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Selfie
Cuvântul din titlu a fost desemnat de Dicţionarul Oxford ca fiind
„Cuvântul anului 2013”. „Selfie” se numeşte fotografia autoportret
făcută cu ajutorul unui aparat digital sau a telefonului mobil. Scopul
realizării ei este de cele mai multe ori publicarea pe internet.
Interesant e (şi poate trist) că acest cuvânt se mulează foarte bine pe
narcisismul caracteristic generaţiei noastre. Ca şi Narcis din legendele
greceşti, suntem din ce în ce mai pasionaţi de imaginea noastră şi din
ce în ce mai izolaţi şi nepăsători faţă de cei din jur.
Îţi doresc ca la acest sfârşit de an să inversezi tendinţa şi să treci
în 2014 cu o fotografie mentală a unui „Copilaş venit din ceruri să
poarte crucea pentru mine”.

Erik Csergezán, pastor

anunturi

Data

Eveniment

Locaţie

DECEMBRIE
6-14 Evanghelizare „Speranţă pentru viitor” cu Doug Batchelor

Bucureşti - Cernica

Data

CONFERINŢA BANAT

Uniunea
RomânĂ

DIVIZIUNEA
EURO‑AFRICA

9-15
dec.
16-22
dece.
23-29
dec.
30 dec.
-6
ian.
7 – 13
ian.

Buziaş: Niţchidorf, Sinersig,
Darova, Ficătar; Grupa: Buziaş

Evanghelizarea „Speranţă
pentru viitor”

Conferinţa Slovacia
(UCS)

Sacoşu Turcesc

Misiunea dep. Comunicare Editura Servir (UP)

Conferinţa Banat

Diviziunea intereuropeană

Diviziunea
intereuropeană

Arad I: Arad I -„Betel”, Frumuşeni, Şiria,
Zimandul Nou; Grupa: Pecica

Uniunea Română

Uniunea Elveţiană
(UE)

Arad II: Arad II „Micălaca”, Vladimirescu,
Covăsânţ

Consacrare pentru misiune/
Misiune în oraşele mari

Sediile teritoriale
ADRA (EUD)

În data de 25 noiembrie Editura Viaţă şi Sănătate a organizat Ziua Porţilor Deschise, ocazie cu care
s-a făcut o reducere de 20% la cărţi, reviste, cadouri şi alte produse cu excepţia celor alimentare.
Librăriile care s-au aflat şi anul acesta în creştere a vânzărilor sunt Deva şi Oradea. În librăriile Sola
Scriptura din Conferinţa Banat s-au realizat următoarele vânzări, cu un total de 67,850 lei:
2013
Librăria
Arad
Timisoara
Oradea
Deva
Ineu

Suma
11,058 lei
10,636 lei
17,708 lei
9,937 lei
4,500 lei

Librăria
Suma
Marghita
2,800 lei
Resita
4,485 lei
Caransebes
2,500 lei
Chisineu Criş 4,226 lei
Total
67,850 lei
JJPaul Bucur, director Sola Scriptura

Concert caritabil la Ineu

Sâmbătă, 26 octombrie 2013, începând cu ora 17:00, sala Casei de Cultură din Ineu. judeţul
Arad a fost plină cu cei care au dorit să participe la concertul caritabil organizat de către Agenţia
Advetinstă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA ) din regiunea Banat şi Biserica Adventistă
din această zonă. Corul de copii Akord Junior, condus de Alina Negoşanu şi acompaniat de
pianistul Rareş Păltineanu, s-a prezentat extraordinar, încântând publicul cu o muzică de calitate.
La acest eveniment organizatorii au fost onoraţi de prezenţa domnului primar Călin Abrudan, a
doamnei preşedinte al Judecătoriei Ineu, Mariana Luciu şi a domnului Cristi Şchiop, directorul
Raiffeisen Bank din localitatea Ineu.
Un gest foarte apreciat a fost şi momentul în care copiii din corul Akord Junior, în mod direct,
au oferit pachete cadou copiilor de la Centrul Orhideea. Suma care s-a strâns în urma acestui
concert caritabil pentru copiii de la Casa de tip familial „Orhideea” din localitatea Beliu, judeţul
Arad a fost de 4246 lei şi 50 euro.
JJDaniel Bota, director ADRA
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Vizite pastorale
pe luna
noiembrie 2013
Maur Mihai – Cuvin,
Sânandrei, Arad III ”Salem”,
Şimand, Salonta, Tinca,
Covăsânţ, Zimandul Nou,
Vladimirescu, Timişoara I
„Maranatha”,Timişoara II
„Betania”, Sînmarin, Şiria,
Socodor, Arad II “Micălaca”,
Şofronea, Macea, Curtici.
Memete Pavel – Şomoşcheş,
Berechiu, Apateu, Mişca,
Bucureşti (Com. de pl. şi hot.),
Braşov ”Stupini” (Secretariat
şi As. Past.), Timişoara II
”Betania”, Cărpiniş, Săcălaz,
Sânmartinul Sârbesc, Timişoara
III ”Speranţa”, Timişoara I
”Maranatha”, Ţipari, Archiş,
Şepreuş, Cuvin, Lugoj, Curtici,
Timişoara IV ”Dynamis.
Soponariu Ionel – Timişoara
II „Betania”, Sinersig, Arad III
„Salem”, Săvârşin, Lugoj.
Ardelean Narcis – Şepreuş,
Timişoara II ”Betania” (Conv.
de misiune pentru tineri), Arad
III ”Salem”, Arad II ”Micălaca”,
Măderat, Arad I ”Betel”, Păuliş,
Vladimirescu, Stupini (Congres
naţional Amicus).
Roman Liviu – Oradea B,
Fughiu, Bălaia, Obreja, Zăvoi,
Oţelu Roşu, Caransebeş,
Beiuş, Pietroasa, Cuvin,
Ghioroc, Hinchiriş, Şofronea,
Macea, Şimand.
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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MESAJUL PREŞEDINTELUI

