo, părea a 
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4 Vești misionare

avea un interes deosebit pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Am 
început să studiez Biblia cu ea.

Apoi, într-o după-amiază, un băiat a intrat în fugă în camera 
mea, strigând că One-Ojo a murit.

— A murit astă-noapte, m-a informat el. Părinții te roagă să vii 
s-o vezi înainte să o înmormânteze.

Uluit, m-am încălțat și am alergat până acasă la One-Ojo. Când 
am intrat în casă, trupul ei zăcea întins pe o rogojină, cu mâinile 
și picioarele legate, pregătită de înmormântare. M-am uitat la 
ea îngrozit și m-am gândit la studiul biblic pe care îl făcusem îm-
preună cu ea în seara precedentă. Cum e posibil să fie moartă? 
m-am întrebat. I-am atins mâna și era țeapănă și rece.

Le-am cerut părinților permisiunea de a mă ruga înainte să o 
ducă la groapă. Cele douăzeci de persoane prezente m-au urmă-
rit cu privirea când am îngenuncheat lângă rogojină și m-am ru-
gat. I-am cerut lui Dumnezeu să-i redea viața acestei fete pentru 
ca sătenii să știe că El este atotputernic.

După aproape o oră de rugăciune, am observat că trupul lui 
One-Ojo era acoperit în broboane de transpirație. I-am atins 
mâna și am simțit-o caldă. Prinzând curaj, am continuat să mă 
rog. Apoi, One-Ojo a strănutat.

(Va continua.)

8 aprilie

2. O înmormântare anulată (2)
Când au auzit-o pe One-Ojo strănutând, toți cei prezenți s-au 

speriat și au fugit afară. Eu m-am rugat mai departe și One-Ojo a 
deschis ochii. A început să se zbată ca să scape de legăturile de 
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la mâini și de la picioare. L-am chemat atunci pe fratele ei să o 
ajute.

Când a intrat în cameră și a văzut-o cum se zbătea, fratele ei a 
început să tremure. L-am încurajat să nu-i fie frică. După ce a fost 
dezlegată, am ajutat-o pe fată să se așeze pe un scaun. Oamenii 
care fugiseră se strânseseră lângă ușă și la ferestre ca s-o vadă.

One-Ojo a spus că-i era foame și cineva i-a adus ceva de mân-
care. Și-a revenit repede și L-am lăudat pe Dumnezeu împreună. 
Apoi, le-am spus părinților ei că Dumnezeu a vindecat-o ca răs-
puns la rugăciune și că nu dorea să-Și împartă slava cu vrăjitoria. 
Le-am cerut să nu pună pe trupul fetei ierburi vrăjitorești, potri-
vit obiceiului locului, fiindcă lucrul acesta nu-I plăcea lui Dumne-
zeu. Mama și fratele ei au dat din cap în semn că au înțeles.

Când m-am întors în camera mea, era deja noapte. Picioa-
rele îmi tremurau și mă simțeam sleit de puteri. Am îngenun-
cheat și m-am rugat: „Doamne, astăzi ai răspuns la rugăciunea 
necredinței mele. Acum cred. Folosește-mă în lucrarea Ta. Sunt 
al Tău.” După aceea, m-am prăbușit în pat și am adormit imediat.

Pe la ora 1 noaptea, m-au trezit din somn niște bătăi puternice 
în ușă.

— Pastore Larie, vino! striga o femeie.
Când am deschis ușa, am văzut-o în prag pe mama lui One-

Ojo.
— Vino! mă ruga ea. One-Ojo a murit din nou!
— Cum e posibil? am întrebat-o eu. Puterea lui Dumnezeu nu 

dă greș niciodată.
M-am dus repede cu ea. One-Ojo zăcea întinsă în pat. I-am 

verificat pulsul și respirația. Era moartă – din nou! Când m-am 
plecat pe genunchi lângă ea, am simțit miros de ierburi și mi-am 
dat seama că recurseseră la practica vrăjitorească.

— Cine i-a pus ierburi pe corp? am întrebat.
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Mama fetei mi-a răspuns că probabil soțul ei, tatăl fetei, fiind-
că numai el fusese în casă în timpul acela.

— Dumnezeu a înviat-o din morți, am spus eu, și numai El me-
rită slava pentru învierea ei. Dar cineva L-a dezonorat pe Dumne-
zeu, i-a pus fetei pe trup ierburile alea și acum sărmana a murit 
din nou!

