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3Trimestrul 4 – 2021

 2 octombrie

L-am întâlnit pe Isus la magazin
de Hong Soon-mi

Părea că nu mi-ar putea merge mai rău de atât. Soțul meu a fost 
diagnosticat cu cancer la măduva osoasă. Apoi, părinții lui au murit. 
A trebuit să plătesc singură înmormântarea soacrei mele și apoi să 
mă îngrijesc ca familia mea să aibă din ce trăi. Uneori nu aveam 
nici măcar 1 000 de won coreeni (echivalentul unui dolar) pentru a 
plăti materialele școlare ale fiului meu. Salariul meu nu era suficient 
pentru a acoperi facturile medicale ale soțului meu. În fiecare zi îmi 
făceam griji că nu voi avea suficient orez pentru a-mi hrăni familia. 
Am plâns. M-am simțit atât de singură. Apoi am întâlnit-o pe Park 
Yeon-sook. Nu îmi era rudă și nici măcar prietenă, dar a încercat să 
mă înveselească. A văzut că ne descurcam foarte greu financiar și 
mi-a mai dat ceva de lucru în magazinul ei din Hanam, o suburbie a 
capitalei Coreei de Sud, Seoul. Banii în plus ne-au ajutat să avem cu 
ce să trăim și să plătim cheltuielile de la spital. 

Am fost foarte recunoscătoare pentru acel loc de muncă. Dar am 
observat ceva neobișnuit la Yeon-sook. Ea părea mai fericită decât 
ceilalți oameni. Mi s-a părut ciudat, dar am fost foarte impresionată 
de bucuria ei. 

Pe măsură ce am început să o cunosc, am observat că ea mer-
gea la biserică sâmbăta. Nu își făcea griji de câștigul pe care îl pier-
dea pentru că își închidea magazinul o dată pe săptămână. Eu eram 
atee, dar mi-am dorit să merg la biserică împreună cu ea pentru a 
afla de unde avea atâta bucurie și pace.

Yeon-sook nu m-a invitat niciodată la Biserica Adventistă de Ziua 
a Șaptea, dar eu mi-am propus să merg, așa că am început să studi-
ez Biblia singură. Când am aflat de Dumnezeu, pacea cerului a intrat 
în viața mea. Mi-am predat inima lui Isus și m-am alăturat Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea West Hanam, unde acum slujesc ca di-
aconeasă împreună cu Yeon-sook.
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4 Vești misionare

Sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunosc, dar cred în 
Dumnezeu din toată inima mea. Yeon-sook nu mi-a vorbit foarte 
mult despre Isus, dar L-am văzut pe Isus în viața ei. Același Isus pe 
care L-am cunoscut prin viața ei este acum și în inima mea. 

Anul acesta, soțul și fiul meu au primit botezul și s-au alăturat 
familiei adventiste. Acum pare că viața nu ar putea fi mai bună. Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că a ajuns la familia mea prin Yeon-sook 
și prin magazinul ei.

Această experiență ilustrează primul obiectiv misionar al planu-
lui strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lumea: 
Vreau să merg”: „Reînsuflețirea conceptului de misiune globală și 
jertfire pentru misiune ca mod de a trăi nu doar pentru pastori, ci 
și pentru fiecare membru al bisericii.” Află mai multe despre planul 
strategic la IWillGo2020.org. În acest trimestru, darurile Sabatului 
al treisprezecelea vor susține două proiecte misionare din Coreea de 
Sud. Află mai multe despre Yeon-sook săptămâna viitoare.

9 octombrie

Moștenirea mamei mele
de Park Yeon-sook

Mama a încercat să îmi vorbească atunci când deja era pe moar-
te din cauza cancerului biliar.

– Trebuie să mergi la biserică, mi-a spus ea. 
Mama m-a dus la biserică în fiecare Sabat încă de când eram 

mică, dar am încetat să mai merg când am devenit tot mai ocupată 
cu munca la magazinul din Hanam, o suburbie a orașului Seul, ca-
pitala Coreei de Sud. Cuvintele mamei m-au tulburat în perioada în 
care încercam să îmbin munca și educarea fiului, a fiicei și a celor 
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trei nepoți ai mei. Mi-am dat seama că nu puteam reuși singură, așa 
că m-am întors la Isus.

Pe măsură ce dragostea mea pentru Isus a ajuns tot mai mare, 
El mi-a dat o inimă atentă la nevoile semenilor mei. O rudă mi-a 
prezentat-o pe Hong Soon-mi. La un an după ce am întâlnit-o, soțul 
lui Soon-mi a fost diagnosticat cu cancer la măduva osoasă. Când 
am aflat că nu își permitea operația, am pus o cutie pentru donații 
chiar în fața magazinului meu. Mulți oameni m-au luat în râs spu-
nându-mi: 

– De ce strângi bani pentru cineva care nu îți este rudă?
 Dar am lăsat cutia în același loc. 
De ziua lui Soon-mi i-am oferit un săculeț de 20 de kilograme de 

orez. 
– Ia acest dar de la mine de la magazin, i-am spus. 
După o vreme mi-a spus că toată familia a plâns când a văzut 

darul. Soon-mi nu a venit numaidecât la biserică, dar ea a citit revis-
tele adventiste pe care i le-am dat și a aflat că adventiștii de ziua a 
șaptea Îl iubeau pe Isus și iubeau oamenii. Am făcut-o responsabilă 
pe Soon-mi de magazin și i-am oferit un salariu bun și alimentele de 
bază, precum fructe și orez, pentru doi ani de zile. După aceea, am 
numit-o manager la un restaurant mic pe care îl administram. La un 
an după ce a început lucrul la restaurant, m-a întrebat: 

