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Îţi pasă?
La devoţionalul ce preceda o întâlnire la care urma să
discutăm despre proiectul „Misiune în marile oraşe”,
colegul nostru, pastorul Teofil Brînzan, ne-a propus să ne
gândim la misiunea lui Iona în marele oraş Ninive.
Cartea lui Iona e plină de anormalităţi. Pentru unii peştele
care-l „găzduieşte” pe profet, pentru alţii o cetate întreagă
care se pocăieşte, pentru mine acest slujitor al lui
Dumnezeu care nu manifestă nici o fărâmă de simpatie faţă
de cei sortiţi pieirii...
Mi-am adus aminte de Luca 10, unde Isus vorbeşte
despre un străin care a arătat că îi pasă pansând, în timp
ce „neprihăniţii” şi-au arătat nepăsarea pasând nevoia
altcuiva.
Sunt şi eu un Iona modern? Eşti şi tu? Ne pasă de vecinii
noştri din Timişoara, Oradea, Arad, Deva sau Reşiţa? Dacă
da, adevărata provocare a următorilor ani va fi să le arătăm
acest lucru...

JJErik Csergezán, pastor

anunturi

Data

Eveniment

Vizite pastorale
pe luna aprilie 2012:

Locaţie

MAI
3 - 6 Olimpiada de Religie – faza naţională
5 Sabat de consacrare pentru programul “Misiune
in marile oraşe”
5 Reuniune muzicală a formaţiilor vocale din
Conferinţa Banat
6 Întâlnirea slujbaşilor din Conferinţa Banat
9 - 12 Congres Naţional de Misiune
20 Camporee de licurici
27 Camporee de exploratori

Arad “Salem”
Arad “Salem”
Stupini
Şiria, judeţul Arad
Covăsînţ, judeţul Arad

IUNIE

9 Ziua botezului mondial
29 iun. - 1 iul. Convenţia Misiunii Femeii

Data

CONFERINŢA BANAT

Oraviţa: Oraviţa, Brădişorul
de Jos, Moldova Veche
Grupa: Vărădia, Ciudanoviţa.
7 – 13 Deva: Deva, Orăştie, Simeria,
mai
Simeria Veche, Brad.
14 – 20
Hunedoara: Hunedoara,
mai
Chitid, Haţeg.
Ponor: Ponor, Pui, Ohaba
21 – 27
de sub Piatră, Sălaşu de Jos,
mai
Livadia
30 apr.
– 6 mai

28 mai Bărăşti: Bărăşti, Bobâlna, Folt,
– 3 iun.
Ciopeia, Rapolt
4 – 10
iun.

Petroşani: Petroşani, Lupeni,
Petrila. Grupa: Vulcan

Săvîrşin

Uniunea RomânĂ

DIVIZIUNEA
EURO-AFRICA

Departamentul Slujirea
copilului

Uniunea Germania
de Sud (UGS)

Departamentul Şcoala de
Sabat/Lucrarea personală

Conferinţa BelgiaLuxemburg (UFB)
Conferinţa CentralBerlineză (UGN)

Departamentul Grupuri
etnice

Conferinţa Slovacă
(UCS)

Liceul Teologic Craiova

Conferinţa elvenţială
Franco-Italiană (UE)

Centrul de sănătate Podiş

Evangheliştii laici

Conferinţa Hansa
(UGN)

Mihai Maur: Covăsânţ,
Oradea B “Eden”, Oradea
A “Maranatha”, Ghioroc,
Pogăneşti, Timişoara I
”Maranatha”, Arad IV
“Agape”, Arad II ”Micălaca”,
Arad III ”Salem”.
Pavel Memete: Israel,
Oradea A “Maranatha”,
Oradea B “Eden”,, Timisoara
IV “Dynamis”, Timisoara
III “Speranta”, Timisoara
II “Betania”, Timisoara I
“Maranatha”, Arad III “Salem”.
Ionel Soponariu: Timisoara
II “Betania”, Şepreuş, Sintea
Mare, Valea lui Mihai,
Galoşpetreu, Diosig II, Oradea
B, Săcălaz, Sânandrei,
Timisoara IV “Dynamis”,
Timisoara I “Maranatha”.
Narcis Ardelean:
Timisoara II “Betania”,
Petroşani, Săvârşin, Arad
IV “Agape”, Arad I “Betel”,
Arad III “Salem”.
Ioan Stinghe : Arad IV
“Agape”, Cuvin, Săvârşin.
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: banat@adventist.ro;

Tabere de vară Licu şi Explo 2012

Dragi copii, licurici şi exploratori, este perioada înscrierilor pentru taberele de vară ale acestui an!
• Tabăra pentru licurici: Nadăş, 22 – 29 iulie, preţ 200 RON. După 30 iunie se adaugă o
penalizare de 20 RON.
• Tabăra pentru exploratori: Nadăş, 29 iulie – 5 august, preţ 220 RON. După 7 iulie se adaugă
o penalizare de 20 RON.
Cum preţul alimentelor a explodat în ultima perioadă am căutat să calculăm un preţ minim
dincolo de care nu putem să coborâm! Preţul taberelor nu include cheltuieli legate de cazare şi
alte consumabile!
Nu vă putem primi în tabere fără fişa de înscriere completată de părinţi şi fără adeverinţa de la
medicul de familie. Copiii alergici la alimente sau medicamente să informeze însoţitorul de grup!
Dată fiind epidemia de căpuşe de anul acesta este de dorit să vă aduceţi creme de protecţie!
Camerele se vor ocupa în ordinea înscrierii! Se socotesc înscrise persoanele care achită
contravaloarea taberei la coordonatorii de zonă sau la department, la conferinţă.
Înscrierile se fac de preferat la coordonatorii de zonă sau, dacă nu la aceştia, la Otilia Ardelean
(0746501169).
JJOtilia Ardelean, Asistent director departament Tineret
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Director Dep. Comunicare
Narcis Ardelean
narcis.ardelean@adventist.ro

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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RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONFERINŢEI BANAT
CU OCAZIA COMITETULUI EXECUTIV DE BILANŢ - APRILIE 2012
Astăzi ne aplecăm asupra rezultatelor muncii noastre în ogorul
lui Dumnezeu, asupra rezultatelor muncii Duhului Sfânt în
caracterelor noastre şi asta într-o vreme specială cum este
“sfârşitul vremii sfârşitului”. Privind retrospectiv peste tot ce
a însemnat viaţa Bisericii în 2011, cu toată responsabilitatea
putem vorbi de amar şi dulce, de neîmplinire şi biruinţă.
Mai întâi amarul, neîmplinirea că nu am fost şi încă nu suntem
ceea ce ar trebui să fim în aceste secunde finale ale mântuirii.
“Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de
oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu,...” ( 2Pet
3:11,12). Mai mereu Israelul lui Dumnezeu a părut copleşit
de ideea faptelor uitând că cerul e preocupat în primul rând
de inimi, de caractere. Cât de repede a scăpat din vedere
Biserica primară acest deziderat se vede din apelul fierbinte
pe care apostolul Petru îl face în textul citat. Cu amărăciune
recunoaştem destule deficienţe de caracter de la cel mai mic
până la cel mai mare şi în poporul lui Dumnezeu de astăzi.
Cu mintea noastră recunoaştem nevoia fundamentală de
transformare lăuntrică şi importanţa vitală a unei relaţii cu
Dumnezeu vii şi autentice. „Redeşteptarea şi reforma pentru
misiune” a fost în centrul atenţie noastre tot anul 2011, şi nu
putem trece uşor peste acele ocazii înălţătoare trăite în întâlnirile
conducătorilor Bisericii, a pastorilor sau a prezbiterilor. Au
fost zile când am văzut ce bine e să fim altfel, ce vibrant e
să trăim la înălţimea aşteptărilor divine dar... Cu tristeţe
spunem azi că n-am reuşit să transformăm acele ocazii într-o
constantă a vieţii. Şi prea puţin s-a transmis mai departe din
acest ton Bisericii. Roada Duhului Sfânt, în culori de dragoste
şi bucurie, de pace şi îndelungă răbdare, de bunătate şi facere
de bine, de credincioşie, blândeţe sau înfrânare a poftelor încă
se lasă căutată printre membri şi slujbaşi, prezbiteri, pastori
şi administratori. Cauzele... dintotdeauna aceleaşi: calitatea
studiului şi calitatea rugăciunii. Timpul de calitate pentru
părtăşia cu Domnul, ne-a fost furat tuturor, membrilor şi
pastorilor , în schimb oferindu-ni-se materialism, secularism,
senzualism, şi alte „isme” cu iz de moarte. Un vrăşmaş a
făcut asta! Rămânem cu speranţa că „fecioarele adormite”
se vor trezi din lâncezeala spirituală, că inimi după inimi vor
fi impresionate de şoapta duioasă a Duhului, că noi poporul
aşteptător nu vom întrista pe Duhul Sfânt ci vom deveni
oamenii pe care îi vrea Dumnezeu pentru această vreme.
Apoi ne încearcă şi nemulţumirea că n-am făcut tot ceea
ce puteam să facem, că nu ne-am ridicat la înălţimea
fiecărei clipe a acestui preţios timp, că n-am reuşit să dăm
întotdeauna cel mai clar sunet de trâmbiţă şi să formăm în
popor mentalitatea “gata, echipat pentru ultima bătălie a
Planului de Mântuire”. Privind la nevoile din jur, la sărăcie şi
suferinţă, la deşertăciune şi fărădelege, simţim amarul atâtor
ocazii ce puteau fi transformate în tot atâtea binecuvântări, …
şi n-au fost.
Info banat mai 2012

