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Protecţia legii
Câteodată ne încearcă un sentiment de invidie atunci
când citim în Biblie despre felul în care Dumnezeu
şi-a protejat poporul. De pildă, în timpul celor zece
urgii din Egipt...
Dar cred că există un alt tip de protecţie din partea lui
Dumnezeu, poate mai puţin spectaculoasă, mai puţin
directă, dar la fel de reală ca şi minunile Sale. E vorba
de protecţia oferită de Legea Sa. Trăim în mijlocul
urgiilor de tot felul: boli, sărăcie, familii destrămate,
agitaţie, singurătate, lipsă de sens... Şi totuşi, dacă
sunt un creştin/adventist serios trăiesc cu 7-8 ani
mai mult decât ceilalţi datorită unor simple reguli
de sănătate, reuşesc să am mai mulţi bani datorită
principiilor isprăvniciei, am o familie stabilă pentru că
în Biblie am citit despre iubirea adevărată, am prieteni
pentru că aparţin unei biserici, sunt mai puţin stresat
pentru că am o zi de repaus şi găsesc un sens în
viaţă şi după ea datorită făgăduinţelor Scripturii. Pot
spune: „De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor
Tale celor drepte” (Ps. 119:164).
JJErik Csergezán, pastor

anunturi

Data

Eveniment

Locaţie

OCTOMBRIE

Mihai Maur: Macea,
Şicula, Archiş.

12‑19 Săptămâna de consacrare
12‑13 Convenţia interdepartamentală pentru tineret şi misiune

Arad Salem

13 Întâlnirea de toamnă a slujbaşilor Conferinţei Banat

Arad Salem

26 Dar proiect special Conferinţă: Centrul de tineret Nadăş

NOIEMBRIE
9 Instruire misionară pentru tineri şi studenţi

Timişoara

16 100 de ani de adventism în Timişoara

Timişoara

22‑30 Săptămâna de Rugăciune

Data

CONFERINŢA BANAT

Uniunea
RomânĂ

DIVIZIUNEA
EURO‑AFRICA

7-13
oct.

Ponor: Ponor, Pui,
Ohaba de sub Piatră,
Sălaşu de Jos, Livadia

Centrul de
sănătate
Herghelia

Conferinţa BelgiaLuxemburg (UFB)

14-20
oct.

Bărăşti: Bărăşti, Bobâlna, Folt,
Ciopeia, Rapolt

Săptămâna de Conferinţa Francoconsacrare
Italiană (UE)

21-27
oct.

Petroşani: Petroşani, Lupeni,
Petrila. Grupa: Vulcan

Liceul Teologic
Conferinţa
Adventist Cluj Renania de NordNapoca
Vestfalia (UGN)

28 oct.
-3 nov.

Timişoara I: Timisoara
-„Maranatha”
Grupa: Săcălaz, Cărpiniş,
Peciu Nou.

4-10
nov.

Licuricii –
Exploratorii –
Companionii

Uniunea CehoSlovacă (UCS)

Timişoara II: Timisoara - „Betania”
Seminarul teologic
Sacoşul Turcesc
Sola Scriptura
Sofia (UB)
Grupa: Liebling, Recaş, Buiziaş.

Angajare paznic Nadăş
Conferinţa Banat angajează paznic – administrator pentru
centrul de tineret de la Nadăş. Cei interesaţi sunt rugaţi
să sune pentru detalii la Ionel Indricău (0723 791 662;
0758 113 760) sau la Narcis Ardelean (0740 116 195).
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Vizite pastorale
pe luna
septembrie 2013

Pavel Memete: Braşov
“Stupini”, Biharia,
Oradea A “Maranatha”,
Timişoara „Betania”,
Arad „Salem”, Şicula,
Suplacu de Barcău,
Marghita, Ciutelec,
Galoşpetreu, Moneasa
(Cantonament pastoral),
Gătaia, Reşiţa, Bocşa.
Ionel Soponariu:
Sinersig, Făget A, Făget
B, Margina, Săvârşin,
Ficătari, Şicula, Darova,
Timişoara „Dynamis”,
Sebiş.
Roman Liviu: Oradea
A “Maranatha”, Bălaia,
Şuncuiuş, Stupini,
Moneasa (Cantonament
pastoral), Brădişorul de
Jos, Oraviţa, Moldova
Nouă.
Narcis Ardelean:
Cuvin, Oraviţa,
Brădişor, Moldova
Nouă, Anina, Susani,
Moneasa(Cantonament
pastoral)
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;
www.conbanat.ro

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

Tehnoredactare
Lucian Stana
Tipărit la:
CARMEL PRINT & DESIGN

str. Weitzer nr. 12, Arad
tel: 0257 25 06 70; 0724 56 79 13
email: carmelprint@gmail.com
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spiritual

Două modele biblice pentru viaţa de familie
Relaţia lui Dumnezeu cu poporul Său

În Biblie, poporul Său este numit familie (Ef. 3,15) sau casă
(Ef. 2,19). Relaţia Sa cu poporul Său este bazată pe un
legământ (Gen. 17,7; Is. 55,3; Ier. 32,40; Evr. 10,16) şi este
deseori descrisă în termeni familiali: Relaţia dintre Dumnezeu
şi poporul Său este o relaţie de căsătorie (Ier. 3,14); Poporul
Său este mireasa Lui (Is. 49,18; 62,5; Apoc. 21,2.9); El
este Mirele (Is. 62,5; cf. Mat. 25,1‑10; Marcu 2,19.20);
Dumnezeu este numit bărbat (Is. 54,5; Ier. 31,32; cf. 2 Cor.
11,2); Necredincioşia faţă de Dumnezeu este numită adulter
(Ier. 3,8.9) sau desfrânare (Osea 2,5‑13; cf. Apoc. 17,1);
Dumnezeu este ca un tată (2 Sam. 7,14; Ier. 31,9; Mat. 6,9;
Luca 23,34; Ef. 3,14; Apoc. 1,6); Credincioşii sunt copiii lui
Dumnezeu (Mat. 5,9; Rom. 8,14‑16); Cei necredincioşi din
poporul Său sunt numiţi copii neascultători (Ef. 2,2; 5,6);
Expresia disciplina părintească aplicată copiilor este folosită
pentru a descrie corecţia spirituală aplicată de Dumnezeu
poporului Său (Deut. 8,5; Evr. 12,6.7).
Prin intermediul acestor imagini folosite pentru a descrie
relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său pot fi făcute analogii
în două direcţii: pe de o parte, Dumnezeu poate fi înţeles mai
bine dacă oamenii Îl percep în termenii aceştia, ş pe de altă
parte, observând cum acţionează Dumnezeu ca soţ şi părinte,
noi învăţăm despre responsabilităţile şi relaţiile noastre ca
parteneri căsătoriţi, părinţi şi membri de familie. Studiind
Cuvântul Său şi învăţând cum acţionează El ca părinte, noi
putem învăţa ce fel de părinţi ar trebui să fim. Atunci când ne
predăm fără rezerve Lui şi Îl lăsăm să ne controleze viaţa, El
este liber să transmită prin noi înţelepciunea şi puterea Sa ca
Model de părinte. El ne dă atât exemplu cât şi încurajare, atât
îndrumare cât şi dinamism pentru a fi părinţi de succes.

