info

Revistă de informare a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, Conferinţa Banat.
Anul XII, nr. 7 - iulie 2012

O lume oarbă
S-a spus că la ultimele alegeri
românii au votat din ură... Ura ne
este cel mai la îndemână sentiment.
Atunci când lucrurile nu merg bine,
atunci când oamenii se comportă
diferit faţă de aşteptările noastre,
atunci când suntem răniţi, tindem
să reacţionăm cu ură. Obiectul urii
poate fi soţul/soţia, vecinul, şeful,
Guvernul sau... Papa de la Roma.
Cum reacţionezi când ai motive de a
urî pe cineva? Primul pas în a-ţi iubi
duşmanii este să îi respecţi. Gandhi
spunea: „Ochi pentru ochi, şi lumea
va deveni oarbă”.
JJErik Csergezán, pastor

anunturi

Data

Eveniment

Vizite pastorale
pe luna iunie 2012

Locaţie

IULIE
22 - 29
29 iul. – 5 aug.
IULIE
5 - 11
8 - 14

Tabără de licurici „Ilie”
Tabără de exploratori ”Ilie

Nadăş
Nadăş

Tabără de muzică
Excursie (dep. tineret)

Săvârşin
Cheile Nerei – Orşova – Băile Herculane –
Transalpina – Alba Iulia – Munţii Apuseni

Data

CONFERINŢA BANAT

Uniunea
RomânĂ

DIVIZIUNEA
EURO-AFRICA

2–8
iul.

Timişoara IV: Timişoara
„Dynamis”, Jimbolia.

Uniunea de
Conferinţe

Uniunea Română (UR)

9 – 15
iul.

Gătaia: Gătaia, Ficătari, Sinersig
Grupa: Deta, Jamu Mare,
Sângeorge.

Familia pastorală

Conferinţa Franţa de
Nord (UFB)

16 – 22
iul.

Lugoj: Lugoj, Pogăneşti, Ţipari,
Darova. Grupa: Paniova.

Casa de editură
„Viaţă şi sănătate”

Seminarul Teologic
Bogenhofen (UA)

23 – 29 Făget: Făget I, Făget II, Bethausen,
Conferinţa
Conferinţa
iul.
Margina. Grupa: Groşi
Transilvania de Sud Transilvania Sud (UR)
30 iul.
– 5 aug.
6 – 12
aug.

Zimandul Nou

Prevenirea abuzului

Editura Saatkorn
(EUD)

Niţchidorf

Căminul de bătrâni
Theodora

Uniunea FrancoBelgiană (UFB)

Mihai Maur: Arad Salem,
Arad Agape, Macea,
Timişoara II, Lugoj,
Vladimirescu, Valea lui
Mihai, Sânmartin, Bucureşti,
Cernica, Arad Micălaca
Pavel Memete: Ţipari,
Lugoj, Pogăneşti, Darova,
Bucureşti, Cernica,
Sânnicolaul Mare,
Iecea Mare, Timişoara I
“Maranatha”, Beregsăul
Mare, Reşiţa.
Ionel Soponariu:Timişoara
II , Săvârşin, Lipova,
Bucureşti, Lugoj, Valea lui
Mihai, Sofronea, Cuvin,
Ghioroc, Sacoşu Turcesc.
Narcis Ardelean: Haţeg,
grupa Neagra, Beiuş,
Vladimirescu, Arad II
”Micălaca”, Ineu
Ioan Stinghe: Caransebeş,
Timişoara II, Petrila,
Petroşani, Vulcan, Uricani,
Lupeni, Arad Penitenciar,
Reşiţa.
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;

Rezultatele Olimpiadei de religie,
faza naţională, pentru clasele III-IV
Biserica adventistă din Deva a găzduit pe data de 27 mai etapa naţională a Olimpiadei de
religie pentru copiii din clasele III-IV. Din partea Conferinţei Banat rezultate deosebite au
obţinut următorii copii:

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

Director asociat
Dep. Comunicare
Erik Csergezan

• Premiul I - Drăguşin Mihaela (Micălaca)

erik.csergezan@adventist.ro

• Premiul II – Păduraru Magdiel (Brădişorul de Jos) şi Mercea Andrews (Lipova)
• Premiul III – Rus Răzvan (Archiş)