Cu amăraciune privim de mulţi ani la neputinţa de a creşte
numeric. Pragul de 7000 de membri pare de netrecut şi
dacă ne gândim că fenomenul îmbătrânirii Bisericii e tot mai
pronunţat, suntem tot mai stresaţi. Numărul intrărilor e tot
mai mic şi parcă nu mai găsim resurse pentru creştere. Ce
paradox trăim încă, alergăm după câte un suflet peste ţări
şi mări şi facem atât de puţin la nivel local, pentru propriii
copii şi tineri. Efortul deosebit al Departamentului de Tineret
poate fi zadarnic dacă nu se schimbă mentalitatea de acasă,
a părinţilor, a slujbaşilor, a pastorilor. Şi fără copii şi tinerii
noştri ce viitor vom avea? Ne doare când ne gândim ce fel
de oameni, de părinţi sau slujitori ar fi trebuit să fim, şi nici în
2011 nu am fost! La ceas de bilanţ avem motive să plângem.
Cât despre Domnul, cu aceeaşi ochi înlăcrimaţi am putut
observa în fiecare zi a acestui mandat că „Bunătăţile
Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu Sunt la capăt, ci
se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât
de mare!”(Plângeri 3:22,23). “Rodul muncii sufletului lui
Isus”, precum şi intensa acţiune a Duhului Sfânt în această
Biserică a Banatului încă nedesăvârşită, ar fi nedrept să fie
trecute cu vederea. Şi-n 2011 am putut descoperi la fiecare
pas că această Biserică slabă şi neputincioasă a fost şi este
obiectul dragostei supreme a lui Dumnezeu. „Orice ni se dă
bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la
Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de
mutare.” ( Iac 1:17)
Printre nenumărate dovezi de iubire, amintim doar câteva: zile
de post, rugăciune şi consacrare pentru pastori şi prezbiteri,
167 de noi suflete adăugate corpului Bisericii, naşterea Bisericii
din penitenciar, reînsufleţirea lucrării pentru copii, reţeaua de
10 librării Sola Scriptura, prima Şcoală a Conferinţei Banat, 4
noi biserici inaugurate, o imagine bună a Bisericii în societate
şi sprijin financiar considerabil din partea administraţiilor
locale, precum şi o stare financiară a conferinţei, în echilibru,
în ciuda crizei economice fără sfârşit. Cu respect şi umilinţă
rapoartele ce vor fi prezentate dezvăluie nu reuşite omeneşti
ci dovezi de iubire şi har.
Fără a fi un raport exaustiv, am trecut în revistă o parte din ce
se poate vedea şi măsura. Nimic din ce s-a realizat nu ni se
cuvine. Au fost doar „ binefacerile Lui”. Şi pentru aceasta I se
cuvine toată lauda sufletelor noastre. Absolut toate nereuşitele
ni se datorează doar nouă, şi slabei noastre credinţe. Să fim
iertaţi pentru asta! Aşa slabi şi gata de prăbuşire, ştim totuşi
că suntem obiectul suprem al dragostei Lui. Sub ocrotirea
Atotputernicului vrem să ne aşezăm noi, biserica, şi lucrarea
la care am fost chemaţi.
JJMihai Maur, preşedinte Conferinţa Banat
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RAPOARTELE SECRETARULUI ŞI TREZORIERULUI LA CO
SECRETARIAT

I. MEMBRI

În primul tabel se prezintă situaţia membrilor pe parcursul anului trecut.
Conferinţă Biserici
Banat

Grupe

114

40

Tabel nr. 1 – Statistică membri/2011
Total membri
INTRĂRI
Botez
Vot Transfer Transfer
început an
6.901
153
14
180
187

IEŞIRI
Ajustări Total membri
Deces Excludere
+/sfârşit an
118
68
-47
6.828

Aşa cum se poate observa, la începutul anului 2011 Conferinţa Banat număra 6.901 membri, iar la sfârşitul anului, 6.828
membri, cu 73 mai puţini. Pentru a cunoaşte dinamica membrilor în anul 2011 se prezintă tabelul de mai jos.
Tabel nr.2–Rată pierderi/creştere/2011
Botez si mărturie
Nr.bot.
Nr.excl.
Rată pierderi
Conferinţa
Excludere
de credinţă
/100 membri
/100 membri
bot./excl. %
Banat
167
2,4
68
1
41

Decese
118

Decese
Creştere
Rată
/100 membri netă creştere %
1,7
- 73
- 1,06

Dacă raportăm numărul de botezuri la numărul total de membri, se observă faptul că la un număr de 41 de membri a avut loc
un botez, în timp ce în anul 2002 raportul era de 20/1.
Nr. total membri
Botezuri si mărt. credinţă
Excluderi
Rată pierderi%
Crestere
Rată creştere%
Conferinţă
Banat

2002
7.017
356
98
27 %
+15
+0,21

Tabel nr. 3 – Tabel comparativ 2002-2011
2003
2004
2005
2006
2007
6.944
6.883
6.907
6.898
6.977
175
252
227
208
274
82
83
53
85
71
47 %
33 %
23 %
41 %
26 %
-73
-58
+24
-9
+79
-1,05
-0,88
+0,34
-0,13
+1,13

2008
6.949
190
73
38 %
-28
-0,40

2009
6.894
188
88
47 %
-55
-0,79

Tabel nr. 4 – Pondere membri funcţie de vârstă/2011
Nr. membri
Membri <20 ani
%
Membri >65 ani
6.828
143
2,1
2.223

2010
6.901
215
73
34 %
+7
+0,11

2011
6.828
167
68
41 %
-73
-1,06

%
32,5

Cea mai mare parte a membrilor bisericii o reprezintă femeile 4.043 (adică 59,2 %), bărbaţii fiind 2.785 (adică 40,8 %).
În privinţa naţionalităţii – 84,1 % sunt români (5.751 membri), - 8 % maghiari (543), - 4,8% roomi (318), - 2 % ucrainieni (137),
- 0,5 % sârbi (35), - 0,6 % alte nationalităţi (44).

II. BISERICI LOCALE
Conferinţa Banat

15 membri
15

Tabel nr. 5 – Biserici locale/2011
16-50 membri 51-200 membri
> 200 membri
60
33
6

Urban
40

Rural
74

65 % din numărul bisericilor din conferinţa noastră se găsesc în mediul rural, iar 35 % sunt în mediul urban. 66 % din biserici au
sub 50 de membri, iar 34 % peste 50 de membri.
În Conferinţa Banat unui adventist îi revin 368 de persoane neadventiste. În judeţul Arad avem 140 de persoane neadventiste la
un adventist, Timiş - 457, Bihor – 610, Hunedoara – 639, şi Caraş Severin – 835.

III. PERSONAL

La sfârşitul anului 2011 în Conferinţa Banat slujeau 42 de pastori. În anul 2011 au fost întăriţi prin binecuvântare pastorii: Daniel
Dumitriu, Ciprian Pantoş, Costel Trandafir şi Daniel Bota.

CONCLUZII
•
•

Numărul membrilor este în scădere
32,5% din membrii conferinţei au peste 65 de ani si numai 2,1 % sub 20 de ani, şi daca adăugam si cei 38% între 41 şi
65 de ani, rezultă că peste 70 % din membrii bisericii au peste 41 de ani! Dacă nu se întâmpla ceva şi încă mai suntem pe
pământ, în următorii 10 ani vom avea o scădere drastică.
• 65% din bisericile noastre se găsesc în zonele rurale în timp ce aproximativ 60% din populaţia celor cinci judeţe locuiesc în
zone urbane. Proiectul ”Misiune în marile oraşe” ar putea să echilibreze în perioada următoare situaţia.
Inspiraţia ne reaminteşte că în ciuda realităţii descurajatoare, există speranţă: „Cu toate că urmaşii lui Hristos se află într-o stare
deplorabilă, ei nu sunt încă în situaţia fără speranţă a fecioarelor neînţelepte… Mai există o şansă ca situaţia lor să se schimbe,
iar solia către Laodicea este plină de încurajare. Biserica adormită poate încă să cumpere aurul credinţei şi al dragostei şi să
dobândească haina neprihănirii Domnului Hristos.” (Review and Herald, 28 august 1894).
JJPavel Memete, secretar
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OMITETUL EXECUTIV DE BILANŢ AL CONFERINŢEI BANAT
TREZORERIE
În ciuda crizei, anul 2011 este unul în care avem o revenire, intrările prin zecime crescând cu 2 procente peste anul 2010. În
proiectele de la Groşeni şi Nadăş s-a înaintat semnificativ, şi s-a terminat localul şcolii de la Macea. Ne-am putut permite aceste
lucrări pe baza unor rezerve pe care le aveam, dar care sunt pe terminate acum.

