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Prima zi de primăvară
Acum, când scriu, e 1 martie, „prima zi
de primăvară”... Dar acoperişul are încă
mult alb, trotuarele gheaţă şi oamenii
haine groase. Cât despre flori, le găseşti
mai mult în mărţişoare... Totuşi, nu mă
îndoiesc câtuşi de puţin că primăvara
va veni. Argumentul meu? Ea a venit de
fiecare dată...
Şi în viaţă sunt ierni... Unele uşoare
ca o toamnă târzie, altele lungi ca în
Scandinavia... Dar dacă viaţa ta se
apropie de Soare, nu poate urma decât
o primăvară. Iarna nu poate dura o
veşnicie, căci anotimpul veşniciei este
primăvara...
JJErik Csergezán, pastor
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anunturi
Vizite pastorale
pe luna februarie:
Data

Eveniment

Locaţie

MARTIE
25 feb. 6 mar
5 – 12
6
26
27
27
31 mar.
– 3 apr.

NET 2011 - limba maghiară
Săptămîna de rugăciune a tineretului
Olimpiada de religie – faza pe conferinţă
Arad - Salem
Hirotonire – pastorii Ciprian Pantoş şi Daniel Dumitriu Petroşani
„Vreau să cânt” - faza pe conferinţă
Părtăşie şi rugăciune „Misiunea Femeii”
Săvârşin
Olimpiada de religie – Faza naţională

APRILIE
2
8-10
10
30

Festivalul copiilor - Bihor
Convenţie colportori Conferinţa Banat
Convenţia Şcolii se Sabat si Lucrare personală
Festival de creaţie IACOV

Săvârşin
Arad III – „Salem”

Data

CONFERINŢA BANAT

Uniunea
RomânĂ

DIVIZIUNEA
EURO-AFRICA

28
febr. - 4
mart.

Beliu: Beliu, Botfei, Urviş,
Hăşmaş

Asociaţia pentru
Sănătate, Educaţie
şi Familie

Sanatoriul La
Ligniere (EUD)

Săptămâna de
rugăciune tineret

Uniunea Bulgară
(UB) şi Seminarul
Sofia

7-11

14-18

21-25

Oradea A: Oradea A„Maranatha”, Bălaia
Grupa: Mihai Bravu
Oradea B: Oradea B- „Eden”,
Fughiu, Biharia, Diosig I, II
Salonta: Salonta, Tinca, Batăr
Grupa: Bicaci

Şcoala Postliceală
Brăila

Seminarul Teologic
Sazava (UCS)

Departamentul
Misiunea femeii

Uniunea Spaniolă
(US)

Sânncolau de Munte

4-8 apr.

Grupa: Ştei

Biserica Adventist�
de Ziua a �aptea
- Conferin�a Banat
str. Stefan cel Mare nr. 3, Arad, 310237
tel. 0257 27 82 40; 0740 11 61 91
email: secretariat@conbanat.ro;
www.conbanat.ro

Director Dep. Comunicare
Narcis Ardelean
narcis.ardelean@adventist.ro

Marghita: Marghita, Suplacu de
Barcău, Ciutelec, Galoşpetreu
Şcoala M. Ionescu Spitalul Waldfriede
28 mar.
– Bucureşti
(EUD)
– 1 apr. Grupa: Valea lui Mihai, Săcuieni,
Beiuş: Beiuş, Pietroasa, Hinchiriş

Mihai Maur: Timişoara I
– “Maranatha”, Timişoara
II – „Betania”, Timişoara III
“Speranţa”, Apateu, Cuvin,
Săcălaz, Şofronea, Arad II „Micălaca”, Macea, Sântana,
Şomoşcheş, Cermei
Pavel Memete : Sânandrei,
Deva, Jimbolia, Iecea Mare,
Sintea Mare, Frumuşeni, Arad
IV “Agape”, Arad I- “Betel”
Ionel Soponariu: Timişoara
I – “Maranatha”,Săcălaz,
Măderat,
Pâncota,
Arad
IV “Agape”, Timişoara II –
„Betania”, Buziaş, Liebling,
Gătaia, Sinersig.
Narcis
Ardelean:
Şiria,
Săvârşin (tabără şi NET),
Vladimirescu,
Socodor,
Timişoara II – „Betania”
(întâlnire tineret transmisă pe
internet), Ghioroc, Pâncota,
Arad II - „Micălaca”, Arad
I “Betel”, Arad III “Salem”,
Oradea (festival de tineret )
Ioan Stinghe: Timişoara I “Mara
natha”, Timişoara II „Betania”,
Gătaia, Arad III “Salem”, Socodor,
Oradea A “Maranatha”, Oradea B
“Eden”, Arad – penitenciar, Arad
II - „Micălaca”

Evangheliştii cu
literatură

Uniunea Italiană
(UI)

Director asociat
Dep. Comunicare
Erik Csergezan
erik.csergezan@adventist.ro

Tehnoredactare
Lucian Stana
Tipărit la:
CARMEL PRINT & DESIGN
str. Weitzer nr. 12, Arad
tel: 0257 25 06 70; 0724 56 79 13
email: carmelprint@gmail.com
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Mai întâi fratele meu!

spiritual

Începutul de an 2011 a adus cu sine catastrofalele inundaţii din
Queensland, Australia. Între multele drame creionate pe acest
fundal, una îmi stăruie încă în minte, avându-l ca protagonist
pe Jordan Rice, un puşti de numai 13 ani. Prins de viitură în
maşină cu mama şi cu fratele său mai mic, cei trei s-au suit
pe capotă, aşteptând salvatorii. Când aceştia au sosit, Jordan
le-a cerut să îl ia pe fratele lui şi apoi să se întoarcă după el şi
mama lui. Din păcate, cei doi rămaşi au fost luaţi de ape, doar
Blake, fratele mai mic, supravieţuind (alături de tatăl său care
era în altă parte în acel moment).

deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă, ci,
în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el
însuşi. (Filipeni 2: 1 – 3)

Gestul lui Jordan, un copilandru care avea tot dreptul să
aspire la viaţă, un tinerel care nu ştia să înoate şi se temea
de ape, dar care a avut tăria de caracter, într-o situaţie extrem
de delicată, să ofere întâietate fratelui său, a impresionat, pe
bună dreptate, o lume întreagă.

Un verset extraordinar care evidenţiază adevăruri evanghelice
de prin rang! Ştiaţi, însă, că există un verset, să-i zicem ”în
oglindă”, cu un mesaj extrem de provocator şi în 1 Ioan 3: 16?
Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa
pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi!!!

Cred că nu există vreunul între noi care să nu îndrăgească şi
să nu ştie pe dinafară (e foarte interesant termenul în limba
engleză, by heart, ”din inimă”) textul de aur al Scripturii:
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe
singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să
aibă viaţa veşnică. (Ioan 3: 16)

Oare chiar am fi în stare să facem aşa ceva? Cercetându-mă
onest în lumina acestei provocări nu văd decât lipsuri! Dar,
oricât aş vrea, în firea mea, să scot acest verset din Scriptură,
nu am dreptul să o fac! Până la proba focului, sinonimă cu
sacrificiul suprem, astăzi, când a-l pune pe fratele pe primul
plan, în demersul de a-i oferi întâietate, înseamnă o jertfă mult
mai mică, reuşim, eu şi tu, să fim atât de plini de dragostea lui
Hristos încât să îi iubim altruist pe cei de lângă noi?

