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7 iulie

„Îmi vine să ucid oameni”
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Telefonul lui Li Fengyan sună. Era nora ei, Yang-yang, care plân-
gea disperată. „Mamă, sunt nefericită! Viaţa mea e prea grea. Nu 
ştiu ce să fac!”

Fengyan a chemat-o la ea acasă şi a încercat să afle care era pro-
blema. Nora ei i-a povestit că auzea voci care o îndemnau să fie vi-
olentă.

„ Îmi vine să-i snopesc pe oameni în bătaie. Îmi vine să-i omor!” 
i-a zis ea. „Ai grijă să ascunzi cuţitele! Dacă văd un cuţit, îmi vine să 
omor pe cineva!”

Femeia l-a sunat pe pastorul ei de la Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea de limbă chineză din Tokyo. Pastorul Yu Chuanfu, deşi toc-
mai ţinea ora de rugăciune de miercuri seara, a venit de îndată la ea 
acasă, s-a rugat pentru nora ei şi i-a citit din Biblie.

Lui Yang-yang i-au plăcut rugăciunile şi textele din Biblie. A rămas 
un timp la soacra ei şi a început să citească Biblia singură. A citit şi 
cărţi scrise de Ellen G. White. Nu a mai auzit vocile acelea şi a înce-
put să fie mai voioasă. A mers şi la biserică.

Soţul ei a rămas uimit de schimbarea petrecută cu ea. A început 
să vină şi el la biserică. Un an mai târziu, amândoi au primit botezul.

După aceea, mama lui Yang-yang s-a îmbolnăvit şi medicii n-au 
reuşit să descopere cauza. Yang-yang le-a cerut credincioşilor să se 
roage pentru ea şi a îndemnat-o pe mama ei să arunce idolii budişti 
şi să-şi pună încrederea în Dumnezeu. În urma rugăciunilor, mama 
ei s-a însănătoşit.

„Până să ne rugăm pentru ea, cuscra mea nu credea în Isus”, ne 
povesteşte Fengyan. „Dar, după ce ne-am rugat, a crezut.”
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Mama lui Yang-yang a aruncat idolii şi, după câteva luni, s-a bote-
zat împreună cu soţul ei.

Şi experienţa nu se termină aici. Yang-yang şi Fengyan le-au vor-
bit rudelor lor din China despre Dumnezeu şi câţiva au participat la 
serviciile divine ale bisericii de acolo.

Fengyan, acum în vârstă de cincizeci şi trei de ani, ne spune că 
meritul pentru transformarea remarcabilă a familiei ei este al lui 
Dumnezeu şi al bisericii din Tokyo.

„Avem aici în fiecare Sabat un loc de închinare”, a declarat ea în 
interviul care i-a fost luat în incinta bisericii.

Opt persoane s-au botezat prin influenţa ei.
Biserica de limbă chineză din Tokyo este singura biserică adven-

tistă de acest fel din Japonia. A fost înfiinţată în 2012, cu ajutorul 
Colectei din Sabatul al Treisprezecelea. Atunci avea vreo cinci mem-
bri. Astăzi are cincizeci de membri şi, devenind neîncăpătoare, se 
plănuieşte extinderea clădirii.

„Le mulţumim membrilor bisericii din întreaga lume pentru co-
lecta din Sabatul al Treisprezecelea”, spune pastorul Yu. „Rugaţi-vă 
pentru noi în acest timp în care creştem!”

Vizionaţi un videoclip cu Fengyan cântând „Jesus Loves Me” în chineză pe 
adresa: bit.ly/want-to-kill.

14 iulie

Prietene foarte bune
Autor: Batdelger Battsetseg

Prima oară când am venit la biserică eram în clasa a IX-a. Şi am 
venit pentru un motiv pe care îmi este ruşine să vi-l spun: pentru că 
prietena mea cea mai bună, Otko, a decis să aibă relaţii intime cu 
prietenul ei.
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Într-o zi, m-a întrebat ce părere aveam de decizia ei. Eram în 
curtea liceului nostru din capitala Mongoliei, Ulaanbaatar. Deşi nu 
aveam decât şaisprezece ani, mi-am dat seama că era un lucru gre-
şit. Şi am sfătuit-o să nu meargă mai departe cu hotărârea aceasta. 
Apoi, ca să mă asigur, m-am consultat şi cu sora mea mai mare care 
frecventa deja Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Ea s-a dus la 
Otko şi a sfătuit-o să aştepte până la căsătorie.

Otko s-a supărat că i-am dezvăluit secretul. M-a bârfit la colegi şi 
au început cu toţii să mă marginalizeze. Într-o singură săptămână, 
mi-am pierdut şi prietena cea mai bună, şi toţi prietenii de la şcoală!

M-am simţit extrem de singură. Am întrebat-o pe sora mea dacă 
puteam să merg cu ea la biserică. Am fost primită cu multă căldură 
de membrii bisericii. Mi-au arătat prietenie şi m-au ajutat să-L cu-
nosc pe Dumnezeu.

La câteva luni după aceea, colegii au început să stea de vorbă 
cu mine din nou. Şi-au dat seama că mergeam la biserică şi m-au 
întrebat ce am păţit şi de ce merg la biserică. Le-am spus că doream 
să devin creştină.

Însă, faţă de părinţii mei, nu eram la fel de deschisă, pentru că 
sunt budişti, ca majoritatea mongolilor, şi s-ar fi supărat că eram 
interesată de creştinism. Am continuat să merg la biserică în fieca-
re Sabat, dar lor nu le-am spus nimic mult timp. Apoi, când în final 
le-am spus, am descoperit că au ştiut de la bun început. Au acceptat 
decizia mea de a mă boteza.