– De ce nu mă inviți la biserică?
– De ce? i-am spus eu. Știi că ești bine-venită.
– Atunci voi merge, a spus ea.
După șase ani de prietenie, Soon-mi a vizitat Biserica Adventistă 

de Ziua a Șaptea West Hanam pentru prima dată. Trei ani mai târziu 
a devenit diaconească și mai târziu soțul și fiul ei au primit botezul. 
La început, când am deschis magazinul, eu am fost singura adventis-
tă din cartier. Acum, alți șapte comercianți sunt adventiști. Biserica 
are o reputație bună în zonă. Îi mulțumesc mamei mele pentru că 
mi-a lăsat moștenirea credinței și Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru 
că folosește comercianți ca mine pentru a face bine.
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6 Vești misionare

Această experiență ilustrează primul obiectiv misionar al planu-
lui strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lumea: 
Vreau să merg”: „Reînsuflețirea conceptului de misiune globală și 
jertfire pentru misiune ca mod de a trăi nu doar pentru pastori, ci 
și pentru fiecare membru al bisericii.” Află mai multe despre planul 
strategic la IWillGo2020.org. În acest trimestru, darurile Sabatului 
al treisprezecelea vor susține două proiecte misionare din Coreea 
de Sud. 

16 octombrie

Ceva bun după explozia din Beirut?
de Kathie Lichtenwalter

Aproape că nici nu am observat prima bufnitură și zguduitura 
care i-a urmat.

Toată după-amiaza bătuse vântul și ne trântise ușa de perete. Dar 
a doua bufnitură și zguduitura care a însoțit-o, mai neobișnuite, au 
fost de neconfundat. Într-o lume fragilă din punct de vedere politic, 
știam cam care erau opțiunile: Artificii? O armă automată? Explozia 
unei mașini? Un avion de luptă care zbura pe deasupra? Deși nu am 
fost implicată personal niciodată în astfel de evenimente, știam că 
fiecare sunet avea o semnificație, uneori chiar tragică.

Nu mi-a trecut nimic prin gând când am pășit pe verandă pen-
tru a analiza situația. De la locul meu de pe deal, deasupra cam-
pusului Universității Middle East a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea, am privit peste întinsul oraș Beirut, peste port și spre Marea 
Mediterană. Am observat nori – ca o ciupercă, așa păreau – care se 
răspândeau în valuri rapide în văzduh. Nu era normal. Și nici bine.

Am mai făcut un pas pe verandă chiar când o explozie masivă 
m-a învăluit. Un val de vânt cu praf și moloz m-a ridicat cu putere 
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și m-a aruncat înapoi în casă. Am prins ușa, dar nu reușeam să o 
închid. Forța părea că pătrunde prin pereți. Perdelele de la geamuri 
s-au răsucit în jurul meu. De abia mă țineam pe picioare. 

Am vrut să privesc afară pe fereastră, dar nu știam dacă va mai 
urma ceva. Voiam să fiu în siguranță, dar ce loc era sigur? Așa că 
m-am tot plimbat prin hol cu mâinile tremurând. Mi-am recăpătat 
suflul. Totul era în tăcere. Normal.

Câteva minute mai târziu m-a sunat Osman. Chiar înainte de ex-
plozie îi predasem o oră online de vioară. Acum mă suna el, cu ochii 
speriați, fața transpirată, agitând telefonul pentru a-mi arăta cât de 
distrus era micul apartament al familiei lui. „Totul este spart”, a spus 
el. „Totul s-a spart, doamna.” Pentru el nu era ceva nou. Familia lui 
trecuse prin bombardamentele din Siria în urmă cu șase ani. Pentru 
el, explozia de la depozit, din august 2020, care a ucis peste 200 de 
oameni nu a însemnat un apartament distrus, ci o amintire a atât de 
familiarului, pentru el, ciclu al pierderilor.

Este un ciclu pe care nu îl pot întrerupe. Nu pot ușura dure-
rea, nu pot reduce pierderile, nu pot reconstrui o țară. Nimeni nu 
poate. Dar nu suntem deznădăjduiți, nu suntem victime. Noi stăm 
în prezența lui Dumnezeu, mijlocind pentru ceea ce e dincolo de 
puterea noastră de a schimba și dându-I voie să învingă răul care 
înaintează și distruge. Din orice poate ieși ceva bun. Numele lui 
Dumnezeu să fie proslăvit prin viața mea, în campusul nostru de 
la Universitatea Middle East, în scumpul meu Liban și în cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii noastre care se clatină.