Tehnoredactare
Lucian Stana

• Menţiuni – Berejnec Adrian (Caransebeş) şi Năstase Emma
De asemenea acea zi a fost şi una de părtăşie pentru olimpici şi însoţitorii lor care au
vizitat castelul din Hunedoara şi cetatea din Deva.
JJLucian Mercea, Departament Educaţie
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Misiune pentru VIP-uri si autorităţi
Trimiterea lui Iisus „duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile...” (Matei 28:19), discuţia de pe Muntele Măslinilor
cu Nicodim, un membru al consiliului naţional iudaic, afirmaţia
lui Petru: ”Domnul... doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să
vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9), ne transmit ideea că preocuparea
lui Dumnezeu se focalizează asupra TUTUROR, chiar şi a
persoanelor din înalta societate, a elitelor, a celor cu diferite
responsabilităţi sociale.
De ce avem reţineri când trebuie să abordăm această categorie
de oameni? De ce este ea neglijată? Poate din cauza multelor
noastre prejudecăţi, a experienţelor anterioare avute cu persoane
din această categorie sau a nepregătirii de a face faţă unor
discuţii pe măsură, jena care ne reţine sau faptul că acestea
trăiesc într-o ”altă lume” în care ne este greu să pătrundem, o
lume care ni se pare chiar imposibil s-o aducem în atingere cu
lumea lui Dumnezeu! Vedem astăzi, totuşi, o preocupare destul
de mare a acestor oameni pentru ezoteric, supranatural, ceea ce
denotă un gol lăuntric care se vrea umplut cu ceva!
Mântuitorul Şi-a dat viaţa pentru TOŢI, El s-a preocupat de TOŢI
oamenii. Nimeni nu trebuie neglijat, cu atât mai mult cei care prin
statutul şi responsabilitatea lor au o poziţie de influenţă în societate.
Ei au aceeaşi inimă care se poate deschide Duhului Sfânt.
Să ne amintim câteva exemple biblice: Avraam în Gherar şi
experienţa împăratului Abimelec; Iosif şi misiunea lui în Egipt;
Moise pe traiectoria vieţii lui tumultoase; Neemia la curtea
împătatului Artaxerxe; Mardoheu şi Estera, într-o perioadă de
maximă tensiune; Daniel, a cărui viaţă este trăită aproape în
întregime printre elite; fetiţa evreică din casa comandantului
Naaman – un exemplu strălucit de misionarism; Filip şi ministrul
de finanţe din Etiopia; Petru - condus de Providenţă la Corneliu;
Pavel care vorbeşte magistral VIP-urilor din Areopagul Atenei
sau discuţiile cu Crisp – conducătorul sinagogii din Corint, Felix,
Festus, Agripa, şi Iisus care nu neglijază în lucrarea Sa această
categorie de oameni: Iair – conducatorul sinagogii, sutaşul roman
din Capernaum, Zacheu din Ierihon, tânărul bogat, Nicodim etc.
Inspiraţia divină în legătura cu acest subiect ne sfătuieşte destul
de clar. Voi sublinia prin citatele care vor fi prezentate câteva idei:
Persoane potrivite, viziune spirituală, pregătire şi fonduri
speciale pentru acest domeniu
“Unii sunt în mod deosebit potriviţi să lucreze pentru cei din
clasele sociale superioare. Aceştia ar trebui să caute înţelepciune
de la Dumnezeu, pentru a şti cum să ajungă la inima acestor
persoane, nu doar să facă în mod întâmplător cunoştinţă cu
ele, ci, printr-un efort personal şi o credinţă vie, să trezească
în aceştia nevoile sufletului, să-i călăuzească în cunoaşterea
adevărului, aşa cum este el în Iisus”. (M.H. 214)
“Efortul care ar fi trebuit să fie depus pentru a ajunge la cei
din înalta societate nu a fost făcut... Totuşi, pentru a face
lucrul acesta, toţi lucrătorii trebuie să se ridice la un nivel înalt
de pregătire intelectuală. Ei nu pot să îndeplinească lucrarea
aceasta dacă se coboară la un nivel obişnuit, considerând că nu
contează cum lucrează sau ce spun, pentru că lucrează pentru
cei din clasele sărace şi needucate. Ei trebuie să aibă o minte
ascuţită şi să fie înarmaţi şi pregătiţi să prezinte adevărul într-o
modalitate inteligentă, adresându-li-se celor din înalta societate.
Mintea lor trebuie sa se înalţe mai sus şi să dovedească a avea
o putere şi o claritate mai mare... Aşa cum v-am spus, un motiv
pentru care nu s-au făcut până acum eforturile de a lucra pentru
cei din înalta societate este lipsa curajului şi a credinţei adevărate
în Dumnezeu”. (Manuscrisul 14, 1887 / Evanghelism 440)
”Trebuie sa se constituie un fond pentru educarea bărbaţilor şi
femeilor care să lucreze pentru cei din înalta societate, precum
şi în alte ţări. Am vorbit prea mult despre nevoia de a ne coborî
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la nivelul celor de jos. Dumnezeu caută oameni talentaţi, care să
poată cântări argumentele, oameni care să sape după adevăr
ca după o comoară ascunsă. Aceşti oameni vor fi în stare să
ajungă nu numai la oamenii obişnuiţi, ci şi la cei dintr-o stare
socială mai bună. Astfel de oameni vor fi totdeauna cercetători ai
Bibliei, totdeauna vii, conştienţi de sfinţenia responsabilităţilor ce
stau asupra lor. Ei vor dovedi din plin acest fapt în lucrarea lor”.
(Mărturii pentru comunitate vol.5/ 578)
Metode adaptate
“Experienţa apostolului Pavel la întâlnirea sa cu filosofii din Atena
este o lecţie pentru noi. Prezentând Evanghelia înaintea adunării
din Areopag, Pavel a întâmpinat logica pe tărâmul logicii, ştiinţa cu
ştiinţă, filozofia cu filozofie. Cei mai înţelepţi ascultători ai săi au
fost uimiţi şi reduşi la tăcere. Cuvintele sale nu admiteau replică.
Dar efortul acesta a adus puţine roade. Puţini au fost convinşi să
accepte Evanghelia. Din acel moment, Pavel a adoptat o manieră
diferită de lucru. El a evitat argumentele sofisticate şi dezbateri
ale teoriilor şi i-a îndreptat pe oameni cu simplitate, către Hristos
ca Mântuitor al păcătoşilor. (MH 214, 215)
Aceia care lucrează în oraşele mari trebuie să ajungă, dacă este
cu putinţă, la oamenii din înalta societate şi chiar la aceia care se
află în conducere”. (Scrisoarea 132, 1901)
Personalul medical şi pastorii – lucrare coroborată
“Misionarii medicali care lucrează în domeniul evanghelizării îndepli
nesc o lucrare la fel de înaltă ca lucrarea îndeplinită de pastori.
Acest fel de lucrare medicală, asociată cu lucrarea pastorală, nu
trebuie să fie restrânsă doar la cei din clasele sociale mai sărace.
Cei din înalta societate au fost ocoliţi într-o modalitate inexplicabilă.
Pe căile înalte ale vieţii se vor găsi mulţi care vor răspunde la
adevăr, pentru că adevărul poartă amprenta caracterului nobil al
Evangheliei”. (Manuscrisul 79, 1900 / Evanghelizare 433)
“Aceste instituţii ( sanatoriile şi instituţiile noastre de sănătate)
trebuie să fie monumentele lui Dumnezeu în care puterea Sa
vindecătoare poate ajunge la toate clasele de sus sau de jos,
bogaţi sau săraci”. (Sfaturi pentru sănătate 203)
Strategie bine alcătuită
“Gândiţi-vă la măreţia lucrării. Planurile voastre înguste şi ideile
voastre limitate nu trebuie să fie implicate în metodele de lucru...
Dacă este posibil, mergeţi mai întâi la cei din înalta societate...
Faceţi planuri de a ajunge la clasele cele mai înalte, dar nu evitaţi
să lucraţi pentru cei din clasele mai umile” (Scrisoarea 14, 1887)
”S-au făcut greşeli pentru că nu s-a căutat să se ajungă cu
adevărul la slujitorii altarelor şi la cei din înalta societate. Oamenii
care nu au credinţa noastră au fost deja prea mult ocoliţi. Chiar
dacă nu trebuie să ne asociem cu ei, pentru a nu fi modelaţi de
ei, totuşi, pretutindeni sunt oameni sinceri pentru care trebuie
să lucrăm cu multă atenţie, în mod înţelept şi inteligent, plini de
iubire pentru sufletele lor”. (Mărturii pentru comunitate vol.5/577)
Lucrarea perseverentă poate aduce influenţă nebănuită
“Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-şi epuizeze timpul şi energia
lucrând pentru aceia care s-au dedicat pe parcursul întregii vieţi
slujirii lui Satana, până când întreaga lor făptură a ajuns să fie
degradată. Când cei marginalizaţi vor veni la Hristos, să nu-i
respingem. Totuşi Dumnezeu îi cheamă pe lucrători să ajungă la
aceia din înalta societate care, dacă vor fi convertiţi, vor putea, la
rândul lor, să lucreze pentru cei din clasa lor socială. El doreşte să
vadă că talentul şi influenţa sunt convertite şi angajate în lucrarea
Sa. Domnul lucrează asupra unor bărbaţi şi femei care au talente şi
influenţă, conducându-i să se alăture celor ce vestesc ultima solie
a harului pentru lume”. (Manuscrisul 6, 1903 / Evanghelizare 438)
JJPavel Memete, secretar Conferinţa Banat
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ştiri din Conferinţa Banat
Trecând de partea Domnului

Emilia, Elena şi Estera.Trei nume, reprezentând trei vieţi care
s-au predat în consacrare lui Dumnezeu, prin botez, la AradSalem, în Sabatul din 23 iunie. Cele trei persoane au fost
botezate într-o atmosferă de sărbătoare şi părtăşie sfântă de
pastorul Gabriel Dragoş, care a rostit şi cuvântul din partea
lui Dumnezeu. La 13 ani şi jumătate Estera a ales să-şi
predea tinereţea în mâinile Domnului pentru a creşte frumos
şi plăcut înaintea Lui , iar Emilia a ales să facă pasul acesta
mărturisindu-şi bucuria de nu mai trăi nici o clipă fără prezenţa
lui Isus în viaţa ei. Pentru Elena, din comunitatea BărăştiiHaţegului, după destul de mulţi ani de aşteptare, amânări,
botezul a însemnat o împlinire a celei mai mari nevoi a vieţii
ei: siguranţa vieţii împreună cu Isus. Programul a fost bogat în
Cuvânt, muzică vocală şi instrumental, iar toţi cei prezenţi au
adus laudă lui Dumnezeu.
JJGabriel Dragoş, pastor