După un an şi jumătate de la ruperea prieteniei noastre, Otko a 
venit la mine acasă într-o seară şi a recunoscut că avusesem drep-
tate. Mi-a mărturisit cu tristeţe că rămăsese însărcinată şi că făcuse 
avort.

„Dar”, mi-a spus ea, „tu eşti o fată foarte bună. Nu vreau să te 
pierd ca prietenă. Aş fi dispusă chiar să-mi dau viaţa pentru tine!”
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Ea nu ştia că Isus făcuse o declaraţie asemănătoare înaintea ei: 
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru pri-
etenii Săi” (Ioan 15:13).

Am rămas prietene bune până astăzi, dar Prietenul meu cel mai 
bun Şi-a dat într-adevăr viaţa pentru mine.

Batdelger Battsetseg are treizeci şi doi de ani şi este profesoară la Şcoala din 
Tusgal, singura şcoală adventistă din Mongolia. Colecta din Sabatul al Treispreze-
celea din acest trimestru va contribui la construirea unui liceu cu internat pentru 
elevii acestei şcoli, în vederea eliberării câtorva clase pentru elevii şcolii primare.

21 iulie

„Îmi este teamă să adopt un copil”
Autor: Sang Sook Park

Mi-a plăcut de mică ideea de a adopta un copil. Şi mi-am păstrat 
dorinţa aceasta până după ce m-am căsătorit şi l-am crescut pe bă-
iatul meu. Marea mea temere era că n-am să fiu totuşi în stare să-l 
educ cum trebuie.

În cele din urmă, am completat formularele şi am început să mă 
rog: „Doamne, trimite-mi un copil pe care să pot să-l educ. Dă-mi 
acest semn: primul copil care îmi va fi repartizat să fie cel pe care 
vrei Tu să-l adopt.”

M-am rugat aşa timp de două luni şi jumătate. Apoi, orfelinatul 
mi-a trimis o fată de doi ani, pe nume Bomin. Nu făcea altceva decât 
să mă fixeze cu privirea. Ca să o câştig, i-am dat ceva de mâncare şi o 
păpuşă. Ea a aruncat păpuşa şi s-a ferit să o ating. Am trimis-o înapoi 
la orfelinat şi i-am mărturisit soţului meu că îmi era foarte frică de 
adopţie.
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Dar, în conştiinţa mea, am simţit că Dumnezeu îmi spune: „Ai ui-
tat câte rugăciuni ai făcut şi că ai promis să adopţi primul copil pe 
care ţi-l voi trimite?” Eu am plâns înaintea Lui şi I-am spus: „Îmi este 
frică să stau sub acelaşi acoperiş cu fetiţa asta!”

După aceea, am făcut totuşi o altă rugăciune: „Dacă acesta este 
copilul pe care vrei să-l adopt, atunci dă-mi încrederea şi asigurarea 
că Te vei ocupa Tu de creşterea ei! Dacă nu vrei să adopt un copil, 
atunci îndepărtează din mintea mea ideea aceasta.”

M-am rugat aşa cinci zile. A cincea zi, am citit la devoţionalul per-
sonal 2 Samuel 24:14 şi mi-am dat seama că acesta era răspunsul la 
rugăciunea mea. În versetul acesta, regele David spune aşa: „Sunt 
într-o mare strâmtorare! Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnu-
lui, căci îndurările Lui sunt nemărginite!”

Mi-am adus aminte că Dumnezeu m-a îndrumat mereu şi am 
avut convingerea, pe care o am şi acum, că El va avea grijă de fami-
lia mea, în îndurarea Lui nemărginită. Am decis să mă las în mâna 
Domnului.

„ Vino, te rog, cu mine ca să luăm fetiţa”, i-am spus soţului meu.
Pe drumul către orfelinat, n-am putut să-mi opresc lacrimile. 

Nu-mi aminteam decât cum se zgâia Bomin la mine. Apoi mi-am 
spus: „Stai puţin, dar eu merg la întâlnirea cu fiica mea preţioasă!” Şi 
m-am rugat: „Doamne, ajută-ne s-o iubim!”

La orfelinat, am aşteptat puţin până a venit Bomin. A păşit încet 
până la mine şi a întins braţul ca să o iau de mână! A fost ca şi cum 
L-am ţinut pe Domnul Însuşi de mână! M-am rugat: „Doamne, Te 
rog, ajută-mă să conduc mânuţa aceasta la cer!” Şi am plecat acasă.

Sang Sook Park are cincizeci şi opt de ani şi conduce o agenţie de adopţie, 
Morning Calm Family, care a plasat în ultima decadă 238 de copii în 160 de familii 
adventiste din Coreea de Sud. Ea a adoptat patru copii.
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28 iulie

Cum s-a convertit prietena mea
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Yamaji Hiroshi era băiat de pastor şi avea pe atunci douăzeci şi 
cinci de ani. Era îndrăgostit până peste urechi. Exista însă o proble-
mă: prietena lui, Sakiko, nu era adventistă de ziua a şaptea.

Hiroshi a cunoscut-o pe Sakiko la o şcoală de asistenţi medicali 
de la periferia oraşului Tokyo (Japonia). Apoi au lucrat amândoi la 
Centrul Medical Adventist de pe insula niponă Okinawa. Acolo au 
început să iasă împreună.

Hiroshi a încercat să o convingă să devină adventistă. A invitat-
o la biserică în fiecare Sabat. L-a rugat pe pastor să studieze Biblia 
împreună cu ea. Îi vorbea des despre autenticitatea Bibliei şi despre 
frumuseţea vieţii creştine.

„Dar pur şi simplu nu dorea să devină creştină”, ne-a povestit el. 
„Mi-a spus clar: «N-o să mă fac creştină niciodată!»”