Biserica

Viaţa de biserică din Noul Testament, deseori asemănătoare
celei a unei familii (Ef. 3,15), ne dă învaţături despre viaţa
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de cămin şi de familie. Termenii legaţi de familie – casă (Ef.
2,19), tată (1 Cor. 4,14.15), mamă, soră (1 Tim. 5,2), frate
(Rom. 14,10) – descriu comunitatea de credinţă. Din nou, este
evident că învăţătura este menită să meargă în două direcţii.
Este clar că una va pune în legătură cu biserica experienţa de
familie a cuiva şi astfel acesta va putea mai bine să stabilească
relaţii ca membri ai comunităţii de credinţă. De asemenea,
participarea într‑o comunitate a bisericii îmbunătăţeşte viaţa
de familie.
Ellen G. White ne ajută să înţelegem viaţa de familie compa
rând‑o cu biserica: “Fiecare familie este o biserică, pe care o
conduc părinţii. Primul lucru de luat în considerare de către
părinţi ar trebui să fie acela de a lucra la mântuirea copiilor lor“
(Îndrumarea copilului, pag. 428, ed. 1995).
Conceptele relaţiilor din biserică sunt instructive pentru viaţa
de familie. De exemplu, Pavel învăţa că fiecare credincios
în parte trebuie să fie apreciat ca atare, însă toţi sunt legaţi
laolaltă şi pot interacţiona sub binecuvântarea lui Dumnezeu,
după modelul părţilor componente ale corpului omenesc
(1 Cor. 12,14‑26). Această metaforă a trupului folosită de
Pavel se aplică de asemenea familiei. Noi înţelegem mult
mai mult despre atitudini şi comportament dacă ne gândim
la familie ca la un sistem. Cineva poate să creadă că pasajul
din Romani 12,9‑21 a fost adus în biserică de dragostea sau
afecţiunea frăţească (vers.10) cunoscută în familii. Totuşi,
experienţa indică faptul că aceste câteva calităţi menţionate
aici, chiar dacă erau dominante în timpul lui Pavel, astăzi
sunt din ce în ce mai rare în cămin. Apelul Evangheliei la
relaţii bazate pe afecţiune (vers. 10), care dau cinste fiecărui
membru (vers. 10), care sunt empatice (vers. 15), paşnice şi
nu violente (vers. 18‑21) este şi astăzi valabil atât în familie,
cât şi în biserică.
JJTeofil Brînzan,
director departament Familie, Conferinţa Banat
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‘Metoda lui Hristos’ câştigă

Instruirea în misiune – chei
Dacă am învăţat ceva pe parcursul anilor, este că
nu poţi prezenta mesajul adventist în marile oraşe
ale lumii, şi în niciun caz în New York. Acest oraş
este unul dintre cele mai mari din lume, cu oameni
care vorbesc o grămadă de limbi, aleargă după
bogăţii şi sunt total dezinteresaţi în chestiunile legate
de viaţa veşnică. Aşa cum se spune în Brooklyn,
“Fuhgeddaboutit” (Uită de asta!)
Poate că aceasta a fost “înţelepciunea acceptată”
înainte de iunie 2013, însă acum puteţi plasa această
înţelepciune în muzeul teoriilor infirmate: cetăţenii
oraşului New York sunt la fel de deschişi mesajului
Bisericii Adventiste ca oricare alţi cetăţeni, şi avem
rezultate care demonstrează acest lucru.
Până la sfârşitul lunii iunie, oficialii de la Conferinţele
Greater New York şi Northeast au reportat că “mai
mult de 2.000 de persoane s‑au alăturat bisericii
din ambele teritorii, şi sunt aşteptate mai multe,
pe măsură ce lucrarea continuă” pe timpul verii şi
toamnei.
Kevin Sears, director asistent al Şcolii de Instruire
în Evanghelizare Northeast din South Lancaster,
Massachusetts, cunoaşte lucrarea de evanghelizare.
El a fost coordonatorul pentru instruirea în misiune,
pentru cea mai provocatoare parte a efortului NY13,
în campania de a ajunge la oamenii din cartierul
Greenwich Village din Manhattan. Nimeni nu şi‑ar
fi imaginat că acest cartier, plin de oameni foarte
bogaţi şi influenţi care, în cele mai multe cazuri,
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susţin un “stil de viaţă alternativ”, ar putea fi o locaţie
excelentă pentru misiune.
„Gândiţivă din nou, declară Sears: Dumnezeu
lucrează. El face ceva special. Nu contează unde
mergem să facem lucrare. Nu contează unde facem
lucrare. Dumnezeu deja a lucrat în inima multor
oameni.”
Aşa că, în ciuda faptului că Greenwich Village a
fost perceput ca un “teren stâncos,” Sears notează
rezultatele care s‑au adunat până acum “La început
ne‑am gândit că acesta nu este un loc unde i‑am
putea avea pe conducătorii bisericii în centrul atenţiei
– ar fi fost mult mai multe locuri în New York unde
s‑ar fi lucrat mai uşor. Faptul că aici am avut succes,
îmi arată că este lucrarea Domnului. Şi nu contează
unde mergem, atâta timp cât urmăm călăuzirea Sa,
pentru că El este responsabil de rezultat. Iar noi
vedem doar o parte din rezultate. Din punctul meu
de vedere, această acţiune a ajutat mult la creşterea
credinţei tuturor celor implicaţi!”
Sears a adăugat că nu doar lucrarea din uşă în
uşă a adus oameni la întâlniri, ci şi mesajul de
sănătate adventist. “Am umplut locul cu prelegeri
de sănătate,” îşi aminteşte el. “Iar acolo am avut
ocazia să ne facem prieteni, să stabilim contacte.
De fapt, unele persoane care au venit la prelegerile
de sănătate au venit şi la seria despre profeţii. Unii
chiar s‑au botezat. Unele dintre prelegeri au
fost despre înţelegerea adevăratei puteri care stă în
spatele mesajului de sănătate.”
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inimi în oraşul New York

ia pentru sute de botezuri
Aceste prelegeri au fost o componentă majoră a
acţiunii, dar nu singura: “Doar au arătat – şi cred că
Dumnezeu a dezvăluit acest lucru – că dacă facem
misiune corect, dacă facem ceea ce se numeşte
un ciclu de evanghelism, împreună cu lucrarea de
pregătire (şi lucrarea de pregătire nu înseamnă doar
să împarţi fluturaşi şi să inviţi oamenii la întâlniri),
trebuie să fim prezenţi în comunitate cu luni de zile
înainte,” spune Sears.
În timp ce Greenwich Village a fost un “punct central”
al proiectului NY13, nu a fost nici pe departe singura
locaţie. În comunitatea Harlem din Manhattan –
8 mile nord faţă de biserica lui Romea, dar cu
totul separat – Ella Smith Simmons, un educator
remarcabil şi vicepreşedinte al Conferinţei Generale,
a condus o serie de patru săptămâni de întâlniri.
În altă locaţie, o singură săptămână de întâlniri de
evanghelizare – având o publicitate mare, alături
de rugăciuni aprinse, prezentate de un vorbitor
important din Seul – a marcat misiunea pentru
coreenii americani adventişti din zona New York.
Cel puţin 50 de persoane s‑au înscris pentru studii
biblice care conduc la botez, au declarat liderii
adventişti locali.
Sensibile cultural, şi prezentate într‑o manieră în care
se pot regăsi şi alţi coreeni, întâlnirile de seară au
început pe 17 iunie şi au fost susţinute de pastorul
Kim Dae Sung, preşedintele Uniunii de Conferinţe
Coreene din Seul. Înainte de seria susţinută de
pastorul Kim, 10 tineri adventişti din Coreea au
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petrecut 3 luni în oraşul New York pentru a ajuta la
pregătirea evenimentului.
Un pastor adventist din zonă declară: “Cred că NY13
este începutul a ceva ce ar trebui să continue. Unul
dintre lucrurile minunate pe care le‑am aflat lucrând
într‑un grup de pastori a fost că prietenia este reală.
Am mai descoperit că atunci când bisericile lucrează
împreună, membrii devin mult mai entuziasmaţi în
legătură cu proiectul, pentru că unitatea liderilor
conduce la unitatea membrilor,” a declarat Cameron
Bowen, pastor al bisericilor Elim şi Muntele Moria,
revistei Gleaner a Uniunii Atlantic.
Sears, reamintindu‑şi de întreaga experienţă NY13,
subliniază importanţa concentrării asupra ţintei:
“Perseverenţa în zone dificile implică foarte multă
credinţă,” explică el. “Studenţii noştri au mers înainte
în ciuda multor respingeri, în ciuda faptului că zona
era una dificilă. Ei au perseverat, iar rezultatele nu
s‑au lăsat aşteptate.”
Sears a făcut referire la cuvintele cofondatoarei
mişcării adventiste, Ellen G. White: “Cel mai bun
sfat se găseşte în cartea Divina vindecare, p. 143:
‘Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real,’”
spune el. “Iar când privim la metoda lui Hristos,
constatăm că aceasta funcţionează oriunde în lume.
Deci cu adevărat accentul în şcoala noastră este pe
evanghelizare, nu pe doctrină. Doctrina este foarte
importantă, dar ţinta este câştigarea inimii.”
JJMark Kellner
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Spiritul Profetic