Sărbătoarea 70+ la Reşiţa

Toţi membrii bisericii care au trecut pragul de 70 de ani
au fost în centrul atenţiei în această ocazie. Tinerii au fost
recunoscători pentru că încă îi mai au printre ei, iar bătrânii
au mulţumit lui Dumnezeu pentru că au ajuns la aceşti ani.
Interesant e faptul că în acest moment comunitatea are 24
de bătrâni peste 70 de ani, 18 fiind prezenţi la eveniment. La
final aceştia au primit felicitări, certificate de apreciere şi flori.
Uimitor a fost faptul că în ultimul an nu a fost nici un deces în
comunitate deşi am avut accidente, operaţii şi alte probleme.
Dumnezeu să binecuvânteze bătrânii poporului Său.
JJNatanael Jigău, pastor

Serbarea de final de an şcolar

A sosit şi ziua mult aşteptată, 21 iunie. Copiii sunt nerăbdători
să înceapă Serbarea. Părinţii vin rând pe rând cu rochiţe,
costume, coroniţe, flori… Doamnele educatoare dau o mână
de ajutor şi le dau ultimele sfaturi copiilor. Biserica este
pregătită ca întotdeauna şi ne primeşte cu aceeaşi generozitate.
Doamna directoare Simona Dragoş a deschis festivitatea, iar
unul dintre părinţi a înâlţat o rugăciune împreună cu noi: copii,
părinţi, bunici, prieteni. Deşi atmosfera era încărcată de emoţii
copiii s-au descurcat foarte bine. Au cântat, au spus poezii,
şi-au intrat în rol, bine pregătiţi de educatoarea Ana Aga şi
profesoara de muzică Gina Oniţa. Alte momente emoţionante
au fost pregătite de doi absolvenţi de grădiniţă, Robert Oniţa şi
Anca Mărăscu , actualmente elevi. În final, Alessia şi Denis şiau luat adio de la grădiniţă, iar Sebastian le-a urat mult succes.
De la toamnă vor merge la şcoală, vor porni pe un alt drum…
JJSimona Dragoş, Director Grădiniţa Betania Timişoara

Laudă, astăzi, pe Domnul!

Aceasta a fost tema Sabatului din 10 iunie, pentru tinerii
din judeţul Bihor.Totul s-a desfăşurat în comunitatea Beiuş,
unde au participat coruri şi grupuri corale din majoritatea
comunităţilor bihorene, programul fiind unul muzical.Alături
de coordonatorul acestui sabat, pastorul de tineret, NagyKasza Gyula, a fost prezent şi Narcis Ardelean, directorul
Departamentului de Tineret. Psalmii recitaţi, cântările de cor
sau grup, corurile reunite şi mărturiile aduse, au avut un
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singur scop: indiferent de încercările prin care trecem sau
momentele de bucurie, să ne păstrăm spiritul de recunoştinţă
şi laudă, la adresa Domnului! Părtăşia a continuat şi la masa
pregătită de surorile din Beiuş.Nu putem să nu amintim
slujirea şi implicarea specială adusă de familia Bede, din
Biharia!
„Tot ce are suflare, să laude pe Domnul!Lăudaţi pe Domnul!”
JJMihaela Zaha, Departamentul de Tineret
iulie 2012
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ştiri din Conferinţa Banat
Închiderea anului universitar Amicus Timişoara

În data de 23 iunie la biserica Maranatha din Timişoara a avut
loc festivitatea de închidere a anului universitar. Toată atenţia a
fost îndreptată asupra absolvenţilor, care au primit la sfârşitul
festivităţii o mică atenţie din partea asociaţiei AMiCUS.
La acest eveniment au participat: capelanul AMiCUS
Timişoara, Vasile Burleanu, şi pastorul Pavel Memete, care
a înălţat o rugăciune de consacrare pentru tinerii studenţi şi
absolvenţi şi o cuvântare inspirată menite să-i încurajeze.
Un moment important a constat în predarea ,,ştafetei” între
comitetul anterior şi noul comitet. Pastorul Emil Dulgheru s-a
rugat pentru noul comitet.
Anul universitar care se încheie a fost unul plin de emoţii,
bucurii, dezamăgiri, descurajări, împliniri, plin de activităţi
umanitare ale Asociaţiei AMiCUS Timisoara, cu alte cuvinte
plin de experienţe minunate. Dumnezeu a fost alături de
studenţii din Timişoara şi astfel, unii dintre ei, au mai trecut o
etapă a vieţii cu brio.
Mulţumim tuturor celor care susţin Asociaţia AmiCUS şi celor
care se implică activ şi se dedică activităţilor acesteia.
JJDenisa Dumitraş

Lansare de carte la Deva

În data de 21 iunie în incinta complexului Deva Mall, Salle D`Or,
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea împreună cu Biblioteca
Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva, în prezenţa
a aproximativ 50 de persoane, a organizat un eveniment de
lansare de carte. Au fost expuse cărţi ale Editurii „Viaţă şi
Sănătate”, iar la încheierea acţiunii s-a servit din bucatele
vegetariene pregătite de credincioase ale bisericii adventiste.
Domnul director al Bibliotecii Judetene, Ioan Sebastian Bara,
gazda întâlnirii, a făcut o scurtă prezentare a acţiunii, apreciind
colaborarea cu Biserica adventistă, iar din partea bisericii au
avut interventii pastorii: Gabriel Brezoi, Ioan Stinghe si Pavel
Memete, iar pastorul si autorul a două volume lansate în
această ocazie („Începe să trăieşti” şi „Galileanul”), Lucian
Cristescu, a avut timp suficient pentru a prezenta cadrul care
a generat scrierea cărţilor, dar şi descrierea lor succintă.
Televiziunea locală a fost prezentă pentru a lua interviuri şi a
imortaliza întâlnirea.
JJGabriel Brezoi - pastor

Inaugurare orgă clasică

Orga clasică a fost un vis şi o ţintă pentru biserica Betania din
Timişoara. În data de 16 Iunie 2012 visul a devenit realitate
odată cu inaugurarea acestui instrument. La cele trei concerte
care au avut loc cu această ocazie, au participat 15 organişti,
7 formaţii corale şi mulţi solişti vocali şi instrumentişti.
Acest moment de bucurie a fost şi unul de colaborare
interconfesională, iar invitaţii au avut parte atât de muzică de
înaltă calitate, cât şi de momente spirituale.
Graţie acestui instrument, Biserica AZŞ Betania a intrat în
circuitul cultural al oraşului Timişoara. Dumnezeu să fie lăudat
prin acest instrument!
JJVinicius Ivaşco, pastor stagiar,
Info banat iulie 2012
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Tur misionar la Beiuş, Pietroasa şi Hinchiriş

Perioada 25-31 mai 2012 a fost pentru Beiuş, Pietroasa
şi Hinchiriş un timp dedicat pentru misiune în mediile mai
puţin “accesate” de Evanghelie. Cu sprijinul unei echipe de
colportori condusă de fratele Avram Ardelean şi cu implicarea
câtorva membri din district în aceste zile au avut loc mai
multe acţiuni misionare cum ar fi: colportaj din casă în casă
la Beiuş, Pietroasa şi Hinchiriş şi seminarii prezentate în
şcolile, instituţiile şi firmele mari din Beiuş. Zilele de misiune
au culminat cu cea de joi 31 mai (Ziua Mondială ,,Fără Tutun”)
când împreună cu echipa de colportori am organizat în centrul
Beiuşului o expoziţie educativă anti-fumat şi am amplasat
un cort la care s-au vândut cărţi şi s-a măsurat procentul de
grăsime şi tensiunea arterială. Îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru ocazia oferită de a sluji şi tuturor fraţilor care au sprijinit
şi s-au implicat în această acţiune!
JJIonica Herlea, pastor

