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Al doilea porumbel
În 10 ianuarie 236 creştinii romani s-au
adunat să-şi aleagă un nou episcop. Deşi
erau destui lideri ai bisericii care ar fi putut fi
aleşi, onoarea i-a fost acordată unui laic care
nici măcar nu era de-al locului. Ce a contat?
Cei adunaţi acolo au văzut un porumbel
deasupra capului său şi considerând că e
un semn divin, l-au proclamat episcop pe
cel care astăzi este considerat Papa Fabian,
martirizat în anul 250.
Adunaţi să alegem, căutăm şi noi un semn
al prezenţei Duhului în cel de lângă noi.
Dar exemplele din Cuvânt ne învaţă că
pentru a face o alegere bună e nevoie de
prezenţa Duhului în primul rând în mine.
Să dea Dumnezeu ca în această lună să
experimentăm Duhul Sfânt „aşezându-se”
pe fiecare dintre noi, şi o biserică „umplută
de Duhul Sfânt” (Fapte 2).
JJErik Csergezán, pastor

anunturi
Vizite pastorale
pe luna martie 2013:

”Învioraţi prin Cuvântul Său”
”Dacă am studia Biblia cu sârguinţă şi rugăciune în fiecare zi, am înţelege zilnic un adevăr
frumos, într-o lumină nouă, clară şi convingătoare”. (CG 511)
În luna aprilie 2013 vom studia împreună câte un capitol din Biblie începând cu 1 Cronici
12 la 2 Cronici 15.
Şi în această lună puteţi urmări în fiecare zi un comentariu filmat al capitolului respectiv
pe pagina de Facebook a Conferinţei Banat sau pe canalul de YouTube „adventistbanat”.
Pentru realizarea proiectului „5 minute de inspiraţie”, colaborează mai mulţi pastori din
Conferinţa Banat.

Data
Eveniment
APRILIE
1-5 „Şcoala altfel” – ocazie de misiune în şcoli
25 Adunarea Generală Electivă a Conferinţei Banat
MAI
10-12 Convenţia de primăvară a liderilor de tineret
26 Camporeea exploratorilor

Data
1-7 apr.
8-14
apr.
15-21
apr.
22-28
apr.
29 apr.
-5 mai

6-12
mai
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spiritual

Şi tu eşti delegat!
Era prin anul 2002. Un coleg pastor îşi pierduse şi pe cel
de-al doilea părinte. Într-o discuţie pe care am avut-o cu
el am încercat să aflu ce se petrecea în sufletul său. L-am
ascultat cu mare atenţie. Doream să ştiu ce înseamnă să
te desparţi de cei care ţi-au dat viaţă. În lumea noastră
acest lucru nu poate fi evitat. Câteodată boala, alteori
un accident neprevăzut, sau, pur şi simplu, vârsta, pun
capăt vieţii celor dragi. Uneori, în mod previzibil, alteori
neaşteptat, noi toţi trecem prin aceste încercări.

dar, cu siguranţă, ai un loc lângă Moise. Serva Domnului,
comentând acest pasaj biblic, spune următoarele:

Colegul meu vorbea emoţionat despre pierderea
părinţilor. N-am îndrăznit să-l întrerup, iar cuvintele lui
deveneau din ce în ce mai profunde. Parcă deschidea
o fereastră, lăsându-mă să-i văd adâncul sufletului. Mă
aşteptam să găsesc aici golul lăsat de cei dragi. Însă
am descoperit mult mai mult decât aceasta. Din tot ceea
ce făceau părinţii, cel mai mult îi lipseau rugăciunile lor
pentru el. Ei erau întotdeauna la datorie, susţinând prin
rugăciune lucrarea pastorală a fiului lor. Făceau lucrul
acesta fără să le ceară cineva, fără să le amintească, fără
să aştepte vreo răsplată. Îşi iubeau fiul, iubeau biserica,
şi Îl iubeau pe Cel care a murit pentru ei. Aceasta era în
viaţa lor o sfântă responsabilitate.

„Multor oameni le este mai uşor să vorbească, decât să
se roage.” (Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol.
1, 527).

Exemplul lui Moise
În Exodul 17:10-12, îl întâlnim pe Moise împreună cu
Aaron şi Hur pe vârful unui deal. Moise este aşezat pe
o piatră cu mâinile ridicate şi sprijinite de Aaron şi Hur.
Ei ştiau că numai Dumnezeu putea să le dea biruinţa.
Când mâinile erau înălţate, Israel era mai puternic.
Pentru câştigarea biruinţei era nevoie ca Iosua să fie
alături de popor în vale, dar şi ca Moise, Aaron şi Hur
să mijlocească pe munte. Poate că mulţi israeliţi doreau
ca Moise să fie în mijlocul lor, în vale. Dar, deşi nu erau
lângă ei, Moise, Aaron şi Hur participau împreună cu ei
în aceiaşi lucrare.

În această zi importantă pentru lucrarea lui Dumnezeu,
este nevoie de multe mâini care să se ridice. Unele vor
fi în sală, la Arad, altele peste tot în Conferinţă pentru
mijlocire. Pe lista Cerului ai fost trecut şi tu!

Moise avea o vârstă înaintată. Totuşi, chiar dacă mâinile
au obosit, nu au fost lăsate jos până când Israel nu şi-a
împlinit misiunea. Atât implicarea directă a lui Iosua,
cât şi susţinerea spirituală a lui Moise erau la fel de
importante. Amândouă constituiau elementele esenţiale
ale reuşitei.
Mâini care se ridică
Data pentru alegerile de la Conferinţă a fost deja anunţată,
iar delegaţii sunt stabiliţi. Poate că nu eşti pe această
listă, însă Cerul aşteaptă ca şi tu să iei parte la aceste
lucrări. Poate că n-ai fost chemat să stai lângă Iosua,
Info banat aprilie 2013

„Când triumfa Israel, Moise era cu mâinle ridicate spre
cer şi mijlocea în favoarea lor; tot aşa, când tot Israelul lui
Dumnezeu învinge, aceasta este pentru că Cel Puternic
preia cazul lor şi luptă pentru ei.” (Ellen White, Mărturii
pentru comunitate, vol. 4, 531).

„Mulţi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru adevăr şi apoi
se întorc şi pun sub semnul întrebării şi caută greşeli la
uneltele pe care Cerul le-a rânduit, pentru a fi ceea ce
sunt sau ce ar trebui să fie. Cât de mult I-ar plăcea lui
Dumnezeu, ca aceştia să facă partea lui Aaron şi Hur,
ajutând la susţinerea mâinilor acelora care duc marea
şi greaua povară a lucrării cauzei lui Dumnezeu!” (Ellen
White, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, 526).

Să lăsăm viitorul în mâna Lui
Lucrarea lui Dumnezeu se apropie de sfârşit. Lupta
dintre bine şi rău devine tot mai intensă. Cât timp va mai
fi libertate? Cât timp vânturile vor mai fi ţinute? Cât de
importante sunt clipele pe care le trăim?
În acest timp special, este nevoie de oameni consacraţi
care să poarte mari responsabilităţi. Doar Dumnezeu
este Cel care citeşte inimile; doar El ştie viitorul. Să-L
lăsăm pe Dumnezeu să aleagă. Aceasta este o lucrare
spirituală cu rezultate veşnice. De aceea să aşezăm
viitorul în mâna Lui!
Dorinţa lui Pavel era ca „bărbaţii să se roage în orice
loc, ridicând mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.” (1
Timotei 2,8)
JJEduard Călugăru, trezorierul Uniunii de Conferinte.
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�tiri din Conferinţa Banat
Botez la Beiuş

Sabatul din 9 martie 2013 a fost unul marcat de bucurie
pentru districtul Beiuş deoarece zece suflete au hotărât
să încheie legământ cu Dumnezeu şi să devină astfel fii ai
Împărăţiei Sale. Biserica din Beiuş a fost arhiplină iar la
serviciul de botez au participat membrii celorlalte comunităţi
ale districtului, membri din alte districte dar şi mulţi musafiri
din afara bisericii. Dumnezeu să fie lăudat pentru acest seceriş
de suflete şi sperăm din toată inima să mai fie şi altele!
JJIonică Herlea, pastor asistent