SPIRITUL PROFETIC DESPRE ISPITĂ ŞI PĂCAT
Atunci când rostim cuvântul Evanghelie ne gândim, cu
siguranţă, la ceea ce a făcut, face şi va mai face Isus pentru
noi. Însă înţelegem oare cu adevărat care este esenţa acestei
Evanghelii şi ce implică ea?
De curând am descoperit câteva gânduri inspirate despre
implicaţiile profunde ale acestei Evangheliei biblice care
au puterea (dacă acceptăm lucrul acesta) să ne ofere o
perspectivă provocatoare cu privire la ceea ce aşteaptă
Dumnezeu de la noi.
Spre exemplu, ni se spune că „dacă omul se împiedică şi
cade sub cursele lui Satana, el este fără scuză pentru
că el are neascultarea lui Adam ca avertisment şi viaţa
Răscumpărătorului lumii ca un exemplu de ascultare şi
lepădare de sine, precum şi promisiunea lui Hristos." (Con
64.2)
Cu toate acestea, „bărbaţii şi femeile prezintă multe scuze
în ceea ce priveşte înclinaţia lor spre păcat. Păcatul este
reprezentat ca o necesitate, ca un rău care nu poate fi depăşit.
Dar păcatul nu este o necesitate." (FLB 219.4)
Mai mult decât atât, „nici un om nu poate fi biruit de Satana
fără consimţământul lui." (GC88, 510.3) Prin urmare, „cea
mai puternică ispită nu este o scuză pentru păcat. Oricât de
mare ar fi presiunea exercitată asupra sufletului, nelegiuirea
este propriul nostru act. Nu există o putere a pământului sau a
iadului care să poată obliga pe cineva să păcătuiască. Voinţa
trebuie să consimtă, inima trebuie să cedeze, altfel pasiunea
nu poate domina raţiunea, nici nelegiuirea să triumfe asupra
dreptăţii." (Mar. 225.5)
Biserica mondială

Conform celor spuse mai sus, suntem deplin responsabili
în faţa lui Dumnezeu pentru tot ceea ce facem şi nu putem
arunca vina în altă parte. Cunoscându‑ne fiecare foarte bine
slăbiciunile, eşecurile şi căderile, nu prea pare o veste bună
gândul anterior.
Şi totuşi. Suntem asiguraţi de faptul că „prin Planul de
Mântuire, Dumnezeu a asigurat mijloacele pentru a supune
orice trăsătură păcătoasă şi de a rezista la orice ispită, oricât
ar fi de puternică." (Mar. 225.4) Despre Isus ştim faptul că
„El nu a consimţit la păcat. Nici măcar printr‑un gând El nu a
cedat ispitei." Însă gândul inspirat continuă: „La fel poate fi şi
cu noi." (FLB, 23.3)
Evanghelia este numită în Scriptură puterea lui Dumnezeu, iar
dacă în experienţa noastră zilnică ea nu se manifestă astfel,
este din cauza faptului că nu ne‑am predat încă, pe deplin,
voinţa lui Dumnezeu.
„Atunci când voinţa omului cooperează cu voinţa lui
Dumnezeu, ea devine atotputernică. Orice este de făcut la
porunca Sa poate fi realizat în puterea Lui. Toate cerinţele
Sale sunt împuterniciri." (COL, 333) Aceasta este Evanghelia!
JJFlorin Orodan, director Departament Spiritul Profetic

Suedia

Regatul Suediei este situat în nordul Europei, în estul Peninsulei
Scandinave, având o populaţie estimată la 9,5 milioane de
locuitori şi un teritoriu aproape de două ori cât al României.
Are o istorie de peste 1 000 de ani ca stat independent, o
populaţie destul de omogenă, iar din 1523, capitala ţării este
Stockholm. Se estimează că jumătate din suprafaţa ţării este
acoperită de păduri, ceea ce face din Suedia unul dintre marii
producători de hârtie şi produse lemnoase. Suedia a fost
creştinată în secolul al XI-lea şi timp de aproape 500 de ani
religia catolică a fost suverană. Reformatorii Olaf şi Laurentius
Petri au adus în Suedia învăţăturile protestante, iar până astăzi,
mai mult de 80% din populaţie se declară parte a Bisericii
Evanghelice Lutherane.
Prima Biserică Adventistă din Suedia a fost înfiinţată în 26
august 1880, în urma activităţii misionare a lui J. P. Rosquist,
un suedez botezat de Matteson, la Oslo. Biserica avea 47 de
membri, 26 dintre ei venind prin mărturisire de credinţă din
Biserica Baptistă. Pentru activitatea sa, Rosquist a fost arestat
şi închis în Orebro. Până în 1882 au mai fost înfiinţate încă două
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Aşa că, deşi Satana are o mare putere, el totuşi „nu are
puterea de a controla voinţa sau pentru a forţa sufletul să
păcătuiască. El poate întrista, dar nu poate contamina. El
poate provoca agonie, dar nu întinare." (FLB 327.6).

biserici, iar în 1886, numărul membrilor ajunsese la 250, în
ciuda emigrărilor masive şi a persecuţiilor. Tot atunci s-a început
publicarea unei reviste misionare, s-a organizat casa de editură
şi Şcoala de Sabat. Prima şcoală a bisericii s-a deschis în 1895,
iar trei ani mai târziu o şcoală pentru pregătirea misionarilor.
Astăzi, în Suedia sunt 2 762 de membri adventişti, 37
de biserici şi 2 grupe. În ciuda societăţii foarte seculare în
care trăiesc, tinerii suedezi sunt plini de zel pentru misiunea
bisericii, mulţi dintre ei participând în ultimii ani în campanii
misionare externe.
Dar nu doar ei sunt misionari. În iunie 2012, Casa Regală a
Suediei l-a decorat pe muzicianul adventist Herbert Blomstedt,
care, la 85 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi activi
dirijori de orchestră din ţară. Blomstedt a vorbit deseori despre
apartenenţa sa la Biserica Adventistă şi despre valoarea
Sabatului în viaţa sa, fiind o mărturie vie a puterii Evangheliei
într-o lume tot mai străină de Dumnezeu.
JJAdrian Neagu, preluare din Curierul Adventist
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tineret