A. Intrări zecimi

Iată situaţia pe ultimii cinci ani cu privire la zecime:
An/indicator
Zecime
Creştere absolută
Creştere %
Creştere actualizată %
Media/membru/an
Media/membru/lună

2007
4.232.702
883.781
126,4
119,5
610
50,9

2008
5.445.066
1.212.364
128,64
118,5
780
65

2009
5.707.112
262.046
104,81
99,84
828
69

2010
2011
5.436.869 5.548.405
-270.246 111.536
95,26
102.05
87,68
98.85
789
813
66
68

La nivelul întregii Uniuni,
Conferinţa Banat este la mijlocul
clasamentului, deoarece sunt încă
două Conferinţe care au înregistrat
pierderi faţă de anul 2010.

B. Intrări daruri
Darul
Şcoala de Sabat
Dar de mulţumire
Săptămâna de rugăciune
Extinderea misiunii
Radio TV Mondial
ADRA
Libertate rel.
Sabatul al 13-lea
Săptămâna de rug a Tin.
Educaţie
Dar Centrul Media

Suma 2007
202.597
56.815
17.433
526
6.190
11.410
6.566
14.063
6.397
6.735
34.272

Suma 2008 Suma 2009 Suma 2010
238.571
252.849
259.959
70.929
73.632
78.602
22.019
17.623
19.278
7.884
11.251
10.411
8.223
10.043
11.218
30.845
13.875
24.112
7.740
8.430
7.807
19.225
23.523
23.041
8.213
8.944
8.982
7.927
9.707
17.638
58.559
25.251,15
29.428

Suma 2011
265.244
72.712
19.655
10.510
10.430
14.138
9.037
22.827
9.921
11.188
34.885

Darul Şcolii de Sabat a
continuat să crească.
Raportat la numărul de
membri, avem o medie
de 3,21roni/membru/
lună şi 0,80 lei/Sabat.

C. Alte venituri

Conferinţa a beneficiat de 478.831 lei din donaţii şi sponsorizări, 76.309 lei din dobânzi la depozite şi fonduri de investiţii,
275.500 lei de la Ministerul Culturii şi Cultelor, Consilii şi Primării.

D. Cheltuieli
Cheltuieli de personal
Cheltuieli administrative generale
Cheltuieli departamente
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
Contribuţii din zecime
Total cheltuieli de exploatare

2.915.651
329.535
1.004.515
118.242
416.130
4.784.073

Cheltuielile de personal raportate la intrările prin zecime
sunt de 52,5 % peste indicatorul de 50% cât ar fi ideal. Sola
Scriptura prin deschiderea de librării în 10 oraşe, unde s-a
cumpărat mobilier şi echipamentul necesar, a ajuns pe
primul loc la cheltuielile departamentale.

E. Construcţii

Anul trecut s-au inaugurat casele de rugăciune de la Bethausen, Sinersig, Botfei şi Şcoala de la Macea şi s-au renovat cele din
Macea şi Sacoşu Turcesc. Sunt în finisări şi vor fi inaugurate în 2012 cele de la: Valea Lui Mihai (BH), Galoşpetreu (BH), Haţeg
(HD), Arad V, posibil şi Berechiu şi Apateu. Continuă lucrările la Diosig I (BH),Sântana (AR), Sintea Mare (AR), Moldova Nouă
(CS), Darova (TM). Vor începe lucrări la Speranţa Timişoara, Bărăşti Haţegului (HD), Recaş (TM), şi Livadia (HD).
Se simte nevoia de biserici în staţiuni balneare (Buziaş, Herculane, Moneasa), unde să se poarte de grijă atât membrilor cât mai
ales celor care sunt în tratament şi au timp liber în care se pot preocupa şi de suflet.
În 2012 se va continua modernizarea Centrului de Tineret de la Nadăş prin construirea unei săli de mese. La Groşeni s-a
construit prima clădire de dormitoare şi s-a turnat fundaţia şi structura de rezistenţă la parter şi etajul unu la corpul central. Încă
avem probleme cu obţinerea autorizaţiei de construcţie.

F. Concluzie
1.
2.
3.
4.
5.

În condiţii de criză economică, 2011 a adus o stabilizare.
Cheltuielile cu privire la personal sunt destul de ridicate.
Trebuie să fim atenţi în ce priveşte deschiderea a noi şantiere.
Trebuie să evaluăm proiectele aşa încât să rămână cele care sunt necesare şi cu efecte benefice pentru lucrare.
Pornirea unor proiecte mari precum cel al unui liceu sau centru de sănătate să beneficieze de o largă aprobare şi angajament
din partea membrilor bisericii, deoarece acestea presupun cheltuieli foarte mari pe termen lung.
La sfârşitul acestui raport nu pot decât să adresez cuvinte de recunoştinţă lui Dumnezeu pentru dovezile nenumărate ale
dragostei Sale.
JJIonel Soponariu, trezorier
Info banat mai 2012
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ştiri din Conferinţa Banat
UN TATĂ BOTEZAT DE FIUL LUI

În data de 14 aprilie 2012, în biserica din Caransebeş a avut
loc o sărbătoare unică în cadrul căreia şase persoane au
încheiat legământ cu Dumnezeu, iar o persoană a fost primită
prin mărturisire de credinţă.

Printre aceşti candidaţi care s-au hotărât pentru botez a fost şi
tatăl pastorului local Costel Trandafir, pe nume Petre Trandafir.
După o lungă perioadă de slujire în consiliul bisericii ortodoxe
şi de prejudecată faţă de credinţa fiul său, a ales o altă cale,
mărturisind că s-a convins de tot adevărul.

Mulţi dintre cunoscuţii fratelui nostru au fost uimiţi de
experienţa aceasta. O doamnă ortodoxă ucraineană a spus:
„Cu adevărat, asta este lucrarea lui Dumnezeu!” Valeria
Colojoară, cântăreaţă de muzică populară, a declarat:
„Dumnezeu este cel care schimbă inimile oamenilor, el l-a
schimbat şi pe tatăl acestui fiu, aşa cum l-a schimbat în
trecut pe Saul din Tars.” Altcineva, un inginer spunea: „Cel
mai frumos cadou din partea lui Dumnezeu este acesta, ca la
primul botez al pastorului să se boteze chiar tatăl lui.”
Dumnezeu să fie lăudat pentru acest eveniment minunat!
JJCostel Trandafir, pastor

Convenţia instructorilor de licurici şi exploratori

Săvârşinul a fost şi în această primăvară gazda Convenţiei
instructorilor de licurici şi exploratori. Instructori din toate judeţele
Conferinţei au participat la această ocazie de părtăşie, instruire
şi planificare organizată de către Departamentul de tineret.
Subiectele spirituale s-au învârtit în jurul lui Ilie, personajul
desemnat ca temă pentru camporeele şi taberele din acest
an. Scena cu văduva din Sarepta a pregătit momentul
emoţionant al învestirii a 10 noi instructori licu şi explo, care,
asemenea văduvei, au adus tot ce au înaintea Lui Dumnezeu.
Angajamentul rostit de ei de a-i conduce pe copii şi tineri pe
calea către Cer ne-a bucurat pe toţi cei prezenţi şi vrem să le
urăm din nou un bun venit în echipă!
Convenţia acesta a fost una specială pentru că ne-am putut
bucura de prezenţa lui Ovidiu Pascu, director asistent în
Departamentul de tineret, Conferinţa Muntenia, şi Edmond
Fulop care îndeplineşte aceeaşi slujbă în cadrul Conferinţei
Transilvania Sud. Pe lângă discuţiile şi schimbul de experienţă
ce l-am avut, cei doi au susţinut câteva specializări gustate
de toţi instructorii: vreme, ceasuri cu noduri, gravură, stringart, campare. Seminariile de leadership şi spiritualitate au
completat nevoia de instruire a participanţilor.
Am avut parte şi de o sesiune de planificări unde am pus la
punct detalii despre camporeea Licu din 20 mai de la Şiria
şi camporeea Explo din 27 mai de la Covăsînţ. Dragi părinţi,
faceţi-le o bucurile copiilor voştri şi trimiteţi-i în camporee.
Şi dacă vreţi să aveţi parte de o duminică agitată, jucăuşă,
spirituală şi deosebit de frumoasă, vă aşteptăm împreună cu ei!
JJOvidiu Pescar, Coordonator de zonă Timiş
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tineret
Ellen White în dialog cu tinerii