Kathie Lichtenwalter lucrează pentru inițiativa de facere de cor-
turi pentru Uniunea Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Această 
experiență ilustrează al doilea obiectiv misionar al planului strate-
gic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lumea: Vreau să 
merg”: „Consolidarea și diversificarea metodelor de misiune în ma-
rile orașe, în fereastra 10/40, printre cei greu accesibili, la grupele 
inabordabile și printre cei aparținând religiilor necreștine.” Află mai 
multe despre planul strategic la IWillGo2020.org. 
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23 octombrie

Puterea unei cărți
de Kazuhiro Hiraga

Lui Saki, o fetiță de 9 ani de pe insula japoneză Okinawa, îi plăcea 
să citească. Îi plăcea în special să citească din cărțile cumpărate de 
familia ei de la un străin care le-a bătut la ușă. A citit din nou și din 
nou setul de cinci cărți, Povestirile de seară ale Unchiului Arthur. 
Povestea ei preferată era despre un băiat pe nume Wilford și com-
pania lui cu „pachete surpriză”. Lui Wilford îi plăcea să surprindă 
oamenii cu daruri. Saki era fericită imaginându-și bucuria celor care 
le primeau. 

Prin acele cărți, Saki l-a cunoscut și pe Isus. Familia ei nu era 
creștină. Părinții ei, la fel ca mulți alți oameni din Japonia, nu-I adu-
ceau închinare lui Isus. În acele cărți, ea a citit că Isus iubește copiii 
și dorește ca ei să fie fericiți.

Saki a crescut și s-a mutat la Tokyo, capitala Japoniei. Ea s-a căsă-
torit și a avut copii, doi băieți. Cumva, nu știe cum, a pierdut cărțile 
ei preferate cu povestiri.

Când fiul ei cel mare a crescut, ea a început să caute o școală 
pentru el. În apropierea casei lor a observat o școală privată numită 
Școala Primară Tokyo Saniku. Curioasă, a căutat informații despre 
școală pe internet. A fost surprinsă să afle că aceea era o școală ad-
ventistă de ziua a șaptea. Nu mai auzise niciodată de adventiști, așa 
că a căutat mai multe informații online. Spre surprinderea ei, a aflat 
că adventiștii nu doar că aveau multe școli, ci și publicau multe cărți 
pentru copii, inclusiv setul ei preferat. A știut numaidecât că dorea 
ca fiul ei să studieze la școala adventistă.

Dar mai întâi dorea să afle mai multe despre Biserica Adventistă. 
În apropierea școlii era și o biserică adventistă și a început să par-
ticipe la serviciile de închinare de acolo. Inima i-a fost cuprinsă de 
pace, în timp ce cânta imnuri și asculta predici.
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Saki a făcut rost de un set nou din cărțile cu povestiri și a început 
să le citească băieților ei. Băieților le-au plăcut povestirile. Citindu-
le copiilor din acele cărți, ea a început să citească singură o altă 
Carte – Biblia. Când fiul ei a intrat în clasa I, ea s-a alăturat unui grup 
de studii biblice de la școală. Câteva luni mai târziu, și-a predat ini-
ma lui Isus și a primit botezul.

În prezent, Saki Takahagi are 35 de ani încă le mai citește fiilor ei 
din Povestirile de seară. De asemenea, le împărtășește lucruri din 
Biblie. Ea iubește Biblia și Îl iubește pe Isus.

Saki a aflat de Isus din cărțile Povestiri de seară și, mai târziu, când 
a căutat informații pe internet. O parte din darurile Sabatului al trei-
sprezecelea din acest trimestru vor fi direcționate spre un proiect care 
ajută mulți japonezi, în special tineri, să afle despre Isus prin interme-
diul internetului. Vă mulțumim pentru darurile generoase!

30 octombrie

Mesaj primit
de Youngsuk Chae

Kim Hye-sun este o creștină devotată din Coreea de Sud. Ea tân-
jea după Dumnezeu și dorea să afle mai multe despre Cuvântul Său, 
așa că s-a alăturat unui studiu biblic cu prietenii, dar nu a înțeles 
discuțiile. Nu după mult timp, a încetat să mai meargă. 

Hye-sun de obicei merge cu mașina, dar într-o zi a simțit îndem-
nul să meargă cu autobuzul. Așteptând în stația de autobuz din fața 
casei, ea a auzit două femei vorbind cu entuziasm. 

– Citește acest mesaj! a spus una dintre femei, ținând în mână 
telefonul mobil. Cineva îmi trimite un mesaj în fiecare zi și îmi plac 
foarte mult!
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 – Serios? a spus cealaltă femeie. Dă-mi să văd!
Hye-sun s-a simțit atrasă spre cele două femei. 
– Pot să văd și eu? a întrebat ea. 
De obicei nu vorbea cu străinii, dar acum era curioasă.
Pe ecranul telefonului a citit următoarele: „«Dumnezeu este iu-

bire» este scris pe fiecare boboc de floare ce stă să se deschidă, pe 
fiecare fir de iarbă ce se ridică. Păsărelele încântătoare care fac să 
răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, florile atât de delicat colo-
rate care în desăvârșirea lor își răspândesc parfumul, copacii falnici 
ai pădurii cu bogatul lor frunziș de un verde viu: toate mărturisesc 
despre grija părintească și iubitoare a Dumnezeului nostru și despre 
dorința Sa de a face fericiți pe copiii Săi” (Calea către Hristos, p. 10). 

Uau! și-a zis Hye-sun în sinea ei, exact de asta am eu nevoie!
A întrebat cum ar putea primi și ea astfel de mesaje. Femeia cu 

telefonul a promis că o va ajuta. La scurtă vreme după aceea, a în-
ceput să primească mesaje zilnice și și-a exprimat recunoștința răs-
punzând fiecărui mesaj. De obicei, duminica răspundea așa: „Să ai 
o zi a Domnului frumoasă!” După o vreme, la cererea ei de a primi 
mai multe informații, a primit prin poștă o Tragedia veacurilor și 
alte cărți. De atunci nu a mai trimis salutări duminica, dar continuă 
să își exprime bucuria pentru mesajele primite și citește cărțile pri-
mite în dar.

