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E D I T O R I A L  S P E C I A L

De la *Pânacând?* la „Chiardaca..*

IACOB POP

A
veţi motive să fiţi nemulţumit? Există 
situaţii care vă tulbură şi vă produc 
insomnii? Vi s-a întâmplat, cel puţin odată 
în viaţă, să aveţi toată dreptatea şi totuşi 
eă fii fost considerat vinovat? Aţi rostit 
vreodată „Până când, Doamne?”

In cazul acesta, îl veţi înţelege mai bine pe profetul 
Habacuc. El avea încredere în Dumnezeu, dar constatând 
existenţa unor realităţi dureroase — nelegiuire, nedreptate, 
asuprire, silnicie, certuri, gâlceavă, iar peste toate acestea 
pasivitatea lui Dumnezeu -  strigă plin de disperare: Până 
când? „Până când voi striga către Tine, Doamne, fară să 
asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fară să dai ajutor?” 
(Hab. 1,2)

Stările de lucruri enumerate mai sus se găseau în poporul 
lui Dumnezeu, popor chemat să-L reprezinte pe Creator 
între neamuri şi să împlinească planul Său.La această 
plângere, Dumnezeu răspunde anunţându-l pe profet că-i 
va ridica pe haldei -  un popor păgân, idolatru şi necruţător
-  care vor pedepsi vinovata împărăţie a lui Iuda. Atât de 
aprig vor acţiona haldeii, încât vor întrece orice măsură.

După acest răspuns din partea lui Dumnezeu, 
dilema profetului este totală. II cunoaşte pe Dumnezeu, 
Atotputernicia şi sfinţenia Sa, ştie că ochii Săi sunt aşa de 
curaţi, că nu pot să vadă răul, şi atunci în mod justificat 
întreabă: „Cum ai putea privi Tu pe cei mişei şi să taci, când 
cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?” (v. 13 u.p.)

Habacuc este încurcat în ceea ce priveşte justeţea 
hotărârilor divine, intervenţiile Sale în istoria naţiunilor, 
precum şi în experienţa indivizilor.

In această stare de confuzie, profetul ia o decizie care va 
schimba radical simţămintele, atitudinea şi perspectiva sa. 
Este uimitor cum ajunge de la nemulţumire şi revoltă la 

încredere totală şi abandonare fară nici o rezervă în mâna 
lui Dumnezeu. Finalul cărţii se constituie într-o odă de 
laudă la adresa suveranităţii şi atotînţelepciunii divine. 
Textul cântării de laudă este unul dintre cele mai frumoase 
din Biblie şi a fost aşezat de evrei pe muzică şi cântat la 
serviciile de la Templu.

Profetul parcurge distanţa din zona confuziei şi 
nemulţumirii, la terenul sigur al încrederii fară limită în

Dumnezeu. Rămâne să descoperim care este elementul 
care face diferenţa. Situaţiile nu s-au schimbat, poporul 
nu s-a pocăit, continuă să fie nedreptate, nelegiuire, certuri 
şi gâlceavă. Dumnezeu nu-şi schimbă modalitatea de 
raportare, iar Habacuc continuă să fie afectat de toate 
acestea, în aceeaşi măsură, însă nu numai că le suportă, 
dar este dispus să accepte mai mult, chiar orice. Practic, el 
semnează un CEC în alb pentru Dumnezeu atunci când 
afirmă: „Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu 
va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu 
vor da hrană, oile vor pieri în staule, şi nu vor mai fi boi în 
grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul...” (cap. 3,17-18)

Care este secretul?
In capitolul 2, versetul 1, citim despre o decizie pe care 
a luat-o Habacuc: „M-am dus la locul meu de strajă şi 
stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună 
Domnul, şi ce-mi va răspunde la plângerea mea”. Acesta 
este secretul: rugăciunea. Un loc special, un timp special 
şi suficient. Nu grabă şi nici superficialitate, ci veghere şi 
stăruinţă.

Având în vedere starea de lucruri din timpul nostru, 
sfatul Mântuitorului este: „Vegheaţi dar în tot timpul şi 
rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile 
acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea 
Fiului omului.” (Luca 21,36)

Dorinţa şi rugăciunea mea către Cel Preaînalt pentru 
toţi cei care vor citi acest număr al revistei este: Doamne, 
ajută-ne să putem trăi prin credinţă spre a putea ajunge de 
la „Până când?” la „Chiar dacă!” şi să fim curând cu toţi cei 
care vor cânta oda specială: „Mari şi minunate sunt lucrările 
tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice! Drepte şi 
adevărate sunt căile Tale, împărate al Neamurilor! Cine nu 
se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci 
numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor 
închina înaintea

Ta, pentru că Iacob Pop, director,
judecăţile Tale Casa de Editură

au fost arătate!” „ Viaţă şi Sănătate”
(Apoc.15,3-4)
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R U G Â C I U N E A

NARCIS ARDELEAN

A

I
n cartea sa, Parteneri în rugăciune, John C. Maxwell 
redă o declaraţie care îi aparţine lui C. Peter 
Wagner, ilustrul profesor de la seminarul teologic 
Fuller: „Sunt convins de veridicitatea următoarei 
afirmaţii: ’Cea mai puţin utilizată resursă a puterii 
spirituale din bisericile noastre este mijlocirea pentru 

conducătorii creştini”’. *

Liderii bisericilor noastre au 
nevoie sâ fie sprijiniţi

M -a pus pe gânduri afirmaţia de mai sus! M-am dus cu 
gândul la colegii pastori, la prezbiteri şi la toţi slujbaşii care, 
în mod onest şi conştiincios, trudesc pentru cauza bisericii. 
Ii apreciez pe toţi deopotrivă! In rândurile care urmează, 
aleg însă să mă refer la pastori. Poate sunt puţin subiectiv, 
fiind eu însumi pastor! Respect şi preţuiesc deopotrivă 
jertfirea de sine a slujitorilor din bisericile locale.

Se aşteaptă atât de multe de la un pastor! Şi cred că 
aceste aşteptări sunt fireşti. Dar ... Există întotdeauna un 
„dar” care dă totul peste cap, nu-i aşa? Dar ... prea adesea 
pastorul este singur şi zdrobit sub poveri care nu sunt 
întotdeauna (doar) ale lui. Trebuie să aibă suficient timp 
pentru studiu şi totuşi să facă vizite cât de multe şi de 
calitate. Să îşi iubească enoriaşii şi să fie, totodată, drept, 
făcând „ordine” în biserică. Să predice bine, să pregătească 
seminare interesante şi de actualitate, să se ocupe de tineret 

şi de copiii din biserică şi, în acelaşi timp, să îşi educe bine 
propriii copii, acordându-le suficient timp şi atenţie: cum ar 
fi posibil ca aceştia să nu fie un model între ceilalţi copii şi 
tineri ai bisericii?
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„Vrei sâ fii pastor?!"
îmi amintesc de un material pe care l-am primit, în anii 
studenţiei, de la unul dintre profesorii preferaţi, material 
intitulat „Reflecţii cu privire la pastorul meu”. Erau prezen
tate în tandem diferite caracteristici ale pastorului şi reacţia 
faţă de acestea. Vă dau câteva exemple! „E tânăr!” -  nu are 
experienţă. „E bătrân!” -  nu mai ţine pasul cu plutonul, 
gâfâie. „Nu are copii” -  dă un exemplu rău. „Arc copii”
— intenţionat, ca să nu aibă timp de problemele bisericii. 
„Soţia lui se implică în slujirea bisericii” -  prea „se bagă” şi 
asta! „Soţia lui nu se implică prea mult” -  desigur, nu-i pasă 
de biserică! Şi afirmaţiile pereche continuau, toate, evident, 
în defavoarea pastorului! Mesajul se încheia cu o întrebare, 
cred eu, profundă: „Vrei să fii pastor?”

Vreau cumva să scuz nereuşitele pastorilor? Nu! Nu am 
cum să o fac! Nu există „calificare” deplină pentru o slujire 
sfântă şi plină de responsabilităţi. Doar harul oferit de 
Dumnezeu îl susţine pe pastor în chemarea sa. Văd prea 
bine în propria-mi persoană, limitele şi eşecurile slujirii 
pastorale. Dar, mă întreb: Aşa cum pastorul ar trebui să facă 
mai multe pentru biserică, ar trebui, oare, ca şi membrii 
bisericii să facă mai mult pentru pastorul lor? Aşa cum una 
dintre cele mai nobile îndatoriri ale pastorului este să se 
roage pentru credincioşi, oare nu ar trebui ca şi membrii 
bisericii să îşi susţină pastorul prin mijlocire călduroasă şi 
continuă?

Sprijinindu-i pe lideri, sprijinim biserica!
Cum ar fi dacă am alege să îi sprijinim pe pastorii noştri? 
Dacă am decide să folosim „cea mai puţin utilizată resursă a



puterii spirituale din bisericile noastre”?! 
Oare cum ar predica pastorul meu, 
dacă mai mulţi dintre noi l-am susţine 
în rugăciune? Ar reuşi să fie un tată 
mai bun, şi prin aceasta un exemplu de 
urmat pentru oricine, dacă am încerca 
să îi fim aproape măcar în rugăciune? 
Presat de atâtea solicitări, oare ar găsi 
mai multă înţelepciune în stabilirea 
priorităţilor, dacă ne-am ruga pentru el? 
Ar fi mai prezent Duhul lui Dumnezeu 
în slujirea lui atunci când este implicat 
în acţiuni misionare, dacă noi am mijloci 
în rugăciune pentru el şi mai mulţi s-ar 

alătura bisericii noastre?
In sinea noastră, ştim prea bine 

răspunsul la aceste întrebări mai degrabă 
retorice. Şi atunci, de ce să nu facem ceea 
ce ştim că trebuie să facem?! Pe undeva, 
dacă viaţa pastorului nu este mai senină, 
dacă vorbirea lui nu este mai „cu har”, 
dacă slujirea lui nu este mai eficientă, 
oare nu este şi vina mea? Pot să îl las 
singur? Pot să nu îl susţin? Nu e vorba 
doar de mine şi de el aici, ci de biserică, 
de cauza lui Hristos!

O lecţie valoroasă dinr

istoria lui Israel
Ce ar fi fost Israel fară Moise? Dar dacă 
nu ar fi existat Aaron şi Hur? Domnul 
a dat biruinţa nu prin Moise, nu prin 
Aaron, nu prin Hur, ci prin colaborarea 
dintre cei trei, pe munte, şi poporul 
condus de Iosua, în vale! Vă amintiţi 
istorisirea biblică?

,Amalec a venit să bată pe Israel la 
Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua:
„Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă 
împotriva luiAmalec. Iar eu voi sta mâine 
pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu 
în mână”. Iosua a făcut ce-i spusese Moise 
şi a ieşit să lupte împotriva luiAmalec. Iar 
Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful 
dealului. Când îşi ridica Moise mâna, era 
mai tare Israel şi când îşi lăsa mâna în jos, 

era mai tareAmalec. Mâinile lui Moise 
fiin d  trudite, ei au luat o piatră, au pus-o 
sub el şi el s-a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi 
sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul 
de alta; şi mâinile lui au rămas întinse 
până la asfinţitul soarelui. Şi Iosua a biruit 
pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul săbiei". 
(Exodul 17,8-13)

ELLEN WHITE -  despre RUGĂCIUNE
■  Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca 

unui prieten. (Ca/ea către Hristos, p. 84)

■  Rugâciunea continuă este legătura sufletului cu Dumnezeu, 
legătură ce nu poate fi ruptă, astfel încât viata de la 
Dumnezeu se revarsă în viaţa noastră, apoi din viaţa noastră 
curăţia şi sfinţenia se întorc la Dumnezeu. (Idem, p. 89)

■  Rugăciunea este o necesitate; căci ea este viaţa sufletului. 
(Educaţia, p. 204)

■  Nici un strigăt al vreunui suflet în suferinţă nu rămâne neauzit, 
chiar dacă el nu este exprimat în cuvinte. (Divina Vindecare, p. 71)

■  Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci, ci nişte 
rugăminţi. (Idem, p. 72)

■  Dumnezeu e prea înţelept şi prea bun, ca să răspundă la 
rugăciunile noastre exact la timpul şi în felul dorit de noi. El va 
face mult mai mult şi mult mai bine pentru noi, de cum dorim 
noi înşine. (Idem, p. 214)

■  Rugăciunea este respiraţia sufletului. Este secretul puterii 
spirituale. Nici un alt instrument al harului nu o poate substitui 
şi sănătatea sufletului să fie totuşi păstrată. Rugăciunea aduce 
inima într-o comuniune strânsă şi imediată cu Izvorul vieţii şi 
întăreşte vigoarea şi tonusul experienţei religioase. (Solii către 
tineret, p. 221)

Dar dacă Aaron şi H ur nu ar 
fi sesizat nevoia de sprijin a lui 
Moise? Dacă ar fi întârziat în 
a-i oferi sprijinul? Dincolo de 
frumuseţea raportului istoric al 
pasajului biblic de mai sus, nu pot 
să ocolesc lecţia clară, oferită nouă! 
Ca membru al unei biserici am, 
între celelalte îndatoriri, şi pe aceea 
de a mă ruga pentru conducătorii 
bisericii mele, ca Spiritul Sfânt să îi 
însufleţească, să îi ţină credincioşi, să 
binecuvânteze întreaga comunitate 
creştină prin slujirea lor. Iată o 
dimensiune interesantă a rugăciunii 
mele de zi cu zi. Iată o preocupare 
binecuvântată, Sabat de Sabat, 
pentru cei care umplem Casa 

Domnului. Să ne rugăm pentru 
serviciile care au loc, pentru slujitori, 
pentru prestaţia corului, pentru 
sensibilizarea musafirilor...

In încheiere, vă încurajez o 
dată în plus să vă rugaţi pentru 
pastorul şi pentru slujbaşii din 
biserica dumneavoastră. Vă 
propun să facem împreună un

experiment concret şi practic: în 
săptămânile care vin şi în Sabatele 
următoare, haideţi să deblocăm 
„resursa cea mai puţin utilizată” a 
bisericilor noastre. Să ne rugăm 
pentru liderii din bisericile noastre 
şi, totodată, să măsurăm atent ceea 
ce se întâmplă în primul rând în 
propria experienţă şi în al doilea 
rând ceea ce se întâmplă în viaţa 
bisericii prin slujirea acestor oameni 
susţinuţi de noi în rugăciuni 
stăruitoare. Nu vom avea regrete! 
Când liderii bisericii sunt biruitori, 
biserica în întregul ei gustă biruinţa. 
Biruinţa va fi, de asemenea, mai 
aproape de dumneavoastră, unul 
dintre artizanii ei, la nivelul uman.

*John C. Maxwell, Parteneri în rugăciune, Oradea, Life, 
2000, p. 86.

Narcis Ardelean, 
secretar,

Conferinţa Banat

B l J | |
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R U G Ă C I U N E A

ADRIAN NEAGU

O
 biserică de departe s-a rugat într-o seară 
pentru o minune şi, ca răspuns, s-au 
împlinit o mie”. „Cineva a făcut o listă 
de rugăciune şi intr-un an au venit la 
credinţă aproape toţi”. Sună cunoscut?

Atât la nivel individual, cât şi ca biserică, experienţele 
altora cu Dumnezeu ne încurajează, ne provoacă credinţa, 
dragostea şi nădejdea. Uneori însă, atunci când încercăm şi 
noi parcă datele se schimbă, minunea întârzie, iar persoanele 
de pe listă n-au niciun gând să se întoarcă într-un ceas. 
Rugăciunile fară răspuns sunt cele mai mari provocări ale 
creştinilor. Departe de a fi o formulă magică, rugăciunea este 
de multe ori un test al răbdării şi iubirii. De obicei, punem 
responsabilitatea în partea lui Dumnezeu, spunând că e mai 
bine aşa, că nu acum sau nu astfel. Scriptura lasă însă destul 

loc pentru responsabilitatea mea. De multe ori, cel ce decide 
dacă o rugăciune va fi ascultată sau nu sunt chiar eu. Cum?

1. Dumnezeu nu-i ascultă pe cei ce 
a leg  sâ nu îl asculte.
Deşi „El dă ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” 
(Mat. 5,45) şi merge să caute oaia rătăcită, totuşi Scrip
tura este fară echivoc atunci când este vorba de rugă

ciunea celor ce îşi „întorc urechea ca să n-asculte Legea” 
(Prov. 28,9). De la jertfa lui Cain, la Acan, Anania şi 
terminând cu cei ce vor striga în ziua judecăţii: „Doamne, 
Doamne” deşi „au lucrat fărădelegea” (Mat. 7,22.23), 
Scriptura dovedeşte iar şi iar acest adevăr. Rugăciunea nu 
este doar o nouă răvaşă întinsă spre aprobare lui Dum 
nezeu, ci ea este relaţie. Iar relaţia înseamnă reciprocitate. 
Noi nu putem pretinde ca Domnul să asculte rugăciunile 
noastre, în timp ce noi nu vrem să ascultăm rugăminţile 
Lui. Nu este vorba aici de strigătul pocăinţei, de căutarea 
după Dumnezeu a omului păcătos, de întoarcerea fiului, 
de atingerea credinţei în ciuda necurăţiei. Pe acestea 
Domnul le primeşte bucuros. Dar atunci când ajungem 
acasă, când suntem primiţi înapoi, când vindecarea Lui 
opreşte „izvorul” (Marcu 5,29) suferinţei, cea mai mare 

bucurie a noastră este să II ascultăm.
Fie că e vorba de neglijenţă, fie că e vorba de alegere, 

păcatul „II împiedică” pe Dumnezeu să ne asculte (Isaia 
59,2). Rugăciunea înainte de a fi o cerere este un timp 
al ascultării, nu un popas la ghişeul veşniciei, ci un drum 
făcut împreună cu Dumnezeu. Iar acest drum înseamnă 
cunoaştere, înseamnă transformare, adică neprihănire. Fără 
ea, suntem doar cerşetori la Poarta Frumoasă.
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2. Dumnezeu nu-i asculta pe 
cei ce nu vor sa asculte pe alţii.
Este o altă realitate pe care o regă

sim în Scriptură. Categoric este vorba 
de cei săraci, dar nu numai. Referinţa 
Scripturii în dreptul lor este clară: „Cine 
îşi astupă urechea la strigătul săracu
lui nici el nu va căpăta răspuns când 
va striga”(Prov. 21,13). Neglijarea lor 
înseamnă neglijarea Fratelui lor mai 
mare. Iar Ziua Judecăţii va dovedi cât de 
mult a cântărit un astfel de comporta
ment (Mat. 25,40).

Relaţiile de familie sunt un alt test 
pentru rugăciunile noastre. Chiar dacă 
uneori ignorăm acest amănunt, totuşi 
Scriptura spune că aici se pot „împie
dica” multe rugăciuni. Apostolul Petru 
leagă aceasta de „înţelepciunea” cu care 
soţii se poartă cu soţiile lor, „dând cinste 
femeii ca unui vas mai slab” (1 Petru 
3,7). Iar această „cinste” ţine de respect, 
de ajutor şi de o dragoste „cum a iubit 
Hristos”(Efes. 5,25).