Seminar de blockflote la o şcoală din Beiuş

În data de 12 martie 2013, biserica din Beiuş prin pastoral
ei a început în cadrul Şcolii Nicolae Popoviciu din Beiuş un
seminar de blockflote la una din clasele întâi, ca un proiect
pilot cu posibilitatea de a fi dezvoltat şi la alte clase din aceeaşi
şcoală. Proiectul a început cu acordul Direcţiunii şcolii care a
oferit sprijin pentru această activitate extra curiculară. Sperăm
ca totul să decurgă bine şi copiii să poată cunoaşte prin
activităţile acestea adevăratele valori culturale şi spirituale de
care au atâta nevoie.
JJIonică Herlea, pastor asistent

Oaspeţii muzicii la Beiuş

În Sabatul din 2 martie biserica din Beiuş a avut bucuria să îi
aibă în mijlocul ei pe Luiza Spiridon şi soţul ei, Claudiu, şi pe
Patricia şi Damian din Bucureşti, care au creat o atmosferă
solemnă si înălţătoare pentru toţi cei ce au participat la închinare
atât dimineaţă cât şi după amiază. În cadrul programului de
după amiază, Luiza i-a implicat şi pe copiii bisericii, cântând
împreună un imn vocal instrumental (pian, voci şi blockflote).
Programele susţinute în acest Sabat au fost cu adevărat o
delectare pentru suflet. Domnul sa fie lăudat!
JJIonică Herlea, pastor asistent

Lecţii practice despre cămin şi valori creştine

În ultimul Sabat din luna februarie, respectiv primul Sabat din
luna martie, la Arad şi Timişoara au avut loc câteva prezentări
despre creştinismul practic derulat la nivelul căminului,
susţinute de Tom şi Alane Waters din Statele Unite, aflaţi la
cea de-a treia vizită în Conferinţa Banat. Acest lucru a fost
posibil prin sprijinul familiei Horst şi Lidia Muller din Germania.
Dacă este adevărat că familia este celula de bază a societăţii,
putem spune că acelaşi statut îl are familia şi în relaţie cu
biserica! Astfel, o biserică puternică există doar atunci când ea
încorporează familii puternice, familii care învaţă să dezvolte
relaţia cu Dumnezeu precum şi relaţiile din cămin după principiile
clare ale Scripturii. Dacă există argumente realiste pentru a
aştepta redeşteptarea şi reforma în biserică, atunci nu putem
neglija afirmaţia lectorilor americani potrivit căreia redeşteptarea
începe acasă, în cămin, ori nu va începe niciodată!
Fie ca dragostea faţă de Dumnezeu şi dragostea pentru membrii
propriei familii să caracterizeze fiecare casă de creştin adventist
din Conferinţa Banat, aducând mult dorita redeşteptare!
JJOtilia Ardelean, departament tineret

4

aprilie 2013 Info banat

ştiri din Conferinţa Banat

Libertate religioasă
sau toleranţă religioasă
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate din România, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj, a organizat
luni, 11 martie 2013, o dezbatere cu tema Libertate
religioasă sau toleranţă religioasă. Masa rotundă, la
care au participat reprezentanţi ai cultelor şi ai societăţii
civile din oraşul Lugoj, desfăşurată în sala de consiliu
a primăriei, l-a avut ca invitat principal pe Gregory W.
Hamilton, preşedintele Northwest Religious Liberty
Association din Statele Unite.

Deschiderea dezbaterilor a fost făcută de dl. Liviu
Săvescu, reprezentantul primăriei, printr-o scurtă
prezentare a oraşului Lugoj şi a bunelor relaţii dintre
oamenii care locuiesc aici, după care a luat cuvântul
directorul Asociaţiei Conştiinţă şi Libertate, dl. Nelu
Burcea, pentru a face o scurtă prezentare a celor prezenţi.
Gregory Hamilton a susţinut apoi discursul principal al
întâlnirii, prezentând atât conceptul nord-american cu
privire la libertatea religioasă cât şi tendinţele politicii
internaţionale în acest domeniu. În concluzie, expertul
american a pledat pentru importanţa existenţei unei
legislaţii clare şi ferme care să asigure climatul libertăţii.

În cadrul discuţiilor care au urmat, Dănuţ Obăgeanu,
pastorul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din Lugoj,
a menţionat că în zona aceasta a ţării, fără să existe o
lege care să le impună acest lucru, bisericile au reuşit
să menţină relaţii amiabile, însă aceste legături sunt
caracterizate totuşi de o pace rece. ”Factorul care
contează cel mai mult în reuşita acestui gen de abordare
a relaţiilor este educaţia”, a precizat dl. Dragoş Muşat,
directorul Asociaţiei Conştiinţă şi Libertate din zona
Banatului. Dl. Ioan Cerbu, Protopop Iconom Stavrofor
al Bisericii Ortodoxe a Lugojului, a precizat şi rolul pe
care Mitropolia Banatului l-a avut şi îl are în continuare în
respectarea libertăţii fiecărei biserici.
Dl. Mihail Dumitrescu, preotul paroh al Catedralei grecocatolice, dl. Ivan Bloch, preşedintele Comunităţii Evreilor,
dl. Ioan Bălan, epitrop al Bisericii Evanghelice şi dl. Ilie
Albiciuc, protopop al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, au
susţinut pe rând existenţa relaţiilor bune dintre culte
arătând că Lugojul nu s-a confruntat cu încălcări ale
libertăţii religioase. Cu toate acestea este necesară
şi benefică o lege care să asigure cadrul libertăţilor şi
drepturilor fiecărei religii, a subliniat dl. Ionel Soponariu,
trezorier al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din Banat.

Prezent la această întâlnire, senatorul de Lugoj, dl. Ioan
Iovescu, a făcut apel la continuarea relaţiilor bune dintre
biserici dar şi dintre liderii religioşi şi politicieni, sugerând
că modelul actual de relaţionare nu va fi modificat prea
repede întrucât o lege asemănătoare cu prevederile
constituţiei SUA în domeniul libertăţii religiei nu va fi prea
curând pe masa de lucru a parlamentarilor din România.
JJDănuţ Obăgeanu, pastor
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Sola Scriptura

Experienţe Sola Scriptura
Într-o zi, o persoană a intrat în librărie cu dorinţa să vadă ce
cărţi poate să găsească aici. I-am explicat că aceste cărţi sunt
din domeniile: sănătate, tineret, educaţie, spiritualitate etc. Îl
interesau cărţile de sănătate. S-a uitat pe rafturi la fiecare titlu
şi a plecat. După câteva zile a revenit şi a mers din nou la
raftul cu cărţi, şi după ce s-a uitat atent, mi-a spus că a rămas
plăcut impresionat de faptul că preţurile cărţilor coincid cu
cele de pe site-ul editurii Viaţă şi sănătate şi ca atare nu avem
adaos ca şi librărie. A cumpărat şase cărţi, iar la plecare i-am
oferit un pliant Sola Scriptura cu programul de citire al Bibliei.
După ce i-am explicat despre ce e vorba, mi-a spus că a citit
de câteva ori Biblia şi nu crede că mai e cazul să o citească,
dar totuşi a primit pliantul. Peste două zile a revenit cu pliantul
completat spunând că s-a decis să citească Biblia din nou şi
m-a rugat să o înscriu şi pe soţia dumnealui la acest program
deoarece ea nu a citit-o niciodată! La o lună după ce a început
programul de studiu al Bibliei a revenit mărturisind că este
foarte entuziasmat de program pentru că este structurat şi
complex şi acum începe să înţeleagă cu totul diferit multe
lucruri din Biblie.
JJAdelina Dumitru, Sola Scriptura Arad
În urmă cu un an, la puţin timp după deschiderea librăriei de
la Ineu, a intrat în librărie o tânără profesoară care dorea să
cumpere Cartea de bucate de la Herghelia, pe care o colegă
adventistă i-a recomandat-o. Apoi a început să viziteze tot mai
des librăria, era plăcut surprinsă şi bucuroasă în acelaşi timp
că în Ineu s-a deschis o astfel de librărie. Ne-am împrietenit
şi am început să discutăm în special pe partea de sănătate,
acesta fiind domeniul de care era interesată. Acum împrumută
regulat cărţi de la bibliotecă.
Numele ei, Bianca Ciausu, parcă îmi suna cunoscut… După
ceva timp mi-am dat seama că ea şi soţul ei, pastor la biserica
baptistă din vecinătatea librăriei, au scris o carte „Voi cânta
despre Isus” pe care noi o aveam in librărie.