Prin gestul lui, Jordan ne provoacă să reaşezăm noţiunea
creştinească de ”frate/soră” în adevărata-i dimensiune.
Credincioşii neoprotestanţi obişnuiesc să se adreseze unul
altuia cu apelativul ”frate/soră”. Un demers frumos, dar prea
adesea devalizat de semnificaţiile profunde pe care le implică!
Trebuie să recunosc că sunt momente când, ca unul care
am trăit ani buni pe vremea comunismului şi vedeam destui
”tovarăşi” lipsiţi de orice spirit al tovărăşiei, devin alergic la
”frăţia” unor oameni care numai fraţi nu sunt! Spun asta,
deoarece, deşi ne adresăm atât de frumos unii altora cu
apelativul amintit, disponibilitatea de a da întâietate celui de
lângă tine – în împrejurări infinit mai relaxate decât aceea în
care a fost Jordan! – este aproape inexistentă între creştini.
Ca să nu amintesc atât de numeroasele situaţii conflictuale
pe care le întreţinem distrugând biserici cu o perseverenţă
diabolică! Să nu ne autoamăgim: adevăratul spirit de frăţie
are la bază nu cuvinte ci atitudini: vorbim aici de altruism, de
disponibilitatea de a da întâietate fratelui/surorii.
În ABC-ul trăirii creştine autentice se regăsesc trăiri (observaţi
că nu punctez dogme – importante dar insuficiente – ci
experienţe de viaţă!) precum cele descrise de apostolul Pavel.
Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo
mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului,
dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria
Info banat martie 2011

Imagine! (”Imaginează-ţi!”) cântau cândva, cu mult succes,
cei de la Beatles. Vă provoc, la rândul meu, la un exerciţiu
de imaginaţie! Imaginează-ţi relaţiile din familia ta sub
auspiciile altruismului! Imaginează-ţi relaţiile din biserica pe
care o frecventezi în aceiaşi lumină a întâietăţii reciproce pe
care fraţii şi-o oferă! Imaginează-ţi forţa de impact pe care o
asemenea Biserică ar avea-o în ”lume”, prin mine şi prin tine,
între rudele, prietenii şi vecinii noştri!
Nu cred că am citat aici versete biblice second-hand, mai
puţin importante, opţionale. Cred că relaţiile dintre noi, fraţii/
surorile, reprezintă ceva extrem de important în ecuaţia trăirii
creştine. Cred că relaţiile dintre noi sunt cea mai puternică
mărturie a umblării noastre alături de Christos, Domnul nostru!
Chiar El a văzut lucrurile în această perspectivă. Vă dau o
poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu aşa
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.
(Ioan 13: 34 - 35)
Învăţând de la Jordan, te provoc să fii un ucenic al lui Christos şi
să faci aşa încât toţi cei din jurul tău, văzându-ţi disponibilitatea
de a oferi întâietate fratelui/surorii să recunoască această
calitate specială pe care o ai. E cea mai puternică mărturie pe
care o poţi oferi despre puterea lui Christos! Atunci frumoasele
noastre teorii biblice se vor suprapune realităţii din vieţile
noastre într-un creştinism autentic!
JJNarcis Ardelean, pastor
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Şcoală Biblică de Vacanţă la Ficătari
În vacanţa intersemestrială, în paralel cu
evanghelizarea susţinută de pastorul Lucian
Cristescu, biserica din Ficătari a organizat o
Şcoală biblică de vacanţă. Dacă la evanghelizare
numărul adulţilor era destul de mic, numărul
copiilor creştea de la o seară la alta. Deşi a fost
foarte frig, timp de 10 zile, Silviu Bordea şi fetiţa
lui, Andreea, au venit de la Sinersig pentru a
coordona activitatea copiilor din Ficătari. Spre
final, copiii aceştia şi biserica locală s-au bucurat
de prezenţa şi creativitatea pastorului Daniel
Chirileanu, director de tineret al Uniunii Române.
JJDaniel Dumitriu, pastor

Tabăra de studiu biblic la Săvârşin
În perioada 30 ianuarie – 03 februarie
Departamentul de Tineret şi Departamentul
de Educaţie au creat un cadru potrivit pentru
o tabără de studiu biblic având ca tematică
bibliografia pentru olimpiada de religie a anului în
curs. Am fost plăcut impresionaţi de faptul că 90
de copii şi tineri de pe teritoriul Conferinţei Banat
au ales să petreacă săptămâna de vacanţă dintre
semestre învăţând din Biblie.
Petrică şi Ancuţa Indricău au fost alături de ei pe
toată perioada desfăşurării programului, pastorii
Paul Balaban, Lucian Mercea şi Narcis Ardelean
implicându-se şi ei prin rotaţie în supraveghere şi
predarea cărţilor biblice. Studiul a fost împletit cu
părtăşia, tenisul de masă, bulgării de zăpadă şi
drumeţiile în natură la vestigiile dacice din zonă.
JJLucian Mercea, Departament Educaţie

,,COPIII AJUTĂ COPIII”
În cadrul programului desfăşurat de ADRA
România şi Departamentul Familie al Conferinţei
Banat, copiii bisericii din Şimand au oferit în
Sabatul din 5 februarie un număr de 10 pachete
cu alimente, rechizite şcolare, haine şi jucării,
copiilor nevoiaşi dintre colegii lor de şcoală
şi prieteni din localitatea Şimand. Valoarea
cadourilor oferite a fost de 45 de lei pentru fiecare
pachet.
JJGabriel Dragoş, pastor
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FAMILIŞTI TINERI LA SĂVÂRŞIN
Aflată la a treia ediţie, tradiţionala ieşire de week-end
a familiştilor tineri din Biserica Timişoara – Maranatha,
a reunit 17 familii şi 11 copii. Obiectivele familiştilor
cu vârsta între 25 – 40 de ani şi până la 20 de ani de
căsnicie au fost:
ieşirea din cotidianul stresant pentru odihnă şi recreere
Închinare, studiu, rugăciune
Cunoaştere şi împrietenire, părtăşie
Mesele comune îmbelşugate au ilustrat belşugul
bincuvântărilor primite şi al acelora care sigur vor urma.
Grupa comunică zilnic, prin mail, pe subiectele care îi
interesează şi îşi propune ca la următoarea ieşire din 2729 mai de la Nadăş să fie prezente şi celelalte 13 familii
din această categorie, care nu au participat până acum.
Activităţile bisericii Maranatha pot fi cunoscute şi
prin accesarea site-ului bisericii: www.maranthatm.
adventist.ro
JJZeiler Beniamin, pastor

Mai aproape!
Biserica este în continuă schimbare… În urmă cu 20
de ani bisericile erau pline, corul cânta şi vineri seara,
iar grupa de tineri era… grupă. Astăzi bisericile sunt…
liniştite, mulţi au plecat sau nu mai vin, iar grupa de tineri
s-a mutat pe Facebook. şi nu doar grupa, ci şi mult din
ceea ce numim „biserică”. Urmărim predici pe Intercer,
muzica ne-o cântă YouTube, şi textul de dimineaţă vine
pe Twitter. Pentru că aşa ne e mai la îndemână…
În fiecare conferinţă se organizează săptămână-desăptămână evenimente de care nu ne putem bucura din
cauză că diferite motive ne împiedică să ajungem în locul
care se desfăşoară. Din dorinţa de a facilita accesul la
aceste evenimente, Conferinţa Banat a demarat în luna
februarie proiectul „Mai aproape”. În cadrul lui se va
urmări înregistrarea sau chiar transmiterea live pe site-ul
dedicat (www.maiaproape.ro) a principalelor programe
organizate de conferinţă şi departamentele ei.

de cea care are loc pe chatul ataşat transmisiei, de unde
sunt preluate şi discutate întrebările internauţilor.
Pe site-ul maiaproape.ro se pot posta sugestii şi întrebări
şi se pot viziona emisiunile arhivate. Conturile ataşate
de Facebook şi Twitter îi vor ţine la curent pe prieteni şi
susţinători despre noutăţile proiectului.
Speranţa organizatorilor e că acest proiect va aduce
programele conferinţei mai aproape de membrii ei în
dorinţa ca împreună să ne apropiem de Dumnezeul care
S-a coborât până la noi pentru a ne face poporul Său.