Hiroshi a renunţat. Şi-a dat seama că n-o putea convinge să-L pri-
mească pe Hristos şi a luat în calcul posibilitatea despărţirii.

„Totuşi îmi plăcea de ea şi părea că şi ei îi plăcea de mine”, a 
spus el.

Atunci i-a venit în minte un pasaj din cartea Solii pentru tineret de 
Ellen G. White, pe care o citise din scoarţă în scoarţă în anii de liceu: 
„Dacă bărbaţii şi femeile au obiceiul să se roage de două ori pe zi 
înainte de a se gândi la căsătorie, ar trebui să se roage de patru ori 
pe zi când se hotărăsc pentru acest pas.” (ed. 2015, p. 408)

Tânărul şi-a luat Biblia şi o carte de Ellen G. White şi s-a retras pe 
un munte din apropiere pentru trei zile de post şi de rugăciune.

„L-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, ce să fac? Am citit din 
Biblie şi din cealaltă carte. Am ţinut un jurnal de rugăciune.”
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După aceea, Hiroshi a plecat din Okinawa şi s-a angajat la un că-
min de bătrâni din Japonia. S-a gândit că distanţa fie avea să-i înde-
părteze pe unul de celălalt, fie avea să-i apropie şi s-a rugat să se facă 
voia lui Dumnezeu. Dar i-a fost greu.

„Nu puteam nici să fiu cu ea, nici s-o iau cu mine la biserică, nici 
să-i vorbesc din Biblie”, ne-a povestit el. „Nu puteam decât să mă 
rog. Şi m-am rugat foarte mult!”

Atunci a intervenit Dumnezeu. În câteva săptămâni, Sakiko a 
anunţat că dorea să se boteze. Şi s-a convertit deplin. S-a botezat şi 
ulterior s-au căsătorit.

Hiroshi, acum în vârstă de cincizeci şi şase de ani, nu a uitat nicio-
dată experienţa convertirii soţiei lui şi a folosit-o ca bază de plecare 
în activitatea sa de lider al Bisericii Adventiste din Japonia. A slujit ca 
director al Misiunii Adventiste, ca director al Departamentului Sănă-
tate şi ca asistent al preşedintelui în domeniul evanghelizării.

„Ca pastor, ţin studii biblice, predic şi le arăt oamenilor dragoste, 
dar nu pot să fac mai mult”, ne-a mărturisit Hiroshi, acum tată a cinci 
copii. „Schimbarea inimii oamenilor pentru a-L primi pe Isus este 
lucrarea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate face acest lucru!”

4 august

Evanghelia pe Facebook
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Sud-coreenii sunt printre cei mai activi misionari adventişti de 
ziua a şaptea. Dacă veţi ajunge în Orientul Mijlociu, îi veţi întâlni în 
Turcia şi în Liban. Dar îi veţi întâlni şi în Africa şi în America de Sud. Ba 
chiar şi în zone izolate din Bangladesh şi India.
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Totuşi, în ciuda acestui bun spirit misionar, mulţi tineri întâmpină 
dificultăţi în Coreea de Sud, ne spun conducătorii bisericii de aco-
lo. Problema este legată de prăpastia culturală dintre generaţii şi de 
provocările profesionale într-o ţară în care sâmbăta se lucrează. Ri-
diculizarea frecventă din partea altor creştini este o altă problemă. 
Peste un sfert din populaţia Coreei de Sud, care are 51 de milioane 
de locuitori, este creştină, însă adventiştii formează o minoritate. Bi-
serica Adventistă este considerată o sectă, iar adventiştii sunt numiţi 
depreciativ „azeşei”, după acronimul bisericii, AZŞ.

Şase studenţi adventişti s-au săturat de toate acestea. Au creat 
un grup pe Facebook şi un post de radio online în scopul susţinerii 
tinerilor.

„Ţinta noastră este să-i ajutăm pe tineri să se simtă parte a Bise-
ricii Adventiste, a declarat cofondatorul proiectului, Hansu Hyun, un 
tânăr de douăzeci şi şapte de ani, student la Design grafic, la Univer-
sitatea Adventistă Sahmyook din Seoul.

Tinerii adventişti au remarcat proiectul. Grupul de pe Facebook, 
înfiinţat în 2014, are în prezent aproape o mie de followeri, un nu-
măr semnificativ pentru Biserica Adventistă din Coreea de Sud. El 
postează reţete vegetariene şi mărturii personale. Pentru mărturii, 
administratorii îi iau un interviu unei persoane recunoscute pe plan 
naţional  – unui tânăr membru al bisericii sau, uneori, unui solist 
sau actor adventist – şi îl transmit prin cel puţin cinci postări. Foarte 
populare au fost postările cu datele istorice despre eroul adventist 
Desmond Doss, cu ocazia lansării în cinematografe a filmului „Fără 
armă în linia întâi”.

„Am descoperit că tinerii sunt dornici de conţinuturi prezentate 
într-un limbaj simplu, nepretenţios”, a afirmat Taegyun Bong, cofon-
datorul proiectului, un tânăr de douăzeci şi cinci de ani, student la 
Teologie, la Universitatea Sahmyook. „Tinerii adventişti care au pă-
răsit biserica ne-au spus că s-au redresat spiritual datorită activităţii 
noastre. Suntem foarte fericiţi că i-am putut ajuta!”
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Postul de radio este legat de grupul de pe Facebook şi are numele 
provocator RadioAzş, o aluzie la numele denigrator dat adventiştilor. 
Emite două ore pe săptămână. În cadrul emisiunii, liderii de tineret 
povestesc de exemplu cum îşi petrec după-amiaza de Sabat sau un 
student la Drept vorbeşte despre provocările păzirii Sabatului.