Mesajele-text vin de la Lim Myung-Sook, o diaconeasă adventis-
tă de ziua a șaptea care trimite în fiecare zi citate din Ellen White la 
aproximativ 2 500 de persoane, inclusiv liderilor din alte confesiuni 
religioase. Myung-Sook se roagă ca Hye-sun și alții care citesc me-
sajele să se apropie mai mult de Isus. „Nu știu câți oameni citesc 
aceste mesaje și în ce fel mesajele fac diferența în viața lor”, a spus 
ea. „Eu doar seamăn. Dar cred că Dumnezeu va face sămânța să 
crească și va secera roadele.”

Această experiență ilustrează primul obiectiv misionar din planul 
strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lumea: Vreau 
să merg”: „Un număr tot mai mare de membri care să participe la 
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inițiativele personale și de evanghelizare publică cu obiectivul de im-
plicare totală a membrilor.” Află mai multe despre planul strategic la 
IWillGo2020.org. În acest trimestru darurile din Sabatul al treispreze-
celea vor susține două proiecte misionare din Coreea de Sud.

6 noiembrie

Ce fel de carte este aceasta?
de Aiki Saito

Un străin i-a oferit o Biblie unei fete de 12 ani, în timp ce ea se 
întorcea acasă de la școală, în Japonia. Dar ea nu era interesată și 
a pus cartea pe un raft în dormitorul ei. După o vreme, în timp ce 
făcea curat în cameră, a văzut Biblia pe raft și a simțit dorința de a 
i-o oferi fratelui ei de 8 ani, Ryotaro.

– Ți-ar plăcea să citești această carte? a întrebat ea.
Ryotaro se întreba ce carte era aceea din mâna surorii lui. Când 

s-a uitat mai de-aproape, a văzut pe copertă cuvântul „Biblia”. Mai 
văzuse o Biblie acasă la bunicul lui și era curios ce fel de carte era.

– Da, mi-ar plăcea să o citesc, a spus el.
Biblia a fost a lui. 
Biblia conținea doar Noul Testament și el a început să citească de 

la Evanghelia după Matei. Cine este Matei? s-a gândit el.
Citind în continuare, a mai aflat de un Om pe nume Isus, care a 

vindecat mulți bolnavi. Și-a dat seama că Isus era un Om minunat. 
Când a terminat cartea Matei, s-a întrebat ce urma, așa că a citit ur-
mătoarea carte, Marcu. Dar relatările i se păreau asemănătoare cu 
cele din Matei, așa că pe la jumătatea cărții a renunțat. După aceea, 
a mai citit pe sărite, dar nu a mai terminat vreo carte. Voia să afle 
mai multe despre Isus. Familia lui nu era creștină și el nu le-a vorbit 
despre dorința lui. 
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Între timp, Biblia a devenit o parte importantă din viața lui. În 
interiorul ei a găsit o pagină cu făgăduințe care puteau fi împlinite. 
Acestea erau promisiuni pentru zilele în care era bolnav sau avea o 
zi mai proastă. De fiecare dată când avea nevoie de pace, citea aces-
te făgăduințe și primea mângâiere. A subliniat cu un creion toate 
versetele care îi plăceau. Când pleca de acasă, întotdeauna își lua 
Biblia cu el. Deși nu îl învățase nimeni niciodată să se roage, când 
mergea în călătorie cu familia el întotdeauna se ruga așa: „Doamne, 
Te rog, protejează-ne!”

La terminarea gimnaziului a hotărât să meargă la Liceul Okinawa 
Saniku, o școală adventistă de ziua a șaptea pe care mama și tatăl 
lui o găsiseră pe internet. Spera să afle mai multe despre Isus – și 
chiar află. Astăzi, Ryotaro are 12 ani și locuiește în internatul pentru 
băieți. Nu cu mult timp în urmă și-a anunțat părinții că dorește să 
primească botezul.

Ryotaro a aflat de școala adventistă de pe internet. O parte 
din darurile Sabatului al treisprezecelea din acest trimestru vor fi 
direcționate spre un proiect care ajută mulți japonezi, în special ti-
neri, să afle de Isus prin intermediul internetului. Vă mulțumim pen-
tru darurile generoase.

13 noiembrie

Îngerii au vegheat asupra băiatului meu
de Joelle Akiki Barkanian

Ziua de 4 august 2020 a fost diferită de toate celelalte, în Beirut, 
Liban. 
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Tocmai terminasem curățenia în casă și mă pregăteam să pri-
mesc niște prieteni pe care nu îi mai văzusem de ceva vreme din 
cauza pandemiei COVID-19.

Fiul meu cel mare, James, de 7 ani, era atât de entuziasmat, încât 
a pregătit un desen pe care l-a agățat la ușă pentru momentul în 
care urmau să sosească musafirii în campusul Universității Middle 
East a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, unde eu lucrez ca pro-
fesor de administrarea afacerilor. „Bun venit” scria pe desen, care 
includea trei fețe și trei inimi desenate cu mâna.