Redeschiderea librăriei Sola Scriptura la Reşiţa
După un timp de funcţionare de un an şi jumătate, librăria
de la Reşiţa a fost închisă cu planul de a fi redeschisă peste
câteva luni într-un regim special.
Vineri, 8 martie 2013, librăria s-a deschis într-o rulotă. Ţinta
este de a fi accesibili tuturor oamenilor din Reşiţa şi din
împrejurimi. Pentru 150 de lei, avem posibilitatea să aşezăm
librăria în cele mai bune vaduri comerciale din oraş. Pe lângă
librăria clasică, se poate măsura tensiunea arterială, procentul
de grăsime din organism şi indicele de masă corporală. Librăria
are atât sigla Sola Scriptura cât şi pe cea de la SperanţaTV (cu
obiectivul de a găsi persoanele care urmăresc postul).
Câteva informaţii din prima săptămână de funcţionare: au intrat
în librărire peste 600 de persoane; au fost zile în care se lucra
patru ore non-stop cu două tensiometre; au fost persoane
care au spus că apreciază şi urmăresc zilnic SperanţaTV
şi câteva dintre ele au întrebat unde este biserica în Reşiţa
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A fost plăcut surprinsă de reducerile care urma să le avem,
începând cu reducerile la Biblii şi urmate apoi de Ziua porţilor
deschise. Au fost atât de bucuroşi de aceasta iniţiativă din
partea editurii încât ne-au cerut să mergem la ei în biserică
pentru a spune de această ocazie şi în acelaşi timp pentru
a împărţi pliante. Ne bucurăm că în aceste zile în librărie au
intrat foarte mulţi prieteni baptişti şi nu numai. De asemenea,
ne-am bucurat să-i vedem pe Bianca şi pe soţul ei participând
la evanghelizarea bisericii adventiste.
JJDelia Costea, Sola Scriptura Ineu
Anul trecut, de câteva ori am văzut două persoane care treceau
prin faţa librăriei, se uitau înspre librărie, dar nu intrau. În cele
din urmă, atunci când s-a organizat Ziua porţilor deschise, au
intrat şi au cumpărat cărţi în valoare de peste 500 de lei. Anul
acesta au revenit şi din nou au cumpărat cărţi de peste 500
de lei. Când au venit a treia oară ne-au spus că fac lucrare
misionară cu aceste cărţi deşi ei nu sunt adventişti.
JJIştvan Gal, Sola Scriptura Marghita
Într-o zi de joi mi-am propus să plec imediat ce se termină
programul, pentru că seara urma să plec cu trenul la Bucureşti
şi mai aveam multe de făcut. Dar aşa au fost împrejurările că
am mai stat o jumătate de oră peste program. În timpul acesta
a intrat o doamnă cu fiul ei şi a dorit să cumpere „Cartea de
bucate de la Herghelia”. A zis că a trimis-o cineva să ia acea
carte, pentru că e foarte bună pentru ceea ce avea ea nevoie.
Am întrebat-o dacă a mai gătit vegetarian şi am vrut să-i explic
simbolurile de la fiecare reţetă. Mi-a spus că are cancer, a fost
operată, a făcut chimio- şi radioterapie si dorea să adopte
un stil de viaţă sănătos pentru a supravieţui. În Timişoara
se desfăşoară un curs de gătit vegetarian şi am îndrumat-o
acolo.
JJLia Pavel, Sola Scriptura Timişoara
manifestându-şi dorinţa de a participa la programele bisericii;
o persoană care urmăreşte SperanţaTV a donat bani pentru
biserică; în cele patru ore de funcţionare zilnică vânzările au
fost de 100 de lei/zi.
Rugaţi-vă pentru acest proiect!
JJNatanael Jigău, pastor asistent
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„Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale.” – Platon

Descoperă darul care este în fiul sau fiica ta

Într-o dimineaţă din toamna anului 1886, un părinte şi-a adus
fiul spre a fi ascultat de maestrul Eduard Caudella (18411924) profesor, compozitor de mare renume şi Directorul
Conservatorului din Iaşi.
Străinii ce auziseră copilaşul cântând la vioara sa de trei sferturi
socoteau că este un copil deosebit de talentat. Caudella nu
şi-a putut stăpâni uimirea văzând că băiatul pe care tatăl său
îl ţinea de mână nu avea mai mult de cinci ani, vârstă când
arareori se vădesc răspicat înzestrările artistice. Dar de îndată
ce pirpiriul prinse să cânte, maestrul a fost cucerit de tonul
sincer al viorii sale jucăuşe. Recunoscu posibilităţile ce i se
ofereau unui asemenea talent şi dădu părintelui sfatul de a-şi
duce fiul la Viena, unde putea să urmeze studiul serios al
instrumentului.
- Şi cum îl cheamă pe fiul dumneavoastră? vru să afle Caudella
la despărţire.
- Jorjac...Enescu – rosti tatăl.
-Voi ţine minte – au fost cuvintele de rămas bun ale lui Eduard
Caudella.
El avea să-l aplaude în curând pe tânărul George Enescu,
devenit virtuoz al violinei, şi să şi colaboreze cu el în multe
concerte pe care le-a dat la Iaşi.
Enescu, încurajat de acest profesor ajunge cel mai renumit
compozitor român recunoscut pe plan mondial.
(George Sbârcea, Oraşele muzicii, editura Ion Creangă, 1988,
pag. 84)

Meloterapia

Ca orice terapie, meloterapia urmăreşte îmbunătăţirea
sănătăţii organismului. Operele unor compozitori precum
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig
van Beethoven, Robert Schumann sau Frederick Chopin au
un efect demonstrat şi incontestabil în ameliorarea stărilor de
panică, oboseală interioară, nervozitate şi stres. Ţinând cont
de faptul că existenţa cotidiană este caracterizată de tensiuni
permanente meloterapia acţionează adesea ca un „tratament
de urgenţă”, care ne ajută să ne menţinem sănătatea.
Recomandări:
•

pentru calmarea sistemului nervos: Concertul nr. 5 pentru
pian şi orchestră de Beethoven şi Uvertura operei Parsifal
de Wagner.

•

pentru destindere psihică şi relaxare: Sonata pentru flaut,
alto şi harpă şi Clar de lună de Debussy, Nocturnele lui
Chopin .

•

pentru combaterea oboselii şi surmenajului: Poemul
simfonic de Smetana şi Dimineaţa de Grieg.

•

pentru tratarea stărilor depresive: Carnavalul de Dvorak.

•

pentru calmarea stărilor de agitaţie: Oda bucuriei de
Beethoven şi Corul pelerinilor de Wagner.

•

pentru tratarea nevrozei astenice şi a tulburărilor
vegetative: Mica serenadă şi Simfonia nr. 41 de Mozart.

•

pentru calmarea marilor suferinţe care apar în urma unor
întâmplări tragice: Concertul pentru violoncel de Dvorak
şi Patetica de Ceaikovski.

ACROSTIH
M
U
Z
I
C

1. Wolfgang Amadeus ...
2. ... van Beethoven
3. Naist român
4. Muzician al Bibliei
5. Piotr Ilici ...
6. Do, mi, sol

A
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”Zi de bine”

- Ziua mondială a tinerilor adventişti
Pe 16 martie 2013, prin Departamentul de Tineret, Conferinţa Generală a propus să avem în
toată lumea Ziua ieşirii dintre zidurile Bisericii, ocazie cu care să ne dedicăm slujirii efective
a celor din jurul nostru. În acest context, la nivelul Conferinţei Banat s-a decis organizarea unei
acţiuni de anvergură în Timişoara, Oradea şi Arad, care să răspundă totodată şi nevoilor spirituale
identificate şi concretizate în deja cunoscutul proiect de „Misiune în marile oraşe”.