„Săptămânal se conectează între şapte sute şi două mii de tineri”, 
ne-a informat cofondatorul Hyunho Kim, în vârstă de douăzeci şi 
şapte de ani, student la Filologie.

„Proiectul nostru poate fi sintetizat într-un singur cuvânt: dispo-
ziţie”, a declarat el. „Avem tendinţa de a deveni creştini pasivi, însă 
noi suntem tineri şi suntem dispuşi să facem ceva pentru a influenţa 
pozitiv comunitatea adventistă.”

11 august

Un coșmar repetat
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Helen Yen, o pensionară din Taipei, capitala Taiwanului, a avut 
un vis care a speriat-o: se făcea că se ducea până într-un loc, dar că 
apoi nu ştia să se mai întoarcă acasă. Noaptea era un chin pentru ea.

Ziua însă nu avea probleme. Era ocupată cu soţul ei, cu copiii ei 
mari şi cu nepoţica. A început apoi să participe la cursurile gratuite 
despre menopauză organizate de Spitalul Adventist.

Acolo a aflat că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Sung Shan 
din apropiere căuta voluntari pentru un nou program socioeducativ. 
Planul era să ofere marţea cursuri despre boala Alzheimer, o pro-
blemă majoră în comunitatea locală, iar miercurea şi joia cursuri de 
gătit şi studii biblice.
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„ Mi-a plăcut dintotdeauna să lucrez ca voluntar”, ne-a povestit 
ea în cadrul unui interviu pe care l-a acordat la biserică. „Atunci am 
auzit prima oară de adventişti. Imediat ce am venit la biserică, pas-
torul m-a solicitat să ajut la bucătărie.”

Helen era la biserică încă de la ora şase dimineaţa. Marţea pre-
gătea pâinea care urma să le fie vândută participanţilor la cursurile 
despre boala Alzheimer, dar şi celor o sută optzeci de membri ai bi-
sericii. Sumele strânse sunt destinate misiunii desfăşurate de Confe-
rinţa Bisericii Adventiste din Taiwan.

Helen ne-a povestit că activitatea de voluntariat i-a adus o nouă 
satisfacţie şi multă bucurie. A început să frecventeze biserica zilnic 
şi, în scurt timp, s-a înscris la studiile biblice ţinute de soţia pastoru-
lui, Brenda Huang, coordonatoarea programului.

„Am simţit în inima mea ceva ciudat”, ne-a mărturisit Helen. „Nu 
puteam să trăiesc mai departe cum trăisem până să descopăr aceste 
noi informaţii.”

A început să se închine în Biserica Adventistă în fiecare Sabat. Iar 
cât a lucrat alături de ceilalţi douăzeci de voluntari, a mai făcut şi alte 
schimbări.

„ Viaţa mea s-a transformat complet”, ne-a spus ea. „Înainte mă 
consideram extrem de binecuvântată pentru că am un soţ, copii şi 
o nepoţică. Mi-am dat seama însă că viaţa înseamnă mai mult de-
atât. L-am cunoscut pe Dumnezeu şi am avut dorinţa să le vorbesc 
tuturor despre El!”

Acum, la doi ani după ce s-a alăturat echipei de voluntari, se pre-
găteşte să intre în biserică prin botez.

„Ea este primul nostru rod”, a declarat pastorul bisericii, 
Raymond Ko. „În total, trei sute de vizitatori au participat la serviciile 
divine ale bisericii ca urmare a acestui program socioeducativ”, ne-a 
informat el.

Helen a avut timp de un an visul acela în care nu reuşea să se mai 
întoarcă acasă.
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„Din momentul în care am venit la biserica aceasta, n-am mai 
avut acel vis, ne-a spus ea. Am înţeles că adevărul adventist este 
calea către casă – către cer.”

Darurile pentru misiune pe care le aduceţi în cadrul Şcolii de Sabat susţin pro-
gramele socioeducative precum cel care a condus-o pe Helen Yen la botez.

18 august

O inimă nouă
Autor: Takahashi Toru

Ziua aceea în care am vândut cărţi adventiste din uşă în uşă în 
Shizuoka, un oraş din sudul Japoniei, mi s-a părut lungă şi depriman-
tă. Nimeni nu dorea să cumpere cărţi!

La finalul zilei, am ajuns pe o stradă neobişnuită, întunecoasă. 
M-au trecut fiori pe şira spinării, dar m-am dus la prima casă. Prin 
curte erau împrăştiate reviste pornografice. În faţa uşii, erau mai 
multe teancuri de reviste. Peste tot numai reviste.

Am făcut un pas înapoi. M-a cuprins frica şi aş fi vrut să plec. Frica 
a dat apoi în panică.

– Bună ziua, mă numesc Takahashi Toru! am strigat încordat. Vin 
din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi am câteva cărţi 
care vă vor schimba viaţa!

 Aceasta era formula pe care o învăţasem la cursul pentru evan-
ghelişti cu literatura. Când intram în panică, începeam să mă bâlbâi.

S-a deschis uşa şi în cadrul ei a apărut un bărbat obez.
L-am întrebat, aşa cum fusesem învăţat:
– Doriţi o carte de sănătate?
Mă aşteptam să refuze şi eram deja pregătit s-o rup la fugă.
Dar bărbatul mi-a răspuns cu o voce groasă, de bas:
– Da, aş dori o carte de sănătate.
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Am scos o carte mică. El a luat-o şi a deschis-o vădit interesat.
– Da, vreau s-o cumpăr, mi-a spus şi a scos din buzunar câteva 

bancnote.
I-am vândut cartea, dar, după ce am ieşit din curtea casei, am lu-

at-o la goană. Eram îngrozit şi îmi doream să fiu cât mai departe po-
sibil de locul acela. M-am rugat pe drum pentru omul acela şi I-am 
mulţumit lui Dumnezeu că m-a ocrotit.