M-am întors pe genunchi și m-am rugat în prezența famili-
ei. După câteva minute, One-Ojo a deschis ochii și s-a ridicat în 
capul oaselor. Am rămas cu ea câteva minute, le-am cerut din 
nou părinților să nu mai lase pe nimeni să-i pună pe corp ierburi. 
Părinții au dat ferm din cap în semn că da. Apoi, m-am întors aca-
să și m-am prăbușit vlăguit în pat.

(Va continua.)

15 aprilie

3. O înmormântare anulată (3)
Când se lumina de ziuă, un ciocănit la ușă m-a trezit iar din 

somn.
— Pastore, vino! Fata a murit din nou! striga mama lui One-

Ojo.
Nu-mi venea să cred! Am deschis ușa și am întrebat-o ce se 

întâmplase.
— Cred că soțul meu a venit acasă în timp ce dormeam și a 

pus pe ea ierburi, mi-a povestit ea.
Cineva dorea ca One-Ojo să moară. Dar cine? Tatăl ei? Poate 

că și mama ei! Să mă duc din nou să mă rog pentru ea? Avea 
Dumnezeu să fie onorat prin aceasta? Mama fetei mă implora în 
genunchi să merg cu ea. M-am dus.
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M-am rugat din nou pentru fată și ea a revenit la viață. De 
data aceea, i-am cerut mamei ei să o ducă undeva departe de 
sat. Mama a fost de acord și a aranjat ca băiatul ei să o ducă la 
rudele lor din alt sat.

După câteva luni, One-Ojo s-a întors acasă puternică și sănă-
toasă. A continuat studiile biblice și s-a botezat împreună cu alte 
nouă persoane. În ziua botezului, și-a luat numele de Binecuvân-
tare, ca semn al vieții ei noi. Ea este o mărturie în sat despre pu-
terea lui Dumnezeu de a salva chiar și din moarte. În prezent, 70 
de credincioși se închină într-o casă simplă din vecinătatea casei 
ei.

Povestea acestei fete este cunoscută în centrul Nigeriei și le 
trezește oamenilor interesul pentru cunoașterea lui Dumnezeu. 
Când au aflat cum a lucrat Dumnezeu în viața ei, mulți L-au ac-
ceptat pe Isus ca Prieten și Mântuitor.

Darurile pe care le aducem de fiecare dată pentru misiune 
susțin lucrarea pionierilor Misiunii Globale din toată lumea. Da-
rurile pe care le aduceți în Sabatul al Treisprezecelea din fiecare 
trimestru susțin diverse proiecte ale Diviziunilor. Trimestrul aces-
ta, ele sunt destinate Diviziunii Africa de Vest și Centrală și vor 
ajuta la construirea unui centru de tineret pe lângă Universita-
tea Babcock din Nigeria și a unei școli noi – Academia Uniunii de 
Misiuni Africa Centrală – în Gabon. Vă mulțumim pentru gene-
rozitatea voastră! Puteți oferi daruri oricând pe pagina noastră 
sigură de internet: www.adventistmission/giving.

Olanrewaju Ogungbile este din Oyo, Nigeria. După ce a lucrat 
ca pionier al Misiunii Globale, a studiat teologia la Universitatea 
Babcock din Nigeria.
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22 aprilie

4. O altfel de viață (1)
Monsurat, o adolescentă din Nigeria, era curioasă să știe de ce 

nu mergea vecinul ei vinerea la moschee și de ce părea atât de 
fericit. De ce era atât de diferit? Când îl întâlnea pe stradă sau îl 
vedea lucrând prin curtea casei, îl saluta. În cele din urmă, și-a luat 
inima în dinți și i-a pus întrebarea care o frământa de atâta vreme:

— Ce religie aveți?
— Sunt adventist de ziua a șaptea, i-a răspuns el.
Monsurat nu mai auzise până atunci de adventiștii de ziua a 

șaptea. Dar a primit de la el cartea Calea către Hristos. Când era 
singură, scotea cartea și citea. Părinții ei nu știau să citească, dar 
era convinsă că s-ar fi supărat dacă ar fi aflat că ea citea o carte 
creștină. Așa că o ținea ascunsă.

După aceea, a plecat la o școală cu internat care i-a plăcut 
foarte mult. A uitat de vecinul ei cu religia lui nemaiauzită. În 
vacanța de vară, s-a întors acasă. Și-a adus aminte de vecin și l-a 
salutat. Într-o zi, el a invitat-o să meargă sâmbătă la biserica lui.

— Nu pot, i-a răspuns ea cu sinceritate. Sâmbătă am meditații 
pentru examene.