Timişoara

În dimineaţa zilei de 16 Martie, peste 60 de tineri din
judeţul Timiş s-au alăturat în slujire celor opt milioane
de tineri adventişti din întreaga lume, cu ocazia Zilei
Mondiale a Tinerilor Adventişti. Locul de întâlnire a
fost Biserica Adventistă Betania din Timişoara unde
a avut loc un moment devoţional în care pastori
şi lideri de tineret din judeţ au adresat mesaje de
încurajare şi au îndemnat pe cei prezenţi la implicare
misionară. Masa de părtăşie care a urmat ospăţului
spiritual, a avut menirea de a lega noi relaţii si
prietenii între tinerii din judeţul nostru. Apoi, înarmaţi
cu 3500 de cărţi, tinerii au luat cu asalt Complexul
Studenţesc pentru a duce mesajul Evangheliei între
studenţi. În perechi sau în echipe de câte patru
persoane, tinerii si câţiva copii alături de părinţii
lor, timp de trei ore, au distribuit ”cartea anului”,
Destinul Planetei, în cartierul studenţilor. Bucuria
slujirii şi entuziasmul participării la un eveniment
atât de important al Bisericii, au fost împărtăşite
în momentele de închinare din după-amiaza acelei
zile în cadrul servciului divin desfăşurat în biserică.
Rapoartele frumoase şi experienţele încurajatoare
au adus bucurie tuturor participanţilor prezenţi la
închinare. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să facă să
rodească ceea ce ei au semănat!
JJOvidiu Pescar, Timişoara I ”Maranatha”

Oradea

În data de 16 martie de Ziua Mondială a Tineretului
Adventist, în Oradea s-au împărţit 3500 de exemplare
ale ediţiei restrânse a cărtii Tragedia Veacurilor,
Destinul Planetei. La această acţiune au participat
tineri din toate bisericile adventiste din judeţul Bihor.
Aceştia au pornit în misiune în grupuri formate din
câte 2 - 4 persoane.

Dimineaţa s-a optat pentru o zonă mai complexă din
Oradea în vederea împărţirii de cărţi, dar şi de pliante
Sola Scriptura, Speranţa TV, Radio Vocea Speranţei
şi ale clubului de sănătate Profactum, nou deschis.
După-amiaza, într-un alt cartier, au fost împărţite, de
asemenea, atât cărţi, cât şi pliante, iar cu ajutorul
hărţilor prestabilite am putut acoperi foarte bine
zonele alese pentru distribuire.
Fie ca Domnul să lucreze la conştiinţa fiecărei
persoane care va deschide cartea şi la deciziile care
vor urma după parcurgerea pliantelor!

JJMirela Urdea, Oradea A ”Maranatha”

Arad

Proiectul arădean a purtat denumirea „DESTINUL
PLANETEI - DESTINUL TĂU” şi a însemnat distribuirea
unui număr de aproximativ 5500 de exemplare ale
cărţii omonime în toată zona de sud a oraşului Arad,
situată dincolo de cursul râului Mureş, cuprinzând
cartierele Subcetate, Aradul Nou şi Sânnicolau Mic.
Am vizat practic fiecare gospodărie, apartament sau
familie din cele opt subzone delimitate. Acţiunea a
avut parte de o mobilizare şi participare de excepţie
din partea unor grupe de tineri şi misionari din
cuprinsul întregului judeţ Arad, sub coordonarea
pastorilor din districtele respective.
Dacă organizatorii se aşteptau la un număr de
participanţi puţin peste 200, în momentul pornirii
pe teren efectivul s-a dovedit a fi dublu, circa 400
de participanţi, ceea ce a şi dus la o desfăşurare
mult mai scurtă a acţiunii propriu-zise pe teren după
o motivare pe măsură realizată de pastorul Mihai
Maur, preşedintele Conferinţei Banat.
După masa servită în curtea bisericii „Agape”, în
capela bisericii s-au depănat câteva experienţe
proaspete de pe teren, împletindu-le cu cântece
tinereşti, şi cu debutul Săptămânii de rugăciune a
tinerilor, marcată de prezenţa pastorului Narcis
Ardelean, directorul de tineret al conferinţei.
Urmează găsirea modalităţilor concrete de continuare
a activităţii misionare în funcţie de rezultatele din
teren, care să fructifice fiecare interes apărut sau
obţinut în urma desfăşurării acestui proiect. Se
doreşte ca după o întâlnire generală, doritorii să
aibă ocazia să afle mai multe din „tainele” Scripturii
în seminariile „Destinul tău sub zodia veşniciei”
şi „Momente cruciale în istoria creştinismului”
conduse de pastorii Gabriel Dragoş şi Emil Dulgheru.
JJEmil Dulgheru, pastor

ştiri
Oraşul în care oamenii deţin tinereţea fără bătrâneţe.
La magazinele lor nu se găsesc ţigări, alcool şi carne

STUDIU. Te simţi mai fericit atunci când dăruieşti
ceva, decât atunci când primeşti

Adevărul, 24 februarie

Gandul.info, 26.02.2013

Membrii unei comunităţi restrânse din sudul Californiei
trăiesc cu 4 până la 7 ani mai mult decât restul populaţiei
din SUA datorită credinţei lor şi a unei diete vegetariene.

Aceasta este concluzia oamenilor de ştiinţă de la
Universitatea Simon Fraser, din Canada. Pentru a
demonstra acest lucru, Aknin şi echipa sa de cercetători
au realizat un sondaj pe un eşantion reprezentativ
de 234.917 persoane din 126 de ţări. Ei au aflat că
repondenţii din toate aceste ţări au resimţit recompensa
psihologică după ce au arătat generozitate faţă de
semenii lor.

Potrivit New York Times, astăzi, nu se mai vinde carne
în niciunul dintre supermarketurile din oraş, fumatul este
complet interzis, alcoolul a devenit o raritate şi el, iar
puţinele restaurante fast-food aproape că au dat faliment.
Cum reuşesc aceşti oameni să ducă o viaţă atât de
echilibrată? Membrii comunităţii aparţin Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea, pentru care sănătatea
trupului reprezintă un ţel înalt.
Papa Francisc, primul papă din America şi primul
non-european din anul 741
Mediafax, 14 martie

Argentinianul Jorge Mario Bergoglio, în vârstă de 76
de ani şi trei luni, este al optulea papă ca vârstă la
momentul alegerii sale în Scaunul Sfântului Petru, cel
mai bătrân dintre toţi fiind papa Clement al X-lea ales
în 1670 (aproape 80 de ani). Este totuşi puţin mai tânăr
ca predecesorul Benedict al XVI-lea la momentul alegerii
sale în 2005 (78 de ani).

Această recompensă este universală şi indiferentă de
nivelul venitului, de structurile sociale, sau de nivelul de
libertate sau de corupţie al societăţii din care fac parte
aceşti oameni.
O explozie socială se prefigurează
în ţările din sudul Europei
Capital.ro, 18 Martie

Rata ridicată a şomajului în Spania, Italia, Portugalia şi
Franţa, ca urmare a crizei din zona euro, a creat o situaţie
socială periculoasă în aceste state, estimează experţi ai
Agenţiei internaţionale de rating Standard & Poor (S & P).
Care sunt consecinţele îmbătrânirii populaţiei
Ziarul Financiar

Primul papă din Americi, Francisc este de asemenea
primul iezuit care a devenit suveran pontif. Trebuie să
ne întoarcem la Grigore al III-lea, născut în Siria în 690
şi papă între 731 şi 741, pentru a găsi un papă noneuropean.

Scăderea PIB-ului potenţial, prin reducerea contribuţiei
forţei de muncă şi capitalului, presiunea tot mai mare
asupra bugetului de stat, prin majorarea cheltuielilor cu
asistenţa socială, şi afectarea ratei de economisire sunt
principalele consecinţe ale îmbătrânirii populaţiei, potrivit
BCR.