Maxime…
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu
va putea să i‑o fure. (Benjamin FRANKLIN)
Dacă nu ne schimbăm sensul de mers, este de aşteptat să
ajungem de unde am plecat. (Proverb chinezesc)
Adevărata superioritate nu constă în a fi superior altora.
Omul cu adevărat superior este acela care astăzi este mai
bun decât a fost ieri. (Proverb indian)

Când nu putem face ce vrem, trebuie să vrem ce putem.
(Proverb spaniol)
Vorbeşte puţin, ascultă mult şi niciodată nu vei greşi.
(Proverb italian)
Organizează‑ţi bine prezentul, vei avea un viitor fericit.
(Proverb grecesc)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti
fricos. (Abraham LINCOLN)

Cum să dezvolt "stima de sine" ?
1. Tu eşti copilul lui Dumnezeu prin creaţie şi răscumpărare
(Gen. 1,26; Ioan 3,16; Rom. 5, 8).
2. Dumnezeu doreşte să te dezvolţi armonios din toate
punctele de vedere: fizic, spiritual şi psihic (1 Tes. 5,23)
3. Dumnezeu îţi asigură tot ajutorul de care ai nevoie pentru
a te dezvolta: Duhul Sfânt (Ioan 16,13) Cuvântul Său
(2 Tim. 3,16), îngerii lui Dumnezeu (Apoc. 19,10), părinţii
(Deut. 11,19).
4. Tu eşti o persoană unică, importantă pentru Dumnezeu
(Ps. 8,4-5; Mat. 10,29‑31)
5. Tu eşti capabil să faci un lucru bun.
6. Bucură‑te de progresele obţinute.
7. Fixează‑ţi obiective realiste pe care le poţi atinge.
8. Acceptă‑ţi eşecurile şi mergi mai departe.
9. Dezvoltă‑ţi talentele pe care ţi le‑a dăruit Dumnezeu.
10. Fii mulţumit de înfăţişarea ta. Apreciază‑te într‑un mod
realist. Extremele sunt periculoase.
11. Fii respectuos, manierat, cu bun simţ.
12. Defineşte‑ţi identitatea: Cine eşti? Ce valori doreşti să
adopţi? Identitatea se exprimă în exterior prin integritate
(a nu‑ţi viola propria identitate).
13. Nu te lăsa intimidat de presiunea grupului. Dacă ştii că
opinia ta este corectă susţine‑o cu riscul de a fi respins.
Nu face compromisuri pentru a fi acceptat de grup.

Conform unui sondaj efectuat de George Barna:
•

Dacă oamenii nu Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor personal
înainte de adolescenţă este puţin probabil ca ei să facă
acest lucru mai târziu

•

Probabilitatea de a‑L accepta pe Isus ca Mântuitor
personal este de :
 32% pentru cei între 5‑12 ani
 4% pentru cei între 13‑18 ani
 6% pentru cei peste 19 ani

•

9 din 10 tineri declară că au devenit creştini înainte de 13
ani
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14. Aminteşte‑ţi că eşti copilul lui Dumnezeu şi că Domnul
Isus doreşte să locuieşti cu El pentru veşnicie. El va veni
în curând să te ia acasă. Gândeşte‑te mereu la acest lucru.
Crede în făgăduinţa Sa şi El o va împlini (Ioan 14,1‑3).
"Fiecare tânăr îşi decide propria istorie prin gândurile şi
simţămintele cultivate în anii timpurii ai vieţii. Obiceiurile
corectitudinii, cinstei şi stăpânirii de sine deprinse în tinereţe
devin o parte a caracterului lor şi le vor marca întregul curs
al existenţei.
Tinerii pot deveni vicioşi sau virtuoşi, după cum aleg. Ei se
pot face remarcaţi fie prin fapte nobile şi demne, fie prin
răutate şi păcate grele."
(Ellen G. White – ST, 11 octombrie 1910. (CG 196)
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Camporeea zonală a exploratorilor din zona Arad II
Exploratorii din zona Arad II, instructori şi copii deopotrivă,
au decis să petreacă împreună ziua de 22 septembrie
– o duminică nesperat de călduroasă şi frumoasă ‑
adunându‑se pentru o camporee zonală, la Nermiş.
În prezenţa lui Ionel Indricău, lider al exploratorilor din
Conferinţa Banat şi a coordonatorilor celor două zone din
judeţul Arad, Ramona Andraş (Arad 1) şi Ciprian Tăutan
(Arad 2) – inimosul organizator al evenimentului ‑ s‑au
adunat aproximativ 85 de exploratori.
Ziua a fost împodobită cu multă voie bună, cântece,
concursuri din Biblie, noduri, cross şi forţă, atât pe
echipe cât şi individual, exploratorii fiind recompensaţi
cu diplome pentru efortul lor!
În plus, am avut parte şi de specializările prezentate
de Ramona (dramă creştină), Ionel (arbori) şi Ciprian
(noduri).
Spre seară, înainte de întoarcerea spre casă, ca o
încununare a ceea ce a avut loc, într‑un cadru special şi
festiv, a avut loc învestirea câtorva copii care, din diferite
motive nu au putut fi învestiţi până atunci.
JJEla Ţica, lider exploratori Archiş

A III‑a ediţie „Expo‑Sănătate” la Arad
Asociaţia Youth and Family, Renton Seventh‑Day
Adventist Church din Statele Unite şi Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea – Conferinţa Banat a organizat, între
16‑20 septembrie, în foaierul Teatrului „Ioan Slavici”
Arad „Expo‑SĂNĂTATE” 2013, ediţia a III‑a. La
eveniment au participat peste 800 de arădeni care pot
continua programul început participând la Cluburile de
Sănătate desfăşurate în şase şedinţe, pe durata a 12 luni.
Evenimentul Expo – SĂNĂTATE din acest an s‑a
desfăşurat cu ajutorul a unui număr de aproximativ
100 voluntari, printre care medici, asistenţi şi studenţi
la medicină de la diferite universităţi, printre care şi
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în cadrul
unui parteneriat între Universitatea „Vasile Goldiş” din
Arad şi Asociaţia „Youth and Family”. În acest cadru,
arădenii au beneficiat de teste şi determinări gratuite,
precum: indicele de masă corporală, procentul de
grăsime corporală, măsurarea pulsul şi saturaţiei de
oxigen în organism, determinarea tensiunii arteriale, teste
de glicemie, colesterol, un program computerizat pentru
ritmul cardio‑vascular, precum şi consiliere medicală.
De asemenea, pastori ai Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea, au prezentat la standuri frumos şi explicit
amenajate, importanţa sănătăţii corporale.
JJSelecţiuni din articolul lui Vasile Filip, www.aradon.ro