Unele întâlniri vor fi organizate special pentru a fi
transmise pe internet, aşa cum au fost discuţiile de vineri
seara din 11 (despre Ziua Îndrăgostiţilor) şi 18 februarie
(despre familie). Fiecare astfel de discuţie este dublată
Info banat martie 2011
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Sola Scriptura
În luna februarie Sola Scriptura Banat a deschis două
noi centre cu librărie şi bibliotecă în localităţile Reşiţa
şi Marghita. Deschiderea centrului Sola Scriptura
de la Reşiţa completează ultima reşedinţă de judeţ
din Conferinţa Banat în care Sola Scriptura nu era
prezentă, iar Marghita a venit ca urmare o dorinţei
bisericii locale de a folosi acest instrument în lucrarea
de evanghelizare.
În Reşiţa centrul Sola Scriptura este situat pe Bulevardul
Republicii, Nr. 27, iar la Marghita pe strada Republicii,
numărul 43. Tot în februarie a fost finalizat transferul

centrului Sola Scriptura de la Oradea. Noua adresă este
Piaţa 1 Decembrie, numărul 6.
Numărul de centre Sola Scriptura din Conferinţa Banat este
în prezent de şase. Pentru aceia dintre dumneavoastră
care nu le cunosc le reamintim în ordinea deschiderii:
Arad, Timişoara, Oradea, Deva, Marghita, Reşiţa.
Vă solicităm pe acestă cale să vă rugaţi Domnului
pentru ca proiectele Sola Scriptura să poată fi aduse la
îndeplinire şi Numele Lui să fie glorificat prin aceasta.
JJPaul Bucur, director Sola Scriptura

Perspective noi în lucrarea „Sola Scriptura”
Privind la modul în care lucrurile s-au derulat în ultimele
şase luni în domeniul lucrării prin Sola Scriptura,
recunoaştem intervenţia divină.

În perioada noiembrie-decembrie librăria Sola Scriptura

În luna mai 2010, librăria Sola Scriptura din Arad s-a
mutat în chirie într-un local spaţios unde condiţiile
au permis la 1 iunie 2010, deschiderea Centrului de
Sănătate Educaţie şi Familie (S.E.F.). În perioada iunie
– octombrie 12 lectori au susţinut 17 seminarii în acest
centru, având o medie de participanţi de 15 persoane
pe săptămână. În Timişoara am primit oferta unui spaţiu
pentru funcţionarea unui Centru S.E.F. în viitor.

Scriptura ce creează la rândul lor posibilitatea deschiderii

În luna noiembrie împreună cu pastorii din Arad, în
colaborare cu A.S.E.F Bucureşti, cu Asociaţia Youth and
Family si împreună cu lectorii centrului şi Conferinţa Banat,
s-a organizat Expoziţia de Sănătate la Universitatea A.
Vlaicu din Arad. Cu această ocazie, s-au mobilizat cadre
medicale, studenţi şi laici voluntari din mai multe biserici.
De asemenea, au colaborat mai multe departamente ale
conferinţei. În continuarea Expoziţiei de Sănătate s-au
înfiinţat trei cluburi de sănătate ce funcţionează şi astăzi
la Centrul S.E.F.
6

din Oradea s-a mutat cu sediul într-o zonă centrală, iar
în Reşiţa şi Marghita s-au înfiinţat încă două librării Sola
de noi Centre S.E.F.
Lucrarea continuă ...şi se dezvoltă...
Desfăşurarea fiecărei acţiuni a fost o ocazie unică dar
care au avut acelaşi element comun: intervenţia lui
Dumnezeu. Toate acestea ne fac să concluzionăm faptul
că acest domeniu al lucrării misionare are relevanţă
pentru timpul în care trăim. Dorim să mulţumim pe
această cale Bunului Tată din Ceruri şi tuturor celor care
au susţinut şi s-au implicat în această lucrare, celor care
o continuă şi nu în ultimul rând – sponsorilor noştri.

JJPastor Stinghe Ioan, Director departament
Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală
martie 2011
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tineret
FESTIVAL DE CREAŢIE ”IACOV” 2011
În Sabatul din 30 aprilie 2011 va avea loc, într-o locaţie pe
care o vom comunica la începutul lunii aprilie pe site-ul
www.tinbanat.ro şi prin pastori, Festivalul de Creaţie IACOV
2011.
Vă aşteptăm să vă înscrieţi la una sau mai multe dintre
următoarele secţiuni:
1. Literatură: poezii (compoziţii/recitare), proză scurtă,
povestiri pentru copii, referate (articole care să aibă ca bază
o cercetare cu privire la Iacov, context, teologie, etc), eseuri
(articole mai personale care să exprime opinii, comentarii,
abordări omiletice)
2. Dramaturgie: scenete cu morală creştină
3. Muzică: compoziţii şi interpretare (solişti, grupuri, cor,
instrumentişti)

4. Artă: pictură, desen, lucru manual
5. Proiecte: vom premia cele mai bune proiecte misionare,
sociale, ecologice ...
6. Multimedia: fotografii, audio - video (reportaj – interviu cu
tineri azs despre diferite subiecte din viaţa lui Iacov; film – de
ex se ia tema relaţiei dintre fraţi cu aplicaţie la relaţiile dintre
fraţii din biserici), software, grafică – logo (cel mai bun logo
ar putea fi preluat pentru tabere şi toate activităţile sub egida
Iacov), prezentare power point (prezentări de impact despre
Iacov care să poată fi susţinută la diverse întâlniri de tineret).
Referirile la viaţa şi experienţa lui Iacov, în oricare dintre
domeniile de mai sus, vor fi apreciate suplimentar.
Înscrierile se fac la Narcis Ardelean, tel. 0740116195, de luni
până joi între orele 10 – 16, email narcis.ardelean@adventist.
ro până în data de 24 aprilie.

În atenţia liderilor bisericilor locale:
Am preluat din Manualul Departamentului de Copii următorul
calendar de activităţi care este sugerat, ca orientare, pentru
cei implicaţi în Slujirea Copiilor:
Trimestrul I
• Ianuarie – Seminar de instruire pentru instructorii Şcolii
de Sabat copii, Grace Link
• Februarie – Biserica copiilor (Sabatul I al fiecărei luni)
• Martie – Grupa de rugăciune a copiilor (miercuri)
Trimestrul II
• Aprilie – Grupa de rugăciune a copiilor (continuare)
• Mai – Seminar de instruire pentru instructori

•

Iunie – Proiect pentru localitate

Trimestrul III
• Iulie – Tabără a copiilor în natură
• Septembrie – Picnic al instructorilor/voluntarilor care
lucrează pentru copii
Trimestrul IV
• Octombrie – Seminar pentru părinţi
• Noiembrie – Clasa de studiu biblic a copiilor / Grupa de
rugăciune a copiilor
• Decembrie – Activităţi misionare: copiii ajută copii, cântece
despre naşterea Domnului în orfelinat sau azil de bătrâni...

Din calendarul de activităţi al lunilor aprilie şi mai:

•
•
•

• 22 – 23 aprilie Festivalul national de
creaţie şi interpretare AMiCUS, Cluj.
• 30 aprilie Festival de creaţie IACOV
• 7 mai Sabatul companionului
(recomandăm un program al bisericilor
locale cu şi pentru companioni care să
cuprindă măcar după amiaza Sabatului)
14 mai Festivalul fanfarelor din Conferinţa
Banat, Timişoara
15 mai Camporeea naţională a adolescenţilor
15 mai Camporee Exploratori, CladovaCuvin

•
•

21 mai Festivalul Licuricilor, Oradea A
22 mai Camporee Licurici, Peştera
Urşilor
• 28 mai Sabatul copiilor (recomandăm
să se organizeze programe speciale
conduse de copii îmbinate cu momente în care cei mari
slujesc copiilor)
• 29 mai Concurs biblic ”BibleBowl”, Arad
Urmăreşte programul complet al activităţilor de tineret,
generale şi zonale, în afişul pus la avizierul fiecărei biserici
locale şi grupe, dar şi pe site-ul www.tinbanat.ro .