Benedict al XVI-lea va avea titlul de ‚Papă emerit’
sau ‚Pontif Roman emerit’

În prezent, 1 din 7 români are peste 65 de ani, în 2030 se
va ajunge la un raport de 1 la 5 persoane, iar în 2060 la
1 din 3, dacă natalitatea nu va fi îmbunătăţită.

Agerpres, 26 Februarie
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ştiri
Fenomen de masă: Căsnicii puţine şi mulţi copii cu
un părinte

imunitar şi mecanismele care dictează răspunsul
organismului la stres au fost afectate.

Evenimentul zilei, 7 martie

În ciuda stabilităţii instituţiei, căsătoria tinde să fie
înlocuită tot mai mult de alte forme de convieţuire.
Mariajele se fac la vârste mai mari şi nu durează, multe
cupluri ajungând la divorţ. Potrivit datelor Eurostat, rata
căsătoriilor în Europa a scăzut de la 7,9 la mia de locuitori
în 1970, la 4,4 în 2010, în timp ce rata divorţurilor s-a
dublat aproape în aceeaşi perioadă, de la 1 la mie în
1970, la 1,9 la mie în 2009.

SUA: Bacterii ultrarezistente ameninţă sănătatea
publică
Agerpres, 6 Martie 2013 08:11

HotNews.ro, 8 martie

Aceste bacterii, numite enterobacterii rezistente la
carbapeneme (ERC), apar în special în centrele spi
taliceşti şi azilurile de bătrâni. Ele ucid jumătate din
persoanele al căror sânge este infectat, precizează
Centrele federale de control şi de prevenire a maladiilor
(CDC). ERC sunt o familie care conţine peste 70 de
bacterii, între care Klebsiella pneumoniae, cea mai
frecventă dintre bacteriile implicate în cazurile de
pneumonie nosocomială, escherichia coli sau colibacili.

OMS: Criza economică ameninţă progresele
înregistrate în privinţa speranţei de viaţă în Europa

Rezistenţa la antibiotice este o ameninţare globală
comparabilă cu terorismul

Numărul copiilor abandonaţi a crescut

Mediafax, 13 martie

Mediafax, 12 martie

Criza economică ar putea să ameninţe progresele
înregistrate în materie de speranţă de viaţă în Europa,
în cazul în care unele guverne decid să reducă bugetele
alocate sănătăţii, a avertizat Organizaţia Mondială a
Sănătăţii într-un raport publicat miercuri.

Rezistenţa la antibiotice constituie o ameninţare globală
„catastrofală” la acelaşi nivel cu terorismul şi încălzirea
globală, a apreciat luni principalul consilier al guvernului
britanic în materie de sănătate.

România ocupă locul doi în Uniunea Europeană la
numărul de decese în accidente rutiere
Agerpres, 19 Martie

România ocupă locul doi în Uniunea Europeană, după
Lituania, la numărul de decese în accidente rutiere
în 2012, figurând printre cele doar patru ţări în care
numărul deceselor a crescut anul trecut, în contextul în
care, la nivelul Uniunii Europene, mortalitatea pe şosele
s-a redus. Se estimează că, pentru fiecare deces pe
drumurile Europei există 10 persoane grav rănite şi alte
40 cu răni uşoare.
Slaba calitate a somnului are consecinţe
„dramatice“ asupra organismului
Adevărul, 26 februarie

Cercetătorii de la Universitatea din Surrey au analizat
mostre sânge provenind de la 26 de oameni, după ce
aceştia dormiseră până la 10 ore pe noapte timp de o
săptămână şi le-au comparat cu mostre de la aceleaşi
persoane, după ce dormiseră mai puţin de şase ore pe
noapte în acelaşi interval de timp. Peste 700 de gene au
fost afectate, iar ceasul biologic a fost dereglat. Sistemul
Info banat aprilie 2013

Lipsa apei afectează trei ţări din patru în regiunea
Asia-Pacific
Financiarul, 13 martie

Lipsa apei afectează trei ţări din patru în regiunea AsiaPacific, ceea ce ameninţă să provoace o criză dacă nu
se iau măsuri, potrivit unui raport al Băncii Asiatice de
Dezvoltare (ADB) prezentat miercuri, transmite EFE.
În centrul şi sudul Asiei sunt puţine ape curgătoare, care
constituie principala sursă de apă, în timp ce insulele din
Pacific nu au infrastructuri pentru apă potabilă şi sunt
mai vulnerabile la dezastrele naturale şi la schimbările
climatice.
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viaţa Bisericii
Protocol de Colaborare cu Administraţia Naţională a
Penitenciarelor

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România a semnat
în data de 5 martie 2013 primul Protocol de Colaborare cu
Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin care, cele două
părţi sunt de acord să ofere persoanelor private de libertate
suportul moral-spiritual necesar refaceriii vieţii acestora şi
reintegrării sociale.
Încheiat pentru o perioadă de 3 ani, prezentul protocol permite
accesul oficial voluntarilor Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
în toate cele 46 unităţi penitenciare din România, oferirea
mesajului specific bisericii atât membrilor cât şi simpatizanţilor
acesteia, susţinerea serviciilor cultice speciale în interiorul
unităţilor penitenciare – Sfânta Cina, botez, precum şi oferirea
hranei curate permise de Scriptură persoanelor botezate şi, de
asemenea, candidaţilor pentru botez.

Administrarea creştină a vieţii – o viziune cu
perspective eterne

Într-o lume a nesiguranţei şi a abuzurilor creştinul beneficiază
de îndrumări speciale pentru a trăi o viaţă echilibrată şi
deplină. Trăirea şi administrarea vieţii conform recomandărilor
divine înseamnă recunoaşterea faptului că ceea ce avem I se
datorează lui Dumnezeu. Omul este chemat să folosească
şi să gestioneze tot ce a primit spre slava Domnului şi spre
binele semenilor lui.
Pentru a evidenţia acest principiu, Departamentul Administrarea
Creştină a Vieţii a organizat în perioada 19 – 21 februarie,
la Stupini, un consiliu ce a avut ca temă responsabilitatea şi
onoarea creştinului de a fi colaborator al lui Dumnezeu.