Apoi, văzând cât de dezamăgit a fost, i-a spus:
— Aș vrea totuși să văd cum arată biserica ta. Unde este?
Vecinul i-a spus la ce adresă o putea găsi. Sâmbăta următoare, 

Monsurat s-a pregătit să meargă la meditații, dar s-a dus la bise-
rica vecinului ei. Era curioasă să știe dacă toți ceilalți adventiști 
erau la fel de cumsecade ca el.

Membrii bisericii au primit-o cu multă căldură. Serviciul divin i 
s-a părut frumos, chiar dacă era foarte diferit de slujba religioasă 
cu care era obișnuită. În fiecare sâmbătă, Monsurat se îmbrăca să 
meargă la meditații, dar se ducea la biserică. Și, fiindcă meditațiile 

Vesti mis 2-2017 (1).indd   8 31.01.2017   12:55:42



9Trimestrul 1 – 2017

se terminau cam la aceeași oră cu serviciul divin, părinții ei n-au 
aflat acest lucru.

Monsurat a primit o Biblie și a început să o citească. A învățat 
să se roage cum se roagă creștinii și I-a cerut lui Dumnezeu să o 
ajute să trăiască frumos. Deși nu fusese tocmai onestă cu părinții 
ei, era hotărâtă ca la școală să fie altfel și să le facă profesorilor și 
decanului o impresie bună.

Când a reînceput școala, a aflat că putea ajunge la o biseri-
că adventistă care era undeva, la distanță de o oră de mers cu 
autobuzul. Sâmbătă dimineața s-a trezit devreme ca să prindă 
autobuzul. A petrecut cea mai mare parte a Sabatului împreună 
cu membrii bisericii și s-a întors la școală seara. Până la sfârșitul 
anului școlar, și-a predat viața lui Hristos și a cerut să fie botezată 
în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

(Va continua.)

29 aprilie

5. O altfel de viață (2)
Monsurat nu le-a spus prietenelor ei unde se ducea sâmbăta, 

dar ele au observat că se schimbase în bine. Era mai responsabilă 
și nu mai era prima care să îndemne la obrăznicii. Vacanța urmă-
toare, a mers la biserica pe care o frecventa vecinul ei. Părinții au 
observat că pleca de acasă în fiecare zi de sâmbătă și au între-
bat-o unde se ducea, dar ea a evitat să le răspundă.

Îi însoțea vinerea la moschee, doar că nu spunea rugăciunile 
pe care le știa de mică, ci se ruga în inima ei lui Isus. Mama a 
observat faptul acesta și i-a cerut explicații pentru purtarea ei. 
Monsurat s-a hotărât atunci să nu-și mai ascundă credința. S-a 
decis să fie onestă și să le spună că se făcuse creștină.
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Când au aflat vestea, părinții s-au supărat. I-au interzis să mai 
stea de vorbă cu vecinul lor și să mai meargă la biserică. Le-au ce-
rut prietenelor ei și profesorilor să facă tot ce pot pentru a o de-
termina să renunțe la religia creștină. Dar Monsurat, deși își dorea 
să fie o fată ascultătoare, nu a vrut să renunțe la credința în Isus.

Văzând refuzul ei, tatăl i-a spus că nu o mai recunoaște drept 
fiică. I-a cerut să plece de acasă și i-a spus că nu îi va mai plăti 
taxa pentru ultimii doi ani de liceu.

Monsurat s-a îngrozit la gândul că trebuia să trăiască pe cont 
propriu. Dar s-a rugat și Dumnezeu i-a dat pace. Și-a pus speranța 
în făgăduința din Psalmii 27:10: „Căci tatăl meu și mama mea 
mă părăsesc, dar Domnul mă primește.” Membrii bisericii au 
ajutat-o să-și achite taxa, iar o prietenă care locuia aproape de 
școală a primit-o în gazdă.

Monsurat a încercat să le explice părinților ei de ce alesese 
credința creștină, dar ei n-au vrut s-o asculte. Se simțea singură. 
Membrii bisericii le-au făcut vizite părinților ei și i-au rugat să o 
primească înapoi pe fiica lor. În cele din urmă, părinții au che-
mat-o înapoi.

Dar atmosfera nu era foarte plăcută și fata și-a dat seama că 
nu mai putea locui cu ei. L-a rugat pe prezbiter să-i dea un sfat, 
iar el i-a sugerat să se înscrie la universitatea adventistă din Ni-
geria, Universitatea Babcock. Acolo putea să stea la cămin și să 
învețe liniștită. Și urma să fie susținută financiar de biserică.

Monsurat s-a înscris la această universitate, la Secția de 
asistență medicală. Părinții ei se mândresc acum cu realizările ei 
și chiar au venit pe la ea de câteva ori. Ea se roagă pentru ei ca să 
Îl accepte într-o zi pe Isus și speră ca experiența ei să îi ajute și pe 
alți tineri să rămână puternici în credință.