Prezentat cu ocazia Comitetului de Buget al Conferinţei Banat
”Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel
de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi
evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu,
în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor
topi de căldura focului?” (2Petru 3,11-12)
La orizont stă gata să-şi deschidă aripile anul 2014 cu 365
de zile şi tot atâtea necunoscute. Acum însă se fac planuri,
se cântăresc strategii, se exprimă temeri, se împărtăşesc
speranţe. Preocuparea cea mai apăsătoare vizează direcţia
de urmat, pentru biserică, mai întâi în tot ce înseamnă
trăirea ei şi inevitabil mai apoi, în tot ce înseamnă misiunea
ei. Şi acest lucru nu-i uşor de realizat cu cel mai instabil
”element”, omul, şi pentru o lume în care totul se schimbă
instantaneu şi-n care ideea de stabilitate şi continuitate e doar
o prăfuită amintire. Riscul de a alerga după himere bazaţi pe
”înţelepciunea” omenescului e uriaş. Dar nu avem voie să
comitem o asemenea greşeală. Noi avem Cuvîntul, avem
proorocia, avem descoperit drumul atât pentru Biserică cât
şi pentru misiunea ei. Şi pe acest drum nu sîntem singuri!
Am ales acest pasaj din Petru pentru că în cuvinte puţine
oferă clar cele trei coordonate a ceea ce trebuie să fie şi să
facă poporul rămăşiţei în 2014 şi-n puţinii ani rămaşi până la
advent: veghere, redeşteptare şi reformă, misiune. Doar atât!
Lucrurile care se strică, semne ale timpului. Fără a căuta acum
o explicaţie, putem constata că totdeauna oamenii au avut
nevoie de semne. Deşi uneori aşteptarea semnelor era doar
o dovadă a neputinţei credinţei, de atât de multe ori Domnul
a trimis semne pentru trezire, motivare, redeşteptare, lucrare.
Semne mari au însoţit exodul, semne unice au marcat drumul
întrupării, drumul lucrării mesianice şi drumul Golgotei. Au
câştigat doar veghetorii care cu atenţie şi înţelepciune au
cântărit, au evaluat, au judecat semnele. Ceilalţi au pierdut
indiferent dacă erau oameni simpli sau sofisticaţi. Semne şi
mai mari au fost promise bisericii pentru misiunea ei. Şi nu în
ultimul rând semne deosebite urmau a marca drumul rămas
până la gloriosul advent.
Experienţa ultimilor ani trebuie să ne dea de gândit. Că tot ce
ne încojoară e încolonat pe drumul degradării rapide, că toate
se strică iremediabil (natură, climă, economie, societate,
moralitate) nu mai trebuie explicat nimănui. Şi tocmai acum,
tocmai noi, am obosit în veghere. Trecem nepăsători prin
ploaia de semne ale adventului iminent cu teama de a nu fi
socotiţi alarmişti sau demodaţi. Discutăm, promovăm şi
predicăm despre atâtea lucruri bune în sinea lor, valori demne
de luat în considerare dar unde este studiul cărţilor Daniel şi
Apocalipsa? Unde a rămas tema pe care cu sfinţenie ne-am
asumat-o în chiar numele bisericii noastre, Adventul? Unde a
rămas pământul nou şi veşnicia? Oare nu cumva toate astea
au pălit tocmai pentru că am pierdut din vedere semnele?
E timpul să redevenim veghetorii, străjerii care cântăresc
vremea şi înţeleg semnele. Între alarmismul bolnav de
conspiraţionism şi nepăsarea marcată de indolenţă, să ne
regăsim echilibrul pe drumul aşternut de Isus la picioarele
noastre. Să ne reevaluăm cu curaj rolul şi timpul nostru în
lumina profeţiilor. Să trezim prin predici şi seminarii biserica
la realitatea prezentă, să vorbim copiilor şi tinerilor şi bătrînilor
despre evenimentele care se consumă, să-i ancorăm în
Profeţie şi în realitate.
Redeşteptare şi reformă condiţia unei vieţi sfinte şi evlavioase.
Cea mai mare redeşteptare spirituală a veacului creştin, un
fenomen simţit prin toate bisericile răspândite pe 4 continente
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a fost cea de la sfârşitul secolului 18 şi prima jumătate a