Gândul lunii:

”Trebuie să fim noi înşine schimbarea pe care dorim să o vedem!”
(Mahatma Ghandi)
Info banat martie 2011
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„Începe să
Pastorul Teodor Huţanu, preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România
„Gândit în primul rând în format media - Tv, radio şi internet – `Începe să trăieşti` s-a bucurat de o
audientă care a crescut constant pe durata transmisiei, iar efectele pozitive s-au concretizat în numărul
sporit al solicitărilor de a continua căutarea spirituală la un nivel mai detaliat si mai profund. Acest fapt
reprezintă un răspuns dorit la demersul nostru misionar şi ne bucurăm că reacţiile de acest tip continuă
încă să sosească din partea sufletelor atinse de mesaj.
Încheierea programului în limba română (ediţia în limba maghiară fiind la această dată în plină desfaşurare),
nu coincide cu finalul acestei acţiuni, ci, dimpotrivă, lucrul abia acum începe. Dumnezeu să ne însufleţească
să „începem să trăim” cu intensitate misionară sporită, iar rodul sufletelor conduse la Mântuitorul lumii să
fie cât mai bogat, căci `vrednic este Mielul care a fost jungheat`”!
Pastorul Mihai Maur, presedintele Conferintei Banat
„Programul `Începe să trăieşti` s-a adresat în primul rând şi în premieră absolută mulţimilor de suflete
mai puţin familiarizate cu religiosul dar flămânde după un spiritual adeseori neconştientizat. Aceeaşi veche
Evanghelie a fost decriptată pentru mintea secularizată a omului din mileniul trei şi oferită ca remediu.
Adevărul veşnic servit într-o manieră modernă a fost purtat, prin intermediul televiziunii, a undelor radio,
a internetului, spre sute de mii de suflete, în speranţa că Duhul Sfânt va face să încolţească şi să crească
ceea ce s-a semănat cu sudoare în aceste zile. Nu putem ignora impactul pozitiv şi profund al temelor
pentru tineret sau de promovare a sănătăţii. Ar fi de dorit ca în viitor, programul de tineret să fie mult mai
cuprinzător şi de sine stătător.”
Pastorul Lucian Cristescu, prezentatorul programului „Începe sa trăiaşti”
"`Ocaziile mari` întotdeauna sunt mici. Ele devin mari datorită vizionarului care le descoperă şi le
descătuşează".
Daniel Chirileanu, prezentator segment tineret
”Pentru cei ce au văzut în Net 2011 o oportunitate, un motiv, chiar şi numai un pretext pentru motivare şi
implicare, experienţa este una luminoasă, albă, oricare ar fi cifrele şi statisticile imediate. În ce priveşte
modulul de tineret, putem aduna experienţa în câteva lecţii:
• Este nevoie de mesaj specific pentru tineri.
• Mesajul nu poate fi în viitor doar un preludiu la o altă întâmplare.
• Date fiind multitudinea de categorii incluse în termenul
generic de tineret, mesajul va trebui şi destinat şi afirmat
cu stabilirea clară a categoriei vizate.
• Nu pare a fi o idee bună comasarea unor module diferite
în aceeaşi compoziţie (din considerente de durată dar şi
de percepţie)
• Calea digitala, internetul, este cel puţin momentan una
dintre principalele canale de adresare către tineri.”

Programul ”Începe s
Număr de participanţi neadventişti,
în toată ţara: 6.880. (în Conferinţa
Banat – 525) În conferinţa noastră
s-a recepţionat în direct programul
pentru tineret în 38 localităţi, cel
de sănătate în 45 localităţi şi cel
spiritual în 71 localităţi.

Accesări site-ul www.sperantatv.ro:
vizitatori unici reali – 43.056; record
de vizitatori/zi – 10.100; oraşe
din care s-a vizitat site-ul (top 10):
Bucureşti, Tg. Mureş, Arad, Ploieşti,
Cluj-Napoca, Braşov, Craiova, Iaşi,
Suceava, Timişoara.

Accesări pe ww
ro: vizitatori un
record de vizit
Oraşele din care
(top 10): Bucur
Cluj-Napoca, Cr
Arad, Timişoara,

ă trăieşti!”
Reacţii:
“Cu adevărat Dumnezeu v-a descoperit tehnica cea mai
accesibilă pentru generaţia de astăzi. Evanghelizarea transmisă nu
numai că ne descoperă cuvântul care s-ar părea că-l cunoaştem de multă
vreme dar şi aflăm multe lucruri din istoria lumi şi din actualitatea ei. Am ascultat
toate programele şi am început să citesc şi cartea. Sunt impresionată!” (Elena, profesoară)
„Domnule Lucian Cristescu, ţin să vă mulţumesc! Astfel de emisiuni şi cărţi sunt pentru oameni. Teologia
se înţelege mai greu, puţini au acces. Dar felul în care abordaţi este exact ce trebuie. Acele ilustraţii sunt
mult mai relevante decât teoriile teologice. De acolo se poate învăţa mult mai uşor. Din ele se pot extrage
principii biblice. Cartea e foarte la obiect. Mai scrieţi astfel de cărţi!” (Ioan Iercan, Arad, ziarist de marcă,
fost la „Adevărul”, actualmente realizator de emisiuni cu tematică spirituală la Info-TV Arad)
“Mulţumesc foarte mult pentru această seară, pentru cartea
`Începe să trăieşti`, pe care mi-aţi dăruit-o şi pentru toată căldura
si ospitalitatea din biserica dumneavoastră. Îmi pare rău că nu am
ştiut mai din timp de aceste seri, pentru că aceste seminarii sunt
extraordinare!” (din e-mail-ul trimis pastorului Costel Trandafir,
Corina Simpson, din Anglia, vizitatoare la Caransebeş)
"În Iteu, locuieşte o persoană cu dizabilităţi, a cărui casă, înainte de
a-L cunoaşte pe Dumnezeu, era un 'club', dar care, după aceea, era
mai puţin vizitat! L-am îmbărbătat şi i-am spus că se va transforma casa, cu timpul, într-un 'club biblic'”.
Şi aşa s-a şi făcut! De când a început programul Net 2011, seară de seară, camera cea mică e plină
de oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi după program, încă o oră, au loc discuţii despre cele
auzite.” (Pastorul Verebi Laszlo, districtul Marghita)
”La cel mai mare liceu din Lupeni, când i-am spus directorului că am pliante care prezintă campania
naţională organizată de Speranţa Tv `Începe să trăieşti`, pentru tineri, şi doresc să ofer pliante elevilor,
le-a cerut diriginţilor să le prezinte în clase, mi-a spus că ar vrea să mai colaborăm şi la plecare mi-a spus
că un fost elev are la status, pe Messenger, reclama la program, şi aşa ştia despre ce este vorba, intrase
deja pe www.incepesatraiesti.ro ”. (Pastorul Ciprian Pantoş, districtul Petroşani)
“Timp de patru seri ne-am bucurat de prezenţa domnului Vânătoru, consilier cu probleme de culte si
cultură în cadrul primăriei Jimbolia. Consider că fost cel mai bun net de până acum!” (Pastorul Vasile
Burleanu)

ă trăieşti” în cifre:

ww.incepesatraiesti.
nici reali: 38.463;
tatori/zi – 8.044;
e s-a vizitat site-ul
reşti, Braşov, Iaşi,
raiova, Tg. Mureş,
Suceava, Ploieşti.

Accesări pe site-ul www.rvs.ro:
vizitatori unici – 10.073; record de
vizitatori/zi: 832; Oraşe din care s-a
vizitat site-ul (top 10): Bucureşti,
Cluj-Napoca, Braşov, Arad, Suceava,
Tg. Mureş, Iaşi, Ploieşti, Timişoara,
Baia Mare.

Apeluri prin call center, în
perioada 31 ian.- 6 febr. - 494,
dintre care 52 de persoane
au cerut în mod special să fie
contactate.