Principalul vorbitor din cadrul acestui program a fost pastorul
Erika Puni, directorul departamentului Administrarea Creştină
a Vieţii la Conferinţa Generală. Puni a fost însoţit de doamna
Penny Brink, director-asistent la acelaşi departament. De
asemenea, din partea Diviziunii Inter-Europene au participat
pastorii Paolo Benini şi Corrado Cozzi, responsabili ai
departamentului Administrarea creştină a vieţii la nivelul
Diviziunii. La acest program au luat parte aproximativ 130 de
delegaţi din cadrul celor şase Conferinţe, cât şi reprezentanţi
ai unor instituţii adventiste din ţară.
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Creşterea bisericii din Olanda are la bază relaţiile cu
comunitatea
„Nu vă deranjaţi cu pasaje biblice complexe sau doctrine
adventiste de ziua a şaptea complicate. Pentru majoritatea
europenilor născuţi în Olanda este o provocare să se
gândească măcar la posibilitatea existenţei lui Dumnezeu.”
Asta spune Wim Altink despre eforturile de evanghelizare din
Olanda.
Altink, preşedintele Uniunii Olandeze a Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea, spune că în ultimii ani biserica de aici s-a
angajat într-o campanie de plantare de biserici, o campanie
prin care sunt îndeplinite nevoile comunităţii timp de ani de zile
înainte ca un membru al bisericii că le împărtăşească noilor
veniţi Evanghelia. „Oamenii nu vor fi convinşi de mesajul
adventist prin predici sau întâlniri”, a spus Altink. „Am aflat că
pentru a ajunge la oamenii seculari trebuie să fim o biserică
foarte practică. Nu putem doar să predicăm Avem nevoie de
comunităţi care să aplice lucrarea lui Dumnezeu cu mult timp
înainte de a o putea predica.”
De aceea, liderii folosesc ca model biserici adventiste
precum cea din Delft, care s-a născut din câţiva asistenţi
sociali adventişti antilieni ce slujeau comunitatea, incluzând
un program pentru mamele adolescente. Grupul a format
fundaţia Alivio – care a atras atenţia şi susţinerea autorităţilor
civile – iar mai târziu a format o biserică. Liderii consideră
acea biserică ca fiind un model pentru plantarea de biserici
prin slujirea comunităţii.
Biserica Adventistă de aici este foarte variată din punct de
vedere cultural. 50% dintre credincioşi sunt nativi olandezi
europeni. Aproximativ o treime sunt descendenţi ai olandezilor
din Caraibe, până la 10% sunt indonezieni, iar o mare parte
dintre ceilalţi sunt africani, în special din Ghana. Creşterea
bisericii din Olanda se datorează în mare parte imigranţilor.
Printre olandezii nativi poate dura până la 10 ani pentru
formarea unei mici biserici de 15-20 de persoane. Botezurile
au loc odată la cel puţin şase ani, spun liderii Bisericii, pe
când în rândul imigranţilor o nouă biserică adventistă cu
aproximativ 100 de membri se poate forma în trei ani.
„Secularismul în rândul olandezilor nativi este diferit şi mai
sever decât secularismul din Europa centrală sau din Statele
Unite” a spus Rudy Dingjan, coordonatorul uniunii pentru
plantarea de biserici. „În această ţară trebuie să începi de la
elementele de bază ale creştinismului. De exemplu, dacă unui
grup de elevi li se arată într-un muzeu un exponat cu trei cruci
şi i se spune că Cel din mijloc este Isus, ei nu ştiu despre ce
este vorba. Acest lucru se întâmplă deoarece bunicii lor nu
au mai mers la biserică, părinţii lor nu au mers niciodată la
biserică, iar ei sunt crescuţi fără a li se spune nimic despre
aceste lucruri”.
JJJóhann E. Jóhannsson şi Ansel Oliver/ANN
aprilie 2013 Info banat

diverse
Marea familie adventă

Întrebări pe care şi le pun adventiştii

Trinidad-Tobago
Republica Trinidad-Tobago este o ţară arhipeleag, situată
în Oceanul Atlantic, la 11 km de coasta Venezuelei. Este
compusă din două insule principale: Trinidad şi Tobago,
care dau şi numele ţării, având o suprafaţă de 5 128 kmp
şi o populaţie de 1,22 milioane de locuitori. Ţara şi-a
căpătat independenţa faţă de Marea Britanie în 1962,
iar din 1976 este republică. Descoperirea unor rezerve
însemnate de petrol şi gaze naturale a ridicat economia
şi nivelul de trai, a contribuit la dezvoltarea turismului, dar
şi la creşterea infracţionalităţii. Spaniolii au adus odată
cu ei romano-catolicismul, englezii, protestantismul,
iar populaţiile din India şi Africa, hinduismul, islamul,
precum şi alte credinţe africane.
Prima biserică adventistă din acest teritoriu a fost
organizată în noiembrie 1895, după ce literatura
adventistă ajunsese aici de peste 15 ani. Pentru aceasta,
pastorul Andrew Flowers, sosit împreună cu soţia
în februarie 1894, plătise cu propria viaţă după 5 luni
de activitate misionară, murind de febră galbenă în
oraşul Port of Spain. În 1896, Stella Colvin, o asistentă
medicală din Statele Unite, a venit pentru a sluji ca
misionar medical, iar din 1900 s-a deschis prima şcoală
a bisericii. Erau pe atunci 160 de membri şi trei biserici.
Mai mulţi pastori din bisericile protestante s-au alăturat
Bisericii Adventiste ceea ce a fost un bun exemplu şi
pentru credincioşii din bisericile lor.
Biserica a continuat să crească an de an. Astfel, în 1948
s-a deschis o clinică, în 1955, trei şcoli secundare, iar
după evanghelizarea susţinută în 1966 de pastorul E.
E. Cleveland, 824 de persoane s-au alăturat Bisericii
Adventiste.
Astăzi, în Trinidad-Tobago sunt peste 63 000 de membri
care se închină în peste 146 de biserici şi 28 de grupe.
Ultimul raport statistic menţionează, de asemenea, un
spital în oraşul Port of Spain, cu 169 de angajaţi care
tratează anual aproape 20 000 de pacienţi, o fabrică de
alimente sănătoase, o universitate şi o şcoală secundară.
Pe 26 aprilie 2012, aula Universităţii Caraibelor de
Sud a fost distrusă de foc. Totuşi ajutorul primit din
partea guvernului şi a autorităţilor publice locale, din
partea persoanelor private, dar şi a bisericii mondiale a
demonstrat că influenţa bună nu rămâne neobservată.
JJAdrian Neagu, pastor
Preluare din Curierul Adventist
Info banat aprilie 2013

Care este poziţia adventiştilor
privind prozelitismul?
Când răspundem la această întrebare trebuie să facem
faţă problemei multiplelor sensuri ale prozelitismului.
Definiţia care a trecut testul timpului este aceea de a
converti oameni dintr-o credinţă (sau lipsă de credinţă)
la altă credinţă. Aceasta este şi esenţa evanghelizării. În
acest sens, noi nu ne opunem prozelitismului.
Adesea, din ce în ce mai mult, în cercurile ecumenice,
prozelitismul are conotaţii peiorative. În acest context,
el se referă la mărturisire coruptă, adică la folosirea
de metode greşite în evanghelizare, cum ar fi oferirea
de avantaje materiale (amintiţi-vă expresia “creştinii de
orez”), folosirea vorbelor linguşitoare, a declaraţiilor
false şi obţinerea de avantaje de pe urma oamenilor.
Dacă acesta este prozelitismul, atunci îi suntem oponenţi
pe faţă.
Totuşi, în anumite cercuri ortodoxe şi câteva ecumenice,
orice efort de a converti la biserica şi credinţa ta o
persoană, câtă vreme este botezată într-o biserică, chiar
dacă aceasta a avut loc când era copil, este văzut ca
prozelitism, ca o “adresă greşită”. Adventiştii nu pot
accepta ideea că o persoană, botezată pe când era
copil, care niciodată nu merge la biserică, care nu are
nici o legătură vie cu Hristos, se situează în afara celor
care au nevoie de a fi evanghelizaţi. În această privinţă
noi preferăm să stăm alături de o serie întreagă de
mărturisitori ai Evangheliei, incluzând pe apostolul Pavel,
John Wesley şi Billy Graham. Într-adevăr, “vai mie, dacă
nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16).
A spune altora despre Evanghelia mântuirii prin Hristos
este un mandat creştin primit de la Dumnezeu. În timp
ce evanghelizarea autentică ne eliberează de seceta
intelectuală şi spirituală, falsul prozelitism ne înrobeşte
şi înlocuieşte ignoranţa cu servilismul faţă de legalism
şi formalism.

NOTA:
Această întrebare şi răspunsul aferent sunt preluate din
cartea „101 Întrebări pe care şi le pun adventiştii” scrisă
de John Graz şi Bart Beach.
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Alegeri cu Redeşt
Familia bisericii noastre din România se află din nou, după alţi
patru ani, în faţa alegerilor la Conferinţe. Acest proces are un
impact inevitabil asupra vieţii noastre ca biserică. Rugăciunea
comitetului Uniunii de Conferinţe este ca spiritul Redeşteptării
şi Reformei pentru Misiune să domine deplin lucrările ce
vor avea loc. Alegerile pot fi ocazii de aur pentru pocăinţă şi
evanghelizare.
Pentru că această ţintă înaltă nu poate fi atinsă decât prin post
şi rugăciune, chemăm întreaga noastră frăţietate la dedicarea
primului sabat din luna aprilie (6 aprilie) acestui scop sfânt
şi aducător de reînviorare de la Faţa Domnului. Pe lângă
mijlocirea unită a bisericii, consacrarea individuală rămâne o
cheie a primirii răspunsului Cerului.
Cu excepţia unei citări din Manualul Bisericii, următoarele
gânduri sunt semnate de pana profetică a sorei Ellen White şi
le recomandăm ca temei inspirat pentru discuţie şi meditare.
Deşi aceste citate nu se referă exclusiv la alegerile pentru
Conferinţă, principiile enunţate au valabilitate permanentă.