secolului 19. E marea redeşteptare din care ne-am născut şi
noi. Să fi fost doar o simplă întâmplare că tocmai atunci s-a
produs marele cutremur de la Lisabona(1750), şi s-a întunecat
soarele(1780) şi luna s-a făcut roşie ca sângele(1780) şi
a izbucnit revoluţia franceză(1789) şi generalul Bertier l-a
luat prizonier pe papa Pius VII(1798), şi stelele au căzut
din cer(1799,1833,1866), şi...? Nu, n-a fost o întâmplare!
Tocmai semnele au dat palpitaţii aşezând apoi ritmul inimii
intr-o frecvenţă în care Duhul Sfânt a înflăcărat totul. Cei de
atunci au recunoscut valoarea semnelor şi azi, analiştii acelui
timp, încă o recunosc. Ne străduim de ani buni să orientăm
poprul spre redeşteptare şi reformă şi progresele sunt mici.
Oare nu cumva tocmai pasivitatea şi indolenţa vis-a-vis de
semnele timpului devine unul dintre factorii deloc de neglijat
care împiedică declanşarea unei treziri autentice?
Pentru 2014, înţelegând şi vorbind despre vremea pe care
o traversăm, să aşezam un accent şi mai puternic pentru
rugăciunea personală, şi altarele familiale, şi orele de rugăciune
ale bisericilor. În vizitele pastorale la casele omenilor, în
întâlnirile publice, în serviciile divine, oriunde se iveşte prilejul
să lucrăm la trezirea bisericii noastre, să chemăm la pocăinţă
autentică, să stăruim după Duhul Sfânt. Să avem curajul să
facem reformele ce se impun dar nu după cheful sau dorinţele
firii noastre pământeşti sau după chipul acestui veac ci după
un clar ”aşa zice Domnul”.
Avântaţi în misiune, grăbind adventul. Toate proiectele dovedite
prin cuvântul inspirat sau prin eficienţa constatată vor continua
şi în 2014. Misiunea în marile oraşe va fi dezvoltată. Vom
continua să oferim cărţile ce poartă vestea bună a salvării,
vom insista pe lucrarea medicală atît de necesară astăzi, vom
dezvolta lucrarea socială. Şi ca o noutate absolută, în ianuarie
2014 vom consacra 9 evanghelişti cu studii teologice şi
calificare pastorală pentru o misiune totală în toate marile oraşe
ale Conferinţei Banat. Acest grup evanghelistic avangardist al
conferinţei noastre a fost deja pregătit pentru a se apropia de
sufletele pierdute în marile oraşe, pentru a forma grupe de
studiu biblic, pentru a înfiinţa noi biserici. De succesul acestui
proiect depinde nu doar dezvoltarea pe viitor al Conferinţei ci
şi remotivarea întregului corp pastoral şi orientarea acestuia
spre o pastoraţie de tip apostolic, misionar.
Nu ne permitem să uită de copii şi tinerii noştri. Ei sunt
cel mai la îndemână câmp de misiune. Timp şi energii şi
resurse vor fi investite în câştigarea acestora pentru familie,
pentru biserică şi pentru cer. E timpul ca toate departamentele
bisericii să îşi dea mâna şi într-un efort comun să dezvolte o
serie de proiecte comune pentru copii şi tinerii noştri.
Proiectele departamentale sunt bogate şi pentru 2014, sunt
făcute cu rugăciune şi spirit de răspundere. Toate ţintesc
spre un singur scop, pregătirea poporului pentru advent şi
motivarea acestuia în asumarea misiunii încredinţate. Ne
exprimăm speranţa că mâna cea bună a Domnului ne va
susţine în tot ce ne-am propus pentru cauza Lui. Şi fie ca anul
2014 să devin de la o zi la alta un timp al trezirii şi al vegherii,
o vreme a redeşteptării şi reformei, un an al misiunii începând
din casele noastre, trecând în bisericile noastre şi ca un fluviu,
revărsându-se peste oraşe şi sate, peste întreaga lume.
”De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri,
siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în
pace.” (2 Petru 3,14)
JJMihai Maur, preşedinte
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rapoarte
Comitetul Executiv de buget al Conferinţei Banat