Caravana sănătăţii

Din dorinţa de a fi mai aproape de oameni şi de a le înţelege
nevoile, biserica Speranţa de pe str. Crişan din Timişoara a
demarat proiectul „Caravana Sănătăţii”.
Prima oprire a fost în localitatea Sânmartinul Sârbesc (în data
de 26 mai), acolo unde 43 de persoane s-au prezentat pentru
a beneficia de testele gratuite. În afară de teste, ei au putut
afla mai multe despre starea lor de sănătate măsurându-şi
tensiunea arterială, coeficientul de grăsime din organism,
indicele de masă corporală, glicemia şi colesteroulul,
beneficiind şi de un consult medical de specialitate. În acelaşi
timp, persoanele prezente au aflat mai multe sfaturi cu privire
la un stil de viaţă sănătos, iar cei care s-au arătat interesaţi
au primit un exemplar din cartea Tragedia Veacurilor, ca
medicament pentru suflet. Al doilea popas a fost la Bucovăţ
(în 10 iunie). 32 de persoane au primit număr de ordine şi au
aşteptat consultaţiile medicale, unii dintre ei achiziţionând cărţi
de specialitate din domeniul medical şi spiritual. Considerăm
că numărul persoanelor prezente a împlinit minunea pentru
care întreaga comunitate s-a rugat.
Credem că acţiunile acestea sunt inspirate pentru că astfel se
poate construi o legătură către inima oamenilor şi în acest fel
ei ajung să cunoască mai multe despre Marele Medic.
În 30 iunie, la Sânmartinul Sârbesc are loc un program followup (de consolidare) pentru oamenii care sunt interesaţi.
JJVlad Sucitu, biserica Speranţa Timişoara

Inaugurarea bisericii din Valea lui Mihai

La 40 de ani de la apariţia adventismului în acest orăşel, visul de
a avea o biserică s-a împlinit pe 23 iunie când mai mult de 200
de persoane s-au închinat Domnului printr-un program special de
dedicare a noii biserici. Din partea Uniunii Române a fost prezent
Eduard Călugăru (trezorier), iar din partea Conferinţei Banat Mihai
Maur (preşedinte) şi Ionel Soponariu (trezorier). Dintre invitaţi
au fost prezenţi domnul Kovács Zoltán, fostul primar, pastorul
bisericii baptiste Gál Gyözö, pastorul Frend László din Debreţin din
partea Comuniunii Creştine Advente şi numeroşi musafiri locali şi
fraţi din biserici din apropiere. Programul zilei a fost o combinaţie
de muzică înălţătoare interpretată de corul bisericii Oradea ”B” şi
mesaj spiritual transmis de pastorul Eduard Călugăru. Mulţumim
lui Dumnezeu pentru ajutor şi apreciem implicarea fiecărei
persoane la construirea acestui locaş de închinare.
JJVerebi László, pastor

6

iulie 2012 Info banat

tineret

Pentru perioada vacanţei de vară, pe parcursul a trei luni de
zile (1 iulie – 1 octombrie), Departamentul de tineret îţi pune
înainte 100 de provocări deosebite!
Vizând DEZVOLTAREA ta PERSONALĂ, abilitatea de
a dezvolta RELAŢII PERSONALE, DEZVOLTAREA ta
SPIRITUALĂ, IMPLICAREA ta ÎN SLUJIREA BISERICII precum
şi în MISIUNEA pentru cei DIN AFARA BISERICII, ţi se oferă
o mulţime de activităţi diverse, toate interesante, iar tu le poţi
alege doar pe acelea de care te simţi cel mai atras!
Singur sau împreună cu prietenii tăi, va trebui să răspunzi la
minimum 15 dintre provocările acestea, adică la măcar 3 din
fiecare domeniu dintre cele 5 avute în atenţie şi prezentate
mai sus.
Aşadar ia legătura cu pastorul tău, cu pastorul de tineret din
judeţul tău (Teofil Brînzan –Timiş; Dragoş Muşat – Hunedoara;
Natanael Jigău – Caraş Severin; Nagy Kasza Gyula – Bihor;
Marcel Ţărmure – Arad II; Narcis Ardelean – Arad I) şi, prin

Punctaj final ”Clubul iubitorilor de carte”

În perioada ianuarie – iunie 2012 s-a derulat programul
”Clubul iubitorilor de carte”, program care şi-a propus să îi
ajute pe copii şi tineri să dezvolte o preocupare sănătoasă
pentru lectură! Deşi nu au fost foarte mulţi participanţi (din
două judeţe participarea chiar a fost nulă!), cei implicaţi
au trăit o experienţă frumoasă şi, credem noi, benefică. Vă
aşteptăm la următoarea ediţie a programului, din toamnă,
odată cu începerea anului evanghelistic şi şcolar 2012 –
2013!
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aceştia, procură-ţi documentaţia care descrie programul nos
tru! Vei găsi informaţii complete şi pe site-ul www.tinbanat.ro .
Dacă eşti atras de oferta noastră, pentru înscriere va trebui să
parcurgi următorii paşi:
1. Caută pe site-ul www.tinbanat.ro imaginea ”Vara aceasta
mă las provocat” şi posteaz-o pe wall-ul de pe contul tău
de facebook sau la avatarul de la messenger!
2. Anunţă-ţi pastorul de tineret din zona de care aparţii şi vei
fi trecut într-un catalog alături de toţi ceilalţi participanţi.
3. În ritmul dorit de tine îndeplineşte provocările pe care
le alegi din listă şi raportează pastorului de tineret,
dovedindu-i că ai trecut cu bine provocarea respectivă.
4. Dacă ai răspuns bine la minim 15 provocări propunem
bisericii locale de care aparţii să îşi exprime aprecierea faţă
de reuşita ta, eventual chiar printr-un mic premiu! Dacă
vei răspunde la peste 25 de provocări şi Departamentul
de Tineret va aprecia efortul tău oferindu-ţi o reducere de
costuri la tabăra de studiu biblic din ianuarie 2013!
Iată participanţii şi punctajul lor:
Roxana Farcaşiu (Arad) – 2552 pagini / Daniel Ghete (Oradea)
– 2522 pagini / Indricău Denis (Cuvin) – 1948 pagini / Sarah
Ardelean (Arad) – 1287 pagini / Teofil Bobis (Tinca) – 1242
pagini / Indricău Ellis (Cuvin) – 888 pagini / Indricău Rebeca
(Cuvin) – 815 pagini / Robert Bulat (Oradea) – 655 pagini
+ Imblanzirea tigrului + Martorul (raportare incompletă!) /
Larisa Timoce (Sânnicolau Mare) – 237 pagini / Petraş Carina
(Sepreus) – 203 pagini / Sara Ene (Sicula) – Povestiri cu codiţe,
urşi şi îngheţată de vanilie, (raportare incompletă!), Pollyanna
(130 pag) / Casandra Chelmăgan (Cuvin) – 110 pagini.
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EnJ
Chiar dacă duminica din 10 iunie a rezervat un
privilegiu doar celor peste 18 ani, Departamentul
de Tineret al Conferinţei noastre a desfăşurat o
competiţie, poate puţin inedită, care a reunit tineri
de sub şi peste 18 ani din toate cele cinci judeţe
ale Conferinţei noastre. La această competiţie
a prieteniei au participat efectiv 60 de tineri şi
tinere, grupaţi în şase echipe reprezentând cele
şase districte misionare: Caraş, Timiş, Bihor,
Hunedoara, Arad I şi Arad II.
Atmosfera explozivă a fost întreţinută şi de
câteva galerii extrem de active şi creative care
au încurajat în mod lăudabil toate echipele
participante. Numărul total al tinerilor prezenţi