Participarea la alegeri - directă sau prin
reprezentanţi

„Fiecare membru al bisericii are un vot pentru alegerea
slujbaşilor bisericii. Biserica locală alege slujbaşii Conferinţelor.
Delegaţii aleşi de Conferinţe aleg pe slujbaşii Uniunii de
Conferinţe, iar delegaţii aleşi de Uniunile de Conferinţe aleg
pe slujbaşii Conferinţei Generale. Prin acest aranjament
fiecare Conferinţă, fiecare instituţie, fiecare biserică locală şi
fiecare persoană, fie direct sau prin reprezentanţi, are un vot
la alegerea celor care poartă responsabilităţile principale la
Conferinţa Generală.” 8T 236, 237
„Un delegat pentru sesiunea conferinţei nu este ales să
reprezinte doar biserica locală sau conferinţa respectivă, ci
trebuie să privească lucrarea ca un întreg, amintindu-şi că
este responsabil de bunul mers al lucrării mondiale a Bisericii.
Nu este permis ca delegaţii unei biserici locale sau ai unei
conferinţe să se organizeze sau să încerce să dirijeze voturile ca
un corp unit. De asemenea nu este permis ca delegaţii dintr-o
biserică sau o conferinţă mai mare să pretindă superioritate
în conducerea lucrărilor sesiunii conferinţei, respectiv uniunii.
Fiecare delegat trebuie să se lase influenţat de Duhul Sfânt şi
să voteze conform convingerilor sale personale. Orice slujbaş
sau conducător care încearcă să manipuleze voturile unui
grup de delegaţi trebuie să fie considerat descalificat pentru a
deţine vreo slujbă” (Manualul Bisericii, pag. 144).

Principii de urmat pentru alegerea slujbaşilor

„În alegerea periodică a slujbaşilor, asiguraţi-vă că nu vă
conduc preferinţele personale, ci puneţi în funcţii de încredere
pe cei despre care sunteţi convinşi că Îl iubesc pe Dumnezeu
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şi se tem de El, şi care vor face din Dumnezeu sfătuitorul
lor. Fără iubirea şi temerea de Dumnezeu, indiferent cât de
strălucitor este intelectul, se va produce eşecul. Isus spune:
‚Fără Mine nu puteţi face nimic.’” TSS 83, 84. {CSW 165}
„Ar trebui manifestată multă grijă în alegerea slujbaşilor noilor
biserici. Să fie bărbaţi şi femei care sunt deplin convertiţi. Să
fie aleşi cei mai bine pregătiţi pentru a instrui, cei care pot
să lucreze atât cu cuvântul cât şi cu fapta. Există o nevoie
profundă de a acţiona în fiecare domeniu al lucrării.” 6T, 85

Credincioşie faţă de misiune prin credincioşie faţă de
zecimi

„Ţinta majoră a activităţii noastre este să ducem lumina la
cei care se află în întuneric. Lucrarea noastră se desfăşoară
în întreaga lume. Solii trimişi de Dumnezeu nu trebuie să
stăruiască pe lângă oamenii care cunosc adevărul de mult
timp. Se depun prea multe eforturi pentru biserici. Poporul lui
Dumnezeu nu trebuie să se bizuie pe alţii ca ei să facă treaba
în locul lor. Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să ducă vestea
biruinţei crucii lui Hristos în regiunile îndepărtate, chemând
membrii bisericii să se roage pentru seceriş. Biserica să
numească pastori sau prezbiteri care sunt devotaţi Domnului
Isus, iar aceşti oameni să aibă grijă să fie aleşi slujbaşi care
vor lucra cu credincioşie pentru strângerea zecimii. Dacă
pastorii arată că nu sunt potriviţi pentru sarcina lor, dacă ei
neglijează să prezinte în faţa bisericii importanţa returnării
către Dumnezeu a ceea ce-I aparţine, dacă ei nu se preocupă
ca slujbaşii să fie credincioşi, şi ca zecimea să fie adusă,
ei sunt în pericol. Ei neglijează o problemă care implică
binecuvântarea sau blestemul peste biserică. Ei ar trebui să fie
eliberaţi din funcţie şi altcineva să fie ales.” RH, 1 Decembrie,
1896

Atitudine corectă faţă de păcat

„Aici se află lecţii pe care oamenii lui Dumnezeu de astăzi
ar trebui să le înveţe. Există păcate grave pe care membrii
bisericii le comit - invidie, înşelăciune, fraudă, minciună, şi
multe altele. Dacă aceste păcate sunt neglijate de cei care
au autoritatea în biserică, binecuvântarea lui Dumnezeu este
oprită de la poporul Său, iar cei nevinovaţi suferă împreună cu
cei vinovaţi. Slujbaşii bisericii ar trebui să fie cinstiţi, harnici,
având zel pentru Domnul, şi ei ar trebui să ia cele mai prompte
şi mai hotărâte măsuri pentru a condamna şi a corecta aceste
rele. În acest sens ei ar trebui să acţioneze nu din egoism,
gelozie, sau prejudecăţi personale, ci cu toată smerenia, cu
dorinţa sinceră ca Dumnezeu să fie slăvit. Cruzimea, necinstea,
minciuna, imoralitatea, şi alte păcate, nu trebuie să fie tratate
cu uşurinţă sau scuzate, căci ele vor conduce la alterarea
rapidă a bisericii. Păcatul poate fi numit cu nume false, şi
aprilie 2013 Info banat

eptare şi Misiune
poate fi poleit cu scuze plauzibile şi pretinse motive bune, dar
aceasta nu-i micşorează vina în ochii lui Dumnezeu. Oriunde
ar putea fi, păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, şi va
fi pedepsit cu siguranţă.” ST, 20 Ianuarie, 1881

Controlul lui Dumnezeu asupra minţii
„Minţile oamenilor sunt conduse fie de îngerii cei răi, fie
de îngerii lui Dumnezeu. Minţile noastre sunt conduse de
Dumnezeu sau de puterile întunericului şi ar fi bine pentru noi
să ne întrebăm în ce stare ne aflăm astăzi—fie sub stindardul
însângerat al Prinţului Emanuel, fie sub steagul negru al
puterilor întunericului. Trebuie să facem toate pregătirile ce ne
stau în putere pentru a rezista în faţa inamicului sufletelor. S-au
luat toate măsurile; planul lui Dumnezeu a fost aranjat astfel
încât omul să nu fie lăsat pradă impulsurilor sale, puterilor
sale limitate, pentru a continua războiul contra puterilor
întunericului în tăria sa limitată, pentru că ar da greş în mod
sigur dacă ar fi lăsat singur. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ni
se pune la dispoziţie puterea necesară.” 2SAT 57
„Nici un plan şi nici o metodă să nu fie aduse în instituţiile
noastre dacă ele aduc mintea sau talentul sub controlul raţiunii
omeneşti; pentru că nu acesta este planul lui Dumnezeu. El
ne-a dăruit talente care aparţin omului, şi nu poate exista o
dezonoare mai mare pentru Dumnezeu decât ca un agent
finit să cumpere de la oameni talentele dăruite de Dumnezeu,
sau produsul unui astfel de talent, pentru a fi complet
sub controlul lui, chiar dacă beneficiile ar fi folosite pentru
avantajul cauzei. În astfel de aranjamente mintea omului este
condusă de mintea altui om, iar agentul uman este separat
de Dumnezeu şi expus ispitelor. Metodele lui Satana conduc
la un singur final – să-i facă pe oameni sclavii lui. Şi când
aceasta se produce, rezultatul este confuzie şi neîncredere,
gelozie şi bănuieli rele.” PH, 102