RAPORTUL SECRETARULUI
În călătoria noastră prin pustia acestei lumi, din când în când, facem numărătoarea oştirii Israelului spiritual din zona unde Domnul
ne-a aşezat să slujim. În continuare prezentăm situaţia statistică parţială a anului 2013 din Conferinţa Banat (primele 3 trimestre):
Tabel nr. 1 Situaţie statistică membri 1 ian. – 30 sept. 2013
INTRĂRI
IEŞIRI
Nr.
Nr. membri
Botez Scris. Scris.
Exclu- Dispa- Ajustări membri 30
1 ian. 2013
Deces
sept. 2013
+ mărt. rec.
rec.
dere
riţie
Conferinta Banat
6.841
138
72
55
80
28
2
- 12
6.874
Uniunea Română
66.826
1.220
701
668
813
340
27
- 51
66.848

Procent
creştere
+ 0,48
+ 0,03

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că la data de 30 sept. 2013 aveam cu 33 membri mai mulţi decât la început de
an, un lucru încurajator, dar care se explică şi prin scăderea excluderilor (28) şi numărul mai mare de intrări (72) decât de ieşiri
(55) prin scrisoare de transfer. Numărului de botezuri în 2011, 2012 este în scădere fata de 2010. Pentru a urmări acest aspect
prezentăm numărul de botezuri în perioada 2009-2013 (30 sept.):
Tabel nr. 2 Intrări prin botez şi mărturisire de credinţă 2009-2013
Intrări
2009
2010
2011
2012
Botez şi mărturisire de credinţă
188
215
167
153

2013
138

Prezentăm în continuare pierderea prin excluderi raportate la botezuri în ultimii 10 ani.
Tabel nr. 3 Conferinta Banat. Pierdere prin excluderi raportate la botezuri 2004-2013
2004
2005
2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Botez+ m.c.
252
227
208
274
190
188
215
167
153
Excluderi
83
53
85
71
73
88
73
68
36
Pierderi %
33 %
23 %
41 % 26 %
38 %
47 %
34 %
41 %
23 %

2013
138
28
20%

Tabel nr. 4 Uniunea Română. Pierdere prin excluderi raportate la botezuri 2004-2013
Bot.+ m.c.
Excluderi
Pierderi %

2004
2.418
887
37

2005
1.841
642
35

2006
2.208
746
34

2007
1.835
843
46

2008
1.778
792
44

2009
2.183
648
30

2010
1.828
692
38

2011
1.548
617
40

2012
1.594
523
33

2013
1.220
340
28

În cursul primelor trimestre ale lui 2013, la fiecare 100 de membri botezaţi am pierdut 20 de membri prin excludere, marcând astfel
rata cea mai scăzută din ultimii 10 ani. În ceea ce priveşte raportul dintre numărul total de membri şi totalul botezurilor în anul 2013,
am avut loc 1 botez la 50 de membri. Pentru comparaţie este bine să ştim că în anul 2002 acest raport era de 1 la 20. Participarea
la serviciul divin principal şi al Şcolii de Sabat nu ne mulţumeşte, dacă ţinem cont de realitatea prezentată în următorul tabel:

Conferinţă
Banat
Total

Tabel nr. 5 Participare serviciu divin/Şcoala de Sabat 2012/ 2013
Nr. membri
Medie part.
Medie part.
Procent part.
30 sept.2013
serviciul divin Şcoala de Sabat serviciul divin
6.847/6.874
5.097/4.910
4.006/3.663
74/71
66.867/66.848
51.241/48.975
42.074/40.555
77/73

Procent part.
Şcoala de Sabat
59/53
63/61

Faţă de anul precedent se observă o scădere sensibilă a participării atât la serviciul divin, cât şi la Şcoala de Sabat.
Concluzii
• Efortul pentru a realiza un botez în 2013 faţă de 2002 este incomparabil mai mare.
• Participarea la serviciile divine şi la Şcoala de Sabat este în scădere.
• Secularismul lumii care înconjoară biserica are influenţe şi asupra noastră.
• Proiectul cu cei 9 plantatori din conferinţa noastră ar putea fi o excelentă provocare pentru noi!
JJPavel Memete, secretar
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rapoarte
Comitetul Executiv de buget al Conferinţei Banat

RAPORT TREZORIER
Aşa cum v-am obişnuit, şi în acest an vă prezentăm o situaţie financiară pe primele 10 luni ale acestui an.
Situaţia financiară la data de 31.10.2013, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2012
2012
RON

Conf.
Banat

2013
RON

4.187.106,3 4,578,089.2

Creştere %
actual.
2013/2012
109,3

2012
Euro

2013
Euro

947.309

1.038.115,4

Media
euro/mbr
2012
138.4

Media
euro/mbr
2013
151

Darul Şcolii de Sabat în roni a crescut cu 14.373,6 RON, iar darul de mulţumire creşte cu 3.982,4 RON, în procente +6,92 %
respectiv +6,53 % . Aceste daruri evaluate în euro sunt cu + 3.365,93 euro la Şcola de Sabat şi cu + 934,4 euro la Darul de
mulţumire.
Pe primele 10 luni ale anului 2007 - 2012 se poate analiza situaţia comparativă la zecimi şi daruri:
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Zecime
RON
euro
3.053.869,3
921.033,0
4.138.852,4
1.133.932,0
4.399.569,3
1.040.087,3
4.177.179,8
996.940,3
4.188.318,9
992.492,6
4.187.106,3
947.309,1
4,578,089.2
1.040.474,8