Am văzut că trebuia să strâng gunoiul și am trecut prin toate 
camerele. Când am ajuns la ușa de la intrare pentru a duce gunoiul 
la tomberon, am simțit dintr-odată că se zguduie casa. Mi-am întors 
ochii spre fereastră să văd ce se întâmplă și l-am văzut pe James ui-
tându-se uluit prin ușa glisantă de sticlă de la balcon, întrebându-se 
la rândul lui ce se întâmpla. „Depărtează-te de sticlă!” am strigat eu. 

Doar ce terminasem fraza, când o a doua explozie a făcut ca 
ușa din sticlă dublă să se spargă și să se prăbușească peste James. 
Ceilalți doi copii, Peter, de 4 ani, și Katelyn, de 2 ani, au început să 
țipe. Căutând sub sticla spartă, soțul meu l-a ridicat pe James de 
umăr și a fugit afară cu el. Din ce am văzut, în acea fracțiune de se-
cundă, mi-am dat seama că nu era posibil ca James să fi supraviețuit. 
Am alergat afară și l-am strâns puternic pe James în brațe, crezând 
că murise. Eram în stare de șoc, plângeam și nu am putut auzi ni-
mic altceva decât un țiuit puternic în urechi. Apoi am auzit și vocea 
soțului meu. „James este bine”, a repetat el din nou și din nou. 

Pe 4 august la ora 18:08, Dumnezeu a trimis îngeri pentru a-l pro-
teja pe fiul meu de sticla spartă. James era desculț și era îmbrăcat cu 
pantaloni scurți și cu un tricou, dar nu a avut nicio zgârietură. Îngerii 
l-au ocrotit. „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate 
căile tale” (Psalmii 91:11). 

În acea seară, înainte de a se culca, James s-a rugat: „Isuse, Te 
rog să binecuvântezi această zi și fiecare zi! Și, Te rog, fă să nu se mai 
întâmple din nou ce s-a întâmplat astăzi cu sticla! Ajută-ne să fim în 
siguranță! Rămâi cu noi! Amin.”
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Rugăciunea fiului meu mă face să tânjesc după revenirea lui Isus.
Ziua următoare am luat de la ușă desenul de „bun venit”. Îl voi 

prețui întotdeauna. Uneori ne concentrăm pe lucrurile mari și ui-
tăm că planurile noastre s-ar putea schimba într-o secundă, că visu-
rile ni s-ar putea spulbera și că cei dragi ar putea pieri. Întotdeauna 
trebuit să fim gata pentru întoarcerea lui Isus.

Această experiență ilustrează al cincilea obiectiv de dezvoltare 
spirituală din planul strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 
„Atinge lumea: Vreau să merg”: „Educarea indivizilor și a familiilor 
ca să aibă o viață plină de Duhul Sfânt.” Află mai multe despre pla-
nul strategic la IWillGo2020.org. 

20 noiembrie

Rugăciunea credinței în Dallas
de Ruber Leal

Aveam nevoie de încurajare și Dumnezeu mi-a oferit-o într-un 
mod neașteptat.

De doi ani veneam săptămânal la o bibliotecă publică din Dallas, 
statul Texas, SUA, pentru a-mi finaliza lucrarea de doctorat. Un om 
al străzii, pe care îl observam adesea citind în holul bibliotecii, în-
totdeauna îmi cerea bani când mă vedea. Refuzam să îi dau bani 
și, în schimb, îi aduceam mâncare. În ciuda eforturilor mele de a fi 
prietenos și vorbăreț, el întotdeauna părea să fie supărat. Probabil 
pentru că nu îi dădeam niciodată bani.

Într-o zi, ne-am întâlnit pe scările de la bibliotecă. Părea foarte 
supărat.

– Care este problema, Gerald? l-am întrebat.
Mi-a spus că avea nevoie de Dumnezeu.
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La început nu am fost sigur de sinceritatea lui Gerald. Dar am 
vorbit despre planul de mântuire și l-am întrebat dacă dorea să Îl 
accepte pe Isus în viața lui ca Domn și Mântuitor.

– Da! a exclamat Gerald.
M-am rugat împreună cu el ca să Îl accepte pe Isus.
După acea zi, nu l-am mai văzut timp de șase luni.
Apoi, cu puțin înainte de Ziua Recunoștinței, de la sfârșitul lunii 

noiembrie, am intrat în bibliotecă și de îndată l-am zărit pe priete-
nul meu fără adăpost.

Am așteptat ca Gerald să îmi ceară bani, dar nu a făcut-o.
În schimb, mi-a oferit cel mai sincer zâmbet pe care l-am văzut 

pe fața lui. Apoi mi-a povestit cum îi schimbase Dumnezeu inima în 
ultimele șase luni.

Mi-a spus că se alăturase unei biserici și mergea la ora de rugă-
ciune în fiecare săptămână.

Apoi mi-a recitat versetele biblice pe care le învățase pe de rost 
în ultimele șase luni.

Chiar mi-a arătat Biblia lui.
Debordam de bucurie! Ne-am rugat împreună și el a încheiat cu 

cea mai frumoasă rugăciune rostită pentru mine.
Când ne-am luat rămas bun, am scos câțiva bani din buzunar și 

i-am spus: 
– Gerald, să ai o Zi a Recunoștinței fericită!