Tragerea la sorţi pentru selectarea slujbaşilor
Bisericii
„Eu nu am încredere în tragerea la sorţi. În Biblie avem un
clar ‚Aşa zice Domnul’ referitor la toate activităţile Bisericii. .
. . Eu le-aş recomanda membrilor Bisericii din_____, „Citiţi
Biblia cu multă rugăciune. Nu încercaţi să-i umiliţi pe alţii, ci
smeriţi-vă voi înşivă înaintea lui Dumnezeu, şi purtaţi-vă cu
blândeţe unii faţă de alţii. Tragerea la sorţi pentru slujbaşii din
conducerea bisericii nu este planul lui Dumnezeu. Oamenii
care ocupă funcţii de responsabilitate să fie chemaţi pentru
a alege slujbaşii bisericii.’” Scrisoarea 37, 1900. (2SM 328)
Info banat aprilie 2013

Făgăduinţa Duhului Sfânt şi a ascultării rugăciunii

„Cel care l-a văzut pe Natanael sub smochin ne va vedea şi pe
noi în locul secret al rugăciunii. Îngerii din lumea luminii sunt
aproape de cei care caută cu smerenie călăuzirea divină.” DA
141
„Fie ca orice dorinţă egoistă care vă animă să fie părăsită;
aduceţi orice sugestie omenească înantea lui Dumnezeu,
încrezându-vă în călăuzirea Duhului Sfânt; fiecare ambiţie
nesfântă ar trebui să fie părăsită, altfel Domnul va spune: ‚Am
văzut nebunul prinzând rădăcini: dar i-am blestemat brusc
lucrarea.’ Orice om ar trebui să acţioneze astfel încât să poată
spune: ‚Iată, O Doamne, Tu mă cunoşti: Tu mă vezi, şi îmi
îndrepţi inima către Tine.’ ‚Tu mă vezi, Dumnezeule.’ Domnul
cântăreşte fiecare motivaţie. El judecă gândurile şi intenţiile
inimii. Fără Dumnezeu nu avem nicio speranţă; deci să ne
ancorăm credinţa noastră de El. ‚Tu eşti speranţa mea, O
Doamne Dumnezeule: În Tine îmi pun încrederea din tinereţea
mea.’ FE 347
„Fiecare vas care navighează pe marea vieţii are nevoie de
Pilotul divin la bord; dar când furtuna ameninţă, mulţi oameni Îl
aruncă pe Pilot peste bord, şi îşi încredinţează soarta în mâinile
omului finit, sau încearcă să ţină cârma ei înşişi. Apoi, de
regulă, urmează dezastrul, iar Pilotul este făcut vinovat pentru
că i-a adus în ape atât de periculoase. Nu vă încredinţaţi în
mâna oamenilor, ci spuneţi: ‚Domnul este ajutorul meu’; voi
căuta călăuzirea Lui; voi face voia Lui. Toate avantajele pe
care le-ai putea avea nu pot fi o binecuvântare pentru tine, nici
educaţia cea mai înaltă nu te poate califica pentru a deveni un
canal de lumină, decât dacă colaborezi cu Duhul Sfânt. Este
la fel de imposibil pentru noi să primim calificarea din partea
omului, fără iluminarea divină, cum a fost pentru zeii Egiptului
să-i salveze pe cei care se încredeau în ei. (...) Toate sugestiile
de acest gen trebuie aduse în faţa lui Dumnezeu cu rugăciune,
şi trebuie căutată cu sinceritate călăuzirea Lui, nu doar odată,
ci mereu şi mereu. Sfătuiţi-vă cu El până când sunteţi convinşi
că sfatul vine de la Dumnezeu, nu de la un om. Nu vă puneţi
încrederea în oameni. Umblaţi sub călăuzirea Domnului.” FE
348
„Ajutorul omenesc este slab. Dar ne putem uni pentru a căuta
ajutorul şi călăuzirea Celui care a spus: „Cereţi şi vi se va
da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.” Puterea
divină este infailibilă. Să venim, deci, la Dumnezeu, cerând
călăuzirea Duhului Sfânt. Rugăciunile noastre unite să urce
către tronul harului. Cererile noastre să fie amestecate cu
laude şi mulţumiri.” TM 485
Faţa Domnului să Se înalţe peste noi şi să ne dea pacea şi
călăuzirea Duhului Sfănt în măsură îmbelşugată. Maranatha!
În numele comitetului Uniunii de Conferinţe,
JJTeodor Huţanu
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Misiune externă în Republica Moldova
În perioada 21 februarie – 2 martie 2013, în oraşul Cantemir din
Republica Moldova, Conferinţa Banat prin Departamentul Şcoala de
Sabat şi Misiunea Femeii, reprezentate de familia Stinghe Ioan şi Elvira,
a desfăşurat programul evanghelistic ,,Speranţă pentru mâine”. Deşi
numărul participanţilor nu a fost mare, în final zece persoane s-au
hotărât să se pregătească pentru botez. La primele întâlniri de pregătire,
în Sabatul şi duminica de după evanghelizare, au venit la întâlnirea cu
pastorul local unsprezece persoane.
La susţinerea programului au ajutat grupuri muzicale de tineri din
împrejurimi, fanfara din localitatea Ivanovca – Nouă, comunitatea locală
(40 de membri) şi familia prezbiterului şi pastorului local.
Comunitatea locală, entuziasmată de experienţa trăită, s-a unit cu alte
două comunităţi să susţină în luna martie, cu pastorul local, un program
evanghelistic în comunitatea vecină. Domnul să ne ajute să înţelegem
timpul în lumina profeţiilor biblice şi să ne unim cu toţii într-un efort
continuu pentru a duce Evanghelia la toţi oamenii.

Pe urmele paşilor Lui
Proiectul misionar ”Evanghelie fără frontiere”, având deja o vechime
de 8 ani, şi constând în purtarea mesajului Evangheliei peste hotarele
ţării, s-a consumat şi anul acesta. Într-unul dintre proiectele externe, în
perioada 1-10 martie, la Lokve (Sînmihai), în Serbia, pastorul Mihai Maur
a susţinut o serie de prezentări biblice sub titlul ”Pe urmele paşilor Lui”.
Cele 9 prezentări l-au avut în centru pe Isus, iar participanţii, oaspeţi şi
membri, au poposit seară de seară în prejma Mântuitorului, meditând la
cuvintele sau faptele Sale, şi adunând în suflet comori pentru eternitate.
Pentru localitate, alcătuită în cea mai mare parte din etnici români, dar
mai ales pentru micuţa grupă adventistă ce numără doar 10 suflete,
evanghelizarea a fost o adevărată sărbătoare. ”Am părăsit Serbia cu
bucurie în suflet pentru toate sufletele care s-au apropiat cu iubire şi
solemnitate de Mântuitorul în aceste zile. Plec din Lokve şi cu regretul că
nu am putut sta şi face mai mult pentru oamenii aceştia. Dar mărturia a
fost dată iar Duhul Domnului va schimba multe vieţi.”

Misionar în Serbia
Ca urmare a rugăciunii, L-am văzut pe Dumnezeu la lucru, şi am avut
bucuria să punem cărţile ”Destinul Planetei” şi ”Tragedia Veacurilor” în
mâinile oamenilor din localităţile: Torak, Sutjeska şi Jitişte. Implicarea
grupei de la Torak, persoane care cu trei-patru ani în urmă coborau
în apa botezului, a fraţilor inimoşi şi plini de zel misionar de la Lokve,
reliefează lucrarea profundă si tainică a Duhului Sfânt. Mijlocim înaintea
lui Dumnezeu ca ”tetca Giugea”, o persoană la 72 ani, să coboare în apa
botezului alăturându-se Bisericii rămăşiţei, dumneaei participând de mai
mult timp la Biserica din Torak.
În tot acest timp Dumnezeu a pus în faţa noastră oportunităţi pentru
a se crea punţi de legătură cu diferite persoane în Lokve şi Alibunar,
unele dintre ele participând şi la evanghelizarea fratelui Mihai Maur. Am
avut posibilitatea de a întâlni oameni dispusi să primească ”Tragedia
Veacurilor” la Bariţe, o localitate fără prezenţă adventistă.
Dumnezeu să fie proslăvit pentru sămânţa Evangheliei semănată pentru
populaţia de limbă română din Banatul sărbesc!
JJMarius Bold – Gătaia