Şcoala de Sabat
RON
Euro
157.734,5
47.572,0
182.879,2
49.967,10
197.287,0
46.639,95
202.069,5
48.226,61
203.754,1
48.282,96
207.818,4
47.017,74
222.192
50.383,67

Dar de mulţumire
RON
euro
39.953,88
12.049,9
51.511,62
14.074,2
53.357,80
12.614,1
56.897,80
13.579,4
54.052,00
12.808,5
60.951,61
13.789,9
64.934
14.724,3

Anul acesta în primele 10 luni am avut o creştere la toate capitolele de intrări regulate (zecime, daruri la Şcoala de Sabat, Dar de
mulţumire ). Zecimea este de 666 Ron/10 luni/membru adică 66,6/lună/membru iar darul Şcolii de Sabat de 32,32 Ron/10 luni/
membru respectiv 3,32Ron/lună/membru.
Revizia în comunităţi a scos în evidenţă credincioşia membrilor şi cum este normal şi unele oscilatii în dăruire. Auditul de la
Diviziune a fost în mare măsură bun cu câteva excepţii privind asigurarea imobilelor, probleme de înregistrări contabile etc.
În domeniul construcţiilor în anul 2013 am continuat lucrările la Centrul de la Groşeni, iar corpul principal s-a acoperit . Deşi neam propus să inaugurăm mai multe biserici aflate în diverse stadii de construcţie acestea doar au avansat urmând a se finaliza
în 2014.
În această etapă sunt construcţiile de la Galospetreu, Haţeg , Sintea Mare, Berechiu, Sântana, Moldova Veche, Darova Bărăşti
Haţegului şi Livadia. Au început lucrări la Recaş. La Nadăş a fost construit drumul până la pavilionul de dormitoare, s-a turnat
fundaţia şi deja este ridicată structura pentru dormitoare şi băi Centrul de instruire de la Groşeni şi Centrul de tineret de la Nadăş
vor fi o mare provocare şi anul viitor dar în mod evident Bunul Dumnezeu este la cârmă pentru toate lucrurile.
Se doreşte şi cred că este o nevoie pentru noi, un liceu. Dacă vom putea achiziţiona terenul necesar, în anii viitori se va putea
avansa treptat de la şcoala primară la liceu.

Concluzia:
-	 intrările prin zecimi au crescut destul de mult
-	

Darul Şcolii de Sabat şi Darul de mulţumire sunt în creştere

-	 construcţiile reprezintă o provocare şi mai mare prin faptul că în 2013 a rămas doar 50% din darul Şcolii de Sabat
-	 cheltuielile de personal vor fi reduse prin pensionări şi prin trecerea unor angajaţi la capitolul plantare de biserici şi cheltuielile
sunt prin sponsorizare.
Suntem pe deplin recunoscători Bunului Dumnezeu pentru tot ce au însemnat încercările şi biruinţele anului 2013. Cu cât sunt
mai mari problemele pe care le întâmpinăm cu atât mai mari sunt biruinţele cu Domnul nostru.
JJIonel Soponariu, trezorier
Info banat decembrie 2013
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ştiri din Conferinţa Banat
Concert Akord Junior la Caransebes.
Sabatul din 9 noiembrie a fost încărcat de bucurie şi cântec
pentru comunitatea Caransebeş. Cântecele frumoase despre
natură, dragoste şi mulţumire au umplut de bucurie inimile
ascultătorilor veniţi din tot districtul Caransebeş.
S-a adus lauda cuvenită Domnului şi sala a devenit
neîncăpătoare încă o dată. Mulţumim corului de copii Akord
Junior si dirijoarei Alina Negoşan pentru efort şi încântare.
Dumnezeu să fie lăudat pentru aceşti copii minunaţi.
JJSzekely Francisc

Conventia de misiune a tinerilor

Sabatul din 9 noiembrie, în Biserica Adventistă ”Betania” din
Timişoara a fost o ocazie specială de părtăşie şi studiu, pentru
tinerii veniţi din mai multe comunităţi ale judeţelor: Arad, Timiş,
Caraş-Severin şi Bihor. Pastorii Lucian Cristescu şi Florian
Ristea au susţinut seminarii de misiune. Tema centrală a fost
eficienţa tinerilor în lucrarea de câştigare a sufletelor.