Joy
a tins către cifra de 150. Competiţia intitulată
EnJoy s-a încheiat cu premierea tuturor echipelor
şi cu o masă gustoasă şi fluvii de apă rece. A
doua parte a zilei a fost rezervată unui campionat
interdistrictual, campionat care a reunit şapte
echipe participante pe parcursul căreia tinerii au
creat o părtăşie plăcută în ciuda unei oarecare
mize competiţionale.
În duminica din 10 iunie tinerii Conferinţei noastre
au votat ...prietenia. Dorim ca toţi tinerii noştri să
se bucure neîncetat de prietenia lui Dumnezeu.
EnJoy!
JJMarcel Ţărmure, pastor de tineret Arad

ştiri din Conferinţa Banat
Experienţe la Sola Scriptura

Următoarele rânduri au fost scrise de o persoană care vizitează
librăria Sola Scriptura de la Oradea şi care de obicei cumpără
cărţi şi produse din librărie pentru alţii. Foloseşte orice ocazie
ca să mărturisească despre credinţa sa, despre importanţa
Bibliei cu toate că soţul ei este împotriva religiei. Dumneaei
este o persoană binecunoscută în cercurile culturale din
Oradea.
„Mă numesc Ana[…]. Cândva mi se părea natural să trăiesc
în lume şi să mă simt bine. Înaintam cu paşi mari pe acest
drum strălucitor al pierzării, până când, din întâmplare, m-am
agăţat de Dumnezeu, care prin harul Său m-a vindecat şi mi-a
pus în mână Biblia ca îndrumător. Au trecut de atunci cinci ani
şi jumătate...
Mă rog 5-6 ore pe zi şi totodată citesc Biblia, dar am avut
nevoie de explicaţii în multe locuri, de aceea am apelat la
Dumnezeu şi El mi-a trimis în ajutor cărţi care mi-au lămurit
lucrurile care îmi erau neclare. Am auzit că se tipăresc şi
multe cărţi eretice. De aceea, mă rugam fierbinte ca Duhul lui
Dumnezeu să mă călăuzească în cumpărarea cărţilor.
În lumea aceasta, după rugăciune, cel mai minunat şi cel mai
de folos lucru este cititul. Te leagă de cer, te mustră, te învaţă,
te mângâie, îţi dă bucurie atunci când ai nevoie. Te învaţă

Consemnări din lucrarea misionară
,,Cine va putea spune isprăvile minunate ale Domnului?” Ps.106,2
In prima parte a acestui an, s-au desfăşurat mai multe lucrări,
programe şi acţiuni in diferite ramuri misionare. Prezentăm
unele dintre ele, cu dorinţa de a vedea in acestea intervenţia
divină, pentru ca ochii noştrii să se indrepte tot mai mult intr-o
singură direcţie, iar inimile noastre să bată tot mai tare pentru El.

să auzi glasul lui Dumnezeu, te învaţă când să îţi deschizi
portofelul înaintea unui flămând, te învaţă şi îţi descoperă
tehnicile şi înşelăciunile Satanei. Cărţile ne învaţă cum să
înaintăm pe drumul către Dumnezeu.
Şi în librăria Sola Scriptura intru cu următoarea stare de
spirit: «Doamne, îţi mulţumesc de setea pentru citit. Tu ştii,
Doamne, de ce am nevoie, unde am lipsuri şi prin cine vrei să
îmi vorbeşti. Tu vezi şi în portofelul meu... Scoate-mi, Te rog,
în cale cărţile de care am nevoie sau de care au nevoie cei
din familie sau oricine din cei pe care îi voi întâlni. Foloseştemă, Doamne, foloseşte banii mei, cărţile, pentru mântuirea
celorlalţi.»
Acum 5 ani am stins televizorul şi nu mă mai uit de atunci,
creierul meu nu mai e coş de gunoi. În loc de a mă uita la
televizor, citesc. Cunoscându-L pe Dumnezeu am renunţat
uşor la plimbările prin buticuri, la întâlnirile de bârfă cu diferite
prietene şi la vizionarea altor lucruri lumeşti.
Singura valoare aici pe pământ este să trăieşti cu şi pentru
Dumnezeu. În fiecare zi ar trebui să facem ceva bun, ceva
folositor, ceva care să dăinuie. Ar trebui să învăţăm, să citim,
să-i încurajăm pe alţii şi să-i ajutăm să iasă din mocirla în care
am fost şi noi înainte.”

În sabatul din 16 iunie în penitenciarul din Arad a avut loc
botezul a zece deţinuţi, urmat de serviciul împărtăşirii, la care
au participat ceilalţi fraţi din penitenciar şi unii dintre vizitatori.

,,Lăudaţi pe Domnul căci este bun, căci indurarea Lui ţine in
veci!” Ps.106,1

Consemnări colportaj
Campania ,,Studenţi valdenzi” din Timişoara, a continuat cu
înfiinţarea unui club de sănătate cu o clasă de gătit, la Centrul
S.E.F. Colportorii au continuat cu seminarii in instituţii şi
campanii de grup în Timişoara şi alte localităţi. Din luna iunie
s-au deschis trei standuri (în corturi) cu cărţi şi măsurători
în Timişoara, unul la Lugoj, iar din iulie se vor deschide 7
standuri în Oradea.
Incepând cu 20 iulie vor începe seminarii în instituţiile din
Oradea ce vor pregăti terenul pentru programul ,,Student
Valdenz” în perioada 19 iulie – 09 august. Avem nevoie de
susţinere în rugăciune!

Consemnări Serviciul Umanitar pt. Penitenciare
În sabatul din 26 mai în comunitatea Bobâlna (Hunedoara),
s-a desfăşurat programul de botez în care cinci deţinuţi din
penitenciarul Bârcea Mare au fost botezaţi de pastorul Gabriel
Brezoi, care a declarat: „De câte ori îi întâlnesc, descopăr la
ei o pace şi o fericire greu de imaginat pentru lumea în care
trăiesc.”

10

JJpagină pregătită de Departamentul Lucrare Personală
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Vizita preşedintelui Conferinţei Generale în România
În perioada 8 -10 iunie 2012, pastorul Ted N.C. Wilson,
preşedintele Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea, împreună cu soţia sa, Nancy Wilson, s-au aflat în vizită
în România. Aceştia au fost însoţiţi de pastorii Bruno Vertallier şi
Gabriel Maurer, preşedintele şi secretarul Diviziunii Euro-Africa.
„Este un mare privilegiu sa fiu din nou in România. Au trecut patru
ani de la ultima mea vizită aici aşa că sunt nerăbdător să văd
felul în care s-a dezvoltat Biserica” a spus pastorul Ted Wilson.
Acest obiectiv a fost bine pus în evidenţă de programul pe care
l-a avut pe parcursul vizitei în România, pe lângă programul
obişnuit, preşedintele vizitând mai multe instituţii importante din
România printre care s-au aflat Centrul Media Adventist, Editura
Viaţă şi Sănătate, un adăpost pentru victimele violenţei în familie
administrat de ADRA şi Institutul Teologic Adventist.

Mesajul central al vizitei, a fost transmis de pastorul Ted Wilson
în cadrul unui eveniment festiv, desfăşurat simbolic la Sala
Palatului din Bucureşti, unul dintre cele mai impozante edificii
ale fostului regim comunist, în prezenţa a peste 4000 de membri
ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România. În cadrul
evenimentului pastorul Teodor Huţanu, preşedintele Bisericii
Adventiste din România a oferit familiei Wilson o plachetă
inscripţionată cu propoziţia care încheie volumul „Tragedia
Veacurilor” : „Dumnezeu este dragoste” amintind şi de faptul că
deja au fost distribuite peste jumatate de milion de exemplare
ale cărţii. Un alt moment plin de o încărcătură emoţională a
fost oferirea de către pastorul pensionar Dumitru Popa, fost
preşedinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România,
a unui album incluzând fotografii realizate cu ocazia vizitelor
în România, din anii 1980 şi 1989 ale pastorului Neil Wilson,
preşedinte al Conferinţei Generale în perioada 1979-1990.