(Sfaturi pentru biserică,
cap. 35: Apel către tineri, pp. 184-188)
– În mâinile cui este viitorul tinerilor din biserică?
"Dragi prieteni tineri, ceea ce semănaţi aceea veţi culege.
Acum este timpul semănatului pentru voi. Cum va fi secerişul
vostru? Ce semănaţi voi acum? Fiecare cuvânt pe care îl
rostiţi, fiecare faptă pe care o faceţi, este o sămânţă care va
aduce roade bune sau rele şi va aduce fie bucurie, fie întristare
celui care a semănat-o. După cum este sămânţa semănată,
aşa va fi şi recolta. Dumnezeu v-a dat o mare lumină şi multe
privilegii. După ce v-a fost dată această lumină, după ce v-au
fost prezentate cu claritate pericolele care vă stau în faţă,
răspunderea trece asupra voastră. Felul cum trataţi lumina pe
care v-o dă Dumnezeu va îndrepta acul indicator spre fericire
sau necaz. Voi înşivă vă hotărâţi soarta.”

atât de grea, iar viaţa lumească atât de uşoară. Facultăţile
au fost cultivate astfel încât să-şi exercite puterea în acea
direcţie. În viaţa religioasă, a existat un consimţământ pentru
adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu o ilustrare
practică a acestora în viaţă.
Cultivarea gândurilor religioase şi a simţămintelor devoţionale
nu este introdusă în educaţie. Acestea ar trebui să influenţeze
şi să ne controleze întreaga fiinţă. Lipseşte obiceiul de a face
bine. Sunt fapte spasmodice în condiţii favorabile, însă a
gândi în mod natural şi cu dragă inimă la lucrurile divine nu
constituie principiul călăuzitor al minţii.
Mintea trebuie educată şi disciplinată să iubească curăţia.
Trebuie încurajată dragostea pentru lucrurile spirituale;
da, trebuie încurajată, dacă vreţi să creşteţi în har şi în
cunoaşterea adevărului. Dorinţele după bunătate şi adevărata
evlavie sunt bune atâta timp cât ne pun în mişcare; însă dacă
vă opriţi aici, ele nu valorează nimic. Planurile bune sunt
bune, însă, ele se vor dovedi fără nici o valoare, dacă nu sunt
aduse la îndeplinire cu hotărâre.”

– Din ce cauză religia are un loc secundar în viaţa tinerilor?
Cum se poate corecta această situaţie?
”De ce oare religia ocupă atât de puţin din atenţia noastră,
în timp ce lumea are putere asupra creierului, oaselor şi
muşchilor? Din cauză că întreaga forţă a fiinţei noastre este
aplecată într-o direcţie greşită. Noi ne-am învăţat să ne
angajăm cu seriozitate şi putere în treburile lumeşti, până
ce mintea face cu uşurinţă această întorsătură. Acesta este
motivul pentru care creştinii socotesc că viaţa religioasă este

– Când, unde şi cum se poate obţine caracterul care să ne
califice pentru cer?
”Nu te amăgi. Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Nimic în
afară de sfinţenie nu te poate pregăti pentru cer. Dacă este
sinceră, numai evlavia practică este cea care îţi poate da un
caracter curat, înalt şi să te facă în stare să intri în prezenţa
lui Dumnezeu, care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi
apropia. Caracterul ceresc trebuie dobândit pe pământ, căci,
dacă nu se obţine aici, nu se poate obţine niciodată. Atunci,
începe de îndată. Nu te amăgi că va veni un timp când vei
putea face eforturi serioase mai uşor decât acum. Fiecare
zi sporeşte îndepărtarea ta de Dumnezeu. Pregăteşte-te
pentru veşnicie cu un asemenea zel pe care nu lai manifestat
până acum. Educă-ţi mintea să-i placă Biblia, adunările de
rugăciune, ora de meditaţie, şi, mai presus de toate, ora când
sufletul este în comuniune cu Dumnezeu. Caută să gândeşti
ca în ceruri, dacă doreşti să te uneşti cu corul ceresc în
locuinţele de sus.”

Meditaţia îmbunătăţeşte abilitatea creierului uman
de a lua decizii precum şi concentrarea

sarcini mentale întăresc conexiunile dintre celulele creierului.
Curiozitatea sporeşte ascuţimea minţii. Mult succes!

Unii cred că a ne lua timp să medităm este o datorie, că
trebuie să împlinim această aşteptare a lui Dumnezeu . Că Lui
îi face plăcere să ne mai gîndim şi la El. Pentru noi însă e mai
greu, suntem mereu grăbiţi şi ocupaţi. Cercetătorii însă spun
că realitatea este exact invers. În timpul de meditaţie părţile
creierului care-i ajută pe oameni să se concentreze şi să ia
decizii devin mai active. Cine nu are acest exerciţiu trebuie să
depună un efort mult mai mare când împrejurările îi obligă să
gândească, să decidă şi să acţioneze. Cei care abia învaţă să
mediteze, nu se pot focusa aşa de usor ca cei experimentaţi,
sunt nepregătiţi şi ocaziile trec pe lângă ei. Cu cât folosiţi
mai mult creierul cu atât devine mai puternic. Pentru a avea
un creier puternic este nevoie de exerciţii, citire, memorare,
meditaţie. Învăţarea unor abilităţi noi sau execuţia unor
Info banat mai 2012

Tabără de muzică
În perioada 5 -11 august 2012 va avea loc a doua ediţie a
Taberei de Muzică de la Săvârşin. Sunt aşteptaţi copii şi tineri
care au înclinaţii muzicale, doritori de a cânta şi a-şi dezvolta
abilităţile muzicale.
Programul taberei este împărţit în două: dimineaţă vor fi
ateliere - canto, pian, blokflaut, chitară, dirijat; iar dupăamiază se va lucra într-un ansamblu vocal-instrumental. La
sfârşitul taberei participanţii vor susţine un concert.
Costul pentru cazare şi masă este de 200 lei.
Înscrierile se fac la pastorul Cristian Toma (tel. 0746387463)
până în 30 iunie 2012.
JJPagină pregătită de
Dragoş Muşat, pastor de tineret – jud. Hunedoara
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Bible Bowl – ediţia a doua
Duminică, 29 aprilie 2012, a avut loc la Arad cea de-a
doua ediţie a concursului de cunoştinţe biblice promovat
de depatamentul de tineret, Bible Bowl. Preluat din sitemul
de lucru nord-american, unde este evenimentul de vârf
al fiecărui an, Bible Bowl este un concurs biblic derulat
între echipe, care încurajează colaborarea şi dezvoltarea
spiritului de echipă, dincolo, desigur, de dobândirea de
cunoştinţe biblice.
În prima parte a zilei, concurenţii, au format 23 de echipe
(în mod obişnuit sunt patru oameni într-o echipă dar au
fost acceptate şi echipe formate din numai trei persoane)
şi au răspuns întrebărilor biblice, au scris din memorie
pasaje biblice şi cântece de tineret şi au încercat să
răspundă unor întrebări din capitolele Spiritului Profetic
propuse pentru studiu. Cum anul 2012 este pentru
departamentul de tineret din conferinţa noastră ”anul
Ilie” cele mai multe întrebări au vizat viaţa şi lucrarea
profetului. Un element inedit şi provocator totodată a fost
faptul că, excepţie făcând licuricii, corectarea a presupus
depunctare pentru răspunsurile greşite!
După finalizarea părţii de concurs biblic, cei mai mulţi
dintre participant s-au angrenat în ”Treasure Hunt”,
o activitate dinamică şi distractivă. Fiecare echipă a
primit un plic în care erau descrise cerinţele legate de
descoperirea a zece obiective din oraş. În unele dintre
aceste locaţii participanţii au trebuit să susţină teste de
logică, de cultură generală sau de cunoştinţe biblice.
Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât timpul alocat
a fost unul limitat şi distanţa de acoperit una destul de
mare! Cu toate acestea cele mai multe grupe au reuşit să
bifeze opt sau nouă dintre cele zece obiective, o grupă
reuşind chiar să ajungă la toate aceste obiective! În plus,
în cursul deplasării, copiii, adolescenţii şi tinerii implicaţi
au oferit trecătorilor întâlniţi în drumul lor un număr total
de 320 de cărţi ”Destinul planetei”, ediţia redusă a cărţii
anului, ”Tragedia veacurilor”.
Vă aşteptăm şi anul viitor la Bible Bowl!
JJOtilia Ardelean, Asistent director departament Tineret