Apoi m-am oprit brusc. Am înţeles un lucru: inima mea nu era 
mai curată decât curtea casei acelui bărbat. Cu toate acestea, Isus a 
intrat în ea şi mi-a oferit speranţă. Şi mi-a promis o inimă nouă: „Vă 
voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou” (Ezechiel 36:26).

Am fost copleşit de recunoştinţă şi I-am mulţumit Domnului Isus 
că a avut curaj să intre în inima mea. Cu această nouă atitudine, am 
mers la cea mai apropiată casă şi, fără probleme, am vândut o carte.

Takahashi Toru, un tânăr de douăzeci şi unu de ani, student la Jurnalism, a 
urmat cursul de evanghelizare prin literatură organizat de Biserica Setagaya din 
Tokyo. O parte din colecta din Sabatul al Treisprezecelea de trimestrul acesta este 
destinată acestei biserici în vederea extinderii misiunii ei.

25 august

Încă o întrebare
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Byongju Lee se uita nedumerit la un mesaj de pe telefon: era o 
poezie primită de la un număr necunoscut. Oricine ar fi şters-o ime-
diat, dar nu şi el. A trimis înapoi mesajul: „Cine sunteţi?”

Telefonul sună.
– Cine sunteţi? îl întrebă o voce de femeie.
– Am primit un mesaj de la dumneavoastră, a răspuns Byongju.
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Aşa a aflat că doamna intenţionase să-i trimită poezia respectivă 
unei prietene, dar că greşise numărul.

Odată lămurită situaţia, probabil că cei mai mulţi ar fi pus punct 
conversaţiei, însă nu şi Byongju. El a mai pus o întrebare:

– Sunteţi poetă?
– Nu, sunt învăţătoare. Dar compun poezii în timpul liber.
– A, chiar? zise Byongju şi, pentru că accentul doamnei i s-a părut 

cunoscut, i-a mai pus o întrebare: Locuiţi în Busan? (Adică în al doi-
lea cel mai mare oraş din Coreea de Sud.)

– Nu, în Jinju, a răspuns femeia.
– A, eu am făcut liceul acolo, a comentat el.
Femeia a dorit să ştie ce liceu şi apoi i-a spus că ea învăţase la alt 

liceu din apropiere. Cei doi au mai povestit o vreme despre anii aceia.
Apoi femeia l-a întrebat:
– Cu ce vă ocupaţi?
– Sunt pastor, a răspuns Byongju.
– La ce biserică?
Din întrebarea aceasta, el şi-a dat seama că femeia nu era de 

religie budistă, a doua ca reprezentare în Coreea de Sud, cu 15% 
din populaţie. Nu-l întrebi pe un călugăr la ce templu slujeşte, deci 
femeia aceasta trebuie să fie creştină, şi-a spus el în gând. Creştinii 
reprezintă 27% din populaţia totală de 51 de milioane de locuitori.

– Sunt pastor adventist de ziua a şaptea, o informă el.
– A, înţeleg, i-a spus femeia. Aţi auzit de Arca lui Noe?
Byongju a rămas surprins. Arca lui Noe este o mişcare desprinsă 

din Biserica Adventistă din Coreea de Sud. Femeia i-a explicat că în 
urmă cu douăzeci de ani se alăturase pentru un timp scurt unui grup 
din această mişcare. Părăsise mişcarea, dar îi rămăsese în minte o 
idee – că Sabatul biblic nu este duminica. Acum, la douăzeci de ani 
după aceea, îi trimisese din greşeală un mesaj unui pastor adventist.

În seara aceea, Byongju i-a trimis următorul mesaj: „Mi-a părut 
bine să vă cunosc!”
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Un an mai târziu, femeia s-a botezat.
„Este uşor să faci evanghelizare!” a declarat el. „Dacă aş fi ignorat 

mesajul acela, poate că ea n-ar fi fost astăzi membră a bisericii. Eu 
însă am încercat să leg o relaţie, punându-i încă o întrebare.”

Byongju Lee are cincizeci şi unu de ani şi slujeşte ca director al Departamentu-
lui Şcoala de Sabat şi Lucrare Personală din cadrul Uniunii de Conferinţe a Bisericii 
Adventiste din Coreea de Sud. El se ocupă totodată şi de un podcast devoţional 
zilnic, evaluat drept al doilea cel mai popular podcast religios din Coreea de Sud.

1 septembrie

Nici bogat, nici sărac
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Chang visase să facă bani şi avere în China.
Sperase ca fabrica lui de rucsacuri să-l facă bogat. De aceea, când 

afacerea lui a intrat în impas, a fost consternat. Un prieten cu care 
discuta pe internet i-a dat un sfat neobişnuit: „Du-te la biserică!”

N-a avut însă timp să se ducă la biserică decât după ce a falimen-
tat. Prima vizită nu l-a impresionat cu nimic. Apoi cineva i-a spus că, 
dacă s-ar duce la biserică, Dumnezeu l-ar binecuvânta.

„Am vrut ca Dumnezeu să mă binecuvânteze cu bani mulţi, aşa 
că m-am mai dus o dată la biserică”, a spus el.

În perioada aceea, se angajase la un restaurant din alt oraş, pe 
postul de bucătar. Cum s-a mutat, a început să caute pe internet 
adresa unei biserici de acolo.

„Ţinta mea era să câştig bani, iar ca să câştig bani, trebuia să gă-
sesc o biserică”, a declarat el.
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A găsit adresele a două biserici: o biserică mare, păzitoare a du-
minicii, şi o biserică mică de adventişti de ziua a şaptea.