Biserica Mondială

Prima sesiune a noului Comitet Executiv al Diviziunii
Euro-Africa discută despre unitate şi identitate

Prima sesiune a noului Comitet Executiv al Diviziunii EuroAfrica a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea a avut loc la
Universitatea Adventistă din Collonges sous Saleve, Franţa, la
sfârşitul anului trecut.
Alcătuirea comitetului a fost schimbată în timpul sesiunii
plenare a Conferinţei Generale (care este cel mai înalt for
administrativ al Bisericii) din vara trecută în Atlanta, SUA.
Comitetul este format din 46 de membri – administratori ai
Bisericii, directori de departamente, preşedinţi de Uniuni,
directori de instituţii ale Bisericii, pastori şi membri laici. La
sesiune au participat şi aproximativ 20 de invitaţi, inclusiv
vicepreşedintele Conferinţei Generale Armando Miranda, şi
trezorierul Conferinţei Generale Robert Lemon.
O mare parte din dezbateri au fost centrate pe misiunea
principală a Bisericii – reînviorarea şi reforma. Prin această
iniţiativă dorim să fim mai deschişi faţă de influenţa puterii
Duhului Sfânt. Membrii comitetului au petrecut un timp
considerabil studiind Biblia, rugându-se şi cercetându-se pe ei
înşişi pentru a înţelege şi promova într-un mod adecvat aceste
două concepte. Comitetul solicită pe toţi membrii Bisericii şi
pe angajaţi să se alăture acestei iniţiative.
Au fost efectuate mai multe modificări în componenţa
personalului Diviziunii. Corrado Cozzi a fost numit la
conducerea Departamentului Comunicare, precum şi
director adjunct la Departamentul Isprăvnicie. Elsa Cozzi va
continua ca director la Departamentul Copii. Maria-José Brito,
soţia lui Mario Brito, secretarul Asociaţiei Pastorale, va fi
coordonatorul Păstoriţei (un serviciu pentru soţiile de pastori).
Au fost adoptate şi planurile administrative şi programele pe
anul 2011.
Toate departamentele şi serviciile au avut ocazia să-şi
prezinte planurile. Cei trei nou veniţi la Diviziune – Denise
Hochstrasser la Departamentul Misiunea Femeii, Paulo Benini
la Departamentul Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală,
şi Stefan Sigg la Departamentul Tineret – au avut ocazia
să se prezinte şi să expună viziunea şi planurile lor pentru
departamentele pe care le conduc. Două idei au fost prezentate
drept punct central pentru activitatea Diviziunii Euro-Africa:
identitatea şi unitatea – identitatea noastră, pe care o găsim în
Isus Hristos, şi unitatea în Biserică, unitate în Duhul Sfânt şi
unitate de acţiune şi scopuri.
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O Biserică sănătoasă trimite aproape jumătate din
voluntarii ei în comunitate pentru a sluji

Jim Brauer, director pentru Misiunea Adventistă a Bisericii
Adventiste de Ziua Şaptea în Diviziunea Asia de Sud - Pacific, ajută
la lansarea unei iniţiative care va măsura continuu comportamentul
congregaţional pentru a-i întări eficienţa. Programul are 15
factori, incluzând păstrarea vizitatorilor, decizii noi pentru Hristos,
zecimea, şi creşterea populaţiei în raport cu creşterea numărului
de membri. Un astfel de plan va oferi o abordare sistematică a
managementului misionar, dezvăluind factorii care le-ar permite
pastorilor să afle de ce congregaţiile lor cresc sau stagnează.
Factorul cheie al programului este implicarea în comunitate.
Aproximativ 50% din voluntarii bisericii lucrează în afara ei, în
cadrul comunităţii, ceea ce reprezintă un procentaj bun.
“Indicatorul principal al sănătăţii unei biserici este implicarea în
societate fără “cârlig”. Unii întreabă: “Dacă ai avut un program
pentru renunţarea la fumat, câte botezuri s-au făcut la final?”
O biserică sănătoasă trimite aproape jumătate din voluntarii
ei în comunitate pentru a sluji deoarece acesta este lucrul cel
mai bun de făcut, nu doar pentru a-i determina pe oameni să
vină la biserică. În final, servirea sinceră făcută de membri
va învinge rezistenţa comunităţii şi poate determina membrii
comunităţii să pună întrebări despre credinţă. Comunitatea
începe să conştientizeze faptul că existăm”, a declarat el.
„Dacă nu eşti implicat în comunitate, tot mai puţini oameni
din cadrul ei vor veni la biserică. Cea mai bună reclamă este
comunicarea directă prin viu grai”.
Programul va fi implementat în această vară. Liderii locali
declară că vor superviza implementarea sa în zonele lor.
„Cred că această abordare ne va ajuta să ne atingem scopul
propus”, a declarat Alberto Gulfan, preşedintele Diviziunii Asia
de Sud-Pacific. „Cred că va avea o importanţă deosebită.”
Iniţiativa cuantifică metodele eficiente de lucru care pot fi folosite şi
în alte zone ale lumii. Gary Krause, directorul Misiunii Adventiste la
Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, a făcut
un apel similar anul trecut pentru implicare în comunitate în marile
oraşe, apel prezentat la întâlnirea liderilor din cadrul Diviziunii Asia
de Sud-Pacific, cu sediul în Ilsan, Coreea de Sud. Krause a declarat
că scopul unei biserici locale ar trebui să fie acela de a-i ajuta pe
noii veniţi să simtă mai întâi că aparţin respectivei biserici, iar apoi
să-i solicite să ia o hotărâre pentru Hristos. „Biserica nu este o
destinaţie în sine, ci un loc în care oamenii sunt ajutaţi să ajungă
acolo unde au nevoie din punct de vedere spiritual”, a declarat
dânsul. „De multe ori scopul nostru este să atragem oamenii la
biserică în loc să mergem noi în comunitate pentru a-i întâlni pe
oameni acolo unde sunt ei”.
martie 2011

Info banat

revista presei
Philip Jenkins: Creştinismul cucereşte lumea
Semnele timpului, 8 Februarie 2011

Creştinismul cucereşte globul
pământesc, răspândindu-se rapid în
Africa şi Asia, susţine autorul Philip
Jenkins. Este „cea mai captivantă
perioadă a creştinismului ... de
după primul secol” al erei creştine,
consideră Jenkins, unul dintre cei
mai importanţi autori americani
contemporani care scrie despre
fenomenul religios la nivel global.

Scumpirea alimentelor a împins spre sărăcie
extremă 44 milioane de oameni
Evenimentul Zilei, 16 Februarie 2011

Circa 44 milioane de oameni din statele în curs de
dezvoltare au devenit săraci din cauza scumpirii
alimentelor, în ultimele opt luni, potrivit calculelor Băncii
Mondiale. Preţurile alimentelor se apropie de nivelurile
din anul 2008, când au atins maxime istorice şi au
generat proteste în unele ţări.

Evanghelie iar bisericile au crescut foarte mult. După
sute de ani de împotrivire, oamenii din sate, triburi,
chiar şi oraşe foarte mari vin la Hristos. Toate acestea
ameninţă hinduismul iar acest lucru a dus la ameninţarea
creştinilor.
O nouă criză financiară în 2015?
Fondurile speculative o pot aduce
Ziarul Financiar, 11 Februarie 2011

În timp ce politicienii, directorii de companii şi finanţiştii
participau la tot felul de petreceri şi întruniri în Davos la
sfârşitul lunii trecute, Barrie Wilkinson, partener în cadrul
firmei de consultanţă Oliver Wyman, avertiza, într-un
hotel din apropiere, cu privire la posibilitatea declanşării
unei noi crize financiare în 2015. „Nu toate problemele
fundamentale au fost rezolvate”, crede Wilkinson.
„Problemele care au declanşat criza anterioară, o politică
monetară relaxată şi dezechilibre comerciale, sunt acum
de fapt mai pronunţate”.