Ruber Leal lucrează ca director al Departamentului pentru 
Familie în Conferința Texas. Această experiență ilustrează al doilea 
obiectiv misionar al planului strategic al Bisericii Adventiste de Ziua 
a Șaptea „Atinge lumea: Vreau să merg”: „Consolidarea și diversifi-
carea metodelor de misiune în marile orașe.” Află mai multe despre 
planul strategic la IWillGo2020.org. 
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27 noiembrie

Un misionar vorbește la televizor despre 
credința lui 

de ChanMin Chung

Carlos Biaggi, un misionar argentinian din Liban, a primit o 
mulțime de mesaje și cereri de rugăciune din toată lumea după ce o 
explozie puternică a distrus orașul Beirut, omorând aproximativ 200 
de oameni, în august 2020.

Unul dintre mesajele primite de Carlos venea de la un pastor 
argentinian cu care lucrase înainte ca misionar în Paraguay.

„Cunosc câteva persoane la televiziunea din Buenos Aires”, i-a 
scris prietenul lui. „Ai accepta dacă cineva ar vrea să îți ia un inter-
viu?”

La doar câteva minute după ce Carlos a spus că ar accepta, pri-
etenul lui i-a scris că un jurnalist de la televiziunea C5N, un post de 
știri național 24/24, dorea să îi ia un interviu în direct ziua următoa-
re. „Când consideri că ar fi momentul oportun în timpul interviului, 
spune-ți experiența personală”, a spus el. „Fiind un post de televi-
ziune important, cred că interviul va fi scurt, cel mai probabil cinci 
minute maximum. Ar fi o minune să dureze zece minute.”

Interviul, difuzat în direct în Argentina și în alte zone vorbitoa-
re de limba spaniolă, a durat nouă minute și cincizeci de secun-
de. În aceste minute, Carlos, decan al Facultății de Administrarea 
Afacerilor de la Universitatea Middle East a Bisericii Adventiste de 
Ziua a Șaptea, a descris valul de aer fierbinte care i-a lovit fața la 
doar câteva secunde după explozia de la depozitul din portul Beirut. 
El a vorbit despre eforturile Bisericii Adventiste și ale ADRA de a răs-
punde tragediei. La cererea gazdei emisiunii, el și-a prezentat măr-
turia personală cu privire la modul în care Dumnezeu l-a chemat să 
lucreze în Liban.
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Carlos a spus că s-a lăsat călăuzit de Dumnezeu spre Beirut după 
ce a obținut doctoratul în business de la Adventist International 
Institute of Advanced Studies din Filipine. 

„M-au invitat să lucrez aici și mi-au spus: «Adevărul este că nu 
va fi ușor»”, a spus el. „Dar le-am răspuns: «Dacă Dumnezeu mă 
vrea în Liban, voi merge. Dacă El nu vrea să merg, nu voi merge.»” 
Indiferent ce spuneau familia și prietenii, Dumnezeu trebuia să îmi 
arate că acela era locul în care dorea să fiu. 

„În acea zi m-am rugat și am deschis Biblia în Isaia 6”, a încheiat 
el. „Ce am citit acolo mi-a confirmat planul lui Dumnezeu pentru 
mine prin răspunsul lui Isaia: «Iată-mă, trimite-mă.» Am știut că 
acesta a fost un semn și I-am mulțumit lui Dumnezeu.”

Această experiență ilustrează al doilea obiectiv misionar al pla-
nului strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lu-
mea: Vreau să merg”: „Consolidarea și diversificarea metodelor de 
misiune în marile orașe, în fereastra 10/40, la grupurile greu accesi-
bile, precum și printre oamenii care aparțin unor religii necreștine.” 
Află mai multe despre planul strategic la IWillGo2020.org. 

4 decembrie

Pentru prima dată în vizită, dar știa totul
de Eliane Hosokawa Imayuki

Sandra Sato, o imigrantă braziliană, a mers cu mașina direct la 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Kakegawa, Japonia, pentru 
a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru că tocmai luase permisul de con-
ducere.

Ea Îi promisese lui Dumnezeu că, dacă lua permisul, primul loc 
unde urma să meargă cu mașina era biserica.
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În acea seară, Sandra le-a spus bucuroasă membrilor de la 
Centrul Creștin Tokai că Dumnezeu răspunsese rugăciunilor ei de a 
lua permisul.

„De asemenea, sunt pregătită pentru botez”, a anunțat ea.
Membrii bisericii au fost surprinși. Nu o mai văzuseră pe Sandra 

înainte de acea seară.
Uimirea lor a fost și mai mare când Sandra s-a întors spre diverși 

membrii ai bisericii și li s-a adresat pe nume.
„Vă cunosc pe mulți dintre voi”, a spus ea. „Am urmărit în direct 

transmisiunile programelor pe rețelele de socializare.” 
Apoi le-a spus experiența ei. Sandra și soțul ei, fost adventist de 

ziua a șaptea, lucrau împreună cu alți mii de imigranți brazilieni în 
fabricile din centrul Japoniei.

Discutând despre subiecte religioase, soțul ei i-a spus că, dacă 
ea va vrea vreodată să se închine, el va accepta să participe doar 
la Biserica Adventistă. Ea aparținea unei alte confesiuni creștine. 
Intrigată de fosta credință a soțului ei, Sandra a urmărit transmisiu-
nile în direct de la Biserica Centrul Creștin Tokai. Cu ajutorul soțului 
ei, ea a finalizat studiile biblice oferite de Hope Channel din Brazilia. 
Apoi, I-a făgăduit lui Dumnezeu că va începe să participe la biserică 
dacă își lua permisul de conducere.