Mesajul pastorului Ted Wilson s-a axat pe ideea de familie a
Bisericii şi de unitatea din cadrul acesteia reafirmând doctrinele
fundamentale şi încurajând un spirit misionar. De asemenea, a
ţinut să pună un accent deosebit pe credinţa mântuirii prin har
şi nu prin fapte, îndemnându-i pe participanţi să evite adoptarea
Info banat iulie 2012

unor tendinţe extremiste. A încheiat, reafirmând credinţa
puternică în apropiata revenire a lui Isus Hristos, încurajându-i
pe credincioşii prezenţi să se pregătească individual pentru acest
eveniment unic şi să împărtăşească vestea revenirii Lui şi cu cei
apropiaţi lor într-un mod amabil şi prietenos.

„Este adevărat că voi sunteţi detaşamentul cel mai mare din toată
Biserica Adventistă europeană. Îndemnul meu este ca să faceţi
să ajunjă mesajul dragostei sale în orice oraş, sat sau cătun. Dar
acest lucru nu se va întâmpla, chiar dacă e vorba de România
sau orice alt loc, decât, dacă în mod individual, suntem legaţi de
Isus Hristos prin credinţă” a spus Wilson.
Programul zilei de sâmbătă a inclus de asemenea vizitarea locului
unde se află şantierul de construcţii al viitorului sediu al Editurii
„Viaţă şi sănătate” din România. Pastorul Ted Wilson a apreciat
această iniţiativă cât şi apariţiile editurii Viaţă şi Sănătate legate
de proiectul Cartea Anului, încheiind prin a se ruga pentru ei, dar
şi pentru cititorii cărţilor publicate sub această marcă.
Cel mai important punct al după-amiezei de sâmbătă a fost
întâlnirea cu tinerii Bisericii Adventiste din România, găzduită de
Campusul Institutului Teologic Adventist de la Cernica.

Vreme de două ore şi jumătate, preşedintele Conferinţei Generale
şi-a luat timp pentru a răspunde întrebărilor tinerilor care au vizat
o paletă variată de domenii: viaţa personală a unui preşedinte,
Biserica Adventistă mondială, stilul de viaţă creştin sau puncte
de doctrină. Seriile de întrebări au fost îmbinate cu momente
muzicale prezentate de diferite grupuri de tineri din ţară dar şi
de mesaje spirituale prezentate de preşedintele Diviziunii EuroAfrica, Bruno Vertallier şi de invitatul special al acestei ocazii
pastorul Ted Willson.
Într-un interviu adresat postului de televiziune Speranţa TV,
preşedintele Conferinţei Generale i-a apreciat pe tinerii adventişti
români pentru spiritualitatea lor, pentru profunzimea şi zelul lor
misionar, încurajându-i să continue drumul pe care l-au ales
reamintind că tinerii sunt importanţi şi preţioşi pentru Isus Hristos
şi pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
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biserica mondială
Edwin Ludescher s-a stins din viaţă

Luni, 11 iunie 2012, s-a stins din viaţă Edwin Ludescher, în
vârstă de 84 de ani, după o boală lungă îndurată cu răbdare,
curaj şi credinţă în Dumnezeu.
Slujirea pastorului Ludescher a început în 1948 ca pastor de
tineret în Austria, unde a cunoscut-o pe Gerda, tovarăşa sa de
viaţă timp de 60 de ani. Din 1954 a slujit timp de doi ani ca
decan al Seminarului Teologic din Collonges, Franţa. În 1956
a fost chemat ca misionar în Camerun, Africa, unde a locuit cu
familia sa timp de aproape 10 ani. În 1975, în timpul Sesiunii
Conferinţei Generale ce a avut loc în Viena, Edwin Ludescher
a fost ales Preşedinte al Diviziunii Euro-Africa, pe care a
condus-o cu mare înţelepciune până când s-a retras, în 1994.
JJDepartamentul Comunicare / Diviziunea Euro-Africa

Dirijorul Herbert Blomstedt, onorat de regele Suediei
cu „Medalia Serafimilor”

Dirijorul adventist Herbert Blomstedt a fost onorat recent
de regele Suediei Carl XVI Gustaf cu „Medalia Serafimilor”.
"Medalia Serefimilor” este cea mai mare onoare acordată de
Casa Regală fiind oferită rareori. Potrivit Casei Regale suedeze,
dirijorului Herbert Blomstedt i-a fost acordată această medalie
în semn de recunoaşterea a „contribuţiilor sale remarcabile în
viaţa şi cultura muzicală suedeză”.
În vârstă de 85 de ani, Herbert Blomstedt, cel mai renumit
dirijor suedez la nivel internaţional este încă un dirijor foarte
activ, la 1 septembrie urmând să dirijeze în cadrul concertului
final al Festivalului Mării Baltice din Stockholm.
A urcat pentru prima dată pe scenă în 1954, ca dirijor al
Filarmonicii Regale, iar de-a lungul timpului a fost primdirijor al Orchestrei Simfonice Norrköping şi ale Orchestrelor
Simfonice Radio Daneze şi Suedeze, a Dresdner Staatkapelle,
al Orchestrei Simfonice din San Francisco şi a dirijat multe
alte orchestre în Europa şi în lume.
De-a lungul timpului Herbert Blomstedt a contribuit cu gene
rozitate în domeniile muzicii şi educaţiei adventiste în cadrul
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în Suedia şi în lume.

UNICEF: România are cea mai ridicată proporţie
a copiilor care trăiesc în sărăcie, de 25,5%
Agerpres, 29 mai

România este ţara în care UNICEF a identificat cea mai mare
proporţie a copiilor săraci, anunţă marţi EFE. Potrivit studiului
„Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în ţările dezvoltate”,
pentru care a fost analizată situaţia din 35 de ţări ale UE şi OCDE,
25,5% din copii trăiesc în sărăcie în România. În rândul ţărilor în
care a fost studiată situaţia, România se află pe primul loc, cu
cel mai mare procentaj al copiilor săraci, urmată fiind de SUA
(23,1%), Letonia (18,7%), Bulgaria (17,8) şi Spania (17,1%).

Pesticidele din legume şi fructe, responsabile
de sindromul de hiperactivitate (ADHD) la copii
Agerpres, 26 iunie

Oameni de ştiinţă de la universităţile Harvard /SUA/ şi
Montreal /Canada/ au ajuns la concluzia, în urma unor studii
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Din 1974 până în prezent doar 12 persoane au primit „Medalia
Serafimilor” din partea regelui Carl al XVI-lea Gustaf. Ultima
dată medalia a fost oferită în 2008 profesorului şi diplomatului
Organizaţiei Naţiunilor Unite Sture Linner, iar în 2004 a fost
oferită juristului şi funcţionarului public Hans Blix.
JJRainer Refsbäck/ tedNEWS

coordonate, că pesticidele din legume şi fructe sunt în cele
mai multe dintre cazuri factorul major responsabil de apariţia
sindromului ADHD (Deficit de Atenţie şi Hiperactivitate) la
copii, potrivit portalului specializat în probleme medicale
MedDaily.

STUDIU: Aproape nouă milioane de români, în risc de sărăcie
Capital, 25 iunie 2012

România se află departe de ţintele asumate pentru unele
domenii cheie precum cercetare şi dezvoltare, educaţie, rata
angajării sau reducerea sărăciei, arată studiul „România în
contextul Agendei UE 2020 - locuri de muncă mai multe şi
mai bune într-o economie bazată pe cunoaştere”, al Blocului
Naţional Sindical.
Potrivit BNS, 8,89 de milioane de români se află în situaţii de
risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă 41%
din populaţie. Uniunea Europeană înregistrează 23%.
iulie 2012 Info banat

diverse
Întrebări pe care şi le pun adventiştii

Este posibil ca biserică să purtăm un dialog cu ortodocşii?