Dublă sărbătoare la Şicula
14 Septembrie 2013 au un Sabat care a marcat o istorie
şi care a scris istorie pentru cel puţin două motive:
1. 75 de ani de prezenţă adventă în localitate.
În prima parte a Sabatului, de dimineaţă, cei prezenţi au
avut ocazia să‑şi reamintească (în cazul celor mai de
demult) sau să cunoască (în dreptul celor mai recenţi),
o frumoasă istorie de 75 de ani a bisericii Şicula. Au
fost prezenţi o parte din cei 17 pastori care au păstorit
comunitatea şi fiecare dintre cei prezenţi au avut la
dispoziţie un scurt pentru a împărtăşi impresiile sau
experienţele ce le‑au avut în timpul activităţii pastorale.
Mesajul special cu această ocazie a fost transmis de
către fratele Mihai Maur, amintindu‑ne că exact la 75
de ani Avraam a făcut o schimbare categorică, care
prin credinţă a ajuns să fie numit „părintele multor
neamuri”. Fie ca şi Biserica din Şicula să fie o casă de
rugăciune şi închinare pentru mull mai mulţi de pâna
acum. Sărbătoarea de dimineaţă s‑a finalizat cu masă
de părtăşie îndestulătoare pentru cei peste 300 de
participanţi!
2. Botezul a trei suflete
Ne‑am dorit ca la această sărbătoare aniversară să
scriem şi istorie. Dacă în 1938 se botezau primele două
roade ale evangheliei, după 75 de ani au intrat în apa
botezului trei fii ai Tatălui: Gheorghe, Gabriel şi Eduard.
Mesajul botezului, prezentat tot de fratele Mihai Maur,
a evidenţiat că botezul înseamnă atât expunere cât şi
protecţie, este un dar dar şi o responsabilitate. Botezul a
fost oficiat de către pastorul local. A Domnului nostru să
fie gloria şi lauda pentru trecutul bisericii de aici, pentru
prezentul ei promiţător dar mai ales pentru viitorul ei
glorios.

JJDaniel Bota, pastor

Început de an ,,explo” şi ,,licu” la Salem – Arad
Duminică, 29 septembrie, la Salem – Arad, copiii din
grupele de licurici şi exploratori, coordonaţi de Adrian
Ballai, Otilia Ardelean, Talida Negru şi Miriam Pauliuc,
s‑au reîntâlnit pentru începerea activităţilor săptămânale,
după un program bine întocmit şi planificat, care să
împlinească nevoile specifice vârstei şi să‑I motiveze
pentru cunoaşterea lui Dumnezeu şi lucrării Sale
creatoare.
A fost o ceremonie bine pregătită, începută cu o intrare
specială şi intonarea imnurilor licu şi explo, un cuvânt
rostit de pastorul Gabriel Dragoş, un program de activităţi
coordonat de instructorii prezenţi şi o masă de părtăşie.
JJGabriel Dragoş, pastor

biserica din România
„Heroes” ‑ Primul joc adventist pentru iPhone
si iPad, familiarizeaza tinerii cu eroii biblici
Primul joc adventist de ziua a şaptea pentru iPhone şi
iPad a fost descărcat de 3.000 de ori în primele 48 de
ore de după lansare, analiştii spunând că acesta a triplat
nivelul la care ajunge o aplicaţie pentru mobil în prima
săptămână pentru a fi considerată de succes.

mobil. Movinpixel a mai dezvoltat aplicaţiile „Advent
Hymnal” şi „iWorship”.

„Heroes” (Eroi) este un joc de cultură generală sub
forma unei cărţi de benzi desenate ce are la bază vieţile
lui Avraam, David, Estera şi alte personaje biblice
proeminente. Jucătorii le pot afla poveştile şi îşi pot
testa cunoştinţele biblice răspunzând cât mai multor
întrebări în 60 de secunde. Răspunsurile corecte le aduc
jucătorilor „mană” pe care o pot schimba pe ajutoare
sau „efecte” pe măsură ce trec de la un nivel la altul.

Conferinţa Biblică a adventiştilor maghiari
din Transilvania
În perioada 20‑22 septembrie 2013, a avut loc la Târgu
Mureş Conferinţa Biblică a Adventiştilor maghiari din
Transilvania, organizată de departamentul Grupuri Etnice
al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.

Creatorul aplicaţiei, Sam Neves, spune că jocul este creat
pentru a îmbogăţi vieţile jucătorilor prin familiarizarea
acestora cu eroii Bibliei.
„Am realizat faptul că pentru a oferi un sentiment al
identităţii noilor generaţii trebuie să le amintim cine sunt
eroii lor, spune Neves. Şi cum putem face asta mai bine
decât folosind un mijloc cu care sunt familiarizaţi?”
Neves, pastor al bisericii adventiste de ziua a şaptea
internaţionale din Wimbledon, în sudul Londrei, spune
că a observat o distanţare tot mai mare a tinerilor de
Biblie. „Heroes”, spune el, combate această tendinţă
obligându‑i pe jucători să apeleze la Scriptură pentru a
obţine punctaje mai mari.
Neil Ah‑Wan, designer şef al „Heroes”, spune că jocul se
va bucura de popularitate şi în afara bisericii.
„Este exact ceea ce trezeşte interesul celor care nu sunt
interesaţi de Biblie sau nici măcar de creştinism”, spune
el.
Neves spune că speră că
familiarizare cu eroii biblici
va schimba, în cele din urmă,
vieţile jucătorilor. „Ne dorim ca
oamenii să ştie cum e să devii
ucenic al eroului suprem, Isus
Hristos.”
„Heroes” a fost dezvoltat de
Movinpixel, o mică companie
de dezvoltare de software
cu sediul în Marea Britanie
specializată în aplicaţii pentru
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Aplicaţia gratuită „Heroes” este disponibilă în iTunes
App Store. Pentru detalii vizitaţi movinpixel.com/
heroesthegame.

Motoul evenimentului, „Tovább kell vinnetek” (Transmiteţi
mai departe), a avut un efect inspirator asupra
maghiarilor adventişti din ţară şi de peste hotare prezenţi
la eveniment. Sub acest titlu, începând cu anul 1962, un
grup restrâns de pastori adventişti, sub supravegherea
atentă a autorităţilor de atunci, s‑au retras anual în inima
Carpaţilor, unde au organizat completarea lipsurilor din
literatura religioasă ale acelor vremi.
„Tovább kell vinnetek” (Transmiteţi mai departe) este titlul
celei mai frumoase poezii scrisă de Pastorul Moldovan
Vilhelm. Organizatorii au considerat acest moto ca fiind
cel mai potrivit pentru a reprezenta scopul Conferinţei:
transmiterea mesajului Evangheliei tuturor maghiarilor,
dar şi altor seminţii.
Departamentul Grupuri Etnice din România organizează
anual Conferinţe Biblice diferitelor minorităţi prezente
în ţară sub titlul: „Să ne cunoaştem identitatea, să
acceptăm chemarea”. Ultima conferinţă asemănătoare
a fost organizată Ucrainienilor, Romilor şi Gaborilor din
România. Maghiarii au avut o astfel de Conferinţă ultima
oară în anul 1948, în localitatea Sărmaş.
Evenimentul organizat în Sala Sporturilor în zilele de vineri
şi sâmbătă a cuprins patru sesiuni la care au participat
aproximativ 2500 de copii, tineri, adulţi şi vârstnici din
cei aproximativ 11,000 adventişti maghiari transilvăneni.
La Conferinţă au fost prezenţi reprezentanţi a două
Diviziuni ale Bisericii Adventiste de ziua a Şaptea:
Magyarosi Barna, director de Departament de la
Diviziunea Inter‑Europeană şi Kovács Bíró János, director
de Departament, Diviziunea Trans‑Europeană. Ambii au
rostit câte un mesaj biblic celor prezenţi.
Din partea Uniunii Române, pastorul Teodor Huţanu, în
calitate de preşedinte, a rostit tuturor celor prezenţi un
salut călduros la începutul mesajului biblic prezentat.
octombrie 2013 Info banat