Apostolul Ioan generalizează toate 
acestea, numind dragostea faţă de 
aproapele (cel pe care îl vezi) test al 
iubirii faţă de Dumnezeu (pe care nu-L 
vezi) (1 Ioan 4,20). Parabola robului 
nemilostiv, care se roagă să îi ierte 
stăpânul miile de galbeni, în timp ce el 
nu era dispus să ierte o sută de lei celui 
ce îl ruga stăruitor, vorbeşte nu doar de 
iertare, dar şi de judecată (Mat. 18,21- 
35). O judecată „fară milă faţă de cei ce 
nu au avut milă”, dar şi cu posibilitatea 
de a fi biruită prin „milă” (Iac. 2,13). 
Astfel rugăciunea nu este mandatara 
problemelor noastre, ci a iubirii noastre. 
Egoismul este „gândul rău” pentru care 
nu putem primi nimic de la Dumnezeu 
(Iac. 4,3). Dragostea însă este cheia care 
deschide cerul, pentru că doar ea este de 
sus. Atunci când noi răspundem altora 
devenim mijlocul prin care Dumnezeu 
le răspunde. Abia atunci învăţăm marele 
paradox al mântuirii că „e mai ferice să 
dai decât să primeşti” (Fapte 20,35).

3. Dumnezeu nu ascultă pe cei 
ce nu asculta wxiocMneo*
Aceasta este credinţă. Fără ea „este cu 
neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evrei
11,6), căci suntem „ca valurile mării,

tulburaţi şi împinşi de vânt” (Iac.
1,6). Despre astfel de oameni, 
Iacov spune „să nu se aştepte să 
primească ceva de la Dumnezeu” 
(v. 7). Gestul lui Petru de a păşi pe 
ape, la cuvântul Domnului Isus, 
este elocvent. Bănuţii văduvei, 
paharul cu apă, obrazul întors 
sunt acele seminţe de muştar 
care pot muta munţii. Dacă noi 
nu dăm importanţă rugăciunilor 
noastre, nu ne putem aştepta ca 
Dumnezeu să o facă. Rugăciunea 
este un angajament, credincioşia 
cu care noi ne îndeplinim partea 
noastră ne dezvăluie caracterul. 
Dumnezeu nu oferă întâi succesul, 
ci ocaziile, ele sunt treptele spre 
veşnicie. Rugăciunea înseamnă 
dedicare, un gest de consacrare 
totală, în Faţa celui ce a dat „pe 
Singurul Său Fiu” (Ioan 3,16). 
Poate zâmbim de atitudinea 
copilaşului care a mers la ora 
de rugăciune specială a bisericii

cu umbrela, pentru că pastorul 
anunţase că se vor ruga pentru 
ploaie, dar fară această credinţă, 
fară această atitudine, nu ne putem 
aştepta ca Dumnezeu să facă 
minuni pentru noi.

Şi poate că, înţelegând 
toate acestea, întrebarea cea 
mai potrivită ar fi: „chiar vreau 
ca Dumnezeu să îmi asculte 
rugăciunea”?

Avem nevoie să redescoperim 
rugăciunea, avem nevoie să 

redescoperim bucuria relaţiei cu 
Dumnezeu fară de care nu suntem 
decât fărâme de Ghilboa. Căci a 
învăţa să ne rugăm înseamnă a 
învăţa să iubim.

Adrian Neagu 
pastor asistent, 
districtul Crângeni, 
Conferinţa Oltenia

PERLE desp re  RUGĂCIUNE

■  Familia care se roagâ împreună rămâne împreună.

■  Orice om care este prea ocupat, ca să se roage, este mai 
ocupat decât îl vrea Dumnezeu.

■  Cele mai mari soluţii care au îmbogăţit şi înfrumuseţat 
viaţa umană în toate vremurile creştinismului au fost 
găsite în rugăciune. (Canon Linddon)

■  Rugăciunile noastre întind puntea pe care vine puterea 
lui Dumnezeu. (Watchman Nee)

■  Scopul ultim al rugăciunii nu este să obţinem ceea ce 
vrem, ci să învăţăm să vrem ceea ce Dumnezeu ne dă. 
(John Maxwell)

■  Rugăciunea este locul unde 
poverile se schimbă de pe umerii 
tăi pe umerii Domnului.

■  Rugăciunea este unitatea de 
măsură a dragostei. (Augustin)
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în c a  un suflet!

CAMELIA DRAGOMIR

R
adio Vocea Speranţei 94,2 FM, în acea 
perioadă îmi prezenta un spot publicitar sau, 
mai bine zis o reclamă la cărţile de sănătate, 
şi la cele spirituale scrise de Ellen W hite, şi 
alte cărţi. Nu a fost propunerea mea, ci aş 
putea spune că a fost un cadou frumos din partea RVS 
pentru Editura „Alege Viaţa Publising”.

In urma acestui spot publicitar, am primit un telefon din 
partea unui domn carea dorea să facă o comandă pentru 
cărţile autoarei Ellen White. Am înţeles din discuţie că era 
o persoană nedeplasabilă. L-am asigurat că în trei-patru 
ore voi fi la adresa indicată. Ajunsă acolo, l-am cunoscut 
pe domnul Teodor Păun şi pe soţia sa, doamna Mariana. 
Dânsul avea 60 de ani, dar, datorită stilului său de viaţă, avea 
un diabet care se contura cu amputarea piciorului drept.

Pe masă avea radioul şi Biblia. După prezentarea cărţilor, 
a comandat câte un exemplar din fiecare tidu şi bineînţeles 
cartea Diabetul şi sindromul hipoglicemic. La un moment 
dat, a început să-mi spună pe de rost Psalmul 139. L-am 
întrebat:

-  V-a plăcut atât de mult, că l-aţi învăţat pe dinafară!?
-  Da, a spus dânsul, apoi a început alt psalm.
Ascultam cu atenţie, spunea exact cum scrie în Biblie.

După ce l-a terminat, a început altul... apoi altul. L-am 
întrebat:

-  Domnule Păun, de cât timp II cunoaşteţi pe 
Dumnezeu?

-  De doi ani, a fost răspunsul dânsului. Mai întâi, am 
găsit RVS şi RVE, le-am ascultat, apoi am început să citesc 

Biblia. Am citit-o de două ori până acum.
-  Ştiţi, domnule Păun, şi eu II cunosc pe Dumnezeu de 

cât eram mică, ştiu şi eu câteva capitole pe dinafară, dar acum 
constat că dumneavoastră ştiţi mult mai mult decât mine!

Dânsul a continuat:
-  Dacă aţi şti, doamnă, aceste cuvinte din Biblie îmi 

dau fericirea. Niciodată nu am fost mai fericit ca acum. M ă 
gândesc la ele noaptea, când nu am somn, le repet în gând, 
iar cu sufletul meu este bine.

La început, soţia domnului Păun se uita aşa la mine... 
fară prietenie! I-am cerut un pahar cu apă, simţeam o 
mare sete, ca şi setea pe care o avea domnul Păun pentru 
Biblie. Apoi, i-am mai cerut încă un pahar cu apă. In urma 
discuţiilor, doamna Păun a început să se deschidă. La 
sfârşit, mi-a spus:

-  Mai poftiţi pe la noi!
Le-am asigurat că mă voi ruga pentru familia dânşilor. 

Am luat numărul de telefon şi am plecat. Eram impresionată 
de această nouă cunoştinţă. M-am rugat Domnului în inima 
mea şi I-am spus: Doamne, ce oameni ai Tu în lumea aceasta! 
Ce minunat lucrează Duhul Tău cu aceşti oameni! Te rog, în 
Numele Domnului Hristos, adu-i în biserica Ta!

Nu ştiam mai departe cum trebuie să procedez. Mă 
gândeam că aceste cărţi vor lucra. De fapt, aşa învăţasem 
şi la orele de metodologie pentru colportori. In definitiv, 
ce aş mai fi putut face şi nu am făcut? M -am rugat pentru 
această familie de câte ori îmi aduceam aminte.

Dar nu a trecut mult şi în sufletul meu, treptat, s-a 
instalat o stare sufletească pe care nu pot s-o spun în 
cuvinte. Trecusem prin multe situaţii deosebite, dar aceasta 
parcă le întrecea pe toate.

L-am întrebat pe Domnul în rugăciune: Doamne, ce 
vrei să-mi spui Tu? Ce se petrece cu mine? Dacă este vreun 
păcat, aminteşte-mi-l, Te rog! Nu primeam niciun răspuns. 
Problemele legate de serviciul meu aproape că nu puteam 
să le rezolv aşa bine. Doream să ajung acasă şi să mă pot 
ruga. Acelea erau singurele mele clipe de linişte. De multe 
ori, chiar adormeam pe genunchi.

îmi amintesc că era o dimineaţă de marţi şi, la minutele 
de rugăciune, am prezentat din nou această familie, cu 
aceleaşi cuvinte pe care le spusesem la început: Doamne, 
ce oameni ai Tu în lumea aceasta, ce minunat lucrează Duhul 
Sfânt în aceşti oameni! Te rog, în Numele Domnului Hristos, 
adu-i în biserica Ta! Apoi un glas îmi spunea în conştiinţă, 
cu toată certitudinea: Dă-i un telefon şi întreabă-1 dacă 
vrea să se boteze cum S-a botezat şi Isus Hristos. Am zis 
Da, Amin.



Imediat i-am căutat numărul 
de telefon şi am sunat. A răspuns 
chiar domnul Păun. După ce m-am 
prezentat, l-am asigurat că m-am 
rugat pentru familia dânsului şi 
pentru dânsul personal. Iar acum 
doresc să-i pun o întrebare:

-  Da, aştept întrebarea, a fost 
răspunsul dânsului.

-  Domnule Păun, întrebarea 
mea este dacă doriţi să vă botezaţi şi 
dumneavoastră cum S-a botezat şi 
Isus Hristos?

A început să plângă. Abia acum 
realizam ce am de făcut.

-  Cum poate fi posibil când eu 
am un singur picior, iar datorită 
handicapului nu văd cum poate fi 
posibil botezul?

-  Problema la care vă referiţi se va 
rezolva, şi am continuat explicându-i.

Răspunsul final a fost:
-  Da, doresc!
-  Atunci pe cine să vă aduc 

de la RVS să stea de vorbă cu 
dumneavoastră?

-  Pe Dezideriu Faluvegi, a fost 
răspunsul.

-  Da, îl cunosc, am să iau legătura 
cu dânsul şi vom veni împreună la 
dumneavoastră.

-  Aştept, a fost răspunsul 
domnului Păun.

Starea sufletească de care vă 
vorbeam încă mai era prezentă. A 
doua zi, miercuri, am mers la ora 
de rugăciune. Simţeam nevoia de 
rugăciune colectivă. Am ajuns puţin 
mai târziu, dar, spre surprinderea mea, 
la această oră de rugăciune venise 
şi pastorul Dezideriu Faluvegi. La 
sfârşitul orei, am prezentat experienţa 
pe scurt. Fratele pastor Dezideriu 
a spus grupului: „De dimineaţă,

Atunci când ne rugăm ca 

Dumnezeu să ne dea un 

suflet cu care să lucrăm, 

Domnul, prin Duhul Său, 

are deja pregătite aceste 

suflete. E l aşteaptă doar 

mâini întinse.

m-am rugat Domnului şi I-am spus: 
Doamne, iată-mă, trimite-mă!”

Joia următoare, eram deja în vizită 
la această familie. După prezentări, 
domnul Păun a spus pe dinafară alte 
şi alte capitole din Biblie. Fratele 
Dezideriu îl asculta cu plăcere, apoi 
a zis: „Da! Dânsul este al doilea 
Fereşteanu!”

In această vizită, relaţiile au fost 
stabilite. Domnul Păun a vrut să afle 
mai mult despre principiile noastre 
de credinţă. Timpul înainta repede, 
şi nici nu ajunseserăm la sfârşitul 
studiilor când o cangrenă la piciorul 
stâng şi-a făcut apariţia. Priveam 
cum deja depăşise glezna! Ce mai 
era de făcut! Familia era în mare 
alertă. L-am internat la Spitalul de 
Urgenţă, iar rezolvarea pe care o 
dădeau medicii era tăierea de urgenţă 
a piciorului. Domnul Păun a refuzat 
această variantă şi a venit acasă.

Cu câţiva ani în urmă, 
participasem la un seminar de 
sănătate, condus de dr. M en En Mec 
Neilus. De asemenea, citisem cu 
atenţie cartea autoarei — Metoda lui 
Dumnezeu de vindecare. Am reţinut 
atunci că o problemă ca a domnului 
Păun poate fi rezolvată.

Am recomandat familiei ca, 
în această perioadă, să-i ofere o 
alimentaţie bazată pe mâncăruri 
scăzute de legume, cu diverse salate 
crude, iar ultima masă să cuprindă 
fructe proaspete şi pâine de graham. 
Procedurile erau simple. începeam 
tratamentul cu rugăciune, prezentând 
cererea noastră lui Dumnezeu, pentru 
vindecare. Apoi, cu două lighene: 
unul cu apă caldă, altul cu apă rece, şi 
alternativ, trei minute cald, un minut 
rece. Repetam fiecare procedură 
de 5-6 ori. Alternanţa de apă caldă 
şi rece facea ca vasele de sânge să 
se dilate, să se contracte, aducând 
vindecare din interior spre exterior. 
Am repetat tratamentul a doua zi.
A treia zi se putea vedea o uşoară 
ameliorare. Am constatat că deja 
gangrena nu mai era vizibilă, iar locul 
de unde pornise inflamaţia se mărise 
foarte mult şi avea dureri locale prin
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apăsare. După aceste trei zile, aveam 
speranţa că totul va fi'bine. Am lăsat 
ca acest tratament să fie continuat 
de soţia dânsului. Nu au trecut nici 
zece zile şi am primit un telefon de 
la doamna Mariana, spunându-mi: 
„Suntem foarte bucuroşi de acest 
tratament, infecţia s-a spart în apă şi 
a curs tot ce era rău de la picior!” Am 
zis: „Mulţumim Domnului. El ne-a 
ascultat rugăciunea”.

Am continuat să-i facem 
vizite, şi prietena mea Tania Iacob 
conduce studiul din cartea Hristos, 
Lumina lumii, capitolul „Suferinţele 
Domnului Hristos”, fiind prezentat 
foarte frumos! Soţia domnului Păun 
a fost impresionată, înţelegând că 
Isus Hristos a plătit cu viaţa Sa ca să 
ne salveze pe noi. In aceeaşi perioadă, 
pastorul Faluvegi a continuat studiile, 
iar spre sfârşitul lor, i s-a adresat, 
spunându-i: „Frate Păun, eu vreau să 
te botez!”

Ce bucurie se putea vedea pe faţa 
dânsului! începuse să lăcrimeze. Nu 
se aştepta aşa de curând. O parte din 
comitet îl vizitase deja, şi acum au 
început pregătirile pentru botez.

Pe data de 2 decembrie 2001, 
pentru prima dată domnul Păun a 
venit în faţa adunării, însoţit de soţie 
şi de cei doi băieţi ai săi. Aşezat pe 
un scaun special, era impresionat 
de mulţime, iar ochii îi lăcrimau de 
bucurie. Predica pentru botez a fost 
prezentată de pastorul Faluvegi, iar 
botezul propriu-zis a fost făcut de 
pastorul Cristian Voicu. Totul a 
decurs frumos şi bine. Mulţumim 
Domnului!

După botezul dânsului, mulţi 
dintre membrii comunităţii Grand 
i-au făcut vizite, iar subiectul preferat 
de dânsul era a doua venire a 
Domnului Isus Hristos. De multe ori 
se exprima: „Ah, ce bucurie! A trecut 
aşa un an de zile, iar pe 2 decembrie 
2002, se afla internat la Spitalul de 
Urgenţă. Diabetul îi facea din nou 
probleme. L-am vizitat la Spital şi 
acolo era şi fiul cel mare al dânsului. 
In timp ce primea perfuzii, ne spunea 
pe dinafară alte şi alte capitole din *

Biblie. Era un om fericit. Iar după 
alte câteva zile, a avut loc şi decesul.

Am fost impresionată de această 
experienţă şi m-am gândit că 
Dumnezeu mai are astfel de oameni 
care II caută. M -am rugat în inimă şi 
I-am zis: Doamne, mai dă-mi încă un 
suflet. Te rog, in Numele Domnului Isus 
Hristos!

N-au trecut nici două luni. O altă 
persoană m-a sunat în urma spotului 
publicitar. Era Maria. M -a întrebat 
la telefon ce cărţi ar putea să citească 
pentru început. Am făcut prezentarea 
cărţii Istoria mântuirii. I-am trimis-o 
prin poştă. După două săptămâni, 
m-a sunat să-mi spună că a citit-o, că 
i-a plăcut foarte mult şi că ar dori să-i 
mai trimit şi alte cărţi (Maria este o 
bună cititoare).

Poate vă întrebaţi cum a găsit 
Maria acest post de radio RVS. Ea 
avea o petrecere în familie şi căuta 
o muzică pentru aceea ocazie (nu 
găsea ce şi-ar fi dorit). Căutând a dat 
de postul Vocea Speranţei şi a fost 
impresionată de ce a auzit. Era ceva 
care-i răspundea nevoilor sufleteşti. 
„Gata, a spus ea invitaţilor, nu mai 
schimbaţi postul, aici rămâne!” 
Invitaţii i-au spus că acel post este al 
pocăiţilor. Dar ea nu a dorit să dea pe 
alt post.

Petrecerea a luat sfârşit, iar Maria 
deşi obosită de abia aştepta ziua 
următoare, ca să asculte postul acela 
care răspundea nevoilor ei sufleteşti. 
Convinsă de frumuseţea acestui post 
de radio, în apartamentul ei numai 
acest post era auzit. I-a rugat pe 
Doru, soţul ei, şi pe doamna Marieta, 
mama soacră, să asculte şi ei. Toţi au 
spus că e foarte interesant.

îm i amintesc de primele întâlniri 
în Parcul Cişmigiu. Aici am aflat că 
Maria citise de două ori Biblia. Fuma 

şi citea. Scrumul îi cădea pe Biblie, 
dar îl sufla şi continua să citească. Era 
ceva care nu putea s-o facă să lase 
Biblia din mână.

Am invitat-o la sala unde venea 

Beatrice Lospa şi Rene Stoica. La 
adunare, i-a plăcut foarte mult, era 
foarte atentă. Ea credea, de fapt, că

se află la sala RVS. De câte ori îşi 
propunea să se uite pe frontispiciul 
clădirii uita, cu gândul să ajungă mai 
repede înăuntru. Trecuseră câteva 
săptămâni şi din predică a înţeles că 
era vorba de Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea.

M -a întreabat:
-  Aici este Biserica Adventistă?
— Da, aici.
— Eu credeam că este sala RVS.
-  Da, RVS este a Bisericii 

Adventiste!
Mirată şi surprinsă, a rămas în 

tăcere, ascultând cu atenţie predica.
Dragostea ei pentru Dumnezeu 

continuă. Vine, învaţă, înţelege şi caută 
să trăiască. Prin credinţă, adevăr după 
adevăr este aşezat de Duhul Sfânt 
în inima ei, iar după un timp, spune:
, A m  găsit versetul care spune, cine va 
crede şi se va boteza va fi mântuit...”