Monsurat s-a specializat în asistență medicală la Universita-
tea Babcock din Nigeria.
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6 mai

6. Dumnezeu este un soț credincios (1)
Soțul meu a decedat subit pe când eu aveam 28 de ani, lăsân-

du-mă să cresc singură cinci copii, fără niciun venit, fără adăpost 
și cu multe datorii. Adânc descurajată, I-am cerut lui Dumnezeu 
să-mi ia viața și mie.

Mă numesc Elise Gwet și sunt din Camerun, o țară din ves-
tul Africii. Am participat împreună cu soțul meu la campania de 
evanghelizare și am ajuns amândoi la concluzia că Biserica Ad-
ventistă este biserica adevărată a lui Dumnezeu și că ea respectă 
adevărurile din Biblie. El s-a alăturat bisericii imediat, dar eu am 
amânat decizia, fiindcă mă temeam de reacțiile rudelor mele. Un 
an întreg m-am făcut că nu aud rugămințile lui blânde și chema-
rea Duhului Sfânt și am continuat să merg la biserică duminica 
împreună cu rudele mele.

Dar Dumnezeu a continuat să-mi vorbească și soțul meu s-a 
purtat cu mult tact. Amândoi mi-au atins inima. Soțul meu nu s-a 
purtat niciodată urât cu mine sau cu copiii, fiindcă nu ne închi-
nam împreună cu el. Când găteam mâncare necurată, nu se su-
păra, ci îmi spunea pe un ton liniștit că nu putea să mănânce. Nu 
m-a obligat niciodată să țin Sabatul, dar mă îndemna să mă ocup 
vinerea de treburile din gospodărie, de cumpărături și de gătit. 
Mă îndemna să mă odihnesc sâmbăta chiar dacă nu mergeam 
la biserică. Prin purtarea lui și prin dragostea lui, soțul meu m-a 
cucerit pentru Dumnezeu.

În final, am început să merg la biserică împreună cu el. Atitu-
dinea lui și Duhul Sfânt lucrau concomitent la inima mea și mă 
convingeau de greșelile mele. S-au rugat pentru mine și membrii 
bisericii. M-au vizitat și au cântat împreună cu mine. Am fost im-
presionată de lucrul acesta și m-am decis.
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Într-o sâmbătă dimineață, i-am făcut soțului meu anunțul-
surpriză că doream să merg la biserică și să-i luăm și pe copii. A 
fost în culmea fericirii! Membrii s-au bucurat mult să ne vadă pe 
toți. M-am înscris la clasa de botez și m-am hotărât să primesc 
botezul.

În ziua botezului, soțul mi-a mărturisit că bucuria lui era depli-
nă. Avea o soție credincioasă și o credință puternică și, în sfârșit, 
familia era unită în credință. Tot atunci mi-a spus că spera să-I 
rămân credincioasă lui Dumnezeu și bisericii, chiar dacă avea să 
se întâmple ceva cu el și să moară. Dar ce să i se întâmple? m-am 
întrebat. Eram cu toții sănătoși, aveam unde sta și ce mânca. Ce 
rău putea să ni se întâmple?

(Va continua.)

13 mai

7. Dumnezeu este un soț credincios (2)

După patru luni, soțul meu s-a îmbolnăvit, acuzând dureri în 
zona stomacului și pieptului. A cerut să fie dus la spital și am ple-
cat să găsesc pe cineva care să-l transporte. Cât am fost plecată, 
a murit în brațele celor doi copii ai noștri, care aveau atunci șapte 
și, respectiv, opt ani.

Când m-am întors, soțul meu era mort, iar copiii plângeau lân-
gă el disperați. M-am supărat atunci pe Dumnezeu și L-am între-
bat: „Cum de ai permis să se întâmple așa ceva tocmai când Ţi-am 
predat viața mea?” Nu am primit niciun răspuns. Am vrut să mor. 
Alții urmau să-mi crească copiii și să se ocupe de înmormântare. 
Zilele de înmormântare au trecut cum-necum. Apoi, am devenit 
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conștientă că soțul meu nu mai era. Nu aveam un loc de muncă și 
trebuia să am grijă de cinci copii. Cum să supraviețuim?