După o parcurgere a Bibliei cu pastorul de la Centrul Creștin 
Tokai, Sandra a primit botezul. Niciun membru al familiei nu a par-
ticipat la botez, nici măcar soțul ei. Dar credința ei a rămas la fel 
de puternică. La inițiativa ei, s-a înființat un mic grup de studiere a 
Bibliei în alt oraș, Iwata, pentru persoanele care Îl căutau pe Hristos. 
Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și în Japonia.

Citește săptămâna viitoare despre modul în care Dumnezeu 
folosește grupul mic din Iwata pentru a binecuvânta alți imigranți 
brazilieni. Sandra s-a familiarizat cu Centrul Creștin Tokai după ce 
a urmărit programele online. O parte din darurile Sabatului al trei-
sprezecelea din acest trimestru vor fi direcționate spre un proiect 
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care ajută mulți japonezi, în special tineri, să afle despre Isus prin 
intermediul internetului. Vă mulțumim pentru darurile generoase!

11 decembrie

Sincronizarea perfectă a lui Dumnezeu
de Eliane Hosokawa Imayuki

Marcia Yuassa, una dintre miile de imigranți brazilieni care lu-
crează multe ore la fabricile din centrul Japoniei, a fost obligată să 
stea acasă, pentru că s-a simțit rău.

Simțind dureri intense, ea nu știa cum ar mai putea să poarte de 
grijă familiei sau chiar cum ar mai putea să supraviețuiască. A strigat 
către Dumnezeu să nu o lase să moară.

Neputând lucra prea mult din cauza stării în care se afla, a petre-
cut mult timp navigând pe internet.

Într-o zi, a dat peste o serie online de cursuri biblice de sănătate, 
prezentate de un medic adventist de ziua a șaptea din Brazilia. A 
urmărit fiecare video pe care l-a găsit pe YouTube și, pe măsură ce a 
aflat tot mai mult despre diverse aspecte ale stilului de viață sănă-
tos, a aflat și despre Sabatul zilei a șaptea. 

Apoi, în timp ce căuta pe rețelele de socializare prieteni din 
tinerețea ei, din Brazilia, a găsit o fostă colegă de clasă care își fă-
cuse profil recent. Bucuroasă, Marcia a intrat în legătură cu vechea 
prietenă și, foarte entuziasmată, a început să îi povestească despre 
noile descoperiri în domeniul sănătății și despre Sabat.

Prietena ei a ascultat-o atent și, când Marcia a terminat, i-a spus 
că ea deja I se închina lui Isus sâmbăta. În perioada în care nu mai 
păstraseră legătura, prietena ei devenise adventistă. Cele două au 
început să facă studii biblice.
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După o vreme, prietena ei i-a trimis informațiile de contact 
ale unei biserici adventiste și ale pastorului din regiune. Dar când 
Marcia a căutat adresa bisericii, și-a dat seama că aceasta era în alt 
oraș, prea departe ca să poată ajunge acolo, deoarece ea nu avea 
nici permis și nici mașină. Totuși, a sunat la biserică și a vorbit cu 
mine, soția pastorului.

Spre surprinderea ei, i-am spus că se formase un mic grup de 
studiu în Iwata, orașul în care locuia ea, și chiar în acea săptămână 
urmau să se întâlnească pentru prima dată.

Trei zile mai târziu a avut loc prima întâlnire a grupului, la nici un 
kilometru de casa Marciei, atât de aproape, încât a mers pe jos până 
acolo. Dumnezeu i-a vindecat boala și, de atunci, Marcia, care are 
54 de ani, nu a lipsit de la nicio întâlnire.

Marcia a aflat de Sabatul zilei a șaptea de pe internet. O parte 
din darurile Sabatului al treisprezecelea din acest trimestru vor fi 
direcționate spre un proiect care ajută mulți japonezi, în special ti-
neri, să afle despre Isus prin intermediul internetului. Vă mulțumim 
pentru darurile generoase!

18 decembrie

O zi de naștere de neuitat
de Oh Dongjun

Ji-yul, un băiat de 9 ani, este foarte popular la școala lui rurală 
din Coreea de Sud. Și învățătoarea îl simpatizează, deoarece este 
foarte săritor și ajută la curățarea clasei.

Dar Ji-yul avea o problemă. Prietenii lui nu doreau să vină la el 
acasă să se joace după ore. Ji-yul mergea adesea la ei acasă și le-a 
văzut jucăriile noi, acvariile și animalele de companie. Dar nimeni 
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nu părea dornic să meargă la el acasă. El nu înțelegea de ce ei nu își 
doreau acest lucru.

Într-o zi, când Ji-yul a invitat un prieten la joacă, după ore, băiatul 
i-a spus: 

– Mama mi-a spus că mă pot juca oricând cu tine la școală, dar 
nu pot merge la tine acasă.

– De ce a spus mama ta așa? a întrebat Ji-yul. 
– Pentru că la tine acasă este o biserică, i-a răspuns prietenul lui.
Ji-yul este fiul unui pastor adventist de ziua a șaptea și casa 

lui este situată într-o aripă a clădirii Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea. Majoritatea oamenilor din localitate frecventau trei mari bi-
serici din centrul orașului, care aparțineau altor confesiuni creștine. 
Părinții prietenilor lui Ji-yul nu doreau ca aceștia să meargă în casa 
din Biserica Adventistă.