Maria avea multe întrebări şi 
multe probleme care nu îi erau 
rezolvate. După ce L-a cunoscut pe 
Dumnezeu, întrebările ei şi-au găsit 
răspunsuri, iar Domnul i-a rezolvat 
toate problemele, peste aşteptările ei. 
Da, El este credincios să-i ofere mai 
departe alte binecuvântări!

Acum este botezată şi lucrează 
în cadrul bisericii locale, la 
Departamentul Bunul samaritean.

Maria este o piatră de valoare pusă 
în templul lui Dumnezeu. Timpul 
ne va vorbi dacă această piatră se va 
lăsa să-şi capete forma dorită de El. 
Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, 
ca El să ne dea încă un suflet cu care 
să lucrăm, Dumnezeu, prin Duhul 
Său, are deja pregătite aceste suflete.
El aşteaptă doar mâini întinse.

Poate v-aţi gândit şi voi. Ce 
aţi zice dacă Duhul Sfânt ne va 
impresiona pe noi toţi şi I-am cere 
în rugăciune: Doamne, mai dă-mi încă 
zece suflete! Am fi prea îndrăzneţi? O, 

nu! Profeţia ne asigură: ,Aşa vorbeşte 
Domnul oştirilor: ’ln  ziua aceea, zece 
oameni din toate limbile neamurilor 
vor apuca pe un iudeu de poala hainei 
şi-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi, 
căci am auzit că Dumnezeu este cu 
voi»’” (Zah. 8,23).
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M I S I U N E

s.o.s.
VALERIA ROMAN

A
na Maria este un copil de opt ani, care a reuşit să mă 
impresioneze din prima clipă. Nu pentru că a fost 
diagnosticată cu SIDA, ci pentru că este un copil special, 
care mi-a îmbogăţit viaţa cu încă o lecţie preţioasă.

■ In timp ce mă deplasam spre locuinţa ei, situată într-un 
sat gălăţean, tot felul de gânduri mi se îngrămădeau în minte. Printre ele 
şi câteva prejudecăţi legate de aspectul fizic al copiilor bolnavi de această 
cruntă maladie. M ă aşteptam să văd o fetiţă fără vlagă, cu faţa lividă şi cu 
ochii trişti, aşa cum văzusem în reportajele de la televizor, imediat după 
revoluţie. Stupoare însă. Atunci când am ajuns la destinaţie, de după uşa 
din lemn vechi a apărut Ana Maria, cu o privire albastră în care s-au topit 
toate prejudecăţile mele. Îngerul vioi din faţa noastră ne zâmbea larg, 
invitându-ne înăuntru, alături de ceilalţi membri ai familiei.

Şi pentru că venisem pregătiţi să realizăm un reportaj video, Ana 
Maria şi-a intrat în rol, punându-şi în valoare calităţile. Mai întâi, s-a 
aranjat la păr, împodobindu-1 cu o diademă strălucitoare, apoi a început să 
vorbească cu păpuşile, să le hrănească şi să meargă cu ele la cumpărături. 
Mai târziu, alerga prin curte după căţeluşul ei preferat sau urzea cu 
însufleţire planuri de viitor.

La un moment dat, ne-a surprins cu o mică operă de artă. Pe o foaie 
albă, desenase mâna ei în culori vii şi multe baloane roşii împrejur. După 
ce şi-a adjudecat admiraţia noastră a realizat şi un autoportret la fel de 
vesel ca inima ei de copil. Am primit cu entuziasm desenele simbolice, 
înţelegând că acest copil se bucură de viaţă, fară să intuiască ameninţarea 
bolii. Ştie doar că trebuie să ia multe medicamente, că răceşte mai des

SCHIMBÂND LUMEA, 
VIATĂ CU VIATĂ/ i

Acesta este motto-ul Agenţiei 
ADRA. Chiar dacă în româneşte 
nu sună foarte plastic, este una 
din sintagmele care ne dezvâluie 
misiunea, ne arată cum să o facem 
posibilâ şi ne motivează la acţiune 
prin promisiunea rezultatelor...
Sunt exact ingredientele de care 
avem nevoie. Prin statutul ei,
ADRA şi-a propus să exploreze 
zona gri a realităţii sociale, acolo 
unde există nevoi, dificultăţi şi 
probleme care ar putea fi atenuate 
prin compasiunea şi altruismul 
semenilor. Realizăm proiecte, avem 

iniţiative care se suprapun peste 
dureri şi strigăte mute după ajutor. 
Mai mult, încercăm să schimbăm 
lumea, viaţă cu viaţă, să dărâmăm  
zidurile indiferenţei, să demontăm 
prejudecăţi pentru ca atmosfera din 
jurul nostru să fie mai frumoasă, 
mai curată, mai plină de conţinut... 
Dincolo de idealismul acestei 
formule, aşezăm faptele care 
însoţesc vorbele noastre şi dau sens 
perseverenţei la care ne angajăm 
iar şi iar, într-o luptă fără sfârşit 
pentru om, pentru valorile umane, 
în general...
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S o  n e  c u n o o s t e n n  i

familiei ad ven tâ ...

Cu o suprafaţă de 1.285.216 km2 şi 
o populaţie de aproape 28.000.000 de 
locuitori, Peru este o Republică prezidenţială, 
situată în America de Sud, între Ecuador, 
Columibia, Brazilia, Chile şi Oceanul Pacific. 
Parte a vechiului Imperiu Inca, apoi cucerită 
de spanioli, ţara şi-a căpătat independenţa 
abia în 1824. Populaţia este formată în 
mare parte din urmaşii vechilor indieni, din 
metişi, şi, într-o mică măsură, din asiatici şi 
europeni. Lacul Titicaca, situat între Peru şi 
Bolivia, la o înălţime de 3.800 m, este cel 
mai înalt lac navigabil din lume, iar lângă el, 
într-o capelă adventistă, se desfăşoară cea 
mai „înaltă" Şcoală de Sabat din lume.

Primii misionari adventişti au ajuns în 
Peru în 1898. Veneau din Chile şi, în ciuda 
unor aspre persecuţii, au reuşit să adune 
mici grupe de localnici în jurul lor. In 1907, 
se organizează prima Biserica Adventistă în 
Lima, cu 20 de membri. Doi ani mai târziu, 
erau deja 100 de participanţi, chiar dacă cei 
mai mulţi nu erau botezaţi. In 1909, soseşte 
în Peru familia Stahl. După instruirea unui 
asistent local, tânărul Luciano Chambi, se 
începe deschiderea unor şcoli pentru copiii 
indieni. Impactul a fost atât de mare, încât, 
într-o singură generaţie, localnicii au putut 
alege pe unul dintre absolvenţi ca să îi 
reprezinte în Parlamentul ţării. In 1922, a 
fost organizată prima clinică adventistă, iar 
din 1950, mesajul este transmis şi prin radio 
nu doar în Peru, ci şi în Ecuador şi Bolivia.

Astăzi, în Peru, sunt peste 700.000 de 
credincioşi adventişti adulţi, care se închină 
în 1570 de biserici şi 2543 de grupe. Pe 
lângă acestea, mai sunt peste 160 de şcoli 
primare, trei clinici şi câteva universităţi.

în anul 2000, s-a organizat prima 
convenţie a copiilor predicatori, cu 150 
de participanţi. Biserica se implică în toate 
domeniile de slujire: educaţie, sănătate, 
ajutorarea săracilor, dar şi în propovăduire. 
Instituţiile de educaţie adventiste din SUA 
susţin frecvent astfel de acţiuni, studenţii 
lor plecând de fiecare dată cu dorinţa de a 
reveni.

Adrian Neagu

decât cei doi fraţi ai ei, că merge din când în când la spital, că o 
doare deseori spatele sau piciorul. Sunt lucruri care nu-i tulbură 
copilăria, mai ales că mama îi face masaj şi o îngrijeşte până când 
durerea dispare.

Ana Maria este, deocamdată, un copil fericit. Nu acelaşi lucru 
putem spune despre mama ei care, la cei 26 de ani, rememorează 
durerea unui diagnostic neaşteptat, dar şi mutările dese din 
casă în casă, ameninţarea cu evacuarea sau lipsurile materiale 
constante. De altfel, am sesizat şi noi absenţa unor bunuri de 
strictă necesitate, cum ar fi. masa din bucătărie, aragazul, frigiderul 
sau maşina de spălat... Pentru Adriana, acestea sunt neajunsuri 
minore, deoarece adevărata problemă pentru care a vărsat multe 
lacrimi în ultimul timp este lipsa unei locuinţe. De când au plecat 
forţat din casa părintească, au stat cu chirie pe unde s-a putut, 
ducându-şi singuri poverile. Acum parcă nu mai au răbdare, 
implorându-L pe Dumnezeu să facă ceva pentru ei. Doar având 
un mediu sigur şi cald vor putea ţine sub control boala fetiţei şi vor 
găsi resurse pentru depăşirea dificultăţilor zilnice.

Am plecat de acolo cu sufletul încărcat de poveri, dar şi cu 
hotărârea de a sprijini această familie care numără cinci suflete 
preţioase. Lupta lor zilnică pentru subzistenţă, responsabilitatea faţă 
de copii, precum şi inocenţa şi sensibilitatea fetiţei bolnave, ne-au 
motivat să facem demersuri pentru ca aceşti oameni să aibă în viitor
o locuinţă sigură. Credem astfel că apelul făcut prin pastori, către 
diaspora românească, va avea ecou şi că vom reuşi împreună să 
aducem bucurie în sufletul acestor oameni greu încercaţi...

Epilog
In anii 90, peste 50% din copiii infestaţi cu H IV  din Europa trăiau 
în România. Aceştia fuseseră contaminaţi, la sfârşitul anilor ’80, 
fie prin transfuzii de sânge netestat, aşa-numitele transfuzii de lux, 
făcute copiilor subnutriţi, fie prin reutilizarea acelor sau sterilizarea 
improprie a acestora. Astăzi, potrivit statisticilor, există 7200 de 
copii şi adolescenţi diagnosticaţi cu SIDA, estimându-se că în anul 

2010,1% din populaţia României ar putea fi infectată cu HIV. 
Procentul în creştere 
s-ar putea datora 
ignoranţei, activităţii 
sexuale neprotejate, 
maternităţii tinerelor 
infestate şi consumului 
de droguri...

Valeria Roman, -
Departamentul
Comunicare,
ADRA România &
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Vremuri şi împrejurări
REMUS BENŢA

ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări. .. ”

A
şa cum aminteam în articolul anterior, 
vremea şi împrejurările lui Dumnezeu sunt 
cele care ne dau posibilitatea să fim utili 
lucrării Lui şi prin această lucrare să fim utili 
şi semenilor noştri. In acest articol, voi con
semna în mod rezumativ o parte din activitatea ASI, felul ei 

de organizare şi modul prin care se poate deveni membru.
Asociaţia Adventistă Suport şi Iniţiativă este o inimă 

prin care batem pentru noi şi pentru alţii, o mână întinsă 
pentru noi şi pentru ceilalţi, un răspuns de „Iată-mă, trimi- 
te-mă”!, rostit de către oameni puşi la dispoziţia atâtor nevoi.

Această asociaţie înfiinţată de aproape zece ani s-a făcut 
utilă lucrării lui Dumnezeu şi mandatului Bisericii Sale, 
prin sponsorizarea mai multor proiecte care, pe căi diferite, 
au facilitat ajungerea Evangheliei lui Isus Hristos la pături 
diferite de oameni. In această perioadă, au fost finanţate, 
parţial sau total, mai mult de 136 de proiecte. Amintim 
câteva dintre ele: Institutul Teologic Adventist din Cernica, 
Site-ul Intercer, Şcoala Mihai Ionescu din Bucureşti, 
Fundaţia Omega ce include şi Şcoala Româno-Americană, 
Liceul Teologic Adventist din Craiova, Revista Viaţă + 
Sănătate, Editura CÂRD în probleme de Expo Sănătate, 
Institutul Sola Scriptura, diferite evanghelizări la nivelul 
fiecărei Conferinţe, Centrul de Sănătate şi Medicină 
Preventivă Herghelia etc. Alegerea şi susţinerea acestor 
proiecte s-au bazat pe mandatul declarat al ASI, ce decurge 
din statutul acesteia. In mod explicit, potrivit statutului de 
organizare şi funcţionare al ASI, această asociaţie susţine 
financiar, parţial sau total, proiecte din domeniul asistenţei 
sociale, din domeniul sănătăţii, învăţământului şi al misiunii 
evanghelistice. Toate aceste domenii sunt susţinute, dacă 
prin activitatea lor facilitează ajungerea Evangheliei 
la oameni şi dacă prin activitatea lor răspund nevoilor 
imediate ale celor defavorizaţi.

ASI are în vedere ca serviciile oferite diferitelor categorii 
de oameni să fie atât de ordin material, cât şi de ordin 
spiritual. ASI refuză să servească intereselor private ale vreunei 
persoane, înţelegându-şi menirea ca pe o misiune bazată pe 
Evanghelia lui Hristos şi pe programele Bisericii Sale.

ASI este alcătuită din oameni al căror cod deontologic 
este fundamentat pe credinţa creştină în general şi în mod 
special pe Legea morală a lui Dumnezeu. Aceşti oameni 
cu preocupări diferite s-au asociat, pentru ca multul sau

Informaţii utile pentru cei cu interese concrete:

In acest an, proiectele au fost trimise până la 
data de 1 Mai 2007. Pentru a deveni membru, e 
necesară completarea formularului tip, ce poate fi 
procurat de la secretariatul ASI.
^  Sesiunea generală ASI va avea loc în zilele de
1-2 iunie 2007 la Târgu Mureş.

Informaţii suplimentare:
Secretariat: tel. 026532458 int. 227; 
mobil 0741394050; mail: scoar@orizont.net ;
Site: www.asiromania.ro

puţinul lor financiar să aibă un impact cu efecte mai 
evidente în misiunea încredinţată de Hristos. în  primii ani 
de după înfiinţare, numărul membrilor a fost foarte instabil. 
De la foarte mulţi la foarte puţini şi invers. Astăzi, după 
aproape zece ani de existenţă ASI s-a stabilizat oferind 
un ton clar cu privire la oamenii ce vor să-L slujească pe 
Dumnezeu şi pe această cale.

Forma de conducere a ASI este stabilită în statutul 
ei de organizare şi funcţionare. ASI este condusă de 
un preşedinte, care este ales o dată la patru ani de către 
adunarea generală electivă. Tot cu această ocazie, are loc şi 
alegerea celor două foruri implicate direct în conducerea 
ASI şi anume, consiliul de administraţie şi comisia de 
analizare a proiectelor. Consiliul de administraţie este 
alcătuit din treisprezece persoane alese de adunarea electivă. 
Un membru este din comitetul Uniunii Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea şi este membru de drept. Comisia de 
analizare a proiectelor este cea care primeşte proiectele şi, 
în urma analizării autenticităţii lor, propune consiliului de 
administraţie ca acestea să fie prezentate adunării generale 
şi finanţate. Proiectele pot fi trimise o dată pe an, la o dată 
limită, anunţată în prealabil de consiliul de administraţie.

In concluzie, ASI este o asociaţie ce întăreşte şi sprijină 
aspiraţiile şi misiunea Bisericii Adventiste din România. Ea 
este deschisă pentru toţi cei ce vor încă o metodă în plus, 
în vederea propovăduirii Evangheliei lui Hristos şi încă o 
metodă în plus
pentru cei ce 
doresc să se facă 

utili nevoilor 
societătii.

Remus Benţa, 
Preşedinte A.S.I., 
România
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R E P O R T A J

Conferinţa Naţională: 
Copiii, prezentul 

şi viitorul bisericii

desfăşurată la Cernica, 
în perioada 5-7 aprilie 

2007.

m  • • •

Copiii.
prezentul şi viitorul bisericii

CRISTINA NEAGU şi CRISTIAN MODAN

S
e spune că cine nu are un bătrân e bine să-şi 
cumpere unul. E mereu nevoie de un sfat, de un 
cuvânt miezos sau de un îndemn. Dar, dacă nu 
ai un copil, ce faci? Iţi vor lipsi, desigur, farmecul 
şi inocenţa, încrederea deplină pe care acesta o 

manifestă faţă de adulţi, întrebările încuietoare, insistenţele 
lui, zâmbetul larg şi fericirea ce vine din lucrurile mici, ca şi 
invitaţia lui permanentă la a învăţa prin joc. In plus, îţi vor 
lipsi bucuria pe care o manifestă acesta de a-L cunoaşte pe 
Hristos, încrederea lui deplină în Dumnezeu şi modul în 
care acesta II vede implicându-se în cele mai mici lucruri. 
Din fericire, majoritatea bisericilor au copii şi se bucură 
de manifestarea entuziastă a bucuriei lor de a participa la 

programele acestora.
Ce se întâmplă însă atunci când, crescând, unii dintre 

copii II părăsesc pe Dumnezeu şi biserica Sa. Atunci, 
alături de părinţi, şi membrii familiei bisericii Sale simt 
durerea unei pierderi de neînlocuit. Apar o mulţime 
de întrebări. Am greşit undeva? Este ceva ce puteam 
face diferit? Pentru a înţelege cum putem evita astfel 
de pierderi, aşa încât să îi putem păstra pe copii lângă 
Dumnezeu şi în biserică, a fost organizată Conferinţa 
Naţională.- Copiii, prezentul şi viitorul bisericii, desfăşurată 
la Cernica, în perioada 5-7 aprilie 2007.
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„Paşte mieluşeii mei!"
Un proverb african spune că „Este nevoie de un sat întreg 
pentru a creşte un copil”. Acelaşi lucru este valabil şi în 
dreptul bisericii. Este nevoie de o biserică întreagă, cu 
toţi membrii ei, de orice vârstă, pentru ca el să poată fi 
crescut şi ajutat să-şi găsească acel loc cu care s-ar putea 
identifica cel mai bine. Având în minte acest gând, 
organizatorii acestui eveniment: Departamentul Copii 
şi Departamentul Tineret al Uniunii de Conferinţe, în 
colaborare cu administratorii Uniunii şi ai Conferinţelor 
şi cu reprezentanţii celorlalte departamente ale bisericii au 
implicat peste 200 de participanţi ce slujesc, având roluri 
foarte diverse. Astfel, profesori, instructori în cadrul Şcolii 
de Sabat, instructori de licurici, exploratori, companioni şi 
lideri de tineret, medici, pastori, părinţi au (re)descoperit, 
pe parcursul celor 3 zile, noi şi noi semnificaţii ale poruncii 
date de Domnul Hristos apostolului Petru, dar şi fiecăruia 
dintre noi: „Paşte mieluşeii mei!”