Locuiam cu chirie, dar, după moartea soțului meu, proprie-
tarul mi-a cerut să-mi găsesc altă locuință. Fratele mai mare al 
soțului meu ne-a primit în casa lui. Relațiile au fost totuși încor-
date și, după nouă luni, am plecat. Unchiul meu a închiriat o casă 
în care să stau cu copiii, însă trebuia să-mi găsesc un serviciu. 
Sora mea s-a oferit să vină la noi și să aibă grijă de copii, ca să pot 
lucra la piață – cumpăram legume en-gros și le vindeam. Era o 
muncă grea și obositoare, orele treceau greu și câștigul era mic. 
M-am înscris apoi la un curs de calificare pentru a obține un venit 
cu care să-mi întrețin copiii mai bine. În toate aceste încercări, 
frații și surorile mele de credință m-au susținut. În timp ce mun-
ceam sau eram la cursuri, s-au oferit să stea cu copiii și ne-au 
ajutat cu mâncare și bani. De asemenea, alți prieteni ne-au ajutat 
la îndemnul lui Dumnezeu.

Mi-am dorit să le vorbesc oamenilor despre Dumnezeu în 
timp ce lucram și am început să vând cărți și reviste adventiste. 
Dumnezeu a avut grijă de noi în fiecare zi și mi-a întărit credința. 
După un an, mi s-a oferit un loc de muncă la editura adventistă.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a sprijinit în toate aceste 
greutăți. Când și-au pierdut tatăl, copiii mei au găsit în Dumne-
zeu un Tată; El ne-a dat ce am avut nevoie și m-a ajutat să le ofer 
copiilor mei o educație. I-am învățat să-L iubească pe Dumnezeu 
și să trăiască spre slava Lui, iar ei Îi sunt credincioși.

(Va continua.)
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20 mai

8. Dumnezeu este un soț credincios (3)
De-a lungul timpului, Dumnezeu mi-a arătat de mai multe ori 

cât de mult mă iubește. În tinerețe, am avut odată ocazia să as-
cult un tânăr cântând la pian. Mi-a plăcut atât de mult, încât I-am 
spus lui Dumnezeu că, dacă o să am copii, o să-i ajut să învețe să 
cânte la pian pentru slava Lui. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciu-
nea. Fiica mea este foarte talentată. Nu am avut bani să o înscriu 
la cursuri de pian, dar are un talent înnăscut la muzică. O priete-
nă de-a ei care are pian i-a dat voie să încerce să cânte. Și, deși nu 
a făcut lecții cu un profesor, a primit lecții de la Dumnezeu. Cântă 
frumos și a devenit renumită în toată țara și, ceea ce contează cel 
mai mult, Îi dă slavă lui Dumnezeu. Cântă la biserică și mulți vin 
să o asculte.

Nu am putut economisi niciodată bani pentru situații de 
urgență. Într-o zi, băiatul meu a ieșit să se plimbe cu bicicleta și a 
fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Un 
om mi-a adus copilul acasă cu clavicula ruptă și plin de zgârieturi 
și vânătăi.

În ziua aceea, îl aveam la mine pe cumnatul meu care este 
medic. Se ridicase de două ori să plece, dar, aparent fără motiv, 
lua loc din nou. Tocmai se pregătea să iasă când mi l-au adus 
pe băiat acasă rănit. S-a ocupat de el și l-a transportat la spital. 
I-a dat îngrijirile medicale necesare și chiar i-a cumpărat medica-
mente. Apoi, mi l-a adus înapoi și mi-a spus:

— N-am avut în plan să stau la voi mult, dar ceva – sau mai 
bine zis Cineva – m-a îndemnat să rămân. Acum îmi dau seama 
că glasul acela era al lui Dumnezeu.

Da, pot afirma că Dumnezeu este într-adevăr soțul meu. El 
îmi poartă de grijă și îmi oferă cele necesare. Copiii mei sunt ai 
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Lui și Îl laud pentru că m-a susținut pe mine, o văduvă tânără, să 
depășesc toate greutățile în Numele Său. A Lui să fie slava!

Colecta din Sabatul al Treisprezecelea de trimestrul acesta 
este destinată Diviziunii Africa de Vest și Centrală. Darurile vor 
ajuta la construirea unui centru de tineret pe lângă Universitatea 
Babcock și a unei academii adventiste în Gabon. Vă mulțumim 
pentru că susțineți misiunea prin darurile voastre generoase!

Elise Gwet locuiește și lucrează în Yaoundé, Camerun.

27 mai

9. Biblia miraculoasă
Aveam bagajul făcut și eram pregătit să plec în armată. Tata a 

venit la mine și, punându-și mâna pe umărul meu, mi-a dăruit o 
Biblie pe care s-o iau cu mine.