Programul a început vineri seara cu prelegerea fr. Lucian Cris
tescu, intitulată ”Ce ne lipseşte” şi a continuat cu dezbaterea
”Tinerii creştini şi misiunea” transmisă şi pe www.maiaproape.ro.
Devoţionalul din sabat dimineaţa ”Rugăciunea unui om liber”,
susţinut de fr. Florian Ristea a pregătit inimile celor prezenţi pentru
a primi mesajul Domnului. Într-o atmosferă plină de căldură, fr.
Lucian Cristescu a atras atenţia tinerilor asupra modului în care
pot fi eficienţi în lucrarea lui Hristos. Deşi titlul seminarului a şocat
puţin - ”Adventismul lui antihrist”, tinerii au înţeles ideea centrală
- aceea că trebuie să ne apropiem de oameni cu simpatie,
acceptându-i, împlinindu-le nevoile, pentru a le câştiga încrederea
şi ai înţelege iar abia apoi, ei îl vor urma pe Hristos. Pastorul
Florian Ristea a evidenţiat în seminarul său ”Cel mai eficient plan
misionar”, metode practice prin care dragostea lui Dumnezeu
poate fi transmisă celor din jurul nostru. Tot dumnealui ne-a
vorbit şi după amiază prezentând prelegerea ”Viitorul a sosit” şi
ne-a adus aminte că trăim într-un timp de ”împrumut”.
În urma acestor prezentări care au avut scopul de ai face pe
tineri să înţeleagă rolul lor în planul lui Dumnezeu, aceştia şiau manifestat dorinţa şi hotărârea de a acorda mai mult timp
şi a se implica mai mult pentru cauza lui Hristos.
JJAndrei Fara - Biserica "Betania" Timişoara

Sabatul Copiilor

În sabatul din 2 noiembrie Împărăţia Copiilor şi-a deschis
porţile impunătoare în biserica adventistă din Şimand. Mottoul acestui sabat a fost: „Alege modelul tău!” făcându-se
referire la o suită de personaje din galeria biblică a acestora,
personajul principal fiind desigur Domnul Isus. Au participat
în jur de 40 copii candidaţi la Împărăţia Cerurilor din bisericile
Vărşand, Socodor, Chişineu Criş şi Şimand. Programele
compuse din întrebări biblice, predicuţe ţinute de copii şi
multe cântări vesele s-au desfăşurat şi cu participarea copiilor
din Şepreuş şi Archiş în calitate de invitaţi deosebiţi care au
prezentat prin cântări, poezii şi scenete un mesaj minunat.
Aşa cum e normal într-o împărăţie fericită totul să se lase cu un
ospăţ regal nici la Şimand nu s-a întâmplat altfel, bucătăresele
noastre dovedindu-se extrem de pricepute.
Domnul Isus să binecuvinteze toţi copiii!
JJPastor Marcel Ţărmure
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Calendar activităţi Departament Tineret & Copii, 2014
Dragi tineri, dragi copii, stimaţi părinţi, inimoşi lideri din bisericile locale ...
Ne face plăcere să vă prezentăm câteva dintre elementele majore ale calendarului de activităţi pe care departamentul vi le
propune pentru anul 2014 ... Notaţi-le în agendele voastre şi pregătiţi-vă să participaţi la ele sau, după caz, să oferiţi sprijin
tinerilor şi copiilor din bisericile voastre spre a beneficia de ele! Vă aşteptăm! Vă mulţumim!

DATA EVENIMENT

1 februarie
5 – 9 februarie
23 februarie
15 martie
15 – 22 martie
23 martie
28 – 30 martie
29 martie
4 – 6 aprilie
7 – 11aprilie
10 mai
11 mai
18 mai
7 iunie
25 – 29 iunie
29 iunie – 6 iulie
4 – 12 iulie
16 – 20 iulie
23 – 27 iulie
27 iulie – 3 august
3 – 10 august
11 – 13 august
11 – 16 august
1 – 12 septembrie
3 – 5 octombrie
10 – 12 octombrie
18 octombrie
8 noiembrie
9 noiembrie
16 noiembrie
27 – 30 noiembrie

Convenţia diriginţilor de tineret din Conferinţa Banat
GYC Europa (Diviziunea Transeuropeană), Budapesta, Ungaria
Campionat de volei
Sabat mondial de misiune al tinerilor adventişti, ”Zi de bine” în Deva!
Săptămâna de rugăciune a tineretului
”Vreau să cânt”
Curs de dirijat, Săvârşin
”Micii predicatori” – faza pe conferinţă
Convenţia de primăvară a liderilor licuricilor şi exploratorilor
”Şcoala altfel” – programe locale pentru elevi, în şcoli
Reuniune muzicală
Camporeea licuricilor
Camporeea exploratorilor
Festival de fanfare
Tabăra părinţilor şi licuricilor
Tabăra exploratorilor
IMPACT România
Tabăra pentru adolescenţi şi tineri ENJOY
GYC Europa (Diviziunea Inter Europa), Linz, Austria
Camporeea naţională a exploratorilor, Padiş, Munţii Apuseni
Tabără de muzică şi arte plastice
Tur ciclist, în zona Caraş Severin
Camporeea internaţională a exploratorilor, SUA
Excursie în Grecia
Curs de dirijat, Săvârşin
Convenţia de toamnă a liderilor licuricilor şi exploratorilor
Sabat de misiune (”Zi de bine” pe zone!)
Ziua exploratorului (program în bisericile locale)
Festivalul copiilor (licurici & exploratori) din Conferinţa Banat
Campionat de fotbal
Congres naţional Amicus, Stupini