Mântuitorul i-a lăsat lui Petru în grijă în primul rând 
pe cei mici, nu pentru că a vrut să stabilească o cronologie, 
ci pentru că aceştia sunt cei mai importanţi. Acesta a fost 
mesajul prezentat de fr. Teodor Huţanu, preşedintele 
Uniunii Române, în deschiderea Conferinţei, mesaj 
care însă a continuat să străbată prin fiecare prezentare,



seminar sau plen. Copiii nu sunt 
doar viitorul, ci şi prezentul bisericii, 
iar pentru ca viitorul să existe, este 
nevoie ca prezentului să îi fie acordată 
importanţa cuvenită. Biserica trebuie 
să fie un loc în care ei să-şi poată trăi 
credinţa la nivelul lor, un loc în care 
ei să se poată dezvolta şi să poată 
creşte frumos. Copiii nu sunt doar 
vase ce aşteaptă să fie umplute, ci 
sunt şi sursa unor învăţături şi lecţii 
de viaţă deosebite. Ei au nevoie să 
fie recunoscuţi pentru ceea ce sunt 
şi ajutaţi să-şi dezvolte potenţialul 
pe care Dumnezeu l-a pus în ei. 
Aceasta este o nouă viziune cu 
privire la copii, pe care fiecare dintre 
noi ar trebui să o adoptăm, viziune 
surprinsă şi în seminarele responsabilei 
Departamentului Copii, din cadrul 
Diviziunii Euro-Africa -  Elsa Cozzi.

Viaţa unui copil sau a unui 
adolescent nu este una deloc uşoară.
Zi de zi, întâlneşte provocări cu

care probabil mulţi dintre noi nu 
ne-am confruntat la vremea vârstei 
lor. Presiunea grupului este imensă. 
Pentru a fi acceptat, eşti forţat să faci 
lucruri cu care nu eşti întotdeauna de 
acord. Drogurile, violenţa, alcoolul, 
divorţul, o sarcină nedorită au ajuns, se 
pare, ingredientele unei lumi pe care 
astăzi mulţi o consideră normală. O 
experienţă de viaţă în plus. Pentru a 
păstra un copil sau un tânăr nu doar 
în biserică, ci şi departe de o astfel de 
normalitate, este necesar să îi dai ceva 
de făcut.

Ocupaţi cu activităţi 
sân ă to ase
Implicarea lor în activităţi sănătoase, 
în prezenţa unor adulţi care au un 
sistem de valori, este cea mai puternică 
şi, adeseori, singura metodă prin 
care îi putem proteja pe copii de 
comportamentele de risc, dar şi de 
a-i păstra în biserică. Aceasta a fost

concluzia seminarelor susţinute de 
Gary Hopkins (cercetător, profesor 
asociat, director al Centrului 
pentru Cercetări Preventive şi al 
Centrului pentru Impact Media 
din cadrul Universităţii Andrews) 
şi Kiti Freier (profesor asociat de 
psihologie şi pediatrie în cadrul 
Universităţii Loma Linda şi al 
spitalului de copii Loma Linda, 
director asociat al Centrului pentru 
Cercetări Preventive al Institutului de 
Prevenire a Dependenţelor din cadrul 
Universităţii Andrews). Desigur că 
activităţile sănătoase pot fi foarte 

diverse, însă ceea mai eficientă este 
implicarea lor în activităţi folositoare 
în sprijinul altora. Această implicare 
include plănuirea împreună cu copiii, 
realizarea proiectului, dar şi evaluarea 
împreună cu aceştia. De o egală 
importanţă este prezenţa unor adulţi 
cu un sistem de valori bine structurat, 
care să dezvolte nişte relaţii de calitate
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Trebuie să îi ţinem  

pe copii ocupaţi 

în activităţi 

sănătoase, în 

prezenţa unor 

adulţi care au un 

sistem de valori 

clar definit.

cu aceşti copii. Copiii şi tinerii au 
nevoie de cineva care să îi iubească 
necondiţionat, buni comunicatori 
(aceasta înseamnă şi să ştie să asculte) 
şi să relaţioneze bine cu ei. Desigur că 
părinţii sunt cei care se califică cel mai 
bine pentru acest rol, însă şi biserica 
are un rol important dejucat. Ce 
s-ar putea face pentru a-i „câştiga” pe 
copii? Să-i ţinem ocupaţi cu activităţi 
sănătoase, activităţi în sprijinul altora, 
activităţi spirituale, toate într-o 
atmosferă de părtăşie realizată cu 
sprijinul unor adulţi cu valori.

Păstorirea copiilor
In limba ebraică, verbul „a construi” 
are aceeaşi rădăcină cu a cuvântului 
„copil”. Secretul construirii unui 
lucru solid şi de valoare vor fi copiii. 
Mai ales dacă este vorba despre 
construirea unui loc şi nu a unui 
spaţiu. Un loc cu care copiii şi tinerii 
să se poată identifica, în care să se 
poată dezvolta armonios, în care 
să se bucure de atenta păstorire a 
adulţilor care îi înconjoară. Un copil 
are nevoie, de asemenea, de multă 
dragoste, grijă şi preocupare de care 
are nevoie şi un adult. Şi poate chiar 
ceva mai mult. Păstorirea copiilor 
a fost unul dintre subiectele atinse 
în seminarele lui Corrado Cozzi, 
directorul Departamentului Tineret 
din cadrul Diviziunii Euro-Africa. 
Păstorirea aceasta nu este doar rolul 
membrilor desemnaţi de biserică 
pentru programele de copii, ci este o 
responsabilitate a fiecăruia dintre noi.

Fiecare activitate -  plen, seminar, 
devoţional, discuţie -  a avut ca

punct de plecare copilul şi întregul 
său univers, mai mult sau mai puţin 
influenţat de lumea din jurul său. 
Uneori, un copil, la fel de bine 
ca şi un adult, poate fi victima 
discriminării. Problema discriminării 
în rândul copiilor şi a posibilelor 
soluţii în vederea rezolvării ei a fost 
abordată de Viorel Dima, directorul 
Departamentului de Libertate 
Religioasă din cadrul Uniunii 
Române. Copiii, şi nu doar adulţii, pot 
fi şi ei prinşi în capcana pornografiei. 
Sunt oare copiii noştri imuni?
Dacă în trecut astfel de materiale 
trebuiau căutate, astăzi ele se afişează 
ostentativ la fiecare colţ de stradă 
sau vin nesolicitate prin intermediul 
internetului. Care este situaţia în 
momentul de faţă au aflat cei care 
au participat la seminarul centrat pe 
această temă al lui Lucian Cristescu, 
secretarul Asociaţiei Pastorale din 
cadrul Uniunii Române. Copilul 
are nevoie să i se acorde importanţă, 
pentru că astfel devine conştient şi 
de cât de important este în ochii lui 
Dumnezeu. Are nevoie de dragoste 
explicită şi are nevoie să observe adulţi 
care trăiesc în mod autentic o viaţă de 
creştini.

Copiii lângă Dumnezeu 
si în biserică/
Pe parcursul a trei zile, participanţii 
la Conferinţa: Copiii, prezentul şi 
viitorul bisericii, au descoperit o serie 
de lucruri, mai mult sau mai puţin 
noi, despre copiii care îi aşteaptă 
acasă şi pe care au fost chemaţi să îi 
reprezinte acolo. Finalul întâlnirii nu

a fost nici mai mult, nici mai puţin 
decât un test, cu o singură întrebare.
Ce s-ar puteaface pentru a transforma 
în realitate direcţiile şi sugestiile oferite? 
Grupe constituite din reprezentanţi 
ai departamentelor amintite şi-au luat 
timp pentru a coborî încă o dată în 
lumea copiilor, urmând un alt îndemn 
al Mântuitorului, punctat adesea 
pe parcursul întâlnirilor, şi anume 
că împărăţia Cerurilor este a celor 
cu inima de copil. Având în minte 
imaginea copiilor, cei adunaţi au reuşit 
să pună pe hârtie peste 50 de idei 
concrete de lucruri care pot fi făcute 
pentru şi împreună cu copiii. Desigur, 
conştientizarea rolului nostru esenţial 
pentru a face ca, într-adevăr, copiii să 
fie prezentul şi viitorul bisericii este 
primul pas. Trebuie să îi ţinem pe 
copii ocupaţi în activităţi sănătoase, în 
prezenţa unor adulţi care au un sistem 
de valori clar definit. Cum vom face 
acest lucru? Să ne folosim creativitatea. 
Să îi implicăm pe copii în plănuire, 
execuţie şi evaluare şi nu vom duce 
niciodată lipsă de idei.

E nevoie de o biserică pentru a 
„câştiga” un copil pentru Hristos. 
Porunca Mântuitorului: „Paşte 
mieluşeii M ei”, nu se adresează doar 
părinţilor, pastorilor, liderilor de 
tineret sau instructorilor. Se adresează 
tuturor. Chiar şi părinţii au un rol faţă 
de copiii celorlalţi. Fiecare membru 
trebuie să se implice. Dacă le vom 
asigura un loc copiilor în biserica de 
astăzi, cu siguranţă că ei vor reprezenta 
cu cinste biserica de mâine, şi vom 
avea cu toţii un loc în biserica din 
împărăţia Sa.

Cristina Neagu, 
asistent director,
Departamentul Tineret,
Uniunea Română

Cristian Modan, 
director, Departamentele 
Copii şi Tineret, 
Uniunea Română
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Ateliere de -fşffîmfjtg a caracterelor mstnamB

GRĂDINIŢELE ADVENTISTE
»

Nu pierde ocazia

de a lucra la mântuirea

copilului tău.

MUNTENIA

Bucureşti

1. Cuza Vodă

2. Mihai Ionescu

3. Popa Tatu 

Ploieşti

4. Sion

5. Betleem

6. Tîrgovişte -  Speranţa
7. Brăila -  Dr.Luca

8. Buzău -  Betcl
9. Odobeşti ICC

10. Constanţa

MOLDOVA
11. Suceava

12. Bacău

13. Iaşi

14. Matca

15. Galaţi

OLTENIA
16. Craiova (în cadrul LTA)

BANAT
17. Timişoara

18. Arad (privată)

TRANSILVANIA DE NORD
19. Cluj -  Speranţa

20. Moisei

21. Poienile de sub munte

22. Sighet (privată)

TRANSILVANIA DE SUD
Târgu Mureş

23. Omega

24. Târgu Mureş B

25. Câmpeniţa

26. Sic (privată)

In
sensul cel mai 

înalt, lucrarea de educaţie 
şi lucrarea de răscumpărare 

sunt una.
Ellen White, Educaţia, 

------- ---------------- >-

Cei interesaţi pot contacta directorul grădiniţei sau pastorul bisericii unde se află aceasta.



R E P O R T A J

Când timpul se măsoară
în oameni
SIMONA CRENGUŢA TOBA

e-ai spune dacă ai merge acum cu mine să 
cunoşti oameni noi? Nu este prea departe; 
ajungem doar până la capătul imaginaţiei. O 
să mergem la pas, uşor, în ritmul atenţiei şi o 
să ne bucurăm de fiecare detaliu născut sau 

doar plăsmuit. Durează... doar 2 pagini.
Ori de unde ai veni, ne vom întâlni exact la mijloc, 

la mijlocul ţării, acolo unde scrie Tg. Mureş. Punctul de 
plecare este Herghelia, un sătuc aşezat între dealurile 
înălbite de-acum, pe unde căprioarele ţopăie neînfricate în 
faţa ochilor tăi. Pădurea de la capătul satului ascultă încă 
rugăciunile celor ce vrând să se piardă în ea sfârşesc prin a 
se regăsi. Aici, de cele mai multe ori, timpul pare că stă pe 
loc. Probabil pentru că oamenii îşi măsoară mai degrabă 
liniştea decât vremea. Unii şi-au uitat de acum vârsta şi 
poate că de aceea au încă inima tânără. Te invită în casă de 
la primul lătrat al câinelui care îţi anunţă sosirea la porţile 
lor. Te aşezi, de cele mai multe ori, pe patul îmbătrânit de 
acum şi imediat îţi sunt servite mere şi nuci într-o farfurie 
primită probabil cu împărţeală. Unii abia dacă grăiesc, însă 
ochii îţi clipocesc poveşti pline de drag că ai trecut să îi vezi 
şi de dor pentru copiii plecaţi la oraş.

Şcoala sănătăţii
Chiar azi se adună la şcoala din sat, la un club de 

sănătate. „E duminica în care tinerii aceia de la Centru de 
sus vin să ne facă bine” încearcă o săteancă să o convingă 
pe vecina sa, în drum spre biserică. Aflăm că, la două 
săptămâni, studenţii de la Şcoala misionar-medicală vin 
în sat şi îi învaţă pe localnici despre ce înseamnă un stil de 
viaţă sănătos. Aşa că se merită să mergem şi să vedem ce se 
întâmplă acolo.

Şcoala e chiar în mijlocul satului, nu că ţi-ar fi prea greu 
să te pierzi prin locurile astea. E ora „doi”, cum le e vorba 
şi se aude maşina „de la Centru”, oprind în faţa şcolii. E 
un microbuz argintiu, din care nu mai contenesc să iasă 
tineri ce par să aibă „din naştere” un dar aparte de a zâmbi. 
Te dai mai aproape, ca să tragi cu urechea la ce vorbesc, şi 
poate că le vei găsi secretul, dar dintr-un motiv sau altul, 
sunetul rămâne undeva pe lângă tine. Iţi dai seama curând

că e o altă limbă. Pare a fi engleza după cum spun cei care 
îi cunosc. Sunt veniţi de prin toate părţile lumii şi au căzut 
de acord să se înţeleagă aşa, în limba asta care e a tuturor 
şi a nimănui aproape. Rostită de ei, cu amestec de română 
stâlcită, pare a fi o nouă limbă, mai dulce, poate a slujirii.

Care mai de care are mâinile pline cu fel de fel de 
aparate, cabluri, cutii. Intrăm odată cu ei în clădirea 
şcolii. Sala e caldă şi primitoare ca şi tanti Lenuţa. E cea 
care pregăteşte de fiecare dată locul curat şi proaspăt 
poftindu-ne înăuntru binevoitoare. Studenţii încep să se 
echipeze cu veste şi să se aşeze pe poziţii. Fiecare ştie ce are 
de făcut şi unde îi e locul. Se întinde ecranul de proiecţie, 
se instalează aparatura, iar sunetul muzicii îmbracă suav 
întreaga încăpere. Scaunele parcă doar au fost aduse din 
poveşti şi te simţi ca Albă-ca-Zăpada în casa piticilor. 
Dintr-o privire aruncată pe pereţi îţi dai seama că acolo 
învaţă copii de până la 10 ani, şi dintr-o dată ţi se înmoaie 
sufletul şi ţi se face cuminte, aşteptând ca un copil ceea ce e 
de învăţat pentru ziua de azi.

Încep să se adune şi oamenii. Vine fiecare în ritmul 
lui. Bătrânii, gârboviţi de prea-frumosul anilor trecuţi, se 
îndreaptă de spate când rostesc ca pentru ei: „Zâua bună!”. 
Femeile, în toiul vieţii, apar sprinţare şi chicoteala glasului 
le dezveleşte sufletul rămas plin doar de curiozitate.

Copiii, care între timp au răsărit care de prin ce colţ al 
satului, sunt primiţi în camera de alături. Acolo e lumea
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creioanelor colorate, a hârtiilor care 
din câteva mişcări prind diverse forme. 
Plastilina a căpătat deodată viaţă şi 
pare mai frumoasă atunci când stai să 
asculţi şi poveşti. Paiele de băut ceai 
aruncă prin aer stafide şi boabe de 
orez. E ropot de înţrebări şi răspunsuri 
despre ce e bine şi ce nu, împletite în 
cântec. Totul se sparge în clinchete de 
râset copilăresc. La lecţia de sănătate, 
fructele încep să vorbească şi să-şi 
etaleze frumuseţea. Roşul merelor, 
împodobit cu galbenul bananelor 
şi al perelor, cu portocaliul exotic al 
mandarinelor, se asortează cu mici 
accente de verde natural din strugure 
sau kiwi care se potrivesc perfect cu 
maroniul deschis al nucilor. Ciocolata, 
fie ea albă sau neagră, rămâne tară 
îndrăzneală şi uitată pe raftul din 
magazin.

Entuziasm pentru 
schimbare
Dar hai să ne întoarcem în camera 
adulţilor! Până să se înceapă totul, 
are loc un examen oral. Studenţii se 
amestecă printre săteni şi îi provoacă 
la discuţii despre ce au făcut din ceea 
ce au învăţat. Discuţiile iau amploare 
şi ne amestecăm şi noi. „Eu beau apă 
de cum deschid ochii, maică, două 
pahare, pe stomacul gol, că am văzut 
că îmi face bine”; iar mărturisirile 
despre miracolul apei răsună ca un 
ecou şi în dreptul celorlalţi. „N-am 
mai mâncat între mese, îmi las 
stomacul să-şi facă treaba”. Până aici 
au trecut cu toţii, dar urmează proba 
eliminatorie: „cartofii prăjiţi”. „No, 
d’apăi o vrut nevastă-mea să îmi 
pună iar pe masă şi i-am zis clar: mai 
bine ai merge şi tu cu mine acolo, în 
Herghelia, la oamenii ăia, ce dacă nu e 
în satul nostru. Şi o să vezi tu ce otravă 
e în cartofii ăştia.”

Tanti Lenuţa mărturiseşte printre 
zâmbetele care îi copleşesc faţa şi 
nouă inima: „Băiatul meu n-o mai 
vrut deloc să pună gura pe cartofi de 
când o auzit că nu-s sănătoşi. Şi noi 
tăt faceam tăt la două zile, dar el deloc 
n-o vrut. Şi nici dulciuri nu i-o mai 
trebuit. Darămite pâine albă. O mers

singur la magazin două săptămâni şi 
şi-o cumpărat pâine neagră, cu tărâţe. 
S-o mirat până şi doctorul când i-o 
zâs că nu mai mâncă dulciuri da’ că 
mâncă fructe în schimb. Acum vrea 
să steie şi el cu noi aici să înveţe mai 
multe despre sănătate”. Băiatul este nu 
prea departe de mama lui, ştiindu-şi 
locul aici, printre adulţi. Are vreo 
7-8 ani, dar privirea hotărâtă. Mâna 
dreaptă, care se sprijină cu cotul de 
un colţ al dulapului şi cu 3 degete 
de tâmple, completează mărturia 
mamei. Nu schiţează nici un gest de 
disconfort când se vorbeşte despre 
el, de parcă e numai normal ca un 
copil să fie atât de hotărât pentru 
sănătatea lui. Din vorbă în vorbă, tanti 
Lenuţa ajunge şi la subiectul dureros: 
cafeaua. Parcă i se mai înmoaie un 
pic entuziasmul pentru schimbare şi 
cuvintele mai puţine acum, sună mai 
degrabă a rugă pentru ajutor. „De 
asta chiar nu pot să mă las. Nu pot, 
oricât aş vrea. No, dimineaţa când mă 
trezesc la 5, tre’ să beu o cană de cafea 
pe stomacul gol că altfel nu mai ajung 
până aici de vale la serviciu. Dacă nu 
beu, sunt zăpăcită tătă ziua şi nu pot să 
fac nimic, aşa mă doare capu’ de tare”. 
Cel care conduce discuţia, „domn’ 
doctor” cum îl cred sătenii, începe să îi 
explice efectele negative ale cafelei în 
organism şi treptat aflăm că le testase 
deja pe propria piele. I se alătură în 
conversaţie şi o prietenă, la vreo 27 de 
ani, care, din drag pentru ea, se oferă 
să transforme întâlnirea de dimineaţa 
„la o cafea” într-o întâlnire „la un 
ceai”.Oferta de ajutor se transformă 
în hiper-ofertă: „domn doctor” o 
va suna în fiecare dimineaţă ca să îi 
administreze pastila de încurajare.
In faţa braţelor deschise, rezistenţa 
cedează şi rosteşte hotărâtă: „Gata, 
de-acum am terminat-o cu cafeaua. 
Dar să vă rugaţi pentru mine, că doar 
bunul Dumnezeu mă poate ajuta”.
E forma contemporană de a spune: 
„Cred Doamne, ajută necredinţei 
mele!” Scena te transpune în timpurile 
biblice şi-L auzi pe Mântuitor 
spunând şi astăzi ca şi atunci: „Femeie, 
eşti dezlegată de neputinţa ta!” încă e

vremea minunilor atâta timp cât mai e 
încă vremea credinţei.