— O să-I fiu credincios lui Dumnezeu, i-am promis.
Știam că n-o să-mi fie ușor, dar eram decis să încerc.
M-am alăturat celorlalți recruți și am pornit în marș către baza 

militară. Comandantul s-a străduit să ne facă marșul cât mai di-
ficil posibil. A trebuit să traversăm un râu pe brânci, iar când apa 
a devenit adâncă, a trebuit să înotăm cu rucsacurile grele în spi-
nare.

Când am ieșit pe malul celălalt, rucsacurile șiroiau de apă, dar 
nu ni s-a dat răgaz să ne tragem sufletul sau să ne uscăm. Am 
continuat marșul în forță. Când am ajuns la bază, ni s-a ordonat 
imediat să facem alte exerciții. Abia noaptea târziu am avut timp 
să ne desfacem rucsacurile ude.

Mi-am scos hainele și celelalte lucruri personale. Le-am stors 
sau le-am scurs de apă și le-am pus la uscat. Apoi, am dat cu 
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ochii de Biblia primită de la tata. Am scos un vaiet, convins că era 
distrusă. Dar când am băgat mâna în rucsac s-o iau, nu mi s-a pă-
rut udă. Am scos-o mirat. Era într-adevăr uscată! Toate celelalte 
obiecte erau îmbibate în apă murdară, numai Biblia era curată și 
uscată! Dumnezeu mi-a reamintit astfel că era cu mine.

Cu toate acestea, când instrucția era foarte grea, uitam ce fru-
moasă dovadă îmi dăduse Dumnezeu. Îmi doream să păzesc Sa-
batul, dar era greu. L-am rugat pe Domnul să mă ajute să găsesc 
o cale.

Apoi, am aflat că se căutau soldați care să facă instrucție cu 
elevii școlii militare. M-am înscris de îndată. Din fericire, am fost 
selectat și nu am mai avut probleme cu Sabatul!

În perioada armatei, le-am vorbit des altora despre credința 
mea. Colegul meu de cameră aducea mereu vorba despre Biblie 
și mi-a spus că vedea în mine un om deosebit. L-am invitat la o 
serie de prelegeri. El a venit și ulterior și-a predat viața lui Isus.

Alt soldat era musulman și tatăl îi interzisese să devină creștin. 
Dar învățase la școli adventiste și era pregătit să ia poziție pentru 
Isus. Am discutat mult cu el pe teme de credință și, în cele din 
urmă. a devenit adventist.

Știu că Dumnezeu a fost cu mine în armată. În prima zi de 
instrucție, mi-a păstrat Biblia intactă, apoi m-a ajutat să păzesc 
Sabatul și să-i conduc pe alții la El.

Martin Bengono este un adventist din Camerun.
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3 iunie

10. Cum L-am inclus pe Dumnezeu  
în imagine

Sunt fotograf profesionist. Fotografiez și filmez nunți și alte 
ocazii speciale. De asemenea, realizez documentare pentru tele-
viziune și fotografii la diverse evenimente sportive.

Când am devenit adventist, m-am întrebat cum o să reușesc 
să păzesc Sabatul. Majoritatea evenimentelor la care eram soli-
citat să filmez erau programate sâmbăta și trebuia să-mi păstrez 
locul de muncă ca să-mi pot câștiga existența. Aveam de susținut 
o familie. Am luat decizia să nu lucrez decât în sâmbetele în care 
eram solicitat, iar în celelalte să merg la biserică.

Totuși nu eram împăcat cu această decizie. Când munceam în 
Sabat, parcă nu făceam niciun progres. Fie se îmbolnăvea cineva 
din familie, fie apăreau cheltuieli neprevăzute. Le-am cerut pas-
torilor mei să se roage pentru noi.

Atunci, Dumnezeu a intervenit. Firma pentru care lucram a 
fost cumpărată de altă firmă și mi-am pierdut locul de muncă. 
Aproape imediat, oamenii au început să-mi ceară să lucrez pe 
cont propriu. M-am gândit atunci să-mi deschid propria afacere.

După aceea, am ascultat o predică în care s-a vorbit despre 
credincioșia față de principiile lui Dumnezeu în orice împrejura-
re. Conștiința mi s-a trezit. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă 
îndemna să Îi fiu mai credincios. Am decis să nu mai accept nicio 
solicitare în Sabat. Știam că îmi va fi dificil, fiindcă majoritatea 
evenimentelor sociale se desfășoară sâmbăta. Dar m-am hotărât 
să am încredere că Dumnezeu ne va purta de grijă.

Nu este întotdeauna ușor. Uneori, îi cerem proprietarului 
locuinței să ne îngăduie să plătim chiria mai târziu și recurgem 
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la tot felul de artificii ca să ne putem încadra în banii pe care îi 
avem. Dar Dumnezeu este cu noi.