„Nu ştiu de ce, dar am ales să merg la biserica mică”, a spus el.
Într-o zi, un membru al bisericii i-a vorbit despre Sabat. „Dacă ţii 

Sabatul, o să primeşti multe binecuvântări”, i-a spus el.
Auzind aceasta, le-a cerut membrilor bisericii să se roage pentru 

el ca să poată ţine Sabatul. A doua zi, s-a dus la managerul lui şi l-a 
anunţat că dorea să aibă sâmbăta liberă şi că, dacă nu accepta, el îşi 
dădea demisia.

„Nu mă ameninţa cu demisia”, i-a spus managerul-şef. „Îţi dau 
sâmbăta liberă!” Patronul restaurantului a aflat despre înţelegerea 
lor şi i-a cerut să vină la serviciu sâmbăta. Chang şi-a depus demisia 
imediat. Atunci, spre surprinderea lui, şi ceilalţi angajaţi şi-au depus 
demisia, în semn de solidaritate.

În aceeaşi zi, membrii bisericii i-au sugerat să se înscrie la cursu-
rile de sănătate de la un sanatoriu adventist. I-a plăcut ideea. Dacă 
obţinea atestatul de nutriţionist, avea şanse mai mari la un loc de 
muncă foarte bine plătit.

Pe de altă parte, în inima lui s-a născut dorinţa de a-L cunoaşte 
pe Dumnezeu. Era interesat să cunoască Biblia mai bine. A doua zi, 
două persoane din două biserici diferite l-au sunat ca să-i recoman-
de un curs de Biblie care se ţinea în alt oraş. Cursul acesta l-a schim-
bat definitiv. Gândul la bani i-a pierit şi s-a angajat ca lucrător biblic.

Chang are acum treizeci şi patru de ani şi ne-a spus că viaţa lui poa-
te fi rezumată prin textul din Isaia 55:8: „«Căci gândurile mele nu sunt 
gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele», zice Domnul.”

„Acum nu mă simt nici bogat, dar nici sărac”, a spus el. „Odată, o 
predicatoare mi-a spus că nu ducea lipsă de nimic. Mie nu mi-a venit 
să cred şi am întrebat-o: Chiar? Ai atât de mulţi bani încât nu-ţi lipseş-
te nimic? Acum înţeleg la ce s-a referit. Nici eu nu duc lipsă de nimic!”

Darurile pentru misiune pe care le aduceţi la Şcoala de Sabat îi 
susţin pe pionierii Misiunii Globale, din care face parte şi Chang.
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8 septembrie

Du-te!
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Kiyong Kwon, patronul unei firme particulare de contabilitate, 
este cunoscut în Coreea de Sud pentru zelul lui misionar, el reuşind 
să-i conducă pe oameni la Hristos probabil mai bine decât oricare alt 
pastor adventist de ziua a şaptea. Însă nu a fost dintotdeauna atât 
de zelos!

Experienţa lui a început în anul 2000 când a studiat profeţia bi-
blică. A înţeles atunci o dată în plus că toate profeţiile din cartea 
lui Daniel se împliniseră şi că mai rămăsese să se împlinească doar 
cea legată de revenirea Domnului Isus. Şi s-a întrebat ce ar face Noe 
dacă ar trăi în secolul acesta. Probabil că, indiferent de profesia pe 
care ar avea-o, şi-ar dedica viaţa unei singure misiuni: vestirea reve-
nirii lui Isus. A decis să-şi dedice viaţa înfiinţării de biserici.

Într-o dimineaţă, când era la rugăciune, a simţit că Dumnezeu îi 
spune: „Du-te!” Porunca aceasta l-a speriat. A început să se scuze: 
„Dar nu am experienţă. Nu sunt pastor. Am deja patruzeci de ani. 
Mi-e teamă de eşec.”

„În fiecare dimineaţă, Dumnezeu mă îmi făcea chemarea aceasta 
pe cât de clară, pe atât de dureroasă pentru mine”, a declarat el.

Atunci s-a rugat aşa:
„Doamne, dacă vrei într-adevăr să plec în misiune, atunci, Te rog, 

arată-mi Tu ce să fac de la început până la sfârşit. Atunci voi pleca.”
I s-a părut că a cerut un lucru normal. Dar nu a primit niciun răs-

puns. S-a rugat şapte zile la rând. A şaptea zi, după rugăciune, a des-
chis revista publicată de Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste 
din Coreea de Sud, Busola bisericii. Pe prima pagină, a găsit un ci-
tat din cartea Schiţe din viaţa mea de Ellen G. White care l-a şocat: 
„Dumnezeu doreşte oameni dispuşi să rişte totul pentru salvarea 
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sufletelor. Cei care nu vor vrea să acţioneze până când nu pot ve-
dea cu claritate fiecare pas pe calea aflată înaintea lor, nu vor reu-
şi să folosească avantajele prezente pentru progresul adevărului lui 
Dumnezeu. Acum este nevoie de lucrători care sunt hotărâţi să pă-
şească înainte prin întuneric ca şi când ar merge în lumină şi să reziste 
curajoşi sub presiunea descurajărilor şi a dezamăgirilor, continuând 
să lucreze cu credinţă, cu lacrimi şi cu răbdare şi semănând de-a lun-
gul tuturor apelor, cu încrederea că Domnul va face să răsară roadele. 
Dumnezeu cheamă bărbaţi curajoşi, plini de speranţă, de credinţă şi 
de răbdare pentru a lucra până la atingerea ţintei.” (ed. 2004, p. 201)

„Acesta a fost răspunsul pe care mi l-a dat Dumnezeu!” a declarat 
el. „Cererea mea de a mi se descoperi ce trebuia să fac de la început 
până la sfârşit nu era corectă. Trebuia să merg înainte prin credinţă!”