Urmează prezentarea temei de 
nutriţie, măsurătorile medicale, şi 
degustările. Au trecut mai mult de 
două ore de la marea decizie şi chipul 
comunică încă hotărâre. Au trecut şi zile 
între timp, dar aceeaşi decizie e luată 
în fiecare dimineaţă şi aceeaşi hotărâre 
se reînnoieşte cu fiecare ceai băut şi 
cu fiecare telefon primit. E dispusă 
a-şi asuma lepădarea astăzi pentru a-şi 
însuma binecuvântările de peste timp. 
Acum ştim cui seamănă băiatul.

S-a făcut timpul de întors 
acasă. Dar ai nevoie să iei cu tine 
recunoaşterea neputinţei, dorinţa de 
schimbare şi perseverenţa deciziei.
Ţ i le oferă tanti Lenuţa şi băiatul 
dânsei. Sunt merindele de drum ce 
vor da viaţă paşilor tăi. Ca să nu cazi 
de oboseală, din când în când să te 
opreşti pentru un popas de rugăciune 
şi sufletul îţi va fi revigorat. Vei mai 
găsi oameni pe drum şi poate că vor fi 
flămânzi şi obosiţi. Să împărţi bucatele 
cu ei şi să-i înveţi odihna. Cât despre 

mine, îţi voi povesti mai multe când 
ne vom întâlni Acasă.

Simona Crenguţa Tobă, 
Herghelia,
Târgu Mureş
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D I N  V I A Ţ A  B I S E R I C I I

Alegeţi dintre voi

VALENTIN CUCU

I
deea alegerilor pare o idee perimată. Datorită 
„pregătirilor” partinice (a se citi: „jocurilor de 
culise”), societatea a devenit cel puţin dezinteresată 
de asemenea acţiuni. Şi cum tendinţa, nu doar 
actuală, a bisericii este de a importa păreri şi 
atitudini din societate (ce bine ar fi fost, dacă era invers), 

nu este de mirare că ideea de alegeri în biserică a suferit 
transformări evidente. Şi totuşi:

Alegerile reprezintă soluţia lui 
Dumnezeu pentru problemele bisericii
Probleme în biserica lui Hristos? Da! şi încă multe. Şi 
grele. Cu cât biserica creşte, cu atât problemele devin mai 
mari, mai complexe şi mai evidente. O spune Scriptura:
„In zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, 
evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, 
pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala 
ajutoarelor de toate zilele” (Fapte. 6,1).

Nedreptate, în biserica apostolică! Şi aceasta generează 
nemulţumire, exprimată prin vociferări (cârtire). O astfel 
de situaţie poate avea urmări dezastruoase. Oamenii se 
grupează după păreri, interese, etnii etc.

Biserica se clatină. Se poate scinda. Sau ... cine mai ştie? 
Un lucru însă este sigur. O astfel de situaţie are ca prim 

efect blocarea Cuvântului, abandonarea misiunii. Apostolii 
au recunoscut aceasta: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca să slujim la mese” (v. 2).

M ă întreb: Oare câţi dintre noi înţeleg această realitate? 
De câte ori, în momente de mâhnire din cauza ineficienţei 
propovăduirii, am recunoscut că noi şi nedreptăţile noastre, 
nemulţumirile şi cârtirile noastre constituim cauza acestei 

ineficienţe?

Criterii de alegere
Dacă aş fi fost chemat să soluţionez o astfel de situaţie, cum 

aş fi procedat?

Probabil datorită situaţiei speciale şi delicate, aş fi 
fost tentat să mă gândesc la ALGORITM . Parcă aşa se 
procedează în mod „înţelept”. Nu?

Adică, atunci când oamenii se grupează în jurul unei 
idei, al unei păreri, al unei limbi etc., lucruri care separă 
şi opun interese, pare potrivit să alegi din toate grupurile 
reprezentanţi, ca să mulţumeşti pe toată lumea (sau cel 
puţin majoritatea) şi să instaurezi pacea. Este o soluţie, 
dar una politică. Iar apostolii nu erau politicieni. Ei 
erau oamenii lui Dumnezeu şi lucrau cu metodele lui 
Dumnezeu.

Deşi erau convinşi că soluţia pentru situaţia creată viza 
alegerile, criteriile pe care le-au recomandat bisericii în 
vederea alegerilor nu erau de factură umană. Ele nu aveau 
de a face cu limba greacă sau ebraică.Criteriile pe care le-au 
indicat erau „curate” şi „sfinte”: „De aceea, fraţilor, alegeţi 
dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul 
Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta” 
(Fapte 6,3). Doar trei criterii, dar atotcuprinzătoare:

1. oameni vorbiţi de bine. Adică recunoscuţi în biserică 
şi societate pentru integritatea şi credincioşia lor;

2. oameni plini de Duhul Sfânt. Lucrarea lui 
Dumnezeu nu poate fi făcută decât prin Duhul Sfânt. O 
lucrare făcută fară Duhul Său este o parodie;

3. oameni plini de înţelepciune. Nu de înţelepciune 
omenească, ci de înţelepciunea care vine de sus şi care „este 
întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină 
de îndurare şi de roduri bune, fară părtinire, nefaţarnică” 
(Iacov3,17).

Când se au în vedere doar aceste criterii de sorginte 
divină, fară amestec omenesc, Duhul Sfânt este prezent şi 
luminează minţile alegătorilor, iar.acţiunea „place întregii 
adunări” (Fapte 6,5).

Aşa au procedat apostolii. Iar rezultatul a fost pe măsură. 
Scriptura relatează că au ales, conform acestor criterii 
pe: Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor,Timon, Parmena şi
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Nicolae. Şapte diaconi (diakonos = slujitor). Foarte 
interesant: toate numele au rezonanţă grecească. 
Niciunul măcar de provenienţă evreiască. Dovadă 
clară că nu s-a lucrat după criterii omeneşti, nu 
s-a avut în vedere algoritmul. Dar lucru şi mai 
interesant: fiecare nume transmite un mesaj special:

O  Ştefan -  cunună.Ţinta slujitorului lui 
Dumnezeu este cununa vieţii pentru el şi pentru 
biserica pe care o slujeşte.

O  Filip -  iubitor de cai. Caii sunt animale de 
povară care pun în evidenţă eforturile şi iscusinţa 
stăpânului. Fără pretenţii, fară interese şi fară 
cuvânt. Slujitorul ales trebuie să-i iubească pe cei 
care-i sunt de ajutor.

O Prohor -  dirijor de cor. Şi fiindcă tonul face 
muzica „dirijorul” trebuie să dea tonul corect.

O  Nicanor -  cuceritor, învingător. Fiecare 
slujbaş trebuie să aibă mentalitate de învingător, pe 
care s-o transmită poporului.

O  Timon -  preţios, valoros. Cuvântul 
Domnului ne aminteşte că noi am fost „cumpăraţi 
cu un preţ” (1 Cor. 6,20). Şi acest preţ înseamnă 
viaţa Fiului lui Dumnezeu. Aceasta ne dă 
valoare. Este mesajul care trebuie să inunde fiinţa 
slujitorului lui Dumnezeu. Este mesajul care 
trebuie transmis către oameni.

O Parmena -  constant. Slujitori constanţi, fară 
oscilaţii şi fară convulsii.

O  Nicolae -  învingător al poporului 
Aşteptarea lui Dumnezeu în dreptul slujitorilor 
credincioşi este ca aceştia să fie învingători ai 
lucrurilor oferite de lume. „Nu iubiţi lumea, nici 
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2,15).

A

In loc de concluzie
Un tablou complet al atributelor celor aleşi să 
slujească! De unde să-i luăm? Inspiraţi de Duhul 
Domnului, apostolii răspund:,Alegeţi dintre voi!”.

Aceasta este o realitate. Dumnezeu ştie ceea 
ce noi nu ştim. El vede ceea ce noi nu vedem: 
oamenii cu asemenea calităţi sunt între noi.

Aceasta este şi o provocare pentru cei care 
sunt dispuşi să-L slujească pe Dumnezeu şi să-i 
slujească pe copiii Lui de pe pământ. Ei vor umbla 
„după lucrurile de sus” (Col. 3,1).

Rezultat final: „Iar noi vom stărui necurmat 
în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului” 
(Fapte 6,4). Amin

Valentin Cucu, 
secretarul Asociaţiei 
Pastorale, Conferinţa 
Transilvania de Sud &

Centenarul Corului Adventist din România
Anul 2007 este 

un an de referinţă 
pentru identitatea 
Bisericii Adventiste 
din România: se 
împlinesc 100 ani 
de la înfiinţarea, în 
Bucureşti, a primului 

cor adventist. în 1907, muzicianul şi pionierul Nicolae 
Jelescu pune prima piatrâ vieţii muzicale care va însoţi, în 
timpuri bune şi în vremuri de restrişte, experienţa spirituala a 
Rămăşiţei. Activitatea corală a adunat tineretul în jurul soliei 
advente, i-a motivat cu idealuri înalte şi a păstrat identitatea 
bisericii în vâltoarea prigoanelor antonesciene şi comuniste.

Sărbătorirea Centenarului Corului Adventist este un 
prilej unic de revigorare şi relansare a darului muzical în 
adventismul românesc, în mod special pentru generaţia de 
noi convertiţi, care n-au cunoscut binecuvântările închinării 
prin cântul coral. Conducerea bisericii a lansat, prin pastori, 
la nivelul fiecărei comunităţi, apelul de a lua parte la acest 
eveniment care se va derula la patru niveluri:

J. la nivelul bisericii locale (inclusiv prin programe 
ţinute în bisericile vecine lipsite de un cor);

2. la nivel zonal -  când corurile din zonă se reunesc pentru a 
desfăşura programe corale în „piaţa cetăţii", în locurile publice ale 
oraşelor şi comunelor mai importante;

3. la  nivelul Conferinţei -  când corurile din întreaga 
Conferinţă vor alcătui un cor amplu care se va produce în
2-3 centre mari ale Conferinţei;

4. la  nivel naţional -  când corurile din întreaga Uniune 
sunt aşteptate să formeze Corul reunit. Acesta va avea 
două manifestări: prima la Sala Polivalentă din Bucureşti, în 
după-amiaza Sabatului din 23 iunie, iar a doua în capitala 
europeană, Sibiu, pe 1 iulie.

Imaginaţi-vă un cor de o mie sau chiar de două mii de 
persoane, cântând în piaţa oraşului, în ţinută reprezentativă, 
sub un baner uriaş pe care scrie: „100 ani de Muzică Corală 
Adventistă" ! Este timpul ca lumea să afle că în România 
există Adventism, şi că adventiştii au o solie de speranţă 
pentru cei care pier.

Pentru ca manifestările corale comune să poată avea loc, 
Uniunea a difuzat în toate Conferinţele un repertoriu de 16 
piese reprezentative, unele cunoscute, altele noi. Dacă la 
nivel local sau zonal nu este necesar să se cunoască întregul 
repertoriu, la nivelul Uniunii se doreşte ca toate cele 16 
piese să fie cunoscute, astfel ca, doar cu o singură repetiţie 
generală, piesele să poată fi interpretate direct.

La festivitatea din 23 iunie vor participa şi personalităţi din 
Diaspora, care şi-au lăsat amprenta în istoria noastră corală.

Bisericile locale care doresc să se implice şi care încă n-au 
partiturile, să se adreseze Conferinţei, direct sau prin pastor.

Dacă unele formaţii corale din Diaspora doresc să 
participe la Centenarul Corului Adventist, pot să primească 
partiturile prin internet. Doritorii mă pot contacta la adresa 
asociatiapastorala@gmail.com sau pe mobilul: 0741 /266 .211.

Lucian Cristescu, Uniunea Română
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întâlniri de comitet eficiente:
un ghid pentru comunităţi

BARRY OLIVER

T
oţi am auzit şi am transmis povestioare 
amuzante şi anecdote despre comitete. 
Observaţii de genul „comitetele câştigă minute 
şi pierd ore” sau „ce altceva să faci la şedinţă 
decât să te plictiseşti” sunt binecunoscute . 
Astfel, comitetele au câştigat o conotaţie negativă.

Dar nu trebuie să fie aşa. Informaţia transmisă în acest 
articol îi va ajuta pe cei care au fost selectaţi ca membri 
ai comitetelor din biserică să aibă o participare efectivă şi 
eficientă. Noi nu conducem pe baza unor ordine despotice, 
ci printr-o participare şi reprezentare larg reprezentată. 
Depindem de grupele de oameni care sunt implicaţi în 
procesul de luare a deciziilor. Aceste grupe de oameni, care-au 
fost însărcinaţi de trupul bisericii să ia hotărârile cuvenite, sunt 
denumite comitete.

Tipurile şi funcţiile comitetelor
Comitetele executive ale bisericii în ansamblul ei sunt, prin 
necesitate, comitete extinse, conduse în general într-un stil 
mai oficial, conform unor reguli de ordine desluşit prescrise. 
Comitetele bisericii locale tind să fie mai mici şi, în general, 
conduse într-un stil mai puţin formal. Cu toate acestea, dacă 
principiile discutate aici sunt aplicate şi folosite, mai ales în 
comunităţile locale, atunci şi comitetele locale vor funcţiona 
mult mai bine. In sens larg, comitetele au unul sau mai multe 
dintre cele trei scopuri prezentate mai jos:

Comitetul se întruneşte pentru studierea sau investigarea unui 
subiect. In cazul acesta, lucrarea comitetului include întocmirea 
unui proces verbal în care se menţionează concluziile 
din cadrul şedinţei şi se consideră închis atunci când şi-a 
îndeplinit o misiune concretă.

Comitetului i se poate cere investigarea şi eliberarea unei 
recomandări cu privire la un anumit subiect. Aceasta se va 
întâmpla atunci când există mai multe posibilităţi de alegere 
viabile. Comitetul de numiri, stabilit pentru numirea sau 
recomandarea unor persoane pentru funcţiile din biserică, 
reprezintă acest tip de comitet.

Comitetul se poate întruni şi pentru acţiuni specifice. Cele mai 
multe comitete de lungă durată din biserică sunt însărcinate 
să ia măsuri. Comitetele ar trebui să recunoască importanţa 
acestei prerogative în armonie cu îndrumările disponibile în 
Manualul bisericii sau în termenii de referinţă stabiliţi la data 
întrunirii comitetului.

Indiferent de scopurile pe care le deservesc, comitetele 
sunt răspunzătoare în faţa părţilor care le-au stabilit. Niciun

comitet nu are dreptul de a-şi extinde funcţiile dincolo de 
obiectivele stabilite. Partea care stabileşte un comitet trebuie 
să îşi dea acordul asupra termenilor de referinţă ce descriu în 
formă simplă scopurile, obiectivele şi funcţiile unui comitet. 
Dacă unui comitet i s-a spus în mod clar ce să facă, membrii 
săi sunt capabili să lucreze efectiv şi eficient. Dacă nu s-au 
oferit termeni de referinţă, comitetul are şanse mai mici de a-şi 
îndeplini misiunea spre satisfacţia părţii iniţiatoare, pentru că 
nu înţelege care sunt aşteptările la care trebuie să răspundă.

Misiunea bisericii
întrucât vorbim despre procese biserică, aşa cum se 
raportează acestea la structura comitetului, nu putem lua ca 
model principiile aplicabile în comitetele unor organizaţii 
laice de afaceri. Noi suntem implicaţi în afacerile Tatălui 
nostru. De aceea, pentru fiecare întrunire condusă în adunare, 
primele puncte de pe agenda de lucru trebuie să urmărească 
în special misiunea bisericii. Dacă nu contribuie în vreun 
fel la împlinirea lucrării bisericii, comitetele nu ar trebui 
să fie convocate, pentru că reprezintă o pierdere de vreme. 
Bisericile şi membrii bisericilor de peste tot trebuie să se 
concentreze asupra problemelor cu adevărat importante. In 
orice comitet trebuie să găsim metode de a exprima, discuta 
şi lua hotărâri relative la aspecte ce sporesc în mod concret 
capacitatea noastră de a ne îndeplini misiunea. Membrii 
comitetelor trebuie să fie informaţi despre felul cum contribuie 
demersurile şi hotărârile lor la obiectivele importante.

Să nu fie de la sine înţeles că ceea ce face comitetul are 
automat legătură cu misiunea bisericii. Luati-vă timp pentru 
a articula, a discuta şi a hotărî cu exactitate spre ce conduc 
rezultatele. Ascultaţi rapoartele referitoare la demersurile 
unor comitete trecute, care au participat la misiunea bisericii. 
Luaţi-vă timp să vă rugaţi, chemând binecuvântarea 
Domnului asupra lucrării comitetului pentru un efect pozitiv 
asupra misiunii bisericii.

Principala responsabilitate de a urmări împlinirea misiunii 
bisericii îi revine preşedintelui de comitet. Acesta trebuie să aibă 
capacitatea de a articula viziunea care se propune şi de a urmări 
îndeplinirea ei. In caz contrar, nu este mai bun decar pilotul de 
avion care a anunţat: „Vestea bună este că ne-am înscris foarte 
bine în timp. Vestea proastă este că ne-am rătăcit”.

Pregătirea  comitetelor
Există o corelaţie directă între pregătirea pentru întrunirea de 
comitet şi productivitatea acestuia. La câte întâlniri de comitet
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aţi participat, în care aţi devenit din 
ce în ce mai impacientat din pricina 
pierderii de vreme? Pentru o pregătire 
corespunzătoare, trebuie să luăm în 
calcul câţiva factori:

Scopul întâlnirii. V-aţi pus vreodată 
următoarele întrebări? De ce se ţine 
această întâlnire? Ce se aşteaptă de la 
noi? Ar trebui să existe aşteptarea ca, în 
urma întâlnirii, comitetul să atingă nişte 
rezultate. Preşedintele şi secretarul trebuie 
să fi discutat scopul întâlnirii înainte de 
convocare, astfel încât membrii să nu 
aibă îndoieli cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea sa.