Odată, când eram copleșit de obligații financiare, m-am întâl-
nit pe stradă cu un fost client care îmi datora niște bani de multă 
vreme. Am stat de vorbă câteva minute, dar niciunul dintre noi 
nu a pomenit nimic de bani. Apoi, la despărțire, mi-a dat datoria. 
La câteva luni după aceea, un alt fost client mi-a dat înapoi o da-
torie veche, de la care îmi luasem gândul.

Nu câștig la fel ca atunci când lucram în Sabat, dar Dumnezeu 
mă binecuvântează în alte moduri. Copiii se îmbolnăvesc mai rar 
și avem mai puține cheltuieli neprevăzute. Știu că nu avem mo-
tive să ne temem de viitor. Încerc să-i încurajez pe copiii mei să 
fie credincioși și îi asigur că Dumnezeu ne va oferi întotdeauna o 
soluție.

LeDoux Bako locuiește în Yaoundé, Camerun.

10 iunie

11. Mamă pentru mulți (1)
Sunt lucrătoare biblică și am pe suflet răspândirea Evangheli-

ei. Într-o zi, am primit de la Dumnezeu îndemnul să lucrez pentru 
o categorie specială de oameni.

Când am dat să intru în clădirea unde lucram, m-am oprit la 
poartă și i-am urmărit o vreme pe băieții care se aflau acolo. 
Știam că cei mai mulți dintre ei nu aveau adăpost, fie pentru că 
așa au vrut sau pentru alte motive independente de voința lor. 
Unii fugiseră de acasă din cauza părinților abuzivi sau din cauza 
sărăciei. M-am întrebat dacă le era dor de mămicile lor. M-am 
întors și am pornit spre ei emoționată.

— Bună! i-am salutat zâmbind.
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S-au uitat la mine ciudat, neștiind ce intenții aveam.
Știam că mulți dintre ei erau dependenți de droguri și de alco-

ol. Și eram sigură că le era foame. Aveau nevoie de o familie sau 
cel puțin de o mamă care să aibă grijă de ei și să îi învețe ce este 
bine și ce este rău. Dumnezeu mi-a pus în minte ideea de a mă 
apropia de ei și de la le vorbi despre dragostea Lui.

— Eu sunt mama voastră, le-am spus eu, plină de curaj. Aș 
vrea să vă cunosc.

Băieții erau totuși timizi, iar eu eram încordată. Știam că, deși 
mici, erau mulți și că, dacă-și puneau în gând, puteau să-mi fure 
geanta. Am continuat să le zâmbesc și să le vorbesc. Au trecut 
mai multe minute până când am reușit să fim cu toții relaxați. 
Apoi i-am invitat să ne așezăm la umbra unui copac ca să stăm 
de vorbă.

Băieții au stat în cumpănă o vreme, însă, în final, au venit și 
s-au așezat. Le-am povestit câteva cuvinte despre mine și le-am 
spus că Dumnezeu îi iubește mult pe fiecare în parte. Au început 
să se deschidă și să-mi povestească puțin despre ei. La sfârșit, 
i-am rugat să mai vină și săptămâna viitoare.

Lunea următoare, am luat mâncare cu mine. Știam că băieților 
le este foame tot timpul, dar mai ales copiilor străzii, care apucau 
extrem de rar să mănânce mâncare gătită. Cei mai mulți trăiau 
din cerșit sau din resturile de la patiserii.

Le-am pregătit fufu (un fel de piure din cartofi, banane plan-
tan sau cassava) și niște supă. Când au sosit, le-a mirosit a mân-
care și fața li s-a înseninat. Au mâncat cu poftă și apoi am stat de 
vorbă. Unii chiar au avut destul curaj să-mi spună că fufu nu era 
mâncarea lor preferată și m-au întrebat dacă puteam să gătesc 
altceva. Am încercat să le gătesc altceva în fiecare săptămână ca 
să satisfac cât mai multe preferințe posibil. Iar băieților le plăcea 
nespus.

(Va continua.)
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24 iunie 

12. Mamă pentru mulți (2)
Săptămână de săptămână, am stat de vorbă cu ei despre 

Dumnezeu și le-am citit din Biblie. Ne-am rugat împreună și apoi 
am mâncat. La început, cred că m-au ascultat doar din politețe și 
ca să capete ceva de mâncare, dar cu timpul le-a crescut intere-
sul față de ceea ce încercam să-i învăț.