Tinerii şi muzica
În Sabatul din 28 aprilie la Timişoara au avut mai multe
seminarii legate de subiecte diverse din domeniul muzicii.
Sâmbătă dimineaţă s-au abordat temele:
• Parametrii muzicali şi influenţa acestora asupra
calităţii morale a muzicii (Cristina Jercău - Craiova)
• Creaţii de muzică contemporană – partea I (Sebastian
Felea - Bucureşti)
• Efectele muzicii asupra stărilor emoţionale ale
adolescenţilor (Petru Diaconu - Iaşi)
• Muzica aduce prezenţe supranaturale (Amona
Iordache - Piteşti)
De la ora 16 a avut loc o audiţie muzicală cu : formaţia
de blokflöte a bisericii Betania din Timişoara, Cvartet
instrumental şi solo Alina Negoşan.
Seminariile de după-amiază au fost:
• Stilurile muzicale: repere de moralitate în muzică
(Cristina Jercău)
• Creaţii de muzică contemporană - partea a II-a
(Sebastian Felea)
• blockflöte - un mijloc de slujire a tinerilor în biserică
(Petru Diaconu)
• Semnul lui Dumnezeu şi semnul Diavolului în muzică
(Amona Iordache)
După seminarii a avut loc o sesiune de întrebări si
răspunsuri cu invitaţii: Cristina şi Felix Jercău, Sebastian
Felea, Petru Diaconu, Felician Roşca.
Seminariile s-au dorit a fi o sursă de informare pentru
tineri cu privire la multitudinea de genuri muzicale
disponibile, cât şi referitor la pericolele reale şi extrem de
subtile ascunse în spatele muzicii.
Suntem binecuvântaţi că prin Scriptură cunoaştem
calea mântuirii, principiile Legii lui Dumnezeu, şi primim
îndrumări în multe domenii din viaţă, printre care şi
muzica. De-a lungul timpului în muzică au avut loc
schimbări, şi astăzi noi, cei de la sfârşitul istoriei, putem
alege dintr-o gamă foarte variată de exemple bune şi rele.
În cadrul prezentărilor susţinute la biserica Betania din
Timişoara s-au oferit câteva principii, jaloane după
care să se meargă, fără a fi conştiinţă pentru nimeni.
Fiecare alege ce să asculte, dar este în acelaşi timp şi
responsabil pentru alegerile făcute.
Prezentările pot fi urmărite pe site-ul www.maiaproape.ro
JJCristian Toma, responsabil cu Lucrarea Muzicală

biserica mondială
Curierul Adventist a lansat noul site

aceleaşi clădiri cu alte denominaţiuni protestante. Cu toate
acestea, adventiştii chinezi păzesc Sabatul şi îmbrăţişează
aceleaşi convingeri biblice fundamentale ca şi membrii din
toată lumea.

Lansat iniţial în anul 2008, site-ul revistei Curierul Adventist a
fost dezvoltat şi îmbunătăţit recent, oferind o gamă mult mai
largă de opţiuni. Site-ul actual are ca primă funcţie prezentarea
şi promovarea revistei Curierul Adventist. Astfel, vizitatorii vor
găsi aici prezentarea subiectelor tratate în fiecare număr al
revistei. De asemenea, după un anumit timp de la publicare,
revista poate fi descărcată integral şi gratuit din arhivă. În
premieră şi vorbitorii de limbă maghiară vor putea descărca
din arhivă revista Adventszemle.

În 31 martie Wilson a predicat în biserica Shanghai Mu’en şi
s-a întâlnit cu mai mult de 1.500 de membri. În cursul dupăamiezii delegaţia s-a deplasat în localitatea Wuxi, la două ore
de Shanghai, unde au găsit un grup entuziast de credincioşi
adventişti ce se închinau în biserica Wuxi Xi’an. În seara
de 1 aprilie s-a desfăşurat un program special în Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea Jingshi din Wenzhou.

Curierul Adventist, revista oficială a Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea din România, pune la dispoziţia celor interesaţi
site-ul www.curieruladventist.ro.

O a doua funcţie a site-ului este aceea de a facilita accesul
vizitatorilor la resurse care susţin viaţa personală şi comunitară
a adventiştilor de ziua a şaptea. La categoria resurse sunt
incluse: articole de teologie, predici, profeţie biblică, experienţe
personale, ilustraţii pentru predici, poezii şi altele.
Pe lângă autorii români, au fost incluse în această categorie şi
articole relevante de la Institutul de Cercetări Biblice (Biblical
Research Institute). În timp, categoria resurselor va deveni
mai bogată şi mai diversă. De asemenea, toţi cei interesaţi
pot contribui la dezvoltarea site-ului accesând opţiunea:
CONTRIBUIE.
Echipa de redacţie speră ca această nouă formă a site-ului să
aducă revista mai aproape de publicul adventist şi în special
de cei tineri. Atât pe hârtie, cât şi prin internet ne propunem ca
revista Curierul Adventist să transmită acelaşi mesaj: Da, Eu
vin curând! Amin, vino Doamne Isuse! (Apoc: 22: 20).
JJIosif Diaconu / redactor Curierul Adventist

Credincioşii din China vizitaţi de liderii bisericii
mondiale

Ted N. C. Wilson, preşedintele Bisericii Adventiste, şi alţi
conducători ai bisericii au întreprins o vizită oficială de 10 zile
în China, dorind o întărire a legăturii dintre familia adventistă
globală şi cei aproximativ 400.000 de adventişti din Republica
Populară.

Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea îi lipsesc 12
miliarde de dolari?
Ce fonduri ar avea Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
dacă membrii din toată lumea ar înnapoia zecimea cu
credincioşie? Aproximativ 14 miliarde de dolari după ultimele
estimări.
În prezent, denominaţiunea primeşte aproximativ 2 miliarde de
dolari pe an, potrivit ediţiei de anul acesta a Indexului Zecimii
Globale (Global Tithing Index, GTI), un raport ce conţine datele
pe 2010 cu privire la credincioşia pe cap de locuitor în diferite
ţări. Ediţia din acest an a GTI a introdus un nou indice, numit
Potenţialul Zecimii Totale, care arată zecimea ce ar trebui să
fie primită dintr-o anumită ţară dacă toţi credincioşii ar oferi
10% din venit.
Potenţialul zecimii totale pentru 2010 a fost de aproximativ
14.1 miliarde de dolari. În acelaşi an, Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea a primit din zecime aproximativ 1.9 miliarde.
GTI e un instrument care doreşte să uniformizeze câmpul
atunci când este comparată credincioşia în oferirea zecimii
în ţări diferite din punct de vedere economic. El calculează
zecimea pe cap de locuitor comparând PIB-ul ţării cu zecimea
oferită în ţară împărţită la numărul de membri din registrele
Bisericii.
Eritreea şi Elveţia au fost din nou pe primele locuri urmate de
Austria, Danemarca şi Franţa.
GTI indică şi creşterea credincioşiei în oferirea zecimii de
către membri în ţări precum Brazilia care în 2010 a oferit
aproximativ jumătate din creşterea zecimii la nivel mondial.
Ediţia din acest an oferă şi dovezi ale modului în care auditul
membrilor oferă o estimare mai acurată a suportului financiar
al membrilor. Ţările care au înaintat mult în clasamentul din
acest an – printre care se numără Togo şi Bolivia – au fost
zone în care liderii Bisericii Adventiste au realizat revizuiri ale
numărului de membri.

China are mai mult de 1,3 miliarde de locuitori, iar comunitatea
creştină este în creştere. Deseori adventiştii se închină în
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Alte tendinţe incluse în raportul din acest an se referă la
oferirea zecimii în Europa, unde avem situaţii diferite. Unele ţări
precum Marea Britanie şi Norvegia înregistrează un progres
treptat după recesiune, dar în ţări precum Spania recesiunea
încă mai afectează sever dăruirea.
mai 2012
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biserica mondială
(În România potenţialul zecimii totale a fost în 2010 la valoarea
de 78.420.640 de dolari, iar indexul zecimii la valoarea de
22.4%, aceasta însemnând un minus de 60 de milioane de
dolari.)
JJAnsel Oliver/ANN

Preşedintele Bisericii Adventiste explorează
conflictul dintre secularism şi credinţă

Preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea mondiale
Ted N. C. Wilson i-a provocat pe credincioşi să profite de
oportunităţile unui discurs deschis oferite de un stat secular.
El a făcut aceste comentarii în timpul discursului din cadrul
celui de-al VII-lea Congres Mondial pentru Libertate Religioasă.

eforturilor din Tokyo, Japonia.  Proiectul va demara anul
viitor în New York, la programul de pregătire de 4 săptămâni
participând un reprezentant al fiecărei diviziuni.  Multe
diviziuni acordă prioritate proiectului şi alocă pentru aceasta
un fond unic. Liderii din America de Sud au construit un fond
de câteva milioane de dolari pentru Buenos Aires.  „Priorităţile
noastre trebuie să fie [reflectate] în bugetul nostru”, a
spus Erton Kohler, Preşedintele Diviziunii America de Sud.
„Plantăm seminţe şi îi pregătim pe oamenii noştri pentru ceva
de proporţii.”