Pregătiţi cu atenţie o agendă scrisă. 
Pregătirea unei agende serveşte 
două scopuri importante: Ii clarifică 
preşedintelui de comitet subiectele 
de discutat şi comunică membrilor 
comitetului informaţii esenţiale, care 
trebuie să le fie puse la dispoziţie înainte 
de începerea întâlnirii.

Totuşi, se vor lua nişte precauţii.
Deşi pot fi bune, punctele de pe agendă 
nu trebuie să fie prea numeroase. Prin 
însăşi natura lor, aspectele discutate nu 
au o durată exactă de rezolvare. Dacă 
există, să spunem, două-trei subiecte 
de discuţie, preşedintele de comitet va 
întâmpina, cu siguranţă, greutăţi cu 
privire la încadrarea în timp.

Oferiţi informaţiile din timp. Pe 
lângă distribuirea pliantelor cu ordinea 
de zi înainte de întâlnire, de câte ori 
este posibil, comunicaţi din timp atât 
ora de început, cât şi ora de sfârşit. 
Enumeraţi-i clar pe cei care sunt 
aşteptaţi să participe. Asiguraţi-vă că toţi 
participanţii cunosc locaţia. Dacă oferiţi 
informaţii adecvate înainte de întrunire, 
participanţii se vor simţi preţuiţi. De 
fapt, un preşedinte înţelept îi va încuraja 
în mod activ pe membrii comitetului 
să-L caute pe Domnul în rugăciune, ca 
o pregătire esenţială pentru discutarea 
problemelor de pe listă.

întâlnirile ar trebui să fie atât de bine 
planificate din timp, încât adăugarea 
unui punct pe agendă să se întâmple 
rareori, deoarece, într-un astfel de caz,

membrii comitetului sunt luaţi pe 
nepregătite şi fără o studiere profundă, 
cu rugăciune, a subiectului. Numai 
probleme de maximă urgenţă pot fi 
luate în considerare fără o pregătire 
temeinică.

Noi nu conducem pe baza unor 
ordine despotice, ci printr-o participare 
şi reprezentare larg reprezentată. 
Depindem de grupele de oameni care 
sunt implicaţi în procesul de luare a 
deciziilor.

Funcţiile preşedintelui 
de comitet

Preşedintele comitetului are cea 
mai mare răspundere pentru a se 
asigura că întâlnirea se realizează cu 
decenţă şi în mod ordonat. De fapt, 
calitatea întâlnirii este în mare măsură 
influenţată de calitatea preşedintelui 
de comitet. Funcţia aceasta atrage 
atât responsabilitate, cât şi privilegii. 
Preşedintele comitetului nu trebuie 
să îşi subestimeze responsabilitatea şi 
nici să desconsidere poziţia pe care o 
ocupă. Pentru a-şi îndeplini sarcinile în 
mod corespunzător, el va ţine seamă de 
următoarele îndrumări importante:

Preşedintele comitetului trebuie să 
cunoască aspectele-cheie discutate pentru 

fiecare punct de pe agendă. Un preşedinte 
de comitet eficient se pregăteşte cu 
atenţie şi poate vorbi, dacă este necesar, 
despre orice punct de pe agenda de 
lucru. El este informat despre scopul 
întâlnirii şi îl urmăreşte până la sfârşit. 
Temele bine făcute înainte de întâlnire 
sunt esenţiale şi ele vizează, dacă este 
necesar, consultări şi discuţii, pentru 
o informare corespunzătoare asupra 
subiectelor importante.

Preşedintele comitetului va încuraja 
participarea la discuţie a tuturor părţilor 
implicate. Preşedintele trebuie să se 
asigure că toate părţile care au ceva de 
spus sunt luate în seamă, în mod egal, 
permiţându-le să ia cuvântul celor care 
doresc să se adreseze. Dacă unii dintre 
membrii comitetului nu se exprimă 
asupra unui aspect, responsabilitatea
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preşedintelui de comitet este să-i invite 
să-şi spună părerea. Dacă, pe de altă 
parte, unii monopolizează întâlnirea, 
preşedintele trebuie să-i informeze că, 
deşi participarea lor este preţuită, toţi 
membrii comitetului au nevoie să aibă 
ocazia de a lua cuvântul.

In unele situaţii, preşedintele ar putea 
simţi dorinţa de a exprima o opinie 
energică asupra unui anumit aspect.
In cazul acesta, preşedintele va ruga pe 
altcineva să îi ia locul temporar, pentru 
ca el să prezinte argumentele pregătite.

Preşedintele comitetului trebuie să 
cunoască dinamica grupului. Atunci 
când un comitet se întruneşte pentru 
prima oară, de obicei nu este posibil să 
cunoască modul în care se va realiza 
participarea. Odată cu timpul, începe 
să se contureze totuşi un stil sau un 
model al dinamicii grupului, care poate 
ajuta sau deranja lucrarea comitetului. 
Preşedintele comitetului va rămâne 
atent la aspectul acesta.

Preşedintele comitetului îşi va pregăti 
cu atenţie observaţii de început, cu mult 
înainte de a chema comitetul la ordine. 
Preşedintele trebuie să se pregătească 
bine atât pentru a deschide o şedinţă, 
cât şi pentru a introduce fiecare subiect 
de pe agendă, chiar dacă nu va face 
o prezentare a fiecărei probleme. De 
exemplu, preşedintele poate invita pe 
altcineva care să ţină un scurt moment 
devoţional la începutul întâlnirii.

In prezentarea fiecărei probleme, 
preşedintele trebuie să fie concis, 
cu o stare de spirit adecvată şi să nu 
divagheze de la subiect. Cu alte cuvinte, 
preşedintele comitetului trebuie să 
capteze interesul membrilor în aşa fel, 
încât fiecare dintre aceştia să fie pregătit 
şi doritor să participe activ la discuţii.

Preşedintele comitetului trebuie să 
articuleze în mod clar şi echidistant fiecare 
punct de discuţie înainte de supunerea la 
vot. In realizarea unui astfel de sumar, 
imparţialitatea este absolut vitală, atenţia 
fiind concentrată asupra problemei, nu 
a persoanelor implicate. Din când în 
când, preşedintele trebuie să fie pregătit
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să răspundă unor întrebări pentru 
clarificarea aspectelor care nu au fost 
bine exprimate.

Preşedintele comitetului trebuie să 
rămână binevoitor şi stăpân pe situaţie. 
Niciodată preşedintele nu trebuie 
să permită denigrarea funcţiei sale.
In niciun caz să nu fie înclinat spre 
autocraţie şi asprime, chiar dacă vreunul 
dintre membri îşi depăşeşte atribuţiile. 
Niciun preşedinte de comitet nu trebuie 
să îşi sporească sau să îşi menţină 
autoritatea printr-o conduită nepotrivită, 
lipsită de etică sau de spiritul creştin.

La sfârşitul întâlnirii, preşedintele 
comitetului se va asigura că 
responsabilităţile aufost delegate pentru 
implementarea măsurilor votate. Multe 
comitete aprobă măsuri excelente, care 
nu sunt niciodată puse în practică, 
pentru că nimeni nu ştie ce trebuie 
să facă. Preşedintele se va asigura 
că toţi ştiu cine este responsabil cu 
implementarea proiectului.

In cele din urmă, preşedintele 
comitetului se va asigura că întâlnirea 
are unfinal pozitiv. De exemplu, 
mulţumiţi-le oamenilor, pentru că au 
venit la întâlnire. Poate fi momentul să 
faceţi nişte remarci personale despre 
membrii din comitet. Se impune şi o 
referire la data, timpul şi locul pentru 
următoarea întâlnire.

Funcţiile secretarului
Secretarul lucrează împreună cu 
preşedintele comitetului pentru a se 
asigura că întâlnirea se desfăşoară în 
mod eficient. Intre preşedinte şi secretar 
trebuie să aibă loc o comunicare şi o 
consultare pline de bunăvoinţă. Iată care 
sunt îndatoririle secretarului.

Secretarul cheamă comitetul la întâlnire. 
Secretarul, în acord cu preşedintele 
comitetului, are responsabilitatea de a 
anunţa întâlnirea în maniera adecvată 
comitetului respectiv.

Secretarul comitetului face 
aranjamentele pentru spaţiul de întâlnire. 
Din nou, în acord cu preşedintele 
comitetului, secretarul pregăteşte locul 
de întâlnire, scaunele, asigurarea unei 
temperaturi optime, materialele de scris 
şi orice alte elemente necesare pentru 
buna desfăşurare a întâlnirii.

Secretarul asistă la pregătirea agendei 
de lucru. In general, secretarul va alege 
mijlocul prin care agenda de lucru va fi 
distribuită înainte de întâlnire. Aceasta

este însoţită de materialul de referinţă 
adecvat, care oferă informaţia necesară 
pentru procesul luării de hotărâri.

Secretarul pregăteşte şi pune în 
circulaţie procese verbale la încheierea 
întâlnirii. Procesul verbal constă într-un 
rezumat scurt şi formal al procedeelor 
aplicate pe parcursul întâlnirii. El trebuie 
să fie concis, dar în acelaşi timp să 
ofere suficiente informaţii pentru ca o 
persoană absentă la întâlnire să înţeleagă 
rapid ce s-a întâmplat. Sunt incluse 
detalii despre tipul întâlnirii, locul, ziua 
şi data întâlnirii, numele celor prezenţi, 
justificări, asentimentul la procesul 
verbal anterior şi un raport exact al 
măsurilor luate.

Pe lângă rezumatul necesar în ocazii 
viitoare, procesul verbal îi ajută pe cei 
care pun în aplicare hotărârile să facă 
lucrul acesta în mod corect. Este bine 
ca secretarul să pregătească procesul 
verbal cât mai repede după întâlnire. 
Preşedintele comitetului va citi ciorna şi 
se va asigura că oglindeşte în mod exact 
desfăşurarea întâlnirii.

Procesele verbale aprobate nu pot 
fi alterate în vreun fel. Se poate face o 
moţiune la o întâlnire ulterioară pentru 
corectarea erorii descoperite după 
aprobarea unui proces verbal. Dacă 
acesta este cazul, schimbarea trebuie 
să includă raportul întâlnirii din urmă. 
Procesul verbal nu trebuie să conţină 
nimic din ce a avut loc după încheierea 
întâlnirii. Secretarul are răspunderea de 
a păstra în bună stare procesele verbale.

îndatoririle m embrilor 
de comitet
Este nevoie să subliniem câteva aspecte 
legate de rolul şi de responsabilitatea 
celor care deservesc în diferite comitete 
şi consilii în biserică. Cred în privilegiul 
slujirii ca membru al unui grup de 
oameni chemat să îndeplinească 
lucrarea Domnului.

Membrii comitetului implicaţi în 
lucrarea Domnului trebuie să se poarte 
cu buna cuviinţă specifică unui creştin, 

fară să vorbească sau săfacă propuneri cu 
frivolitate, irelevanţă, fără să fie necesar, 
ocupând timpul şi punând beţe în roate. In 
general, membrul în comitet trebuie să 
vorbească asupra unui anumit subiect 
o singură dată, pentru a le permite şi 
celorlalţi să îşi exprime părerea. Cu 
toate acestea, preşedintele de comitet 
îi poate da cuvântul unei persoane care

a mai vorbit pentru clarificarea unor 
observaţii făcute sau pentru a răspunde la
o întrebare.

Cu acordul preşedintelui de comitet, 
persoane care nu au în mod normal dreptul 
de a participa se pot adresa comitetului 
în calitate de invitaţi. Totuşi aceste 
persoane nu au dreptul de a face sau 
susţine propuneri, şi nici dreptul de a 
vota. Preşedintele are dreptul să le ceară 
invitaţilor părăsirea întâlnirii după ce 
discuţia respectivă a fost finalizată.

Toate observaţiile şi discuţiile trebuie să 
fie  adresate şi transmise prrin preşedintele 
de comitet. Această cerinţă pare uneori 
greoaie şi anevoioasă. Totuşi experienţa 
a arătat că acest obicei înţelept ajută 
la transmiterea unor aspecte potenţial 
dificile atunci când cei care sunt 
puternic devotaţi unor poziţii diferite 
încep să se adreseze unii altora.

Reguli de ordine adecvate
Participanţii la comitete trebuie să 
se farniliari",eze cu maniera aproape 
universal acceptată de a trece un subiect 
prin comitet.

Un membru face o propunere.
Atunci când preşedintele de comitet 
introduce un subiect, este necesară de 
obicei o propunere. Dacă pregătirea 
a avut loc anterior, preşedintele ştie 
cine va face propunerea sau se va 
scrie o recomandare în limbaj oficial. 
Propunerile trebuie să se facă în cuvinte 
cât mai clare şi exacte.

In unele cazuri, pot fi necesare 
discuţii înainte de a se face propunere. In 
astfel de cazuri, discuţiile trebuie limitate 
la minimum înaintea propunerii.

Un alt membru susţine propunerea. 
Toate propunerile au nevoie de o 
susţinere pentru a fi luate în calcul. 
Scopul susţinerii este acela de a-1 
ir forma pe preşedintele comitetului că 
nu este doar un singur membru interesat 
de propunere. Susţinerea nu înseamnă 
neapărat că al doilea membru este în 
favoarea propunerii. înseamnă că al 
doilea este de acord ca propunerea să fie 
pusă în discuţie în comitet.

Membrii discută propunerea. 
Propunerea este apoi discutată 
sub coordonarea preşedintelui de 
comitet. Dacă în decursul discuţiei 
reiese evident faptul că se doreşte un 
amendament, atunci trebuie să se 
înainteze o propunere şi o susţinere 
pentru amendament iar votul se va face
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independent de prima propunere. Dacă 
amendamentul este acceptat, propunerea 
iniţială este modificată şi poate fi 
discutată pentru pregătirea în vederea 
votului.

Un membru sugerează supunerea la vot. 
Atunci când discuţiile au ajuns în punctul 
în care toate aspectele au fost lămurite, 
unul dintre membrii comitetului poate 
sugera ca problema să fie supusă la vot. 
Preşedintele comitetului întreabă apoi 
comitetul dacă este pregătit să încheie 
discuţiile şi să voteze. Dacă răspunsul 
este afirmativ, propunerea iniţială poate fi 
supusă la vot. Dacă răspunsul este negativ, 
discuţia continuă până ce comitetul este 
pregătit să treacă la vot.

Preşedintele comitetului supune 
propunerea la vot. înainte de votare, 
preşedintele comitetului reformulează 
în mod clar propunerea şi se asigură 
că toţi membrii comitetului au înţeles 
exact ce votează. Celor care doresc 
să voteze pentru şi celor care doresc 
să voteze contra, preşedintele trebuie 
să le ofere întotdeauna ocazia să îşi 
exercite dreptul de a vota. Votul poate 
fi exprimat prin viu grai, prin ridicare 
de mână, prin ridicare în picioare sau 
prin vot secret, metoda de votare fiind 
la alegerea preşedintelui de comitet. Cu 
toate acestea, preşedintele nu trebuie să 
uite că problemele de o factură sensibilă 
sau care au o importanţă considerabilă 
ar trebui să fie soluţionate numai prin 
vot secret.

Dacă regulile comitetului nu specifică 
în vreun fel contrariul, preşedintele 
poate alege să încline balanţa unui 
rezultat nedecis, votând fie pentru, fie 
contra. Totuşi, preşedintele se poate 
abţine, permiţând astfel ca o propunere 
să fie respinsă. Preşedintele poate 
influenţa rezultatul, votând astfel încât 
să se obţină un rezultat nedecis, caz în 
care se respinge propunerea. Aceasta 
se poate întâmpla atunci când, de 
exemplu, voturile pentru sunt în număr 
de cincizeci, iar voturile contra în număr 
de patruzeci şi nouă. Dacă preşedintele 
votează contra, atunci rezultatul este 
nedecis şi nu se va da curs propunerii.

Preşedintele anunţă votul. In cele din 
urmă, preşedintele anunţă rezultatul 
votului imediat după supunerea la vot. 
Orice propunere făcută într-o întrunire 
trebuie să treacă prin acest proces de bază. 
Toţi cei care participă la întâlniri trebuie 
să fie familiarizaţi cu procesul acesta.

Rezolvarea obiectivă a 
problem elor
Robert E. Firth a scris un material 
excelent cu privire la conduita efectivă 
şi eficientă a comitetelor noastre*. Iată 
câteva etape subliniate de Firth:

Definiţi şi clarificaţi problema care 
trebuie să fie rezolvată. Problema va fi 
exprimată în mod clar înainte de a se 
trece la măsuri ulterioare.

Strângeţi informaţiile corespunzătoare. 
Dacă problema nu este exprimată în 
mod corect, procesul de adunare a 
informaţiilor va avea de suferit. Nu 
uitaţi că hotărârile vor fi tot atât de bune 
cât sunt şi informaţiile pe care le au la 
îndemână cei care decid.

Organizaţi şi analizaţi datele. Atunci 
când din analiza datelor reiese nevoia 
de informaţii suplimentare, preşedintele 
trebuie să indice hotărât spre o soluţie sau 
să sugereze un decurs alternativ de acţiune.

Alegeţi alte variante. Cele mai multe 
dintre soluţiile sugerate au avantaje 
şi dezavantaje. O hotărâre trebuie să 
reprezinte cea mai bună variantă în 
circumstanţele respective. De aceea, 
orice acţiune are ramificaţii care ar 
trebui luate în calcul împreună cu 
efectele scontate.

Puneţi în practică hotărârea şi 
reevaluaţi-o. Comitetul trebuie să 
evalueze rezultatele hotărârilor care 
sunt luate. Calitatea evaluării este direct 
legată de calitatea procesului prin care 
s-a luat hotărârea.

Tehnicile de rezolvare a problemelor 
se dezvoltă pe parcursul experienţei.

Principiile simple enunţate de către 
Firth merită să le acordăm timp pentru 
a ne familiariza cu ele şi pentru a le 
aplica în contextul comitetelor în care 
suntem implicaţi.

Concluzie
Dacă doriţi să citiţi materiale 
suplimentare, vă sugerez cărţile: Mack 
Tennyson, Making Committees Work 
(Zondervan, 1992); Roberta Hestenes, 
Tuming Committees into Communities 
(NavPress, 1991); Charles M. Olsen, 
Transforming Church Boards into 
Communities o f Spiritual Leaders (The 
Alban Institute, 1995).

Am acoperit multe aspecte 
importante, care vor ajuta comitetul 
dumneavoastră să fie eficient. 
Comitetele vor face mereu parte din 
viaţa bisericii. Dacă am renunţa la ele, 
aceasta ne-ar aşeza pe o traiectorie 
haotică. Dacă sunt realizate în mod 
corespunzător, ele asigură o participare 
bine fundamentată şi adecvată la 
lucrarea bisericii.

* Robert E. Firth, Guidelines fo r Committee and Board 

Members (Washington, D C: Review and Herald® 

Publishing Association, 1973), pag. 71-83.