În scurt timp, au început să mă considere mama lor, să-mi 
destăinuie secrete și să aibă încredere în mine. Unii mi-au mărtu-
risit că doreau să scape de droguri și de obiceiul de a fura. I-am 
ascultat și i-am învățat să ducă o viață cinstită și fericită. Le-am 
vorbit despre munca cinstită. Le-am povestit despre oamenii din 
Biblie și despre modul cum s-au opus ei ispitei și au urmat planul 
lui Dumnezeu, de multe ori schimbând lumea din jurul lor. Băieții 
mă ascultau și căpătau încredere că Dumnezeu poate să-i schim-
be. I-am încurajat pe cei care aveau părinți să se întoarcă acasă. 
A fost nevoie de multă muncă de lămurire, dar, în cele din urmă, 
unii s-au întors.

Un băiat, pe nume Pierre, fugise de acasă la vârsta de doar 7 
ani. Pierduse niște bani pe care trebuia să-i ducă mamei lui și, de 
frica pedepsei, a fugit. A ajuns în capitală și a trăit pe străzi vreme 
de opt ani. I-am povestit parabola fiului risipitor și s-a decis să se 
întoarcă acasă. Totuși i-a fost frică să se ducă singur. Am acceptat 
să merg cu el.

Ne-am dus la stația de autobuz și am cumpărat bilete. Când 
am ajuns în orașul lui natal, am găsit casa cu greu, fiindcă nu-și 
aducea aminte prea bine locul. Mama lui a făcut ochii mari când 
l-a văzut pe tânărul înalt din fața ei, neputând să se pronunțe 
dacă era băiatul ei sau nu. Credea că murise. L-a cercetat insis-
tent cu privirea. Apoi, când și-a dat seama că era el, l-a luat în 
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brațe și l-a strâns tare la piept, plângând de bucurie. I-a chemat 
pe vecinii ei ca să le arate că băiatul pe care îl pierduse cu mult 
timp în urmă se întorsese acasă. În seara aceea a fost multă bu-
curie în casa lor pentru întoarcerea băiatului pierdut!

Am rămas peste noapte în orașul natal al lui Pierre, iar a doua 
zi i-am făcut cunoștință cu pastorul local. I-am explicat că Pierre 
Îl acceptase de curând pe Isus ca Mântuitor personal, că se întor-
sese acasă la mama lui și că avea nevoie de multă atenție.

(Va continua.)

24 iunie

13. Mamă pentru mulți (3)
Pastorul din orașul natal al lui Pierre ne-a făcut cunoscut fap-

tul că în biserica sa urma să se desfășoare în curând o campa-
nie de evanghelizare, iar Pierre i-a promis să participe. Ulterior, 
pastorul m-a anunțat că Pierre s-a botezat și că venea la biserică 
regulat. Încă o oaie rătăcită și-a găsit drumul spre casă!

Și alți băieți au plecat din oraș și mi-au promis că se vor întoar-
ce acasă.

Am continuat să mă întâlnesc cu băieții rămași. Au format un 
zid protector în jurul meu și nu îi lăsau pe alții să se alăture gru-
pului lor. De multe ori mă avertizau:

— Mama, păzește-te de băiatul acela. Să nu ai încredere în el! 
S-ar putea să-ți fure geanta.

Cu toate eforturile lor de a mă proteja de cei care tot veneau, 
grupul a crescut în scurt timp de la cincisprezece la treizeci de 
băieți.

Îmi era din ce în ce mai greu să le ofer săptămânal o masă 
hrănitoare. Nu avem nici timpul și nici banii necesari ca să o pre-
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gătesc. Mă durea sufletul pentru ei, dar nu mai puteam continua. 
Am primit ajutor de câteva ori din partea unor persoane, dar po-
vara apăsa mai mult pe umerii mei. În final, am fost nevoită să le 
spun că nu mai puteam să le dau de mâncare. Am continuat să 
avem regulat întâlniri de discuții, iar dacă ne întâlneam întâm-
plător mă strigau „mama”. M-am rugat mai departe pentru ei ca 
Dumnezeu să le vorbească pentru a fi pregătiți să se întâlnească 
cu El în cer, unde mesele aveau să fie întotdeauna încărcate cu 
mâncare.

Trimestrul acesta, o parte din darurile care se vor strânge în 
Sabatul al Treisprezecelea va ajuta la construirea unei academii 
pentru tinerii din Libreville, Gabon. Școala se va adresa nevoilor 
tinerilor vorbitori de franceză din această țară din vestul Africii.

De asemenea, colecta va ajuta la construirea unui centru de 
tineret în campusul Universității Babcock din Nigeria, unde majo-
ritatea celor 10 000 de studenți sunt de altă religie, printre care 
și musulmani proveniți din nordul țării.

Vă mulțumim pentru rugăciuni și pentru darurile voastre ge-
neroase!
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