Deşi recunoaştem conflictul inevitabil dintre valorile
credincioşilor şi cele ale unei culturi seculare, a spus Wilson,
„trebuie să acceptăm această tensiune ca parte a unei
societăţi libere. Trebuie să acceptăm provocările şi, prin
călăuzirea lui Dumnezeu, să găsim răspunsuri adecvate.”
Wilson a făcut distincţie între secularismul „radical” sau
„extrem” - care încearcă să excludă religia din sfera publică
- şi „guvernarea seculară”, care este neutră faţă de religii şi
protejează drepturile religioase ale minorităţilor.
„Dacă secularismul intolerant şi ideologic ne atacă valorile
religioase trebuie să le apărăm cu convingere”, a spus el.
Wilson a dat exemple de situaţii în care secularismul a fost
dus prea departe, printre care se numără încercările de a le
interzice fetelor musulmane să poarte burqa în şcolile publice
sau asigurarea pentru avort în instituţii care resping practica
din motive de conştiinţă.
„Este dus prea departe atunci când menţionarea creării lumii
este interzisă în şcolile publice sau când agenţiile de adopţie
creştine sunt ameninţate cu pierderea statutului legal dacă
refuză ca potenţiali părinţi cupluri formate din parteneri de
acelaşi sex”, a spus el.
Wilson a mai spus şi că credincioşii ar trebui să respingă
tentaţia de a vedea într-un „stat religios” o alternativă
acceptabilă guvernării seculare.
JJBettina Krause

Comitetul executiv al Bisericii adventiste la nivel
mondial: Proiectul „Misiunea în marile oraşe”

Liderii regionali ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
au identificat 24 de oraşe ce vor beneficia de o atenţie
specială. În deschiderea şedinţei de lucru de primăvară liderii
au făcut planuri pentru reînnoirea eforturilor de mărturisire
într-o metropolă din fiecare dintre cele 13 diviziuni mondiale.
Unele diviziuni au identificat mai multe oraşe.  În Moscova,
Rusia, şi Kiev, Ucraina, Biserica va susţine mai mult de 30
de evenimente simultane de împărtăşire a Cuvântului lui
Dumnezeu, fiecare eveniment fiind precedat de eforturile
anterioare de formare şi pregătire a grupurilor mici ale celor
ce doresc să se alăture bisericii. Liderii Bisericii vor „planta”
biserici în Buenos Aires, Argentina, şi în Lagos, Nigeria.
Absolvenţi ai Hiroshima Adventist Academy se vor alătura
Info banat mai 2012

Biblia - din nou în centrul atenţiei printr-o campanie
internaţională
Oficialii Bisericii mondiale au demarat şi proiectul Redeşteptaţi
prin Cuvântul Său prin care se face apel la membri pentru
a citi Biblia de acum până la Sesiunea Conferinţei Generale
din 2015. În cadrul proiectului a fost creat un site, www.
revivedbyhisword.org, pe care sunt postări zilnice şi alte
resurse pentru promovarea studierii Bibliei.  Liderii au spus
că studiile sugerează că 47% dintre membrii din toată lumea
citesc regulat Biblia.  „Obiectivul nostru este să implicăm cel
puţin jumătate dintre membrii Bisericii în studierea zilnică
sistematică a Bibliei”, le-a spus Finley delegaţilor.  Liderii au
demarat programul prin citirea unui pasaj din Geneza 1 de
către fiecare dintre preşedinţii celor 13 diviziuni.
Delegaţilor li s-a prezentat şi un raport cu privire la nouformata Uniune a Orientului Mijlociu, unde liderii Bisericii
înfiinţează centre comunitare pentru a sluji cartierelor locale.
Homer Trecartin, preşedintele acesteia, a spus că aceste
„centre de influenţă” vor oferi numeroase servicii: locuri de
muncă, cursuri de limbă şi folosirea computerului, biblioteci,
săli de internet şi consiliere. Cinci sunt în stadiile iniţiale, 100
sunt planificate să fie deschise până la sfârşitul anului, iar 100
până la sfârşitul lui 2013, a spus Trecartin.  „Acest proiect i-a
entuziasmat atât pe cei implicaţi la nivel local, cât şi pe cei ce
locuiesc în alte ţări”, a spus Trecartin. „Obiectivul nostru e să
ne întâlnim cu oamenii şi să le îndeplinim nevoile”.
Uniunea Orientului Mijlociu a fost creată în octombrie 2011, iar
liderii au considerat teritoriul ca având „prioritate mondială”.
JJ Ansel Oliver/ANN
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ştiri
Generaţia Y redefineşte viitorul religiei
Semnele timpului, 21 aprilie

Un număr din ce în ce mai mare de tineri americani ce aparţin
generaţiei Y (născuţi după anul 1980) se îndepărtează de
religiile în care au crescut şi cei mai mulţi aleg să nu aparţină
nici unei religii.
Aceasta este concluzia unui studiu recent, realizat de Centrul
Religios al Universităţii Georgetown şi de Institutul Public de
Cercetare a Religiei, în rândul a 2.013 tineri americani. Astfel,
una dintre tendinţele semnificative ce reiese din studiu este
faptul că 25% dintre tinerii chestionaţi recunosc că nu au nicio
afiliere religioasă, deşi aproximativ 55% dintre ei au beneficiat
de o educaţie religioasă. Creşterea este semnificativă, întrucât
ultimul sondaj înregistra numai 14% tineri neafiliaţi religios.

Jumătate dintre americani cred că Biblia, Coranul
şi Cartea lui Mormon sunt la fel de adevărate
Semnele timpului, 18 aprilie

Un studiu realizat de Barna Group la solicitarea American
Bible Society a descoperit că 46% dintre americani consideră
că Biblia, Coranul şi Cartea lui Mormon sunt expresii diferite
ale aceloraşi adevăruri.
De asemenea, studiul a mai descoperit că 26% dintre
americani nu citesc niciodată Biblia, în timp ce aproape 30%
o citesc între o dată şi de 4 ori pe an, în condiţiile în care 85%
dintre locuinţele americanilor deţin o Biblie.

Populaţia urbană mondială va creşte cu 75 % şi va
ajunge la 6,3 miliarde în 2050
Agerpres, 5 aprilie

Populaţia urbană mondială va înregistra o creştere de 75 %
în următoarele patru decenii şi va ajunge la 6,3 miliarde în
2050, datorită avântului ‘fără precedent’ al oraşelor din Africa
şi Asia, potrivit unui raport difuzat joi de ONU, informează
agenţia spaniolă de presă EFE.

Mai puţin de unde sfert 23% dintre tineri cred că Biblia
este Cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie luat literal, în timp ce
37% cred că Biblia este scrisă de oameni şi nu reprezintă
transcrierea Voii lui Dumnezeu.
Expresia „generaţia Y” a apărut pentru prima dată în august
1993 şi a fost folosit în descrierea generaţiei moderne, ca
succesor al generaţiei X, încadrată între anii 1946 şi 1980.
Din generaţia Y fac parte toţi tinerii născuţi aproximativ între
anii 1980 şi 2000, care sunt caracterizaţi de viteză, dinamism,
care sunt buni cunoscători ai tehnologiilor moderne şi sunt
foarte încrezători în ei înşişi.

Şapte pericole la care sunt expuşi copiii pe internet
Capital, 12 aprilie

Credinţa în Dumnezeu este în declin - studiu
Hotnews.ro, 18 aprilie

Filipinezii sunt poporul cel mai credincios din lume, spre
deosebire de scandinavi şi de locuitorii din fostele ţări ale
blocului comunist, potrivit unui studiu al cercetătorilor
americani care notează că, cu cât o persoană este mai în
vârstă, cu atât crede mai mult în Dumnezeu, relatează AFP.
Ţările în care oamenii cred cel mai mult în Dumnezeu sunt
adeseori catolice. La acestea se adaugă Statele Unite, Israelul
si Cipru.
Credinţa în Dumnezeu este în declin în întreaga lume, cu
excepţia Rusiei, Sloveniei şi Israelului.
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Care sunt principalele capcane în care pot cădea copiii atunci
când folosesc un calculator şi intră nesupravegheaţi pe
internet? Bitdefender, liderul pieţei locale de soluţii antivirus,
a făcut o analiză a acestora, pornind de la pericolele sociale
care s-au mutat online. Iată care sunt primele şapte pericole:
1. Site-urile cu conţinut nepotrivit
2. Reţelele sociale
3. Dependenţa.
4. Acţiunile ilegale
5. Agresiunea sau hărţuirea online
6. Informaţiile personale dezvăluite de copil
7. Viruşii informatici
mai 2012
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Întrebări pe care le pun adventiştii

Mai avem încă nevoie de o Conferinţă Generală?