Criza europeană va fi soluţionată, dar de la ea
ar putea porni dezintegrarea UE
Ziarul Financiar, 28 Ianuarie 2011

Extremiştii au ameninţat că vor curăţa India
de creştini
Ştiri Creştine, 16 Februarie 2011

Conform site-ului de ştiri ChristianTelegraph.com,
creştinii din Madhya Pradesh sunt înspăimântaţi de
ameninţările extremiştilor hinduşi care au spus că vor
să cureţe statul de creştini. Aceştia au organizat şi au
pregătit timp de luni de zile festivalul hindus Narmada
Samajik Kumbh şi au promis că se vor folosi de acest
festival pentru a scăpa de creştini. În ultimii ani, locuitorii
din Madhya Pradesh au fost foarte deschişi faţă de
Info banat martie 2011

Studiu: inundaţii generate de încălzirea globală
Semnele timpului, 18 Februarie 2011

Şcolile viitorului: digitalizate şi fără caiete
Semnele timpului, 17 Februarie 2011

China şi-a pus oamenii de ştiinţă
să provoace ninsori
Gândul, 14 Februarie 2011
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profeţie

Principiul zi-an
– codul descifrării timpului profetic –

Până în secolul al XIX-lea, majoritatea cercetătorilor biblici
foloseau metoda istoricistă atunci când studiau cărţile
Daniel şi Apocalipsa. Unul dintre pilonii principali ai metodei
istoriciste este principiul zi-an. Conform acestui principiu, în
profeţii, o zi reprezintă un an literal. Pe parcursul secolului al
XIX-lea, metoda istoricistă a fost înlocuită, treptat, de două
sisteme de interpretare: preterist şi futurist. Conform acestor
două sisteme, principiul zi-an nu este valabil.
Preteriştii situează majoritatea profeţiilor în trecut, mai ales în
perioada Imperiului Roman.
Futuriştii plasează cele mai multe profeţii în viitor, mai exact
în ultimii şapte ani care preced a doua venire a Domnului
Hristos. Potrivit futuriştilor, punctul de început al celor şapte
ani este răpirea secretă a copiilor lui Dumnezeu.
Adventiştii de ziua a şaptea continuă să folosească metoda
de interpretare istoricistă. Ei cred că principiul zi-an nu este o
paradigmă impusă textului biblic, ci acesta reiese din studiul
Scripturii. În Daniel 7 şi 8, de exemplu, îngerul foloseşte
metoda istoricistă atunci când interpretează diversele
simboluri ca imperii succesive în istorie.
Iată care sunt principalele argumente în favoarea acestui
principiu:
1) Viziunile din Daniel 7 şi 9 sunt, în mare măsură, simbolice,
deoarece ele descriu nişte fiare ca reprezentând imperii
istorice importante (7:3-7; 8:3-5,20,21). De aceea perioadele
de timp care apar (7:25; 8:14) trebuie considerate şi ele tot
simbolice.
2) Faptul că viziunile vorbesc despre ridicarea şi prăbuşirea
imperiilor istorice cunoscute, care au durat sute de ani, indică
faptul că perioadele de timp profetice trebuie să acopere lungi
intervale de timp.
3) Modul special în care sunt exprimate perioadele de timp
ne indică faptul că nu trebuie luate în mod literal. Dacă „o
vreme, două vremi şi o jumătate de vreme”, din Daniel 7:25,
reprezentau 3 ani şi jumătate literali, atunci Dumnezeu ar fi
putut folosi expresia directă „3 ani şi 6 luni”.
În Luca 4:25 şi Iacov 5:17, unde se vorbeşte de 3 ani şi
jumătate literali, de fiecare dată se foloseşte expresia clară „3
ani şi 6 luni”. La fel, Pavel a rămas în Corint „1 an şi 6 luni”
(Fapte 18:11), iar David a domnit în Hebron „7 ani şi 5 luni”
(2 Sam. 2:11).
4) În Daniel 7 este vorba despre patru fiare care împreună
acoperă o perioadă de peste o mie de ani. Ele sunt succedate
de un corn mic. Cornul cel mic ocupă centrul profeţiei,
deoarece el se opune în mod direct lui Dumnezeu.
Dacă am presupune că perioada care apare aici este literală,
însemnând trei ani şi jumătate, atunci ne-am confrunta cu
o altă problemă: lupta dintre cornul cel mic şi Cel Preaînalt,
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care ocupă centul profeţiei, ar dura prea puţin în comparaţie
cu restul istoriei mântuirii prezentate în viziune. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru Apocalipsa 12:6 şi 14, unde 1.260 de
zile, sau trei vremi şi jumătate, acoperă cea mai mare parte a
istoriei dintre prima şi a doua venire a lui Isus. De aceea, nici
în aceste texte nu puteam lua ca fi ind literali indicatorii de
timp care apar.
5) Conform contextului, expresiile „o vreme, două vremi
şi o jumătate de vreme” (Dan. 7:25; 12:7; Apoc. 12:14),
„patruzeci şi două de luni” (Apoc. 11:2; 13:5) şi „1.260 de
zile” (Apoc. 11:3; 12:6) se aplică toate la aceeaşi perioadă
de timp. Trebuie remarcat faptul că expresia „trei ani şi şase
luni”, care ar indica în mod clar o perioadă literală, nu este
folosită niciodată. „Într-un fel, Duhul Sfânt pare că epuizează
toate expresiile prin care acest interval profetic ar putea fi
redat, întotdeauna excluzând expresia literală „trei ani şi şase
luni”. „Această formă este folosită de Biblie în alte contexte,
denotând exclusiv o perioadă literală atunci când apare.”
Strădania Duhului Sfânt de a evita expresia aceasta arată
că intenţionează ca cititorii mesajului să interpreteze altfel
perioada profetică amintită.
6) Profeţiile din Daniel 7 – 8 şi 10 – 12 conduc la „timpul
sfârşitului” (8:17; 11:35,40; 12:4,9) care este urmat de înviere
(12:2) şi aşezarea Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu (7:27).
„Istoria prezentată în aceste profeţii se întinde din vremea
profetului (sec. IV î.H.) până în timpul nostru şi mai departe.
În acest context, perioade de timp literale de la numai 3 ani
şi jumătate la 6 ani şi jumătate nu pot acoperi istoria până la
timpul sfârşitului. Ca atare, aceste perioade profetice trebuie
văzute ca fi ind simbolice şi ca reprezentând intervale de timp
cu mult mai lungi, care se întind până la timpul sfârşitului.”
7) Singura unitate de timp uzuală şi care nu este folosită în
profeţiile escatologice din Daniel şi Apocalipsa este anul. Ziua,
săptămâna şi luna apar ca măsuri ale timpului, însă nu şi
unitatea de timp „an”. Explicaţia cea mai evidentă este faptul
că anul este unitatea simbolizată în toate aceste profeţii.
8) Există un număr de texte în rapoartele istorice ale Vechiului
Testament în care termenul „zile” reprezintă „ani” (Exod 13:10;
1 Sam. 2:19; 20:6; Jud. 11:40). De asemenea, în cărţile
poetice ale Vechiului Testament uneori termenul „zile” stă în
paralel cu termenul pentru „ani” (Iov 10:5; 32:7; 36:11; Ps.
77:5; 90:9,10 etc.). „Ambele utilizări ne oferă un fundament
pentru acel tip de gândire. Acest fundament poate acoperi şi
aplicaţia acestei relaţii din literatura apocaliptică.”
9) În profeţiile judecăţii din Numeri 14 şi Ezechiel 4, Dumnezeu
foloseşte în mod deliberat principiul o zi pentru un an. „După
cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de
ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de
fi ecare zi şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna
de la voi” (Num. 14:34). Iar în parabola pusă în scenă de
martie 2011
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profeţie
Ezechiel, i s-a spus acestuia să stea culcat pe partea stângă
vreme de 390 de zile, iar pe partea dreaptă, vreme de 40 de
zile. „Îţi pun câte o zi pentru fi ecare an” (Ezechiel 4:6).
10) În Daniel 9:24-27, profeţia celor 70 de săptămâni şi-a
avut împlinirea în Domnul Hristos la o dată exactă, numai
dacă o interpretăm după principiul zi-an. Mulţi cercetători,
care în alte texte apocaliptice nu acceptă principiul zi-an,
recunosc că cele 70 de săptămâni sunt de fapt „săptămâni de
ani”, acoperind perioada dintre Imperiul Persan şi vremea lui
Hristos. Astfel, Daniel capitolul 9 constituie textul practic care
confi rmă validitatea principiului zi-an.
Referinţe la principiul zi-an apar şi în scrierile iudaice din
perioada intertestamentară. Cartea Jubileelor, de exemplu,
foloseşte cuvântul „săptămână” pentru a desemna şapte
ani. Aşa cum explică O.S. Wintermutee, „Fiecare perioadă
de şapte ani este exprimată printr-o săptămână de ani sau
săptămână.” Perioadele de timp şi datele în Cartea Jubileelor
deseori sunt exprimate în săptămâni care reprezintă şapte ani.