biserica din România
Împreună cu el au fost prezenţi şi pastorul Câmpian Ioan
Tătar, secretar, precum şi pastorul Nelu Burcea, directorul
departamentelor Comunicare şi Relaţii Oficiale în cadrul
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai adven
tiştilor maghiari din diferite regiuni ale bazinului
carpatic. Astfel, au luat cuvântul pe rând: Zolyomi
Renáta, trezorier Uniune‑Ungaria, Hegyes‑Horváth Géza
preşedinte şi Várhelyi Zoltán secretar‑Conferinta de pe
Tisa, Ősz‑Farkas Ernő preşedinte‑Conferinta Dunareana,
Ördög Róbert secretar/trezorier‑Voivodina (Serbia), în
timp ce adventiştii din Subcarpatia (Ucraina) au fost
reprezentaţi de preşedintele Antonyuk Alexander, însoţit
de Pircsák Illés, reprezentat al minorităţilor împreună cu
pastorul Farkas Győző.
În cadrul Conferinţei Biblice s‑a vorbit nu doar spre viitor,
ci şi despre trecut. Pastorul Szigeti Jenö, doctor în Istorie
Bisericească, le‑a vorbit ardelenilor despre timpurile în
care nu erau adventişti în Transilvania, când misionarul
John Huenergardt a venit în Ardeal şi a învăţat limba
maghiară pentru a transmite mesajul Evangheliei mai
eficient.
  

Programul poate fi vizionat la adresa de internet
www.a‑gyulekezet.ro
JJFilep‑Lukács István director Departament Grupuri
Etnice, Conferinţa Transilvania de Nord.

Toamna aduce veşti bune la Speranţa TV şi Radio
Vocea Speranţei!
Toamna vine cu schimbări importante în grila de programe
a posturilor Speranţa TV si Radio Vocea Speranţei. Nu
mai puţin de 13 titluri noi de emisiuni şi rubrici vor putea
fi urmărite din 30 septembrie la radio şi televiziune. Alte
câteva emisiuni vor fi difuzate într‑un format nou.
Cea mai importantă schimbare va fi introducerea a
trei noi emisiuni difuzate în direct, simultan la radio şi
televiziune: „Repere”, realizator Tiberiu Nica (luni, ora
12:00), „Educaţie pentru viaţă”, realizatori Cristian
Măgură şi pastorul Marius Andrei (marţi, ora 12:00)
şi „Fă o schimbare!”, realizator Loredana Dumitraşcu
(miercuri, ora 12:00)
Revenind la grila postului Speranţa TV, anunţăm cu
bucurie difuzarea unei emisiuni noi, în direct, de luni
până joi, de la ora 21:00, „Timpul Speranţei”, realizată
de pastorul Tiberiu Nica. O altă noutate este emisiunea
„Invitaţie la educaţie”, realizată de Lavinia Ştefan şi
difuzată în fiecare marţi de la ora 18. Şi iubitorii muzicii vor
putea urmări o nouă emisiune de profil, „Consonanţe”,
sâmbătă de la ora 22:30, realizată de Edisa Soare Bucur.
După o absenţa de câteva luni, din această toamnă revine
în grila Speranţa TV, sâmbătă de la ora 18:30, emisiunea
„Reflecţii”, realizată la New York de pastorul Petre Danci.

Alături de prezentarea celor două Conferinţe din
Transilvania, programul a fost îmbogăţit de repertoarul
a a 13 coruri, două fanfare şi o orchestră de mandoline.
Punctul culminant al întregului program l‑a reprezentat
înmânarea unei făclii generaţiei tinere, urmată de
rugăciuni de consacrare.
În a treia zi a Conferinţei, cei interesaţi au avut posibilitatea
de a fi prezenţi la seminarile prezentate în Bisericile
Adventiste „A” şi „C” din oraş, susţinute de pastorii
Szigeti Jenő, Kovács Bíró János, Magyarosi Barna,
Zolyomi Renáta, Hegyes‑Horváth Géza, Ősz‑Farkas
Ernő, Halmágyi Attila şi Filep‑Lukács István. Seminarile
au fost urmate de un plen, în cadrul căruia prezentatorii
alături de liderii Bisericii au răspuns întrebărilor puse de
participanţi.
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Seria de emisiuni realizată de postul Hope Channel
Germania, „Pur şi simplu crede!” (glauben.einfach.),
realizatori Matthias Muller şi Klaus Popa, este un proiect
amplu ce conţine un film artistic, meditaţii spirituale
şi discuţii în platou. Această emisiune se va difuză în
fiecare duminică de la ora 21:00.
Vorbitorii de limbă maghiară şi nu numai ei au un motiv
de bucurie. Două emisiuni noi în limba maghiară vor fi
difuzate începând din primul week‑end al lunii octombrie.
Este vorba despre emisiunile „Imagini de viaţă” (vineri,
ora 17:00), realizator Banga‑Janosy Emese şi „Pas cu
pas” (sâmbătă, ora 16).
JJCristina Isvan / Redactor sef
Radio Vocea Speranţei & Speranţa TV
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ştiri
Părinţii care pleacă la muncă în străinătate
trebuie să anunţe autorităţile
Amos News, 4 septembrie

Viituri la Galaţi: Nouă morţi şi un dispărut,
peste 700 de case inundate
Mediafax, 12 septembrie

Omenirea aruncă hrană în valoare
de 750 miliarde dolari anual
Traian Băsescu:
„Biserica este un partener al statului“
Adevărul, 2 septembrie

Traian Băsescu susţine că nu există restricţii în interiorul
NATO şi UE cu privire la tipul de parteneriat dintre stat şi
biserică, mai ales unde este o biserică dominantă numeric,
precum în Italia. „În NATO şi UE nimeni nu pune restricţii
la acest tip de parteneriat. Societatea românească are
nevoie de educaţie, fie că vorbim de şcoală, de Biserică,
de mass‑media. Fiecare din aceste canale reuşeşte să
fie un factor de educare, dar este indiscutabil că statul
sprijină multe obiective pe parteneriatul cu Biserica“, a
explicat Băsescu la „Adevărul Live“.
Sondaj: 5,4% din adolescenţii români se droghează
Agerpres, 17 septembrie

Un studiu realizat de UNICEF şi CURS, prezentat marţi,
relevă că 5,4% din adolescenţii români cu vârste cuprinse
între 10 şi 18 ani se droghează.

Realitatea.net, 11 septembrie

Omenirea iroseşte în fiecare an, peste un miliard de
tone de alimente, risipă echivalentă cu 750 de miliarde
de dolari, potrivit unei estimări a Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO). În acest
timp, 870 de milioane de oameni suferă de foame.

OIM: Numărul copiilor exploataţi prin muncă
a scăzut cu o treime din 2000
Agerpres, 23 septembrie

Numărul de copii care lucrează în lume a scăzut cu o
treime din 2000, ajungând de la 246 de milioane la 168
de milioane, indică un raport al Organizaţiei Internaţionale
a Muncii (OIM), publicat luni, relatează AFP. Aproape
jumătate din aceşti copii sunt angajaţi în activităţi
periculoase, care le pun în pericol sănătatea, siguranţa şi
dezvoltarea morală, notează raportul. În prezent, numărul
de minori în această situaţie este de 85 de milioane, faţă
de 171 de milioane în 2000.