Kiyong a pornit la lucru şi a înfiinţat prima lui biserică.
„Şi, surprinzător”, a spus el, „eu nu a trebuit să fac nimic! Când 

Dumnezeu lucrează, au loc minuni.”

Kiyong Kwon are acum cincizeci şi şase de ani şi a înfiinţat trei biserici în Coreea 
de Sud. O parte din Colecta din Sabatul al Treisprezecelea este destinată înfiinţării 
primei Biserici Adventiste din Sejong, Coreea de Sud. Continuarea experienţei lui 
Kiyong va fi relatată Sabatul viitor.

15 septembrie

O sută de persoane botezate
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Prima biserică din Coreea de Sud înfiinţată de Kiyong Kwon avea 
iniţial douăzeci de membri. Toţi s-au desprins din biserica-mamă şi au 
format o biserică nouă. Însă Kiyong şi-a dorit să câştige membri noi.

La primul serviciu divin a participat şi un tânăr care se afla pentru 
prima oară într-o biserică.
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– De ce ai vrut să vii la această biserică mică? l-a întrebat Kiyong.
– Păi, pentru că sunt ghinionist, i-a răspuns tânărul. Cineva mi-a 

spus că dacă mă duc la o biserică nouă, o să am noroc!
Kiyong i-a propus să studieze Biblia şi tânărul s-a botezat.
Dar Kiyong îşi dorea mai mulţi membri. Într-o zi, s-a rugat de 

dimineaţă până seara: „Doamne, Te rog, dă-mi mai mulţi oameni. 
Dă-mi oameni cu care să umplu biserica aceasta!”

A doua zi, o vecină a venit la el şi i-a spus: „Ieri mi-am dorit să 
merg la biserică. Te rog, du-mă la biserica ta!”

A treia zi, l-a sunat cineva şi i-a spus: „Sora mea este adventistă şi 
mă roagă de zece ani să merg la biserică, dar n-am vrut. Acum însă 
aş vrea să merg.”

Kiyong a studiat Biblia cu aceste două femei şi amândouă au ce-
rut să fie botezate.

„Dumnezeu mi-a trimis în acest mod foarte mulţi oameni”, a de-
clarat el.

În primul an de existenţă a bisericii, s-au botezat peste patruzeci 
de persoane. În al doilea an, cu ocazia botezului celei de-a nouăzeci 
şi opta persoane, a cerut în rugăciune al o sutălea botez. Şi-a amintit 
pe urmă de o femeie cu care nu mai luase legătura de trei ani. A aflat 
că era directoarea unei şcoli de artă şi s-a dus să o viziteze, ducând 
şi un buchet de flori.

„Tu ar trebui să fii a suta persoană care să se boteze în biserica 
mea”, i-a spus el.

Femeia a fost de acord, iar el i-a explicat că trebuia mai întâi să 
studieze Biblia şi că aveau să înceapă chiar de a doua zi, seara. „Invi-
tă-l, te rog, şi pe soţul tău la studiu”, i-a cerut el.

După ce a plecat el, femeia l-a sunat pe soţul ei şi i-a spus: „Mâine 
seară vine fratele Kwon la noi ca să studiem Biblia.”

Soţul ei, budist credincios şi patron al unei firme, tocmai luase 
decizia de a învăţa limba engleză şi îşi cumpărase mai multe cărţi în 
limba engleză, printre care şi Biblia. Era la birou şi nu înţelegea ce 
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citea din Biblie. Aşa că s-a rugat: „Doamne, dacă exişti cu adevărat, 
trimite-mi pe cineva care să-mi explice Biblia.” În clipa aceea, l-a su-
nat soţia şi l-a anunţat de vizita fratelui nostru.

„Soţul ei a rămas fără cuvinte”, a povestit Kiyong.
De a doua zi, Kiyong a studiat Biblia cu amândoi, dar şi cu copiii 

lor adulţi. Toată familia s-a botezat.

Kiyong Kwon are cincizeci şi şase de ani şi a înfiinţat trei biserici în Coreea de 
Sud. O parte din colecta din Sabatul al Treisprezecelea din acest trimestru va con-
tribui la înfiinţarea primei biserici adventiste din Sejong, Coreea de Sud. Relatarea 
experienţei lui Kiyong se va continua Sabatul viitor.

22 septembrie

Din casă în casă
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Kiyong Kwon, misionarul despre care am auzit şi Sabatele trecu-
te, fost patron al unei firme din Coreea de Sud, a plănuit ca el şi 
membrii bisericii lui să meargă din casă în casă pentru a răspândi 
Evanghelia şi pentru a umple clădirea bisericii pe care a înfiinţat-o.

„Lucrarea din casă în casă este dificilă”, ne-a spus el. „În general, 
oamenii nu sunt acasă pe timpul zilei. Iar cei care sunt, de obicei nu 
vor să stea de vorbă. Însă eu am urmat sfatul lui Ellen White.”

Sfatul acesta se găseşte în cartea Slujirea creştină, la pagina 124 
(ed. 2004), şi spune aşa: „De egală importanţă cu eforturile speciale 
publice, este lucrarea din casă în casă. În oraşele mari, sunt anumite 
categorii de oameni la care nu se poate ajunge prin adunări publice. 
Aceştia trebuie să fie căutaţi cum caută păstorul oaia pierdută.”

Astfel, Kiyong şi ceilalţi membri ai bisericii au plănuit să meargă 
din casă în casă în fiecare joi. Dar nu pentru a vinde cărţi religioase, 

Vesti mis 2-2018.indd   21 24.04.2018   11:41:30



22 Vești misionare

nici ca să prezinte studii biblice, ci doar ca să pună întrebarea: „Cu 
ce vă putem ajuta pe dumneavoastră şi pe familia dumneavoastră?”