Studiu: Mâncarea de fast food îi strică la cap pe copii
Realitatea, 9 Februarie 2011

Studiul celor de la Universitatea din Bristol este primul care
face legătura între mâncarea de tip fast food şi un IQ mai
scăzut la copiii care o mănâncă în primii trei ani de viaţă,
cruciali în dezvoltarea creierului. A fost făcut pe 14.000 de
copii năcuţi în anii ‚90 şi arată că răul făcut creierului de
chipsuri, pizza, biscuiţi şi alte junk food-uri nu mai poate fi
înlăturat, chiar dacă dieta se îmbunătăţeşte.

Concluzie

Studiul nostru a arătat că avem suficiente motive să aplicăm
în continare principiul zi-an. Numai folosind acest principiu
vom găsi o însemnătate relevantă a profeţiei biblice. Doar aşa
vom înţelege că mesajul profetic ne implică şi pe noi şi nu
doar personaje trecute sau viitore. Aceasta ne va determina
să ne apropiem şi mai mult de Scripturi, să le căutăm înţelesul
şi să îi urmăm recomandările.
Studiul acesta a mai scos în evidenţă şi faptul că metoda de
interpretare istoricistă nu este o apariţie recentă pe scena
teologiei, ci stă pe o temelie biblică şi istorică solidă. A fost
folosită
de îngerul tălmăcitor în Daniel şi de scriitorii iudei, în perioada
intertestamentară. Până în secolul al XIX-lea a fost aplicată de
majoritatea comentatorilor Bibliei. În pofi da a ceea ce spun
unii, nu este deloc o metodă perimată, ci un principiu valid de
interpretare a profeţiilor apocaliptice.
JJGerhard Pfandl, director-asociat,
Institutul de Cercetări Biblice
Articol preluat din Curierul Adventist
a unui produs, deci semnificaţia de mesaj publicitar, în jurul
vârstei de patru ani.

Culcatul târziu şi trezitul devreme
pot cauza atacuri de cord
Realitatea, 10 Februarie 2011

Mai puţin de şase ore de somn pe noapte pot creşte riscul
producerii unui atac de cord, susţine un studiu.Oamenii de
ştiinţă spun că tendinţa modernă de a merge la culcare târziu,
după ce aţi finalizat lista cu ce trebuie să faceţi într-o zi poate
avea consecinţe serioase. Aveţi grijă să nu cădeţi în extrema
cealaltă! Şi cei care dorm prea mult pot face atac de cord.

Stresul ne afecteaza intreg organismul
Adevărul, 15 februarie

Copiii, victimele reclamelor ”gustoase”
Adevărul, 11 Februarie 2011

Până în jurul vârstei de 10-11 ani, cei mici nu pot identifica
alimentele „rele“, deci nu pot face alegeri sănătoase, potrivit
psihologilor. Obiceiurile alimentare ale copiilor sunt dictate de
cele din familie şi de mesajele publicitare până aproape de
vârsta adolescenţei. Mesajele publicitare influenţează opţiunile
alimentare ale unui copil într-o măsură mai mare decât pe cele
ale adulţilor. Acesta începe să distingă ideea de promovare
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Inima şi vasele de sânge, dar şi organele endocrine şi pielea
sunt ţinte ale surmenajului psihic. Nivelul crescut de hormoni ai
stresului în sânge, pe durate lungi, acţionează insidios asupra
organelor şi creşte mortalitatea prin boli cardiovasculare.
Persoanele care suferă de stres cronic au un risc mai mare
de a dezvolta sindrom metabolic şi, implicit, diabet zaharat de
tip II şi boli cardiovasculare, arată o serie de studii publicate în
„British Medical Journal”.
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Informaţii “pe surse”

În ultima perioadă observăm o activitate din ce în ce
mai susţinută a unor personaje dornice de a împărtăşi
informaţii “pe surse” pe diferite subiecte ce privesc
activitatea Bisericii sau a membrilor săi la nivel local şi
internaţional.
Deşi formele sau mesajele diferă de la regiune la regiune,
în general, mecanismul este acelaşi. Fie X a auzit de la
cineva care are un prieten care a auzit de la altcineva de
la Conferinţa Generală / Uniune / Conferinţă, fie X crede
că a descoperit anumite lucruri negative şi după ce le
îmbracă în stereotipurile şi prejudecăţile lui, asezonate
cu inadvertenţe sau exagerări, le oferă lumii fără a dori
o confirmare a acestora sau fără a-şi confrunta ideile cu
realitatea.
Trăind într-o societate coruptă cu fel de fel de interese
personale sau instituţionale, creştinii sunt îndemnaţi să
fie nu doar “nevinovaţi ca porumbeii”, ci, de asemenea,
“înţelepţi ca şerpii” (Matei 10:16). Este bine să realizăm
că nu tot ceea ce auzim la telefon, ce vedem la televizor
sau pe Internet, sau citim în publicaţii este adevărat. Ce ţi
se spune într-o conversaţie particulară poate fi adevărat
sau nu, inclusiv în mediul religios adventist.
Aceste informatii, transmise din om în om, „de la
gură la ureche” sau prin e-mail sub forma de SPAM,
numite generic şi zvonuri, sunt deseori utilizate de către
anumite persoane pentru crearea unei stări de teamă şi
nesiguranţă sau pentru dizolvarea credibilităţii anumitor
persoane sau instituţii.

5. Informaţia provine din sursele de informaţii sau
mass media adventiste recunoscute sau din partea
unor persoane dizidente care încearcă, într-un mod
acoperit, să producă pagube Bisericii?
6. Informaţia are ca scop întărirea încrederii sau
încurajează dezamăgirea ulterioară / suspiciunea şi
dezbinarea?
7. Are sens informatia pe care aţi primit-o? Unele
relatări sunt atât de ilogice, pline de falsuri sau
exagerate încât orice persoană rezonabilă ar trebui
să pună sub semnul îndoielii autenticitatea lor.
După ce ati realizat aceşti paşi pentru a avea siguranţa
autenticităţii: VERIFICAŢI INFORMAŢIILE! Acest lucru
nu este valabil doar în jurnalism.
Informează-te de la sursă:

Date de contact Directori de Comunicare:
Uniunea de Conferinţe:
Nelu Burcea, director department Comunicare
Mobil: 0742 106 221; Fax: 021 269 0340; E-mail:
neluburcea@adventist.ro
Conferinţa Banat
Narcis Ardelean
Tel: 0740 116 195; E-mail: narcis.ardelean@adventist.ro
Erik Csergezan
Tel: 0744 976 357; E-mail: erik.csergezan@adventist.ro

Întrebări utile în evaluarea credibilităţii unei
informaţii
Înainte de a răspândi informaţii (probabil din dorinţa
de a-i alerta şi pe alţi oameni de diferite pericole care îi
pândesc la tot pasul) adresaţi-vă câteva întrebări:
1. Este clar identificată sursa informaţiei?
2. Sursa afirmată este cu adevărat sursa informaţiei
sau cineva se foloseşte de numele acesteia?
3. Sursa este credibilă? Are un trecut verificabil şi
demn de încredere? Are motive personale în a
ataca o instituţie sau o persoană? (concedierea de
către instituţie, excluderea din Biserică, divergenţe
personale sau financiare pot fi motive pentru a
convinge o persoană că în timp ce joacă rolul de
binefăcător să urmeze de fapt şi o agendă ascunsă)
4. Informaţia poate fi verificată din mai multe surse
independente?
14
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cuvântul preşedintelui