Ji-yul le-a spus părinților de conversația de la școală. Părinții lui 
se gândeau cum să facă să îi invite pe prietenii lui la joacă. Deoarece 
ziua de naștere a lui Ji-yul se apropia, ei au hotărât ca, în loc să 
iasă în oraș, să îi sărbătorească ziua de naștere acasă, pentru prima 
dată. Ji-yul s-a rugat stăruitor. „Te rog fă ca prietenii mei să vină la 
ziua mea de naștere și să ne simțim bine, iar apoi să le transmită 
părinților lor o părere bună despre biserică.”

Ji-yul a făcut invitații pentru ziua de naștere cu numele și adresa 
bisericii. Pe lângă invitații, el le-a dat și câteva mici daruri tuturor 
colegilor lui. 

În sfârșit, a venit și ziua de naștere a lui Ji-yul. La ora 11, când în-
cepea sărbătoarea, zece dintre prietenii lui au venit să sărbătoreas-
că împreună cu el. Ji-yul a fost foarte fericit. Era prima dată când 
putea petrece timp cu prietenii lui acasă la el.

Din acea zi, dacă la biserică este un concert sau alt eveniment, 
Ji-yul face invitații și le oferă tuturor colegilor lui. Acum are trei pri-
eteni care vin regulat la el să se joace. El se roagă ca, într-o zi, prie-
tenii lui să se închine împreună cu el la biserică.
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Această experiență ilustrează al șaselea obiectiv misionar al pla-
nului strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Atinge lu-
mea: Vreau să merg”: „Sporirea accesului, menținerii, recuperării și 
participării copiilor, adolescenților și tinerilor adulți.” Află mai multe 
despre planul strategic la IWillGo2020.org. În acest trimestru, daru-
rile Sabatului al treisprezecelea vor susține două proiecte misionare 
din Coreea de Sud. 

25 decembrie

Un adolescent compune muzică
de Andrew McChesney

În fiecare an, biserica lui Miharu Shimizu, din Tokyo, Japonia, 
organizează un program special de Crăciun. În fiecare an, Miharu 
își dorea să poată participa și, cumva, să împărtășească și cu alții 
bucuria pe care o simțea gândindu-se la nașterea lui Hristos. Într-o 
toamnă, în primul ei an la facultate, un profesor i-a cerut să scrie 
versurile pentru un musical.

Musicalul s-a dovedit a fi examenul final pentru toți cei 30 de 
studenți din clasa ei. Miharu trebuia să scrie scenariul și versurile, 
profesorul urma să compună muzica. Apoi, clasa era împărțită în 
patru grupe și fiecare grupă trebuia să învețe și să cânte musicalul.

După ce s-a rugat, Miharu a compus o poveste scurtă despre 
colindele de Crăciun. Cântecele erau pline de laude pentru Isus. 
Nu era sigură ce va crede profesorul sau cum vor reacționa colegii. 
Niciunul nu era creștin. Când Miharu a finalizat și a predat musicalul 
de opt minute, profesorul nu a schimbat nici măcar un cuvânt din 
piesă. „Versurile sunt foarte nobile”, a spus el. 

În timp ce clasa învăța și repeta musicalul, Miharu și-a amintit 
de programul de Crăciun de la biserică. Poate că musicalul acela 
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putea fi contribuția ei la program. În acea ocazie, ea a cântat la 
pian și șapte dintre colegii ei au interpretat musicalul ei la Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea Setagaya, o biserică pentru tinerii din 
Tokyo. Tinerii adventiști au ajutat la pregătirile din spatele scenei.

În acea zi au venit mai mulți oameni decât se aștepta Miharu. 
Aproximativ 75 de persoane s-au înghesuit în clădirea mică a bi-
sericii, ocupând tot spațiul în care, de obicei, cei 25 de membri ai 
bisericii se închinau în Sabat.

Miharu a fost încântată. Ea a simțit o legătură specială cu publi-
cul. A văzut că ea și ei simțeau adevărata semnificație a Crăciunului 
– bucuria că Isus iubește oamenii atât de mult încât a venit pe pă-
mânt ca un prunc. Miharu a fost bucuroasă în special pentru că unul 
din colegii ei era în audiență. După aceea, acel coleg a cerut să ur-
meze studii biblice.

Miharu a hotărât să compună un alt musical pentru următorul 
Crăciun. Ea a scris unul despre convertirea bunicului ei la adven-
tism. A găsit ușor colegi care să participe la noul musical. Le plăcuse 
musicalul anterior și erau nerăbdători să cânte din nou. Unul dintre 
ei a fost chiar colegul care urma studiile biblice. Miharu, care are 19 
ani, se roagă ca Isus să îi folosească talentele pentru a-i atrage pe 
colegii ei la Isus.

Vă mulțumim pentru darurile Sabatului al treisprezecelea din 
urmă cu trei ani, daruri care au ajutat biserica lui Miharu, Setagaya, 
să înființeze un centru de instruire misionară pentru tineri. O par-
te din darurile Sabatului al treisprezecelea din acest trimestru va fi 
folosită pentru a ajuta ca mesajul de speranță să ajungă la cât mai 
mulți tineri japonezi prin evanghelizarea online.
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