Majoritatea denominaţiunilor sunt biserici naţionale. Există
puţine biserici creştine mondiale recunoscute. Cel mai
cunoscut exemplu este Biserica Romano-Catolică. Pe de
altă parte, anglicanii, luteranii, metodiştii şi prezbiterienii
sunt în general organizaţi pe linie naţională. Baptiştii atribuie
autoritatea organizaţională comunităţii locale. Deşi sunt multe
de criticat referitor la conducerea practicată de Biserica
Romano-Catolică, trebuie recunoscut faptul că după mai mult
de 1500 de ani sistemul încă rezistă. Trebuie de asemenea
să nu uităm că în biserica locală Evanghelia face contact cu
lumea care are nevoie de mântuire.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este o biserică mondială.
Avem aproximativ 100 de unităţi administrative numite uniuni.
Ele au o mare autonomie administrativă, dar aparţin sistemului
mondial al uniunilor surori care reprezintă cărămizile din care
este făcută Conferinţa Generală (şi reprezentanţele sale la
nivel de diviziune).
În ultimii ani, s-au auzit voci care au pus în discuţie conceptul
de biserică mondială, accentuând rolul comunităţilor locale şi
spunând că biserica are prea multe organe de conducere şi că
probabil nu mai avem nevoie de Conferinţa Generală. Vreau să
spun că, dimpotrivă, dacă nu am avea Conferinţa Generală, ar
trebui s-o inventăm fără întârziere!
Noi nu suntem doar o biserică locală care încearcă să salveze
suflete. Toate bisericile de-a lungul istoriei au susţinut că fac
acest lucru. Mai presus de aceasta, noi suntem o mişcare

având o sarcină mondială de îndeplinit. Noi pregătim un
popor, din toate naţiunile şi culturile, care să întâlnească pe
Mântuitorul lor în curând. Adventiştii de ziua a şaptea nu pot
gândi doar în termenii oraşului sau al regiunii lor. Ei constituie
o mişcare misionară “de pretutindeni către pretutindeni”.
Adventiştii sunt constrânşi de dragostea lui Dumnezeu care
acţionează pe întreg pământul în timp şi spaţiu.
Conferinţa Generală este manifestarea principală a acestei
caracteristici mondiale a Bisericii. Reducerea rolului
Conferinţei Generale reduce misiunea globală a Bisericii. Acest
rol include formularea consensului doctrinar, stabilirea de
obiective, elaborarea de programe şi coordonarea eforturilor
şi a resurselor umane. Ea stimulează forţele vitale ale Bisericii,
ajută la menţinerea unităţii şi încurajează părţile să-şi asume
responsabilitatea susţinerii întregului, inclusiv a părţilor mai
slabe şi responsabilitatea pentru terminarea lucrării.
Având o Conferinţă Generală puternică, Biserica nu se va
ocupa de fleacuri. Lipsa de speranţă şi ineficienţa scopurilor
contradictorii vor fi înlăturate. Eu cred în Conferinţa Generală
deoarece cred în misiunea mondială a marii mişcări advente
care se îndreaptă rapid către un triumf dramatic şi unitar.
NOTA:
Această întrebare şi răspunsul aferent sunt preluate din
cartea „101 Intrebări pe care şi le pun adventiştii” scrisă de
John Graz şi Bart Beach.

Să ne cunoaştem familia adventistă

Kazahstan

Republica Kazahstan, cunoscută pentru zonele imense de
stepă în care fosta URSS îşi testa armele nucleare, dar şi
pentru industria petrolului, dezvoltată intensiv în ultimii ani,
este ţara cu cel mai întins teritoriu din Asia Centrală şi a noua
ca mărime din lume. Kazahstanul are o populaţie estimată de
numai 16 560 000 de locuitori, dar un teritoriu de 2 724 900
km2. Capitala ţării este Astana, iar cel mai înalt punct este
muntele Khan Tengri, cu o înălţime de 6 995 de metri. Nu
există religie oficială; aproape jumătate dintre locuitori sunt
islamici, restul fiind ortodocşi, mozaici sau protestanţi.

Oficial, Andrei Lubchenko este primul adventist cunoscut
în această parte a lumii, totuşi există mărturii că încă din
1902 exista aici o mică grupă de păzitori ai Sabatului. Andrei
Info banat mai 2012

Lubchenko a aflat despre adventism în timp ce lupta în Primul
Război Mondial şi, întorcându-se acasă, a fost nerăbdător să
le povestească despre descoperirea sa şi vecinilor. Vestea
s-a răspândit repede şi câteva familii au fost încântate să
i se alăture, formând chiar o asociaţie agricolă pe modelul
celei apostolice. Totuşi anii care au urmat au fost foarte grei,
mulţi dintre lucrătorii biblici de aici fiind arestaţi sau chiar
omorâţi pentru credinţa lor. Dintre aceştia, îi amintim doar
pe Adolf Rebein, ucis în 1922, şi pe Samson Ratnikov, cel
care, în 1928, a înfiinţat primul cor de biserică şi care a murit
în închisoare, câţiva ani mai târziu. Abia după anii ’60, legile
au devenit mai deschise pentru predicarea Evangheliei şi
Biserica Adventistă de aici a început să crească, să cumpere
proprietăţi şi să construiască locaşuri de închinare.
Astăzi, biserica de aici este organizată în Misiunea
Kazahstanului de Nord şi Misiunea Kazahstanului de Sud,
având împreună peste 3 300 de membri, care se închină în
78 de biserici şi grupe. În ultimii ani, numărul de membri a
scăzut considerabil odată cu plecarea multor etnici ruşi sau
germani. Grupele de misiune printre cazaci, programele de
tineret, activităţile de binefacere, precum şi programele de
sănătate sunt doar câteva dintre mijloacele prin care Biserica
Adventistă de aici duce zi de zi vestea veşniciei unei lumi ce
caută cu insistenţă un sens şi un rost.
JJAdrian Neagu, preluare din Curierul Adventist
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proiect
Proiectul The Power of One

Un Dumnezeu. O scânteie. Un foc.
Gilbert Cangy, cu o sclipire în ochi şi un zâmbet larg pe
faţă, emană energie. Îmi face semn să iauvloc pe scaun,
în biroul lui, şi pare nerăbdător să vorbească. Nu există
nici o îndoială că este entuziasmat de lucrarea cu tinerii.
Călătoria începută în adolescenţă l-a condus în biroul
Departamentului Tineret de la Conferinţa Generală, unde
“stăm, discutăm şi visăm împreună. Căutăm modalităţi
prin care să conectăm tinerii de bisericile lor locale.” Deci,
cu un stil de conducere bazat mai mult pe consiliere decât
pe direcţionare, Cangy şi colegii lui (directorii asociaţi
Jonatan Téjel şi Hiskia Missah, şi asistenţii Silvia Sicalo,
Maria Dunchie, şi Erica Richards) de la sediul mondial
al bisericii, colegii din cele 13 diviziuni ale lumii şi tinerii
adulţi, parte a diferitelor mişcări de tineret din întreaga
lume, au visuri măreţe. Împreună caută modalităţi să-L
prezinte pe Dumnezeu tinerilor, să-i aprindă – şi să-i
unească – aşa încât să ardă intens cu mesajul salvării.
“Am stabilit ca tema noastră pentru următorii cinci ani va
fi ‘The Power of One.’Avem un singur obiectiv, un singur
scop, o singură misiune. [Lucrarea de tineret] trebuie să
aibă o abordare concentrată, care înseamnă mai mult
decât o Camporee de Exploratori sau o convenţie de
tineret. Obiectivul nostru trebuie să fie parte a tuturor
eforturilor noastre.”
Cheia este lucrul împreună, într-o manieră de colaborare.
“Aceasta nu este doar o dorinţă a Departamentului
Tineret, după cum vedem în rugăciunea lui Isus din
Ioan 17. Care era scopul? Ca ‘lumea să creadă că Tu
M-ai trimis’ [vers. 21]. Un sentiment de unitate – care
nu înseamnă uniformitate – este probabil cea mai
importantă evidenţă o puterii Evangheliei. Dacă nu putem
lucra împreună, spunem de fapt că Crucea lui Isus nu
este suficient de puternică pentru ca noi să putem face
faţă tuturor provocărilor.”
Speranţa este să putem schimba percepţia asupra
lucrării cu tinerii şi abordarea – de la sediul central, la
biserica locală. În primul rând, vorbim de o reorientare
în viaţa spirituală. “După ce vom avea acea relaţie cu
Isus, următorul pas este ucenicia. Dorim să ajutăm tinerii
noştri să devină pe deplin devotaţi lui Isus.” Ucenicia,
dezvoltarea comunităţii şi misiunea, sunt cele trei
componente cu care se poate schimba viziunea asupra
lucrării cu tinerii. O broşură concepută de Departamentul
Tineret spune: “Reach Up (Ucenicie), Reach Across
(Dezvoltarea comunităţii), “Reach Out (Misiune).”
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“Avem nevoie să dezvoltăm un stil de viaţă, mai degrabă
decât un eveniment o dată sau de două ori pe an,” spune
Cangy. “Trebuie să oferim cât mai multe oportunităţi
pentru misiune şi să implicăm tinerii. Putem să oferim
câteva modele, dar de asemenea trebuie să ascultăm.
Întrebaţi, ‘Deci, ce vei face tu?’ Ei sunt cei mai buni
evanghelişti pentru lumea noastră de azi.”
Derutat, dar nu pierdut
Seminţele ideilor pe care Cangy şi echipa sa le folosesc
astăzi, au fost plantate cu ani în urmă. În adolescenţă,
Cangy s-a îndepărtat de biserică. Şi-a găsit o slujbă ca
marinar – ceea ce a crezut că va fi evadarea perfectă.
“Eram liber! Dar nu mi-a trebuit mult timp că să realizez
că de fapt nu eram”. Cangy a devenit derutat cu privire
la viaţă, cu privire la ceea ce făcea, şi a strigat către
Dumnezeu, spunând, “Dacă exişti cu adevărat, ce poţi
face pentru mine? Iar Dumnezeu mi-a spus să mă
reîntorc acasă şi să reîncep o relaţie nouă cu El.” La
scurt timp după întoarcerea acasă, Cangy a devenit lider
de tineret în biserica sa.
“Dumnezeu m-a condus să citesc cartea Faptele
Apostolilor,” a spus Cangy, “şi am fost uimit de puterea
Duhului Sfânt, darul lui Dumnezeu. [Tinerii şi eu] am
început să cerem această putere. Vorbeam despre
redeşteptare şi reformă. Nu eram mulţumiţi cu ceea ce
vedeam în jurul nostru, şi refuzam să ne acomodăm cu
mediocritatea. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Duhul
Sfânt în timp ce eram într-o tabără… Zilele mele cele
mai bune în misiune au fost cele când am fost lider de
tineret în biserica mea. Încă din zilele acelea, Dumnezeu
a plantat seminţele misiunii în inima mea.”
Spunând “da” lui Dumnezeu
Australia, colegiul, căsătoria şi copiii, au fost următorii
paşi parcurşi de Cangy. După formarea corespunzătoare,
Cangy a păstorit o biserică din Victoria. Cinci ani mai
târziu, în 1993, a fost chemat să lucreze cu tinerii în
Sydney. “Îmi amintesc prima săptămână în Sydney,”
povesteşte Cangy. “Le-am spus administratorilor, ‘Este
destul de departe de biserica locală.’ Dar în 1999 am fost
chemat la biroul diviziunii şi, deşi am protestat, m-au votat
lider al lucrării cu tinerii în Diviziunea Pacificul de Sud. Nu
am putut refuza. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea.”
Cangy a organizat o întâlnire cu doi tineri adulţi, care să
se roage împreună cu el. Tânăra a spus: “Dumnezeu
ne-a arătat că ai o decizie importantă de luat şi am fost
trimişi să ne rugăm pentru tine.”
mai 2012
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Cangy spune, “Am fost uimit. Aceşti tineri nu făceau
parte din structura organizaţională a bisericii, aşa că
nu aveau nici o idee despre ce se întâmplă la întâlniri.
Tânăra a deschis Biblia la Ieremia 29:11 şi, după ce a
citit versetul, şi-au pus mâinile peste mine, rugându-se
pentru toate temerile pe care le aveam, una câte una.
Când au terminat rugăciunea, m-am simţit ca şi cum
aş fi fost introdus în această lucrare… Prin harul lui
Dumnezeu, împreună cu familia mea, am petrecut 11 ani
ca director de tineret în acea diviziune, iar acest lucru a
fost o imensă binecuvântare pentru noi.”
În timp ce participa, în calitate de delegat, la o întâlnire
din cadrul sesiunii Conferinţei Generale din Atlanta,
Georgia, Statele Unite (în anul 2010), cineva l-a bătut
pe umeri, cerându-i să se întâlnească cu preşedintele
comitetului de nominalizări. “În acel moment, am ştiut
despre ce e vorba. Viaţa mea era pe cale să se schimbe.
M-am ridicat şi am pornit spre o nouă etapă.”
Punând totul împreună
Cangy este în această poziţie din momentul în care a fost
ales în sesiunea Conferinţei Generale – şi s-a mobilizat
rapid să unească liderii de tineret din toată lumea.
“Împreună, discutând, am început să trasăm o direcţie
pentru tineri… Când ne-am întâlnit, între 28 martie şi 2
aprilie 2011, toţi 13 [lideri de tineret ai diviziunilor] am
recunoscut ceea ce am discutat. Cel mai plăcut lucru a
fost să-i aud spunând, la sfârşitul întâlnirii, ‘Gil, acesta
nu este planul tău; este planul nostru.’”
Cadrul este stabilit. Este bazat pe ceea ce liderii au
considerat a fi nevoile globale ale tinerilor. Dar asta este
doar începutul. “Am creat un nou model pentru lucrarea cu
tinerii, un model pe care-l vedem biblic, centrat pe Hristos.
Suntem, de asemenea, în lucru pentru a rescrie manualul
lucrării cu tinerii pentru biserica mondială. Este un timp
de schimbare, un nou început – şi vine într-un moment în
care biserica este foarte preocupată cu privire la tineri.”