Traducere: Oana Ghiga,
Ministry, decembrie2006

dr. Barry Oliver, 
secretar general, 
Diviziunea Pacificul de 
Sud, Sidney,
Australia
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S Ă N Ă T A T E

Naturismul -  o diversiune?
O temelie mai sigură pentru conceptul de remediu natural

VALENTIN NADASN#

T
ratamentele naturale se 
bucură de o popularitate în 
continuă creştere. Foarte 
puţini dintre entuziaştii aces
tor terapii sunt însă conştienţi 
de faptul că eticheta de tratament natural 

sau naturist acoperă o diversitate suspectă 
de mijloace curative. Sub aceeaşi titulatură 
se promovează de la ceaiuri medicinale 
până la preparate homeopatice, de la cure 
de sucuri până la şedinţe de bioenergotera- 
pie şi de la reflexoterapie la practici pseudo- 
medicale oculte. Din nefericire, confuzia predomină nu numai 
în societatea seculară ci şi în biserică şi, incredibil, face unele 
victime chiar şi în rândul personalului medical.

Medicina -  un blestem?
Predilecţia pentru metodele naturale de vindecare îşi 
trage rădăcinile din experienţele negative, prilejuite de 
incidentele, accidentele sau pur şi simplu de ineficienţa 
medicinii oficiale. Unii dintre pionierii bisericii, printre 
care şi Ellen White, au trăit tragice dezamăgiri, pierzându-
i pe unii membri dragi ai familiei. Medicii de la mijlocul 
secolului al XLX-lea aveau o pregătire precară. De obicei, 
administrau doze mari de substanţe cu efecte toxice al căror 
deznodământ era, frecvent, letal. Faţă de o astfel de practică 
medicală au fost scrise cuvinte grave: ,JVLercurul, calomelul 
şi chinina — au adus o măsură de nenorociri pe care numai 
ziua Domnului o va dezvălui pe deplin (SM  4,139). ,J\dii de 
oameni au coborât în mormânt datorită folosirii de medicamente 
otrăvitoare” (Ms 15,1911). In mod uimitor, graţie călăuzirii 
divine, acest curent refractar tratamentelor brutale ale acelor 
vremuri, s-a concretizat totuşi într-un conţinut pozitiv. 
Biserica a dobândit o viziune unică despre Evanghelie, 
cu accente inconfundabile, exprimate teoretic în mesajul 
„reformei sanitare” şi concretizate practic în folosirea 
„remediilor naturale” şi înfiinţarea de instituţii medicale 
care, prin calitatea şi orientarea lor progresivă, au câştigat 
faimă mondială (de ex.: Sanatoriul de la Battle Creek de 
odinioară şi spitalul de la Loma Linda din zilele noastre).

A promovat Ellen White 
naturismul?
Aproape toţi membrii bisericii ştiu că 
paginile inspirate semnate de Ellen 
White, evidenţiază binefacerile factorilor 
naturali de vindecare. Lista acestora 
este relativ bine cunoscută:, Aerul curat, 
lumina solară, cumpătarea, odihna, 
exerciţiul fizic, dieta corespunzătoare, 
folosirea apei, încrederea în puterea 
divină -  acestea sunt adevăratele remedii.
(.Divina Vindecare, p. 128)

Puţini dintre noi ştiu însă că sora White a avut o atitudine 
mai mult decât aprobatoare cu privire la terapii pe care adepţii 
naturismului zilelor noastre le condamnă cu vehemenţă. De 
exemplu, despre chirurgie, şi implicit despre anestezie, ea 
afirmă următoarele: „Dacă necesitatea pretinde o operaţie 
chirurgicală şi medicul este dispus să preia cazul, nu este o 
lepădare a credinţei să se facă operaţia.” (Ms 67,1899 şi 2MS 
284-285). Numeroasele instituţii medico-chirurgicale, înfi
inţate cu aprobarea şi mişcătoarele încurajări adresate chirur
gilor, sunt o dovadă incontestabilă cu privire la poziţia faţă de 
această abordare terapeutică.

Un alt fapt biografic, mai puţin cunoscut, este faptul că 
Ellen White însăşi a beneficiat de radioterapie pentru o 
leziune, probabil canceroasă, apărută pe pielea feţei. „Am 
făcut tratamente cu raze X timp de mai multe săptămâni, 
pentru pata neagră care era pe fruntea mea. Am făcut în total 
douăzeci şi trei de tratamente şi acestea s-au soldat cu succes, 
semnul fiind îndepărtat pe deplin.” (Letter30', 1911 şi 2SM 
303-304)

Sora White a dovedit o atitudine progresistă faţă de 
vaccinare, metodă contestată cu multă patimă de unii partizani 
ai naturismului. Ea personal a primit vaccin antivariolic şi 
a insistat pe lângă colaboratorii ei apropiaţi să facă la fel. 
Interesantă este şi atitudinea exprimată faţă de transfuzia de 
sânge într-un sfat adresat unui medic: „Există un lucru care a 
salvat vieţi -  o transfuzie de sânge de la o persoană la alta, însă 
acest lucru este dificil şi poate imposibil să-l poţi realiza. Doar 
îţi sugerez acest lucru.” (M M 286-287şi 2SM 303-304)
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Poate cel mai revelator exemplu 
în ce priveşte concepţia raţională a lui 
Elllen White, cu privire la mijloacele 
folosite în vederea vindecării bolilor, este 
atitudinea ei faţă de chinină. Deşi iniţial 
a înfierat administrarea acestei substanţe, 
deoarece dozele zilnice nu puneau capăt 
infecţiei malarice, ci doar îi mascau 
simptomele, atunci când a aflat despre 
noua formulă de tratament cu chinină, 
constând în administrarea în doze mari 
pe termen scurt, şi care în combinaţie cu 
hidroterapia ducea la vindecarea bolii, 
ea a afirmat: „Asta e altceva decât ce am 
spus în mărturiile mele. După cum se 
foloseşte eterul sau cloroformul pentru 
operaţii, tu foloseşti una sau două doze 
pentru a distruge cauza [bolii] şi după 
aceea nu mai administrezi zi de zi doza 
aşa cum se face în multe alte locuri. 
Administrarea repetată a drogului este 
ceea ce am condamnat eu.” (Experienţa 
este relatată de dr. S.PS. Edwards către fr. 
F.D. Nichol în 1957).

Ce înseam nâ, de fapt, 
remediu natural?
Foarte mulţi oameni consideră că reme
diile naturale sunt medicamente care sunt 
luate din natură. Potrivit acestei definiţii, 
nicotină, opiul, veninul de viperă, toxina 
botulinică, ar trebui să fie considerate 
„naturale”. Şi în sensul strict şi nealterat al 
cuvântului, toate aceste otrăvuri mortale, 
cu acţiune mai lentă sau mai rapidă, chiar 
sunt naturale. Miezul problemei, eludat 
în totalitate de doctrina naturistă actuală, 
este însă altul: originea naturală nu are nici 
o legătură cu caracterul benefic sau vătă
mător al efectelor. Din nefericire, această 
definiţie naivă a ajuns pentru o mare parte 
a opiniei publice, temeiul suprem, pe baza 
căruia se iau hotărâri de viaţă şi de moarte.

O altă caracteristică subînţeleasă a 
remediilor naturale este gradul lor redus 
de prelucrare sau absenţa ingredientelor 
sintetice. Dacă ne gândim un moment 
la degeţel, o plantă medicinală cu efecte 
cardiotonice, la faptul că poate fi folosită 
sub formă de pulbere mărunţită, ceai, 
tinctură, dar şi ca tabletă sau ca soluţie 
injectabilă, să ne punem întrebarea: care 
dintre aceste forme poate fi considerată 
naturală şi care este limita de la care 
gradul de prelucrare îl va face nenatural? 
Dacă natural este ceea ce e produs de 
natură, fară intervenţia omului, atunci 
nici măcar ceaiul cel mai simplu, nu mai 
poate fi considerat natural. Iar dacă se

admite o oarecare prelucrare, definiţia 
devine atât de relativă, încât niciodată nu 
va permite stabilirea unui consens.

Din fericire, există o definiţie sigură 
şi solidă a noţiunii de remediu natural. 
Ea are ca temei criteriul conformităţii cu 
legile naturii. Cu alte cuvinte, remediile 
cu adevărat naturale sunt acelea a căror 
acţiune şi efecte se bazează pe legităţile 
obiective, reale, ale naturii.

Concordanţa cu legile 
naturii este' criteriul suprem

Marea întrebare la care, ca membri 
ai Bisericii Adventiste, sunt convins că 
aşteptăm un răspuns este dacă definiţia 
de mai sus nu contravine descoperirilor 
inspirate.

Referindu-se la remediile aprobate 
de Dumnezeu, Ellen White foloseşte, 
pe lângă exprimarea „remedii naturale”, 
sau „ale naturii”, multe alte expresii 
cum ar fi: „remedii simple”, „remedii 
raţionale”, „remedii simple şi naturale”, 
„remedii simple şi raţionale”, „remedii 
igienice” sau „metode igienice de 
vindecare”. Frecvenţa folosirii termenilor 
şi contextul arată că accentul principal 
cade mai degrabă pe caracterul „simplu”, 
„raţional” sau „igienic” al tratamentelor 
decât pe „originea” naturală sau pe 
gradul de prelucrare. In cel puţin două 
ocazii, Ellen White formulează în mod 
expres această accepţiune a remediilor 
aprobate de Dumnezeu. „Omul trebuie 
să aibă credinţă şi să coopereze cu 
puterea divină, folosind orice mijloc, 
profitând de toate acele lucruri care, 
potrivit înţelegerii sale, au un efect 
benefic şi acţionează în armonie cu 
legile naturii...” (CH 382; HL 240) {HL 
240-241 şi CI1382). O astfel de definire 
a remediilor naturale se integrează 
organic în totalitatea operei lui Ellen 
White, străbătută ca de un fir roşu de 
imperativul ascultării de legile sănătăţii 
şi ale vieţii şi constituie miezul vital al 
concepţiei ei raţionale, cauzale, despre 
apariţia şi tratarea bolilor.

Marea luptă şi marea diversiune
Confuzia care domneşte în ce 

priveşte naturalul şi naturismul nu este 
întâmplătoare. Solia sănătăţii este braţul 
drept al soliei îngerului al treilea şi că 
cel care urăşte Legea lui Dumnezeu, 
detestă orice mijloc folosit pentru a 
arăta binefacerile ascultării de ea! Pe 
de o parte, Creatorul nostru a instituit

calea naturală pentru sănătate şi viaţă, 
adică prevenirea bolilor prin ascultarea 
de legile sănătăţii şi vindecarea prin 
mecanisme care respectă legile reale ale 
naturii. Pe de altă parte, vrăjmaşul a venit 
cu contrafacerea. Acolo unde Dumnezeu 
a spus „remedii naturale”, Satana a venit 
şi el cu o paletă diversificată de „terapii” 
al căror singur numitor comun este o 
etichetă „naturismul”.

O înţelegere corectă a remediilor 
naturale este esenţială în contextul 
religios al filozofiei creştin-adventiste 
despre viaţă, sănătate şi boală şi se 
încadrează perfect în tabloul general 
al marii lupte dintre bine şi rău, dintre 
Dumnezeu şi Satana.

Potrivit dicţionarului, prin „naturism” 
se înţelege, printre altele, „un cult al 
naturii sau al unor forţe personificate 
ale ei” (DEX). Creştinul care scrutează 
realităţile medicale actuale cu un 
discernământ călăuzit de sus, este 
imposibil să nu observe că lumea 
este plină de curente naturiste, un 
adevărat Babilon de teorii neştiinţifice 
speculative mai mult sau mai puţin 
oculte sau esoterice. Acestea fac uz de 
pretextul apropierii de natură, oferă 
o alternativă la medicina modernă, 
supratehnologizată, dar introduc 
filozofii străine de planul lui Dumnezeu 
şi îndepărtează de la, sau relativizează 
importanţa ascultării de poruncile lui 
Dumnezeu. Singura noastră siguranţă 
este de a ne încrede în Domnul şi în 
prorocii Lui (2 Cr. 20,20).

Chemarea din Romani 12,1-2 ni 
se adresează tuturor: „Vă îndemn dar, 
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 
să aduceţi trupurile voastre ca o jertfa vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu... Să nu vă 
potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca 
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută şi desăvârşită”. Re ca 
această conformare inteligentă la voinţa 
lui Dumnezeu, exprimată în legile Sale să 
caracterizeze viziunea noastră şi practica 
noastră în toate domeniile vieţii, inclusiv 
în ce priveşte menţinerea sănătăţii şi 
tratarea bolilor.

dr. Valentin Nădăşan, 
Centrul de Resurse 
pentru Sănătate 
PLUS
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Congresul profesorilor 
adventişti

în  perioada 19-22 aprilie 2007, 
s-a desfaşurat la Stupini, un loc cu 
profunde semnificaţii pentru educaţia 
adventistă, Congresul cadrelor 
didactice adventiste din România.

Invitatul congresului a fost dr. 
Ismael Castillo Osuna, rectorul 
Universităţii Adventiste din 
Montemorelos, Mexic. Tema 
principală a vizat profilul unei şcoli 
adventiste. Cursul a fost omologat 
de Casa corpului didactic Bucureşti, 
al cărui reprezentant, profesorul 
Mihai Rebenciuc, a fost deosebit de 
încântat de viziunea adventistă asupra 
educaţiei. Au participat aproximativ 
200 de educatori, învăţători, profesori 
şi pastori din toată ţara. Participanţii 
au plecat extrem de motivaţi de 
viziunea prezentată şi hotărâţi să 
contribuie la extinderea sistemului 
adventist de educaţie în România.

La încheierea Congresului am 
trăit un moment istoric: semnarea 
protocolului de colaborare pentru 
un program de Maşter în educaţie 
între Universitatea Montemorelos, 
care oferă acest program, şi Institutul 
Teologic Cernica, unde se va desfăşură, 
începând din 18 iunie 2007, respectivul 
program. Sunt înscrişi la acest Maşter 
în educaţie 97 de studenţi.

(Valeriu Petrescu / AARC)

Lansarea site-ului oficial al 
Editurii,Viaţă şi Sănătate"

Pe data de 4 aprilie a.c., la sediul 
Editurii „Viaţă şi Sănătate”, a avut loc 
lansarea oficială a noului web-site al 
Editurii (www.viatasisanatate.ro). In 
cadrul evenimentului, administratorul 
site-ului, a prezentat facilităţile, 
designul îmbunătăţit şi conţinutul 
bogat în informaţii al noii pagini 
web. Prin noul format se pune la 
dispoziţia celor interesaţi detalii cu 
privire la oferta de cărţi şi reviste, 
reţeaua de distribuţie şi modalităţile 
de plată şi livrare a produselor. In plus, 
librăria on-line le oferă vizitatorilor 
şansa să intre, cu un minimum de 
efort, în posesia cărţilor alese, iar prin 
intermediul rubricii „Spune unui 
prieten”, le pot recomanda altora 
unul sau mai multe periodice şi titluri 
de carte. Printre noile facilităţi, se 
numără şi posibilitatea de abordare 
la newsletter, care va conţine detalii 
privind ultimele apariţii editoriale, 
oferte speciale, evenimente şi lansări 
de carte.

Conducerea instituţiei s-a folosit 
de această ocazie pentru a sublinia 
importanţa pe care o are fiecare 
persoană, în mod individual, dar 
şi bisericile locale, în implicarea 
obiectivului Editurii „Viaţă şi Sănătate”
— promovarea periodicelor şi a cărţilor 
spirituale, de familie şi de sănătate.

Ş T I R I

(David Iordan/ AARC)
Adunarea Generală 
AMiCUS

In paralel cu Festivalul Naţional 
de Creaţie AMiCUS, la Timişoara 
s-au desfăşurat şi lucrările Adunării 
Generale AMiCUS, reunită pentru 
alegerea conducerii naţionale pentru 
următorul mandat de un an şi luarea 
unor noi hotărâri în vederea unei tot 
mai bune funcţionări şi dezvoltări 
a organizaţiei studenţeşti. Printre 
hotărârile luate au fost şi acelea de 
creare a unui ghid de organizare a 
activităţii AMiCUS la nivel local, dat 
fiind specificul sistemului în cadrul 
căruia conducerea se schimbă an de 
an, şi a unei mape de prezentare, care 
poate ajuta la construirea unei imagini 
AMiCUS cât mai bune în rândul 
celorlalte organizaţii studenţeşti 
similare.

Adunarea Generală AMiCUS a 
votat şi propunerile comitetului de 
numiri pentru conducerea naţională. 
Noul preşedinte al Asociaţiei 
studenţeşti AMiCUS este Vasile Grad, 
student în anul III la Facultatea de 
Drept, totodată preşedinte al filialei 
AMiCUS Timişoara. In funcţia 
de director al Departamentului 
Administrativ a fost aleasă Cristina 
Mihaela Micu, studentă la Facultatea 
de Transporturi în anul V, preşedinte al 
filialei AMiCUS Bucureşti.

Campania de colportaj din Cluj-Napoca
în perioada 10-22 aprilie, în oraşul Cluj-Napoca, a avut 

loc o amplă acţiune de colportaj cu seminarii în instituţii, 
susţinută de 12 colportori. Obiectivele acestei campanii au 
fost atât răspândirea cuvântului scris prin intermediul cărţilor 
noastre de sănătate, de educaţie şi spirituale, cât şi instruirea 
colportorilor în această metodă de lucru atât de eficientă, 
cu sprijinul fratelui Mihai Goran, coordonatorul lucrării de 
colportaj pe Uniune şi a altor doi colportori din Conferinţa 
Muntenia, dar şi promovarea lucrării de evanghelizare prin 
literatură în bisericile din Cluj-Napoca.

Au fost susţinute aproximativ 30 de seminarii de sănătate în 
instituţii clujene precum: Tribunalul, Curtea de Apel, Regionala 
CFR, secţii de poliţie, de pompieri, Vama-Cluj, mai multe 
fabrici şi biserici penticostale. Seminariile erau urmate de teste 
medicale gratuite (tensiunea arterială şi procentul de grăsime 
din organism) şi de vânzare de carte. Cei aproximativ 1.500 de 
participanţi la seminarii au manifestat un deosebit interes atât

faţă de tematica propusă, cât şi faţă de testele medicale şi de 
cărţile prezentate, totalul cărţilor distribuite însumând 20.000 
RON, dintre care 150 de cărţi Viaţa lui Iisus şi 90 de cărţi 
Tragedia veacurilor. A fost dovedită încă o dată eficienţa acestei 
metode de lucru, dar şi setea oamenilor pentru cuvântul vieţii.

In una dintre instituţiile unde au prezentat seminarul de 
sănătate, colportorii au cunoscut o doamnă pe nume Maria, cu 
care s-au împrietenit şi care şi-a manifestat în mod deosebit 
aprecierea faţă de activitatea lor, dar şi interesul de a cunoaşte 
mai multe despre stilul lor de viaţă. Această doamnă a dat curs 
invitaţiei colportorilor de a participa şi la expoziţia de sănătate, 
care se desfăşură în Biserica A din Cluj, în urma căreia şi-a 
exprimat decizia de a face schimbări în stilul dânsei de viaţă. 
Doamna Maria a răspuns, de asemenea, invitaţiei colportorilor 
de a participa la serviciile divine din Sabat, care s-au transformat 
într-o adevărată „sărbătoare a colportorului”, bucurându-se de 
mesajele profund spirituale prezentate de către fr. Iacob Pop, 
directorul Editurii „Viaţă şi Sănătate” şi de experienţele din
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Raportul trezorierului 
Conferinţei Generale

Pulsul financiar al Bisericii Adventiste 
din întreaga lume a fost prezentat de 
trezorierul Conferinţei Generale, Bob 
Lemon, în data de 11 aprilie a.c., la 
Comitetul Executiv de primăvară al 
acestei instituţii.