“În rândul adolescenţilor consumatori de droguri, aproape
toţi cei intervievaţi au declarat că au consumat alcool şi
tutun cel puţin o dată în viaţă”, a afirmat reprezentantul
UNICEF în România, Sandie Blanchet, cu ocazia lansării
studiului.
Blanchet a arătat, la o conferinţă de presă, că 14 ani este
vârsta de iniţiere în consumul de alcool, tutun şi droguri,
iar în rândul consumatorilor de droguri vârsta medie de
iniţiere variază între 11 şi 15 ani. Studiul lansat marţi mai
arată că vârsta medie la care adolescenţii au avut prima
relaţie sexuală este de 15 ani şi jumătate.
Datele Institutului de Statistică arată că în România
trăiesc peste două milioane de adolescenţi (9,43% din
populaţia ţării) cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani.
Românii, mai săraci cu 28% decât la începutul crizei
Realitatea.net, 24 septembrie
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ştiri
Cei mai mulţi dintre aceşti copii lucrează în domeniul
agricol (98 de milioane ‑ 59%), urmat de servicii (54 de
milioane) şi industrie (12 milioane).
Iarna care vine va fi cea mai rece
din ultimii 100 de ani
Capital, 19 septembrie

Peste două milioane de zimbabweeni
vor avea nevoie de ajutor alimentar
Agerpres, 3 septembrie

Cel puţin două milioane de zimbabweeni din 13 milioane
vor avea nevoie de ajutor alimentar în lunile ce urmează din
cauza ploilor slabe cantitativ şi a recoltelor sărăcăcioase,
a anunţat marţi Programul Alimentar Mondial /PAM/
într‑un comunicat, preluat de France Presse.
Conform PAM, actuala penurie este cauzată ‘de condiţii
meteo nefavorabile, de diferitele lipsuri şi de costul
ridicat al unor elemente agricole precum seminţele sau
îngrăşămintele. La situaţie contribuie şi preţurile mari ale
cerealelor provocate de recolta slabă de porumb’.

Iarna care vine, conform prognozelor mai multor servicii
meteorologice ruse, va aduce temperaturi anormal de
scăzute în Europa şi s‑ar putea să fie chiar cea mai rece
iarnă din ultimii 100 de ani.
Populaţia Africii, dublată până în 2050
Adevărul, 12 septembrie

Populaţia Africii se va dubla până în 2050, ajungând la
2.4 miliarde de oameni, conform un studiu efectuat de
un institut american pentru evidenţa populaţiei mondiale.
Motivul principal al aceste mari creşteri va fi îmbunătăţirea
sistemului de sănătate şi, implicit, mărirea speranţei de
viaţă în naţiunile africane. Previziunile pentru populaţia
lumii semnalează că până în 2050 vor exista peste 9.7
miliarde de oameni, faţă de 7.1 miliarde în prezent.

Schimbări climatice în Europa: secete, scăderea
producţiei agricole şi dispariţia a peste 60% din specii
Capital, 30 septembrie

Reducerea cantităţilor de precipitaţii, frecvenţa crescută a
evenimentelor meteo extreme şi reducerea biodiversităţii
sunt principalele efecte ale schimbărilor climatice în
zona Europei, potrivit raportului publicat de Grupul
Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC)
din cadrul ONU.
OMS: 15% din populaţia mondială
prezintă dizabilităţi
Agerpres, 19 septembrie

Peste un miliard de persoane suferă de vreun tip de
dizabilitate, aproximativ 15% din populaţia mondială,
procentaj care creşte pe măsură ce îmbătrâneşte
populaţia şi se extind bolile cronice, a semnalat joi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)
Datele difuzate de OMS mai arată că 70 de milioane de
persoane din lume au nevoie de un scaun cu rotile, însă
numai între 5% şi 15% dintre ele îl au.
Info banat octombrie 2013
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diverse
Întrebări pe care le pun adventiştii

De ce anumite ţări occidentale
au publicat o listă a sectelor "periculoase"?
Europa, din punct de vedere istoric, a avut întotdeauna
probleme în ceea ce priveşte acceptarea libertăţii
religioase. Libertatea se câştigă prin multe lupte şi
suferinţe. A trebuit să treacă secole până când libertatea
religioasă a fost acceptată şi nu a fost deloc uşor ca
aceasta să fie respectată cu consecvenţă. Revoluţia
Franceză este un bun exemplu. Ea a reprezentat reacţia
violentă faţă de intoleranţa, războaiele religioase,
despotismul şi inchiziţia care s‑au manifestat timp de
secole. Anul 1789 a adus un vânt puternic de libertate,
inclusiv de libertate religioasă, în care protestanţii au avut
un rol important. Câţiva ani mai târziu a venit o furtună de
teroare, în care mii şi mii de oameni au fost persecutaţi.
De ce? Ei au fost acuzaţi a fi duşmani reali sau potenţiali
ai libertăţii. Se formase o nouă inchiziţie în numele
libertăţii. Persecutaţii au devenit persecutori, iar Biserica
Catolică a primit o rană de moarte. Existau motive pentru
intoleranţă, totuşi intoleranţa în sine a triumfat.
Publicarea unei liste oficiale a sectelor potenţial “pericu
loase” are la bază acelaşi spirit de intoleranţă. Pe o astfel
de listă, în Franţa au apărut 172 de asociaţii religioase sau
biserici, iar în Belgia 189! Care sunt criteriile pentru ca un
grup să fie pus pe lista “sectelor”? Este un mister, căci nu
a fost contactat nici un expert adevărat. Această practică
a fost denunţată la Viena în timpul reuniunii Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) din
1999, în cadrul Comisiei ONU pentru Drepturile Omului
şi de către Departamentul de Stat al Statele Unitate
ale Americii. În prezent, în Franţa există o “Misiune
Interministerială pentru Combaterea Sectelor”. Sunt
votate legi, iar mass‑media amplifică această ostilitate.
Cum se poate ca, în domeniul libertăţii religioase, ţări
precum Franţa şi Belgia, care susţin cu atâta putere
drepturile omului, să fie atât de oarbe în privinţa propriilor

14

lor discriminări? Astfel de liste alimentează intoleranţa şi
excluderea. Au uitat aceste ţări articolul 18 al Declaraţiei
Universale ONU a Drepturilor Omului? Nu, însă ele vor să
excludă anumite biserici şi grupuri religioase de la acest
drept. Ele au o înţelegere selectivă şi discriminatorie a
libertăţii religioase. Libertatea este numai pentru cei
care au aprobarea autorităţilor sau sunt recunoscute de
acestea.
Din nefericire, populaţia în general nu reacţionează
faţă de această tendinţă periculoasă. Franţa şi Belgia
sunt foarte secularizate, deşi religia tradiţională este
romano‑catolicismul. După Waco, sinuciderea în masă
a membrilor Templului Solar şi alte tragedii, oamenii
sunt suspicioşi sau chiar se tem de secte. Propaganda
asiduă promovată de instituţiile statului creează impresia
că minorităţile religioase sunt periculoase sau cel puţin
potenţial periculoase. Din fericire, experţii şi oamenii
de ştiinţă au reacţionat, deşi au fost criticaţi şi acuzaţi
că sunt plătiţi de scientologi sau martorii lui Iehova să
susţină libertatea religioasă. Cu toate acestea, tribunalele
au reacţionat, în diferite ocazii, la această manipulare.
Scientologii au fost recunoscuţi ca religie, lucru care
a constituit o puternică respingere a politicii statului.
Trebuie să fim recunoscători celor care au slujit şi întărit
cauza libertăţii şi dreptăţii. De‑a lungul istoriei, Franţa a
produs întotdeauna opozanţi puternici faţă de intoleranţă.
Mişcările antireligioase sau antiminorităţi religioase ştiu
că dacă merg prea departe oamenii vor lua atitudine în
favoarea libertăţii religioase.
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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cuvântul preşedintelui