Într-o zi, Kiyong a sunat la multe uşi şi nu a răspuns nimeni. La o 
casă însă, uşa s-a deschis brusc şi femeia care locuia acolo l-a invitat 
înăuntru.

El a intrat, dar a întrebat-o uimit:
– Ştiţi cine sunt? De ce m-aţi invitat înăuntru?
– Ştiu că faci evanghelizare, i-a răspuns ea.
– Dar majoritatea oamenilor mă resping, a insistat el. Dumnea-

voastră de ce m-aţi primit?
Femeia i-a explicat că noaptea precedentă visase că un bărbat 

înalt necunoscut avea să vină la ea acasă, că avea să sune la sonerie 
şi că avea să-i spună: „Vino afară! Repede!”

– Când aţi sunat la uşă, a continuat ea, v-am văzut pe ecranul de 
la interfon şi mi s-a părut că sunteţi înalt. De aceea v-am primit!

Kiyong, tot mai uluit de ce auzea, a întrebat-o dacă putea să o 
ajute cu ceva pe ea sau pe cei din familia ei.

– Da, fata mea a căzut în depresie, i-a răspuns ea. Nu vrea să mai 
iasă din casă. Vă rog să o ajutaţi!

– Aduceţi-o în sufragerie, a rugat-o el.
– Păi nu acceptă să iasă din camera ei…
– De data asta va fi altceva, a insistat el. Rugaţi-o frumos să iasă.
Surprinzător, fiica a venit în sufragerie, iar el a făcut o rugăciune 

pentru ea şi i-a citit din Biblie.
A revenit joia următoare şi i-a citit iarăşi din Biblie. Fata a început 

să vină la biserică şi s-a botezat.
„Am avut experienţa aceasta de multe ori”, a adăugat Kiyong. 

„Dumnezeu este Cel care face misiunea. El merită toată slava!”

Kiyong Kwon are cincizeci şi şase de ani şi a înfiinţat trei biserici în Coreea de 
Sud. O parte din colecta din Sabatul al Treisprezecelea din acest trimestru va con-
tribui la înfiinţarea primei biserici adventiste din Sejong, Coreea de Sud. Relatarea 
experienţei misionarului se va continua Sabatul viitor.
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29 septembrie

O biserică sănătoasă pentru cei bogaţi
Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Kiyong Kwon, patronul şi plantatorul de biserici sud-coreean, 
despre care am mai auzit şi Sabatele trecute, a decis să înfiinţeze o 
biserică într-un cartier select din capitala ţării, Seoul. Prima biserică 
pe care o înfiinţase într-o zonă rurală, cu patru ani înainte de aceas-
ta, era deja supraaglomerată şi, pe de altă parte, îşi dorea o nouă 
oportunitate de a lucra.

„Când m-a chemat Dumnezeu pentru întâia dată, I-am spus că 
nu pot”, ne-a povestit Kiyong. „În momentul în care am văzut însă 
puterea Lui, am devenit mai curajos!”

S-a gândit că săracii Îl primesc pe Dumnezeu mai uşor decât bo-
gaţii şi a căutat o cale de a le vesti Evanghelia celor care aveau de 
toate. Şi-a dat seama atunci că până şi bogaţii au nevoie de sănătate. 
Atunci a deschis, într-o clădire de birouri din cartierul Bundang, bise-
rica şi restaurantul vegetarian NEW START.

„Am înţeles că metoda de răspândire a Evangheliei în zilele din 
urmă este mesajul lui Dumnezeu despre sănătate”, ne-a explicat el.

Noua biserică a început să organizeze seminare de sănătate, 
cursuri de gătit şi studii biblice.

Printre primii vizitatori s-a numărat şi o farmacistă care a partici-
pat la un seminar de sănătate de o săptămână şi care a fost extrem 
de încântată de cele aflate. La final, cei dornici de informaţii supli-
mentare au fost invitaţi să participe la studiile biblice despre Daniel 
şi Apocalipsa. Farmacista însă nu a venit. Kiyong a încercat să afle ce 
se întâmplase şi a aflat că femeia îşi luase o săptămână de concediu 
ca să poată veni la seminar. Prin urmare, nu avea timp să vină şi la 
studiul biblic. A înregistrat atunci prezentările biblice şi i le-a trimis.
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„Femeia a fost plăcut impresionată de ce a auzit, însă era mem-
bră a unei biserici păzitoare a duminicii şi nu era dispusă să plece de 
acolo”, a declarat Kiyong.

Totuşi, pe măsură ce a ascultat studiile biblice, farmacista s-a răz-
gândit. A început să ia în calcul păzirea Sabatului şi închinarea în bi-
serica NEW START. Între timp, a început să aibă dureri puternice de 
cap. Temându-se că avea cancer, a făcut investigaţii, însă medicii nu 
au descoperit nicio problemă.

În final, fiica ei de douăzeci şi patru de ani i-a spus: „Ştii de ce te 
doare capul? Pentru că ştii care este adevărul şi nu-l respecţi! Vreau 
să merg cu tine la biserica aceasta care păzeşte sâmbăta!”

Farmacista şi fiica ei au venit la biserică sâmbăta următoare şi în 
prezent sunt membre devotate.

„Din astfel de experienţe, am înţeles că lucrarea este a Domnului”, 
spune Kiyong. „Noi nu putem schimba inima oamenilor în felul 
acesta!”

Kiyong Kwon are cincizeci şi şase de ani şi a înfiinţat trei biserici în Coreea de 
Sud. O parte din colecta din Sabatul al Treisprezecelea din acest trimestru va con-
tribui la înfiinţarea primei biserici adventiste din Sejong, Coreea de Sud.
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