Multe alte evenimente, derulate mai ales la nivel zonal, în coordonarea pastorilor de tineret, vor fi prezentate în calendarul de
activităţi pe care îl vom trimite, tipărit, fiecărei biserici locale! Veţi regăsi programe şi evenimente mai mult decât interesante!
Ţineţi aproape de pastorii de tineret (Claudiu Gâşman, pentru zona Arad 1; Marcel Ţărmure, pentru zona Arad 2; Nagy-Kasza
Gyula, pentru judeţul Bihor; Natanael Jigău, pentru judeţul Caraş Severin; Dragoş Muşat, pentru judeţul Hunedoara; Teofil
Brînzan, pentru judeţul Timiş), responsabilul cu slujirea muzicală în Conferinţa Banat (pastorul Cristian Toma) şi coordonatorii
de zonă a programelor pentru licurici şi exploratori (Ramona Andraş, pentru zona Arad 1; Ciprian Tăutan, pentru zona Arad
2; Mihaela Zaha, pentru judeţul Bihor; Dorina Durlanu, pentru judeţul Caraş Severin; Ciprian Andra, pentru judeţul Hunedoara;
Ovidiu Pescar, pentru judeţul Timiş).
Vă mulţumim pentru sprijinul şi implicarea în slujirea copiilor şi tinerilor din 2013 şi ne dorim să colaborăm, chiar mai strâns, în
2014! Vă dorim un An Nou în care, între multe alte binecuvântări, să ne bucurăm de aceea de ne vedea tinerii şi copiii aproape
de Domnul, iubind Biserica, slujind cu bucurie societatea!
JJIonel Indricău, Otilia şi Narcis Ardelean
Info banat decembrie 2013
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Centenarul advent
Sabatul din 23 noiembrie 2013 a fost unul de mare sărbătoare
pentru Biserica Adventistă din Timişoara: 100 de ani de atestare
ca biserică organizată. Cu ocazia aceasta au fost redeschise
cărţile de aducere aminte ale istoriei noastre, atât ca biserică
organizată cât şi ca prezenţă adventistă în Timişoara şi în partea
de Vest a României.
Ziua aceasta de sărbătoare a reunit pe majoritatea dintre fiii
bisericilor din Timişoara – de acum patru la număr: „Maranatha”,
„Betania”, „Speranţa” şi „Dynamis”, şi pe cei care sunt legaţi
sufleteşte de această comunitate, oameni şi invitaţi speciali.
Locurile pe scaune şi în picioare s-au dovedit a fi prea puţine în
Biserica Betania unde a avut loc această sărbătoare.
Prima parte a programului de laudă şi mulţumire s-a desfăşurat
între orele 10:00 şi 12:30, timp în care partea muzicală a
fost susţinută de: corul de copii „Akord Junior”, formaţia de
Blockflote de la Betania, Corul Bisericii Maranatha – „Amicus”,
grupul „Noblesse”, Lucian şi Gina Oniţă şi grupul „Laudes
Cristi”. Istoricul a fost prezentat de preşedintele şi secretarul
Conferinţei Banat, pastorii Mihai Maur şi Pavel Memete, iar
cuvântul special pentru această ocazie a fost prezentat de

preşedintele Uniunii de Conferinţe – Teodor Huţanu. A rostit un
cuvânt de felicitare şi deputatul Horia Cristian.
Sărbătoarea de dimineaţă s-a încheiat cu o bogată şi
binecuvântată masă de părtăşie.
După-amiază la Biserica „Maranatha” frăţietatea din Timişoara
s-a reîntâlnit pentru a asculta cântările de laudă înălţate de
Corul de Copii „Akord Junior”, de Grupul „Noblesse” şi de Corul
Bisericii Maranatha – „Amicus”.
La acest moment aniversar, putem să spunem împreună cu psal
mistul: „De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel
acum! De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat
oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghiţit de vii când li s-a aprins
mânia împotriva noastră; ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile
peste sufletul nostru; ar fi trecut peste sufletul nostru valurile
năpraznice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă
dinţilor lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului;
laţul s-a rupt, şi noi am scăpat. Ajutorul nostru este în Numele
Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmul 124)
JJAdrian Iorgulescu, pastor stagiar