Direcţia greşită?! (II)
În ultimul număr din InfoBanat v‑am rugat să meditaţi
la o serie de declaraţii ale Spiritului Profetic privitoare la
locul şi modul slujirii pastorale. Cu siguranţă aţi rămas
descumpăniţi. Aveaţi alte aşteptări, ştiaţi şi credeaţi
altceva. Şi cu toate astea, inspiraţia trasează un alt drum.
Voi continua şi în acest număr să aduc alte dovezi scrise.
„Ca regulă generală, lucrătorii Conferinţei ar trebui să
iasă din biserici pentru a acţiona în zone albe, folosindu‑şi
capacitatea dată de Dumnezeu cu scopul de a căuta şi
conduce la mântuire pe cei pierduţi.” (Scrisoarea 136,
1902. Evanghelizare 382.2)
”Slujitorii lui Dumnezeu ar trebui să facă planuri înţelepte,
ca nişte ispravnici credincioşi. Ei ar trebui să‑şi dea
seama că nu e de datoria lor să orbiteze bisericile deja
stabilite, ci să acţioneze cu îndrăzneală în lucrarea de
evanghelizare, predicând Cuvântul şi mergând din casă
în casă cu Evanghelia în locurile care nu cunosc adevărul
încă... Ei vor vedea că nu există nimic mai încurajator
ca lucrarea de evanghelizare în locuri noi.” (Scrisoarea
169, 1904. Evanghelizare 382.3)
„Dacă slujitorii lui Dumnezeu se vor da la o parte, dacă
vor pleca în zone albe, membrii se vor vedea obligaţi
să poarte răspunderi, iar capacităţile lor vor creşte prin
folosire.” (Scrisoarea 56, 1901. Evanghelizare 382.4)
„Fraţii mei slujitori ai lui Dumnezeu, să nu vă lăsaţi
prinşi acasă la servitul la mese şi să nu orbitaţi în
jurul bisericilor, predicând acelora care deja sunt bine
încredinţati în adevăr. Învăţaţi‑i pe oameni să aibă lumina
în ei înşişi şi să nu depindă de slujitorii lui Dumnezeu. Ei
ar trebui să‑L aibă pe Hristos ca ajutor, să se educe pe
ei înşişi şi să se ajute unii pe alţii astfel ca pastorul să fie
liber de a intra în zone albe. O lucrare importantă trebuie
făcută în lume. Noi câmpuri trebuie să fie deschise, iar
de zelul şi spiritul misionar pe care Hristos l‑a manifestat
este nevoie urgentă. O, dacă puterea lui Dumnezeu ar
face adevărului o casă din fiecare inimă! O, de ar putea
vedea toţi urgenţa stabilirii unei legături directe, vii, cu
Dumnezeu, a cunoaşterii şi împlinirii voii Lui zi după zi!”
(Pagini de istorie a misiunii pentru străinătate a Bisericii
adventiste 139.1)
„Ajutaţi biserica să înţeleagă de ce nu ar trebui să se
aştepte ca pastorul să îi slujească... Pastorii noştri
orbitează în jurul bisericilor, ca şi cum îngerul milei nu
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ar face eforturi pentru mântuirea sufletelor.” (Slujire
pastorală 99.3)
„Dumnezeu îi consideră pe aceşti slujitori ai Lui respon
sabili pentru oamenii care sunt în întuneric. Infiinţaţi
biserici care să aibă înţelegerea faptului că nu trebuie să
se aştepte ca pastoral să le slujească şi să îi hrănească
permanent. Ei au adevărul; ei ştiu care este adevărul.
Ei trebuie să fie bine înrădăcinaţi în credinţă.” (Slujire
pastorală 100.1)
„Bisericile care nu au viaţă în ele însele, care şi‑au
pierdut discernământul spiritual, cheamă pastorii să
le vină în ajutor, să le aducă o suflare de viaţă. Dar
pastorii au altă lucrare de făcut. Ei trebuie să ducă
mesajul adevărului celor care nu îl cunosc. Acei slujitori
care orbitează în jurul bisericilor fac rău bisericilor lor.
Astfel, ei nu vor lucra pentru salvarea celor care sunt în
mare pericol pentru că nu cunosc adevărul şi vor muri
spiritual ei înşişi şi vor tulbura şi descuraja pe aceia care
încearcă să‑I ajute.” (Slujire pastorală 121.3)
„Pastorii trebuie să fie trimişi să‑i trezească pe oameni,
şi nu să orbiteze în jurul bisericilor în detrimentul
acestora şi împiedicând astfel lucrarea lui Dumnezeu...
Dacă aceşti slujitori ar merge să muncească pentru cei
din întuneric, s‑ar vedea ceva rezultate. Aceştia, atât cei
cu experienţă cât şi cei mai tineri, să meargă în zone
albe şi să proclame mesajul de avertizare a acestei
lumi." (Mesaje selectate vol. 2, 156.1)
„Lumea trebuie să fie avertizată. Slujitorii lui Dumnezeu
trebuie să lucreze cu seriozitate şi devotament, să intre
în câmpuri noi şi să se angajeze personal în lucrarea
de salvare a sufletelor, în loc să orbiteze permanent
în jurul bisericilor care au deja o mare lumină şi multe
privilegii.” (Mărturii pentru biserică vol. 7, 255.3)
Între ceea ce se întâmplă de când ne ştim şi ceea ce ar
vrea Domnul să se întâmple e o diferenţă ca de la cer la
pământ. Până luna viitoare când voi reveni cu alte dovezi,
v‑aş ruga doar să încercaţi să găsiţi din toate aceste
citate ce lucrare are de făcut în primul rând pastorul,
ce ar trebui să facă fiecare comunitate şi evident pe ce
drum ar fi cazul să apucăm.
JJMihai Maur, preşedinte Conferinţa Banat
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Deschiderea
Grădiniţei Salem
16 septembrie 2013, o zi importantă pentru
Asociaţia Familia Speranţei România şi
Biserica Salem – Arad, pentru că în incinta
comunităţii locale s‑a deschis Grădiniţa
Salem. O grădiniţă cu program scurt şi
prelungit, oferta educaţională respectând
programa Ministerului Învăţământului pentru
preşcolari, masă în regim de catering, 3
gustări reci, muzică, limba engleză, având
orarul 08,00 – 13,00 pentru programul scurt
şi 08,00 – 18,00 pentru programul prelungit.
Resursele financiare necesare amenajării
şi dotării Grădiniţei Salem au provenit din
donaţii ale membrilor comunităţii Salem, alte
persoane private şi din partea Conferinţei
Banat. Această grădiniţă este coordonată de
Dragoş Gabriel, director executiv Asociaţia
Familia Speranţei România, Simona Dragoş
‑ director grădiniţă şi Lavinia Tomescu –
educatoare .
Am început cu 16 copii, iar înscrierile
continuă. Pentru programul prelungit avem
16 paturi, iar pentru grupa mică şi grupa
mare 20 de locuri.
Mulţumim Bisericii Salem, comitetului
Conferinţei Banat, directorilor departamen
telor Educaţie şi Tineret, Lucian Mercea
şi Narcis Ardelean, pentru sprijinul oferit,
şi pentru călăuzirea lui Dumnezeu pentru
reuşita şi demararea acestui proiect
educaţional important pentru Arad.
La deschiderea oficială a Grădiniţei Salem,
am fost onoraţi de prezenţa următoarelor
persoane: Romică Sârbu, Mihai Maur,
Lucian Mercea, Silviu Szentesi, Cristian
Toma.
JJGabriel Dragoş, pastor