In ciuda faptului că anul 2006 a avut 
doar 52 de Sabate şi contrar tendinţei de 
depreciere a monedei americane faţă de 
alte monezi de schimb, zecimea dăruită 
în biserică din întreaga lume a crescut 
cu 1,6 miliarde de dolari americani, 
înregistrând o creştere de 10% faţă 
de anul precedent. Suma la care s-a 
ridicat cota din zecime, care a revenit 
Conferinţei Generale, a crescut şi ea de 
la 79 de milioane de dolari în 2005 la 
84 de milioane în anul 2006. Tendinţa 
de depreciere a monedei americane şi 
raportul de schimb afectează 46% din 
zecimea primită din întreaga lume.

O altă precizare accentuată de Bob 
Lemon a fost creşterea procentului din 
zecime alocat ca fonduri pentru misiune, 
care a crescut în ultimii doi ani în mod 
substanţial. Această tendinţă crescătoare, 
care s-a manifestat în ultimii patru 
ani, care a dus la o creştere cu 33% în 
perioada 2002-2006, de la 24 de milioane 
la 32 milioane; şi aceasta în condiţiile 
în care 70% din zecimile celor patru ani 
au provenit din ţări din afara Diviziunii 
N ord-Americane.

„Sunt încă multe lucruri de făcut în 
vestirea Evangheliei”, este declaraţia lui 
Bob Lemon, rostită la finalul raportului

sau către delegaţii din întreaga lume. 
Acesta este şi motivul pentru care 
trezorierul i-a sfătuit pe conducătorii 
bisericii din întreaga lume să aloce 
sume mai mari proiectelor de vestire a 
Evangheliei, mai ales pentru zonele în 
care Biserica Adventistă are un număr 
redus de membri, cum este Fereastra 
10/40, unde trăieşte mai mult de 60% din 
populaţia lumii.

(Elizabeth Lechleitner/ANN)

Corul „Flori şi stele"
Corul de copii „Flori şi Stele” al 

Bisericii AZŞ, Noul Grant/Bucureşti, 
a fost invitat de Gemeinschaft d.STA 
Reformationsbewegung/Schioss Lindach 
din Germania, să susţină un număr de 
concerte în perioada 6-10 aprilie. In această 
perioadă, a susţinut un concert şi la Freie 
Evanghelische Gemeinschaft/Lindach.

Corul s-a bucurat de o primire 
călduroasă din partea publicului local, 
cât şi a multor vizitatori din Stuttgart, 
Niirmberg şi Miinchen. Copiii au 
prezentat prin cântec mesajul iubirii 
lui Isus şi, chiar dacă mulţi ascultători 
nu au înţeles textul melodiilor, mesajul 
muzicii a sensibilizat inimile tuturor. Au 
fost prezenţi la concerte şi mulţi fraţi 
români stabiliţi în Germania şi pentru ei 
a fost o ocazie deosebită de a se bucura 
de cântecele copiilor. Mulţumim lui 
Dumnezeu pentru această ocazie de 
a-L lăuda prin cântec şi Ii mulţumim 
de ocrotirea Sa pe tot parcursul acestei 
deplasări.

(Rene Stoica/AARC)

Ş T I R I

ŞTEFAN BAKK
S-a născut pe data

j t a t  ___ « de 19 februarie
1941, în Sînger,jud Mureş. La 19 
ani, vine în Valea Jiului să lucreze în 
adâncul pământului şi să înveţe un 
nou mod de salut — „Noroc bun!”.
In 1964, se căsătoreşte cu Magdi 
Adam. In 1986, împreună cu soţia 
sa, se hotărăsc să dea un nou curs 
vieţii, angajându-se prin botez să se 
alăture Bisericii Adventiste. Timp 
de două decenii, biserica devine 
parte din viaţa sa, slujind ca prezbiter 
biserica din Lupeni. 17 martie 2007 
a fost ultima zi a călătoriei sale pe 
acest pământ. încheierea alergării în 
lumea aceasta îl surprinde acolo unde 
şi-a ales totdeauna să stea -  în slujirea 
aproapelui său.

ION GRIGORIE
S-a născut pe 22 aprilie 1937, în 
comuna Valea Lungă. In anul 1974, 
s-a căsătorit cu Gabriela, iar din 
această căsnicie au rezultat 3 copii, 
dintre care unul a decedat. Părinţii săi 
au fost adventişti, iar în 1953 a primit 
botezul. După mulţi ani, în iunie 2001, 
a reînnoit legământul cu Domnul. Cât 
a fost membru al bisericii a dovedit că 
Evanghelia l-a transformat ducând o 
viaţă de creştin adevărat. A adormit 
cu speranţa că soţia şi copii se vor lăsa 
înduplecaţi de Duhul Sfânt să încheie 
legământ prin botez. A crezut că se vor 
întâlni din nou la învierea drepţilor, când 
Domnul Hristos va veni pe norii cerului 
şi vor trăi fericiţi pe Noul Pământ.

lucrarea de colportaj. Când i s-a oferit ocazia de a adresa câteva 
cuvinte audienţei, doamna Maria şi-a exprimat recunoştinţa faţă 
de colportorii pe care i-a cunoscut la locul dânsei de muncă şi a 
adresat un apel celor prezenţi de a merge şi la alţi oameni care, 
asemenea dânsei, U caută pe Dumnezeu.

(Ccrrina Pelin /AARC Transilvania de Nord)

Evanghelia lui luda sau 
Confesiunile unui spânzurat

Marţi, 17 aprilie 2007, filiala AMiCUS Bucureşti 
a organizat un seminar centrat pe tema controversatei 
Evanghelii după Iuda, într-una din sălile Facultăţii de 
Litere a Universităţii Bucureşti. Intitulat „Evanghelia lui 
Iuda sau Confesiunile unui spânzurat” şi susţinut de fr.
Lucian Cristescu, seminarul i-a surprins pe cei prezenţi 
prin acurateţea şi noutatea informaţiilor, prin fragmentele 
traduse din manuscrisul recent descoperit şi prin dovedirea 
inadvertenţei dintre textul acesteia şi textul Bibliei. Seminarul 
a fost unul interactiv, prezenţi fiind peste 15 studenţi

neadventişti, oferind răspunsuri la întrebările lansate şi punând 
în discuţie chestiuni de care nici măcar nu erau conştienţi 
anterior. La încheierea seminarului, studenţii prezenţi, colegi 
ai membrilor AMiCUS sau tineri care au citit unul dintre 
multele afişe răspândite în mai toate facultăţile şi căminele 
studenţeşti din Bucureşti, şi-au exprimat dorinţa de a participa 
şi la viitoarele evenimente organizate de AMiCUS.

A fi sau a  nu fi extra-terestru
Duminică, 22 aprilie, exploratorii din judeţul Prahova, 

au participat la Camporeea de la Podul cu Tei, desfăşurată 
sub motto-ul: ,A fi sau a nu fi extra-terestru”. Cei 40 de 
participanţi au avut posibilitatea de a se bucura de activităţile 
pregătite special pentru ei: jocuri şi activităţi de cunoaştere, 
concursuri, un traseu cu obstacole şi verificări de cunoştinţe 
specifice celor înscrişi în programul de exploratori. Fiecare 
dintre cei prezenţi a plecat de acolo cu hotărârea de a face ceva 
mai mult pentru a fi un extra-terestru.

_____________________  (Cristina Neagu/ AARC)
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OANA GHIGA

P A G I N A  C O P I I L O R

D
ragi copii, probabil 
că ştiţi să vă rugaţi 
înainte de culcare, 
înainte de masă sau 
înainte de apleca de 
acasă. Dar v-aţi rugat vreodată pentru 

ceva foarte important? V-aţi dorit ceva 
pentru care ştiaţi că aveţi nevoie de o 
minune de la Dumnezeu? In continuare, 
vă voi povesti despre câteva rugăciuni 
la care Dumnezeu mi-a răspuns atunci 
când eram cam de o seamă cu voi. 
t Aveam vreo trei anişori şi era 

iarnă. Ne aflam în oraş şi aşteptam un 
tramvai pentru a ajunge la biserică.
Se însera, era foarte frig şi ne temeam 
că vom întârzia la program. După 
o aşteptare lungă, mama a văzut că 
stăteam foarte concentrată, cu faţa în 
direcţia din care trebuia să sosească 
tramvaiul. Deodată, am deschis ochii 
şi, foarte veselă, i-am spus mamei 
că vine tramvaiul, pentru că m-am 
rugat. Intr-adevăr, aşa s-a şi întâmplat. 
Ce credeţi: A  fost o întâmplare? Nu 
cred. A zburat tramvaiul peste staţii 
ca să ajungă mai repede? Nu. Dar 
Dumnezeu ştia că, în credinţa mea de 
copil, mă voi ruga şi a ales să aprobe 
rugăciunea mea. Iar eu am înţeles că 
El mă iubeşte.

RJspunsuri 

La rugăciune

Când am crescut puţin mai mare, îmi 
amintesc că mama s-a lovit în timp ce 
facea treabă şi, timp de câteva clipe, care 
nouă, copiilor, ni s-au părut o veşnicie, 
a zăcut cu ochii închişi. Nu ştiam de 
ce nu răspundea. Dar ştiam că numai 
Dumnezeu ne putea ajuta, pentru că 
noi eram mici şi neajutoraţi. Iar El ne-a 
ascultat şi am simţit că ne iubeşte.
|  Odată, mama m-a rugat să mă uit 

la surioară mea din pătuţ, pentru că 
avea să lipsească zece minute. Surioara 
mea a început să plângă şi eu nu ştiam 
ce să-i mai fac pentru a o linişti. Am 
îngenuncheat lângă pătuţ şi m-am 
rugat cu glas tare, apoi am rugat-o 
şi pe ea să tacă. Atunci s-a uitat spre 
mine, a tăcut şi am văzut în ochişorii 
ei de câteva luni că şi ea înţelegea că 
se întâmplă ceva deosebit. Apoi a stat 
cuminte şi ne-am ţinut de mânuţe până 
a venit mama. Dumnezeu ascultase 
rugăciunea mea. Dumnezeu ne iubea.

|  Peste câţiva ani, tăticul meu s-a 
îmbolnăvit. Era tot iarnă. M -am întors 
de la şcoală fară prea mare grabă, 
stând de vorbă cu o colegă. Când am 
ajuns aproape de casă, ningea, iar tata 
stătea pe alee, parcă aşteptându-mă.
Am alergat spre el. Avea o geantă pe 
umăr. Mi-a spus cu tristeţe că trebuia 
să plece la spital şi că ar fi dorit să am 
grijă de mama şi de surioara mea mai 
mică. L-am întrebat când se întoarce. 
M i-a răspuns că nu ştia. Insă, din 
privirea lui şi din glasul încărcat de 
emoţie, am recunoscut că era ceva grav. 
De-abia am reuşit să mă dezlipesc 
de el. Simţeam cum lacrimile mi 
se învălmăşesc în ochi. Cu un nod 
strâns în gât, m-am rugat a disperare:

« r

,Doamne, Te implor, vindecă-1 Tu pe 

tati! Nu pentru mine, ci pentru surioara 
mea, care încă nu s-a bucurat de el atâţia 
ani ca mine!” Repetam la nesfârşit aceste 
cuvinte şi aş fi vrut să mă lupt cu cineva 
sau cu ceva, poate cu boala, şi să-l aduc 
pe tata acasă. Au trecut mai multe zile
-  nu ştiam să le ţin numărul. Intr-un 
sfârşit, tata s-a întors acasă şi, peste mai 
multe săptămâni de recuperare, a fost 
din nou sănătos şi puternic. Ce bine era 
să îl văd din nou venind de la serviciu 
sau pregătindu-ne pantofiorii pentru 
Sabat, sau spunându-ne vreo poveste! 
I-am mulţumit lui Dumnezeu şi am 
ştiut că mă iubeşte.
|  Mi-aduc aminte de o zi când, în 

agitaţia mea de copil, am reuşit să 
fac o mică spărtură în tavanul foarte 
proaspăt zugrăvit. M -a cuprins o 
întristare foarte mare. Ştiam că părinţii 
mei plătiseră mulţi bani, pentru ca eu 
să am o cameră frumoasă şi acum... 
M -am rugat cu toată puterea mea să 
astupe Dumnezeu gaura din tavan şi, 
după fiecare propoziţie, deschideam 
ochii şi mă uitam să văd rezultatul. 
Gaura nu a dispărut. Dar părinţii au 
văzut cât de mult regretam greşeala 
mea şi am simţit că ei mă iubesc. Am 
simţit că şi Dumnezeu mă iubeşte, în 
ciuda neîndemânării mele.

Domnul îi iubeşte pe copilaşi şi Se 

bucură să vadă credinţa lor sinceră. Nu vă 
îngrijoraţi dacă unele lucruri nu vi separ 
suficient de importante pentru a fi incluse 
în rugăciune. Dumnezeu Se interesează 
de orice lucru, oricât de mic, din viaţa 
voastră. Şi E l răspunde negreşit, chiar 
dacă uneori alege rezolvări la care nu 
ne-am gândit. E l este Prietenul vostru!

Ora familiei
> La altarul familial, citiţi 
Luca 18,16.17 si comentati’ r i
semnificaţia textului.
> Ce experienţe de rugăciune 
au membrii familiei voastre? 
Vorbiţi despre ele.
> Mulţumiji-I lui Dumnezeu 
pentru răspunsurile pe care vi le 
oferă la rugăciuni.

. i i -
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Duhul Sfânt -
între contestare si invocare

VIOREL DIMA

iii sapă la temelia stâlpilor credinţei şi se 
străduiesc să introducă învăţături străine 
în biserică, contestând deplina dumnezeire 

a Mântuitorului nostru, Isus Hristos, şi 
personalitatea Duhului Sfânt. Ce ar trebui 

să facem în astfel de situaţii? Să intrăm în polemică? Cu 
ce preţ? Ii vom convinge sau vom împărţi biserica şi vom
zădărnici rugăciunea Domnului ^ ____________
nostru: „Mă rog ca toţi să fie una...”?
Dacă evităm confruntarea, ce se va 
întâmpla cu acei membri sinceri 
care, luaţi prin surprindere, au 
nevoie de clarificări? Şi dilemele pot 
continua...

Alţii au preferat o altă abordare.
Ei s-au hotărât să strige după Ploaia 
Târzie, după plinătatea Duhului 
Sfânt, şi-L roagă pe Dumnezeu 
să-Şi manifeste puterea, să ducă 
la bun sfârşit lucrarea pe care a 
început-o în ei şi să-i folosească 
pentru încheierea glorioasă a 
lucrării harului Său pe pământ. Este 
vorba despre un grup de biserici
adventiste locale din partea centrală .................
a Californiei, care au hotărât să pună 
în practică modelul oferit de Biserica Primară, aşa cum este 
raportat în Faptele Apostolilor cap. 2, folosind o serie de 
zece zile pentru întâlniri de rugăciune, prin care mijlocesc 
pentru manifestarea Ploii Târzii. Există mărturii care 
susţin că experimentul a produs o reală înviorare spirituală. 
Această iniţiativă a fost extinsă la nivelul Conferinţei 
California Centrală şi se pare că sunt premise să cuprindă 
întreaga Americă de Nord.

Mişcarea a căpătat identitate, fiind numită Operaţiunea 
Ploaia Globală, şi se pare că va căpăta o mare amploare până 
la date de 7 iulie 2007, pentru că în perioada 27.06.2007- 
7.07.2007 sunt invitate să se implice cât mai multe biserici. 
In cadrul acestui proiect, accentul cade pe rugăciune şi pe 
aşezarea noastră într-o stare după voia lui Dumnezeu, astfel 
încât să fim pregătiţi pentru împlinirea lucrării Sale.

Luând în consideraţie decăderea morală a societăţii şi 
crizele cu care se confruntă omenirea, precum poluarea, 
încălzirea globală, nesiguranţa politică, conflictele armate,

Este timpul să ne 

umilim înaintea 

lui Dumnezeu, 
pocăindu-ne, şi 

să-L rugăm să ne 

dea o inimă cu totul 

consacrată Lui.

terorismul, sărăcia, bolile fară leac etc. şi văzând tendinţa de 
modificare a cadrului legislativ internaţional, care începe 
să lase loc pentru intoleranţă religioasă legală şi pentru 
nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului, cred că 
este vremea pentru o intervenţie majoră a lui Dumnezeu 
în problemele omenirii. Pe de altă parte, în aceste momente 
cruciale, biserica ar trebui să fie capabilă să ofere un reper
_______ N societăţii, prin exemplul propriu şi prin

confruntarea tuturor locuitorilor pământului 
cu vestea cea bună a Evangheliei.

In aceste condiţii, cred că a venit vremea 
prorocită de Ioel, când să vestim un post, 
să strângem poporul, să ţinem o adunare 
sfântă şi să ne întoarcem cu toată inima la 
Domnul, cu post, cu plânset şi cu rugăciune. 
Cred că este timpul să ne umilim înaintea lui 
Dumnezeu, pocăindu-ne, şi să-L rugăm să 
ne dea o inimă cu totul consacrată Lui. Să îi 
cerem să trăim nu prin putere, nici prin tărie, 
ci prin Duhul Domnului şi prin credinţă. 
Poate că în urma unei astfel de iniţiative nu 
se va revărsa din abundenţă Ploaia Târzie, 
dar, dacă biserica va învăţa să se consacre şi 
va apela la Dumnezeu pentru îndurare, cu

....... ^  siguranţă se va produce o creştere în har şi o
pregătire pentru lucrarea ce ne stă în faţă.

Fără să socotesc că 7.07.2007 este o dată profetică 
şi fară a crede că Dumnezeu trebuie să fie influenţat 
pentru a-Şi împlini făgăduinţele, socotesc că este bine să 
folosim această ocazie şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne 
pregătească pentru primirea Ploii Târzii. Cred că Duhul 
Sfânt există, cred că se poate păcătui împotriva Lui şi cu 
atât mai mult cred că mijloceşte pe lângă noi cu suspine 
negrăite pentru a ne convinge să cooperăm şi să-I îngăduim 
să desăvârşească lucrarea harului în noi şi prin noi.

Aceasta ar putea fi o ocazie şi pentru biserica din 
România să dezvolte o comuniune spirituală, astfel încât 
să fim „în chip 
desăvârşit una” în
Dumnezeu Tatăl, ViorelVima, director,

Dumnezeu Fiul Apartam entul
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^  Relaţii Publice,
Duhul oiant. T T . ’ nUniunea Romana
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