Înţelepciunea prudenţei
“El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui
au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când
se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul
venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” Matei
24,3. Preocuparea apostolilor pentru viitor a stat peste
timp ca o dovadă a curiozităţii omeneşti. Generaţie
după generaţie au sorbit din aceeaşi cupă a dorinţei de
a cunoaşte lucrurile viitoare iar ispita de a forţa mâna
viitorului a bătut la uşa inimii atâtor căutători sinceri de
lumină. Sigur, a fost planul lui Dumnezeu de a oferii
copiilor Săi anumite repere ale drumului mântuirii, dar la
fel de sigur a fost şi interdicţia de a broda neînţelept pe
reperele descoperite.
“El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi
vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat
sub stăpânirea Sa” FA 1,7.
De ce vă spun toate astea? În ultimii ani, studiul pasionat
şi echilibrat al cărţilor profetice Daniel şi Apocalipsa,
precum şi aplicaţia înţeleaptă şi prudentă, pare a fi
înlocuit cu “veştile senzaţionale”. Acum vreo trei-patru
ani, de la apus (deşi lumina vina de la răsărit) venea o
ştire bombă: din surse sigure, decretul duminical se va
da la data de... Ca focul în mirişte vestea zboară, nimeni
nu se întreabă de ce oficial biserica noastră tace, iar
cei ce o fac dovedesc prin tăcerea acesteia apostazia
evidentă. Zarvă mare şi apoi evident veţi zice dezumflare.
Nici vorbă, data este schimbată, şi apoi iar schimbată şi
iar...Într-un final, profeţii ce o lansară, plecară capul în
nisip. Să fi învăţat lecţia ? Din nefericire, nu.
De ceva vreme circulă pe internet dar şi prin viu grai
o informaţie legată de solicitarea Vaticanului către
Conferinţa Generală privind renunţarea adventiştilor la
închinarea în Sabat şi trecerea la ziua întâi a săptămânii,
realizându-se în felul acesta unificarea creştinismului
în ce priveşte ziua de închinare. Tot în această ştire se
apreciază răspunsul negativ, categoric al preşedintelui
Ted Wilson precum şi programul de rugăciune din oră în
oră a bisericilor din lumea întreagă cu privire la această
chestiune. Nu în ultimul rând e anunţată o întâlnire de
urgenţă a conducătorilor Bisericii din întreaga lume pentru
a stabili paşii următori. Din nou “veste de senzaţie”. Şi
iarăşi oficial Biserica tace. Ciudat, de această dată chiar
s-ar putea mândri cu rămânerea în credinţă.
Iubiţilor, e trist că asistăm iar la o intoxicare probabil
voită. Conform spuselor Uniunii noastre avem de-a face
cu încă o minciună care, deşi are un «aspect pozitiv»
ne produce suficient rău, atat în interior dar mai ales în
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exterior. Informaţiile acestea cu siguranţă scapă şi în
afara cercului de discuţie al bisericii. Ce fel de imagine
si câtă credibilitate va mai avea Biserica Adventistă în
momentul în care aceste chestiuni vor fi dovedite şi din
partea cealalată ca fiind minciuni intenţionate? Biserica
are la momentul prezent, poate în premieră absolută, un
program special de redeşteptere religioasă, cu ceasuri
ale rugăciunii, cu zile de post, cu Sabate de consacrare,
cu studiu al Bibliei şi al Spiritului Profetic. De ce vestea
aceasta nu se împrăştie ca focul în mirişte? Asta chiar
nu e o veste senzaţională?
De regulă cei specializaţi în intoxicare aruncă bomba
şi lasă sarcina împrăştierii ei curioşilor nevinovaţi.
Şi când focul e în toi nimeni nu mai caută teroristul.
Sigur, tot timpul vor fi unii preocupaţi cu amăgirea, dar
Isus ne-a spus să nu ne lăsăm păcăliţi. Cum ar trebui
procedat în momentul în care intru în posesia unei “ştiri
senzaţionale”? În primul rând să manifestăm o prudenţă
înţeleaptă. Nu ar trebui să uităm niciodată că Biserica
Adventistă are un sistem de comunicare oficial destul
de bine pus la punct. Dacă ne întoarcem la ultimul
exemplu, o asemenea problemă ar fi fost comunicată
administraţiei Bisericii mondiale în cel mai scurt timp şi
de aici tot în mod oficial tuturor pastorilor şi slujbaşilor.
Tot oficial aceştia ar fi dus-o membrilor bisericilor locale.
Tăcerea Uniunii, a Conferinţei, a pastorilor, a Speranţei
TV, a RVS, putea însemna un motiv serios de prudenţă.
Senzaţionalul, oricât de senzaţional ar fi, nu trebuie să
orbească mintea, raţiunea.
Aşadar pentru viitor atunci când vor mai circula asemenea
informaţii, nu le vehiculaţi fără o consultare cu pastorul,
cu administraţia Conferinţei sau a Uniunii. Evident câtă
vreme o informaţie de acest gen ajunge la firul ierbii fără
vreun semnal din partea corpului pastoral, al Conferinţei
sau a Uniunii, aceasta dovedeşte din start un mare grad
de nesiguranţă ca să nu spun altceva.
În concluzie, avem toată convingerea că atunci când
asemenea provocări vor fi lansate, Biserica va avea
reacţia aşteptată de Dumnezeu conform cu descrierile
Spiritului Profetic. În acelaşi timp când se va întâmpla
un asemenea eveniment, fiţi siguri, Departamentul de
Comunicare al Bisericii Adventiste va fi prompt, chemând
întreaga Biserică la o atitudine pe măsură. Să rămână
până atunci, Înţeleapta Prudenţă.
JJMihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat

15

Proiectul unei şcoli generale la Macea

Să deschidem împreună prima şcoală generală
în Conferinţa Banat!
Lucrarea a pornit în urmă cu cinci ani, când s-a cumpărat o casă lângă clădirea bisericii adventiste
din Macea. S-a făcut proiectul, s-au primit avizele şi autorizarea din partea autorităţiilor locale, apoi
a urmat demolarea casei şi ridicarea noii clădiri.
Astăzi construcţia este aproape de finalizare şi pentru aceasta este nevoie de 60.000 Euro, din care
aproximativ 25% există. Credem că aşa cum Dumnezeu ne-a ajutat până aici, va inspira pe poporul
Său pentru a face un ultim efort pentru deschiderea şcolii generale şi a grădiniţei de la Macea în data
de 12 septembrie 2011.
Doreşti să-ţi aduci contribuţia ta la finalizarea acestui obiectiv? Contactează-ne telefonic la unul din
telefoanele: 0257278240; 0754095332; 0744646123 sau 0740116192.
Începând cu data de 1 martie 2011 se fac înscrieri atât pentru şcoala generală cât şi pentru grădiniţă
la telefonul: 0766208521. Programul este normal cuplat cu after school.
Înscrierile se fac pentru clasa I la şcoală şi pentru grupa mare şi mijlocie la grădiniţă.
Cine se poate înscrie? Copii din familiile adventiste şi copii din alte familii care acceptă şi doresc să
dea o educaţie adventistă copiilor lor.
Din ce localităţi? Având în vedere că programul este până la ora 17,00, în principiu din oricare din
localităţile de la care se ajunge relativ uşor. Printr-o bună înţelegere şi organizare a transportului, pot
veni copii din Sânmartin, Macea, Curtici, Şofronea, Arad, Sântana, Şimand, Chişineu Criş, Socodor, şi
altele.
Atât şcoala cât şi grădiniţa, pe lângă conceptul de educaţie adventist, pot oferi, la înţelegere cu
părinţii, diferite module suplimentare cum ar fi: lb. engleză, franceză, muzică, arte plastice, ştiinţele
naturii, gimnastică, etc.