culcare lângă chivotul Domnului. Acest copil nu s-a lăsat
târât în mediocritate. Mama lui i-a spus că Dumnezeu
vorbeşte… [Samuel] a refuzat ce a văzut în jurul lui; şi
a mers la culcare gândindu-se: Dacă Domnul va vorbi,
o va face aici; aşa că atunci când va vorbi, vreau să fiu
aici, să pot auzi. Şi pare că asta a şi aşteptat Dumnezeu.
Domnul a spart tăcerea, iar acest copil a devenit un agent
de schimbare pentru naţiunea sa. Avem speranţă din acest
pasaj, pentru că Dumnezeu este încă doritor să vorbească.
Şi din nimic, din mediocritate, din cele mai nefericite
circumstanţe, Dumnezeu poate ridica tineri ca Samuel.”
În timpul discuţiei noastre, am simţit energia, pasiunea şi
dragostea lui Cangy pentru cei cu care Dumnezeu l-a pus
să lucreze: tinerii şi tinerii adulţi ai Bisericii Adventiste.
“În timp ce ne concentrăm pe abordarea globală a
departamentului, nu putem neglija evenimentele, care
servesc unui scop. Vrem să remodelăm Congresul
Mondial al Tineretului, care va avea loc în Africa, în
iulie 2013. Ne dorim ca acesta să fie un model pentru
întâlnirile de tineret, aşa că visăm şi planificăm totul cu
drag. Suntem încântaţi!”
Cangy adaugă: “Noi credem în tinerii noştri. Trebuie
doar ca, prin harul lui Dumnezeu, să aprindem interesul
şi imaginaţia lor. Nu în mod necesar să le spunem ce
au de făcut, pentru că Dumnezeu poate face acest lucru
mai bine decât oricare dintre noi. Tot ceea ce trebuie să
facem este să creăm scânteia, şi să-i lăsăm să ştie că
avem încredere în ei. Apoi, alegerea este a lor.”
JJKimberly Luste Maran,
asistent editor la Revista Adventist World.

Cangy continuă: “Întreaga lume s-a schimbat dramatic –
tehnologic, cultural, social. Singuri nu putem ţine pasul
cu ritmul schimbărilor. Trebuie să ascultăm ceea ce tinerii
doresc să ne spună. Tinerii noştri încearcă să-şi exerseze
credinţa în această lume schimbătoare. Ei folosesc un
limbaj diferit, o metodă diferită, pentru a exprima acelaşi
mesaj al Evangheliei… Trebuie să luăm în considerare
că tinerii adulţi de astăzi conduc corporaţii. Jonglează cu
milioane de dolari. Apoi, când vin la biserică, genialitatea
lor nu este întotdeauna apreciată, iar ei nu simt că deţin
o parte din misiunea bisericii.”
Speranţă pentru tineri ca Samuel
Cangy - şi echipa lui - sunt plini de speranţă. “Îmi place
modelul lui Samuel. Îmi oferă speranţă. Samuel a mers la
Info banat mai 2012
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Sabatul Familiilor Tinere
la Timişoara
Într-o vreme în care căsătoria este pentru unii
doar o foaie de hârtie semnată de ambii parteneri,
o întâlnire ca cea din data de 7 aprilie este mai
mult decât o binecuvântare.
Biserica ”Betania” din Timişoara – gazda acestui
eveniment - s-a bucurat de o zi frumoasă, de
invitaţi speciali şi de mulţi participanţi interesaţi.
Motto-ul întâlnirii: “El va întoarce inima părinţilor
spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor”
(Maleahi 4:6), a inspirat prezentatorii şi temele
seminariilor alese spre a fi susţinute cu această
ocazie specială. Din partea Uniunii de Conferinţe
a fost prezent pastorul Romică Sârbu – Directorul
departamentului Viaţa de familie, iar din partea
Conferinţei Banat, pastorul Narcis Ardelean –
Directorul Departamentului Tineret. Alături de
cei doi, au susţinut seminarii pastorul Adrian
Bocăneanu şi profesorul Gili Bărbulescu – Lector
Univ. Dr. în psihologie la Institutul Teologic
Adventist.
S-au prezentat temele: Asediu la porţile inimii –
cum să câştigi inima copilului tău, Promoţii la
fericire – lucruri mici care fac familiile fericite,
Pericolul ascuns – influenţa internetului şi al
altor mijoace media asupra tinerilor, Sexulitatea
în familie dincolo de întrebări, Război si pace
– perspective biblice asupra conflictului din
familie, Undelemn nou în candele vechi –
pregătirea tinerilor pentru căsătorie. O parte din
aceste teme şi seminarii pot fi vizionate pe site-ul
www.maiaproape.ro.
În cadrul programului asistenţa s-a putut bucura
de concertul susţinut de formaţia corală Laudes
Christi, dirijată de profesorul Lucian Oniţa, şi de
masa comună de părtăşie pregătită de gazde.
JJ(Vasilica Popescu,
Biserica ”Betania” Timişoara)