Da, este posibil, dar se mişcă foarte încet şi e nevoie de mult
timp. Ei gândesc în termeni de decenii şi secole; adventiştii
gândesc în zile, săptămâni şi luni. Pentru noi, când e vorba de
previziuni, cinci ani înseamnă un timp îndelungat. Aceasta se
datorează secvenţei noastre temporale escatologice, a faptului
că trăim aşteptând apropiata venire a unui Mântuitor. Pentru
ortodocşi, cinci ani sunt ca o picătură într-o găleată. Adventiştii
sunt presaţi de timp; ortodocşii lasă timpul să se exprime singur.
Există două mari familii ortodoxe. Grupul de departe cel mai
numeros îl constituie bisericile ortodoxe răsăritene (rusă,
greacă, română şi altele). Cel de-al doilea grup este format
din familia de biserici orientale ortodoxe (ortodocşi armeni,
copţi, etiopieni şi sirieni). Bisericile ortodoxe orientale sunt
considerate a fi pre-calcedonice deoarece ele nu acceptă
decizia Conciliului Calcedon (451 d.H.) că în Hristos există
două naturi diferite. Această veche problemă monofizită este
astăzi mult mai puţin controversată şi dezbinătoare.
Până în prezent, unele biserici orientale nu doresc să vorbească
cu adventiştii, pe care îi acuză că nu sunt în armonie cu
învăţăturile bisericii apostolice (anti-trinitarianism) şi în plus
pentru faptul că se implică în prozelitism. Aceste acuzaţii vin
în mare măsură din partea conducerii Bisericii Copte Egiptene,
care din nefericire pare să creadă, atunci când este vorba să
înţeleagă doctrinele şi învăţătura adventistă, că ignoranţa
este o binecuvântare. Unii ortodocşi orientali ar fi dispuşi să
vorbească, dar sunt împiedicaţi de “conservatori”.
Patriarhatul de Constantinopole, despre care ortodocşii orientali
consideră că exercită un primat de onoare, a fost de acord în
Familia adventistă

NOTĂ
Această întrebare şi răspunsul aferent sunt preluate din
cartea „101 întrebări pe care şi le pun adventiştii” scrisă de
John Graz şi Bart Beach

Liberia

Republica Liberia este cea mai veche republică africană.
Ţara a fost înfiinţată în 1821 de negrii eliberaţi din America,
de unde şi numele de Liberia – ţara celor liberi. Este aşezată
în vestul Africii, pe coasta Oceanului Atlantic, între Sierra
Leone, Guyana şi Côte d’Ivoire. Cunoscută multă vreme ca
o ţară liniştită, construită după model american, Liberia a fost
măcinată de două războaie civile în anii 19891997 şi 1999‑2003. Numai în cel din urmă
se estimează că au murit peste 250 000 de
oameni. În urma războaielor, ţara a ajuns o
ruină.
Liberia se întinde pe o suprafaţă de 111 369
km2 şi are o populaţie estimată, pentru acest
an, la 4 milioane de locuitori. Liberia este
una dintre ţările cu cea mai tânără populaţie
a lumii. Vârsta medie este de 18 ani, iar
procentul de alfabetizare nu depăşeşte 60%.
Rata de creştere a populaţiei este estimată la
peste 2 600%.
În 1889, revistele adventiste din America scriau de fratele
Gasto din Liberia, care primise adevărul şi voia să se întoarcă
în ţara natală ca misionar, ceea ce a şi făcut. Totuşi primul
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principiu să poarte discuţii preliminare cu Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea. O întâlnire preliminară utilă a avut loc în 1996,
dar ortodocşii nu au putut, datorită problemelor de personal şi
program legate de sărbătorirea mileniului şi alte evenimente, să
fixeze data unei alte întâlniri. După cum s-a spus, "Biserica lui
Dumnezeu se mişcă ca o mare broască ţestoasă", cel puţin în
ceea ce priveşte creştinismul la nivel mondial. Toate acestea
pot fi frustrante, dar Isus ne cere ca prin răbdarea noastră să
ne câştigăm sufletele (vezi Luca 21:19).

misionar oficial avea să fie trimis de biserică 40 de ani
mai târziu. Pe 30 aprilie 1930, au fost botezaţi primii patru
convertiţi, unul dintre ei, Willie Helbig, devenind primul pastor
adventist liberian. Lucrarea a început să se dezvolte constant
în mai multe zone ale ţării până la izbucnirea războiului civil,
când jumătate din populaţia ţării s-a mutat în taberele de
refugiaţi. Totuşi, în ciuda condiţiilor de război,
11 biserici au fost organizate în Liberia şi în
ţările din jur.
La ultimul raport statistic oficial, în Liberia
erau aproape 26 000 de membri, organizaţi
în 50 de biserici şi 53 de grupe, şi 8 pastori
hirotoniţi. De asemenea, în Monrovia,
capitala ţării, există şi un spital adventist. Pe
lângă cele câteva şcoli primare organizate
de biserică, anul acesta s-a pus, oficial,
piatra de temelie pentru construirea unei
universităţi adventiste. Programele de
sănătate, campaniile misionare, ajutorul
oferit de ADRA Internaţional, precum şi emisiunile de radio
şi televiziune sunt mijloace prin care vestea bună aduce cerul
mai aproape de aceşti oameni.
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Prezentarea Cuvântului în Orientul Mijlociu.
Marea trimitere dată de Isus, “Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al
Fiului şi al Duhului Sfânt” (Mat. 28:19), este un mandat
de durată, pe care trebuie să-l ducem în orice parte a
lumii, până la sfârşitul timpului. Aceasta a fost declaraţia
de misiune a Bisericii, încă de la început. Şi, în timp ce
apelul în sine este de durată, modul în care se desfăşoară
a fost adaptat pentru diferite momente şi locuri.
O astfel de regiune este cea a Orientului Mijlociu. Din
diverse motive, în trecut, biserica a fost mult mai vie, cu
o creştere puternică a numărului de membri. Cu toate
acestea, există întotdeauna dinamici care afectează
creşterea bisericii. În trecutul recent, unii creştini din
Orientul Mijlociu, inclusiv adventişti de ziua a şaptea, au
părăsit regiunea, din diverse motive, pentru locuri care
le oferă oportunităţi mai mari de a-şi trăi credinţa. Ca
rezultat al acestui lucru, numărul membrilor adventişti
din Orientul Mijlociu este diminuat considerabil. Acest
aspect a făcut mai dificilă lucrarea bisericii, pentru că
ceea ce transmite ea este întărit de un număr în creştere
de membri.
Un plan strategic
Pentru a face faţă acestor provocări speciale, a fost
formată, în 2010, o comisie care caută modalităţi prin
care biserica poate lucra în această zonă (Greater
Middle East şi Mediterranean Survey Commission).
După analizarea datelor istorice, demografice şi
statistice, comisia a întocmit un raport pe care l-a
prezentat delegaţilor Comitetului Anual din 9 octombrie
2011, recomandând ca ţările din Orientul Mijlociu să
fie ataşate direct la Conferinţa Generală, ca Uniunea
Extinsă a Orientului Mijlociu (GMEU). Înainte de această
decizie, supravegherea administrativă a acestor ţări
era împărţită între două diviziuni, Euro-Africa şi TransEuropeană. În timp ce Biserica este recunoscătoare
pentru modul în care aceste două diviziuni au ajutat la
promovarea şi supravegherea activităţilor adventiste din
Orientul Mijlociu, comisia a sugerat că formarea GMEU
şi ataşarea ei direct la Conferinţa Generală, va duce la o
creştere a numărului de membri în regiune, şi va oferi
câteva avantaje logistice certe. În acelaşi timp, va grupa
ţări care au culturi similare (vezi harta).
Punctul central pentru Biserica mondială
După aceste schimbări administrative, Orientul Mijlociu
a devenit punctul central pentru biserica din întreaga
lume. Încurajez pe toţi membrii noştri să contribuie la
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răspândirea minunatului mesaj adventist pentru 500 de
milioane de oameni care locuiesc în teritoriile GMEU.
Aceşti oameni minunaţi sunt copiii lui Dumnezeu şi au
bucurii şi nevoi exact ca ale noastre. Este privilegiul
nostru de a purta această mare povară şi de a fi pasionaţi
în legătură cu binele oamenilor din unele dintre cele mai
vechi civilizaţii ale planetei.
Marea noastră sarcină astăzi este de a încerca să
reclădim o bază de mărturisire în această regiune şi să
transmitem mesajul important al speranţei, prin orice
mijloace posibile. Dorim să sprijinim comunităţile locale,
să ghidăm oamenii pentru a găsi sensul şi scopul vieţii
şi să-i ajutăm să experimenteze viaţa, în toată plinătatea
ei – fizic, mintal, social şi spiritual.
Copilăria în Egipt
Pentru mine, aceasta nu este doar o chestiune
administrativă. Mă identific îndeaproape cu această
regiune, din moment ce am crescut în Cairo, Egipt.
Cele mai vechi amintiri pe care le am au de-a face cu
această zonă, numită “leagănul civilizaţiei.” Locuri ca
Libia, Liban, Italia şi Egipt au constituit lumea mea până
la aproximativ 8 ani.
Când creşti într-o cultură aparte, eşti influenţat de multe
lucruri care rămân în viaţa ta. Mâncarea din Orientul
Mijlociu este încă preferata mea. Îmi amintesc când
mâncam ta’miyya (falafel egiptean) sau mergeam cu
mama să cumpărăm porumb proaspăt prăjit de la colţul
străzii. Era delicios! Iar amintirea sucului proaspăt de
mango, pe care-l savuram în Cairo, a rămas cu mine, ca
un punct de referinţă pentru ceea ce Dumnezeu produce
în acea fertilă deltă a Nilului.
Cultura Orientului Mijlociu este foarte veche şi complicată.
Araba este una dintre cele mai frumoase şi expresive
limbi din lume. Beneficiile minunate ale cunoaşterii
culturii unei alte părţi ale lumii, depăşesc orice experienţă
educaţională. Şi am învăţat că cel mai mare bun pe care-l
are Orientul Mijlociu sunt oamenii. Este adevărat că zona
are rezerve mari de petrol şi multe antichităţi, dar resursa
ei reală este populaţia – oamenii săi.
În prezent, Orientul Mijlociu trece prin schimbări politice
şi sociale. Cu toate acestea, chiar în mijlocul schimbării,
suntem încă chemaţi să ne îndeplinim chemarea –
vestirea Evangheliei. Acest lucru ia timp şi necesită un
plan strategic.
iulie 2012 Info banat
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Pământul Bibliei încă are nevoie de Mesaj
Cum te poţi implica
Există mai multe moduri în care poţi ajuta la împlinirea
Marii Trimiteri în această zonă a lumii. În primul rând,
păstrează pe lista ta de rugăciune Uniunea Extinsă a
Orientului Mijlociu. Roagă-te pentru membrii dedicaţi,
pastorii şi conducătorii pe care-i avem în zonă. Roagăte ca ei să stea fermi pentru Hristos şi să ofere un
exemplu pozitiv, iubitor, celor din jur. În al doilea rând,
te poţi implica prin credincioşia cu care oferi zecimea şi
darurile – ca cele din cadrul Şcolii de Sabat sau cele care
merg la Bugetul Bisericii mondiale, care susţin lucrarea
în Orientul Mijlociu şi în alte zone ale lumii.

informaţii legate de modalităţile prin care se poate oferi
ajutor, în diferite proiecte din Orientul Mijlociu, fie ca
angajaţi sau ca voluntari.

În plus, puteţi sprijini iniţiativele speciale care vor fi
anunţate. Individual, sau ca şi comunitate locală, puteţi
decide să sponsorizaţi un program particular. La Şcoala
de Sabat Copii, se poate pune accent pe misiunea din
Orientul Mijlociu, locul unde a crescut Isus. Există tot
felul de moduri în care-i putem ajuta pe copiii noştri să se
gândească şi să se roage pentru această zonă specială
a lumii.

Rugaţi-vă ca biserica lui Dumnezeu să folosească
aceste ocazii pentru a maximiza receptivitatea curentă
din această importantă şi veche regiune a lumii. Rugaţivă ca oamenii să aibă acces la cuvintele preţioase de
speranţă, salvare şi răscumpărare pe care le proclamă
cei trei îngeri, care subliniază iminenta revenire a lui Isus
Hristos.

Tu, biserica ta sau conferinţa din care faci parte, puteţi
contacta secretariatul Conferinţei Generale pentru
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Orientul Mijlociu este un loc special unde oamenii se
confruntă cu diferite provocări. Evenimentele curente
care se desfăşoară în regiune pot crea noi oportunităţi
pentru a ajuta pe cei care în mod normal nu ar fi
deschişi mesajului de speranţă venit din partea Bisericii
Adventiste. Rămâne de văzut în ce direcţie vor merge
aceste situaţii, dar ştim că în perioadele de schimbare
oamenii sunt mult mai deschişi.

Ted N. C. Wilson este preşedintele Conferinţei
Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
Preluare din Adventist World
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"Împreună"

Întâlnirea ucrainienilor adventişti
din Conferinţa Banat
Sub coordonarea directorului Grupurilor
Etnice din Conferinţa Banat, pastorul NagyKasza Gyula, în Sabatul din 16 iunie, Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea din Lugoj a
găzduit întâlnirea ucrainienilor adventişti de
pe teritoriul Conferinţei Banat. Un popas
de suflet, o ocazie de bucurie pentru toţi
credincioşii de naţionalitate ucrainiană
din această zonă a ţării. Evenimentul s-a
bucurat de vizita unei delegaţii din Conferinţa
Ucrainiană de Vest, condusă de directorul
Grupurilor Etnice, pastorul Ilya Pirchak.
Cuvântul Scripturii, cântecele de laudă şi
masa de părtăşie au legat pentru câteva
ore fraţii din România şi din Ucraina. Chiar
dacă au fost diferenţe între ucrainiana
vorbită la Kiev şi cea vorbită la Pogăneşti,
Bethausen, Caransebeş sau Arad, dragostea
lui Dumnezeu are aceleaşi accente în toate
inimile.
Preşedintele Conferinţei Banat, pastorul
Mihai Maur, a îndreptat gândurile celor
prezenţi către misiunea Bisericii, accentuînd
importanţa lucrării pentru locuitorii de
origine ucrainiană din România. Bucuria
părtăşiei nu trebuie să ne facă să uităm
scopul existenţei bisericii noastre. Suntem
chemaţi să lucrăm. Să ne folosim resursele
şi energia, capacităţile şi competenţele pe
care le posedăm pentru a căuta şi a aduce
la Hristos pe aceia care au încă inimile
deschise pentru chemarea Evangheliei. O
Evanghelie care aduce laolaltă iudei şi greci,
români şi ucrainieni.
JJDănuţ Obăgeanu, pastor