tismului la Timis, oara
Scurt istoric
 1899

misionarul american John F. Huenergardt îşi începe lucrarea în Banat‑Crişana.
Todor Pătru este botezat la Arad, devenind mai târziu primul misionar şi pastor adventist din Serbia
ca urmare a lucrării lui Todor Pătru e botezată familia Szoke Istvan si Sophia,
 1900
 1904‑1905 erau în Timişoara erau şase membri adventişti botezaţi.
în raportul statistic al Câmpului Misionar Sava‑Tisa, Timişoara este consemnată cu 18 membri botezaţi
 1913
Timp de aproape 70 de ani credincioşii adventişti din Timişoara s‑au întâlnit pentru închinare în diferite locuri închiriate.
achiziţionarea imobilului din Piaţa Alexandru Mocioni, nr. 7, care va fi amenajat ca loc de închinare pentru credincioşii
 1971
adventişti, în perioada slujirii pastorului Gligor Deac
 1978, 1989 vizitele preşedinţilor Conferinţei Generale: Robert H. Pierson, respectiv Neal C. Wilson
Datorită bisericii din Timişoara în împrejurimi au apărut 16 biserici locale şi grupe.
cea mai mare acţiune evanghelistică din Timişoara, ”Speranţe fără iluzii”, susţinută de evanghelistul Helmut Mayer
 1991
Pentru mai mult de 45 de ani, Timişoara, a fost sediu de Câmp Misionar şi Conferinţă, în diferite perioade de timp, ultima şi
cea mai lungă, între 1977‑2006.
se organizează biserica adventistă ”Betania”
 1993
sfinţirea bisericii ”Betania”
 1998
intră în funcţiune primul post Radio Vocea Speranţei din zona de vest a ţării.
 1995
îşi începe activitatea Grădiniţa ”Betania”.
 2001
se organizează biserica ”Speranţa”, a treia biserică adventistă din Timişoara
 1996
se organizează biserica ”Dynamis”, a patra biserică adventistă din Timişoara.
 2011
încep lucrările pentru noua construcţie la biserica adventistă ”Speranţa”.
 2013

biserica mondială
Lansarea noului site al Bisericii Adventiste la nivel
mondial

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a lansat în luna
octombrie noul său site, îndemnându-i pe liderii regionali să
facă actualizări similare pentru a asigura o identitate online
mai unitară a denominaţiunii.

•

236 se află în fereastra 10/40 – un dreptunghi geografic
în interiorul căruia trăieşte 60% din populaţia lumii, iar
foarte puţini dintre aceştia sunt creştini.

Şi conţinutul site-ului a fost modificat pentru a se adresa unui
nou grup: publicul general, nu credincioşii adventişti.
Adventist.org conţine, în cea mai mare parte, aceleaşi
informaţii ca şi înainte, dar acum sunt prezentate într-un mod
mai modern, orientat spre grafică, fiind disponibil în patru
limbi – engleză, spaniolă, portugheză şi franceză.
Procesul de schimbare a designului site-ului a început în urmă
cu mai mult de un an, în colaborare cu Diviziunea Inter-Europa
şi echipa ei de dezvoltare de la Centrul Media Stimme Der
Hoffnung, ai căror experţi web au actualizat site-ul diviziunii,
după care s-au oferit să contribuie a actualizarea site-ului
Conferinţei Generale.

JJAnsel Oliver/ ANN

În Filipine are loc o revărsare de rugăciuni şi suport
în urma taifunului devastator

Adventiştii de ziua a şaptea din toată lumea s-au unit în sprijin
şi rugăciuni în urma a ceea ce a fost, probabil, cel mai mare
dezastru natural din Filipine şi unul dintre cele mai puternice
taifunuri înregistrate care au lovit vreodată uscatul.

Aproximativ 100.000 de oameni caută, în fiecare lună,
sintagma „Seventh-day Adventist”, a spus Caldwell, sugerând
că un site ce răspunde nevoilor publicului poate deveni un
mijloc pentru evanghelizare.
JJEdwin Manuel Garcia/ ANN

Biserica Adventista implementează planul de
evaluare a misiunii urbane

Liderii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea au pus la punct un
plan pentru a încuraja şi a evalua misiunea în zonele urbane,
un pas făcut după ce preşedintele denominaţiunii a făcut apel
pentru concentrarea eforturilor de slujire înspre marile oraşe.
În document se precizează faptul că dintre cele 500 de oraşe
de peste 1 milion de locuitori din lume,
• În fiecare există în medie o Biserică Adventistă la 89.000
de oameni;
•

În 43 dintre ele nu există o Biserică Adventistă;

•

În 45 există mai puţin de 45 de adventişti;
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Super taifunul Haiyan a lovit insulele centrale ale arhipelagului,
culcând la pământ oraşe întregi, vântul atingând viteza de 315
km/oră, iar furtuna ce l-a însoţit fiind mai degrabă specifică
unui tsunami, au precizat agenţiile de ştiri.
JJANN

O atletă adventistă câştigă maratonul din New York

Duminică, 3 noiembrie 2013, a fost o zi bună pentru Priscah
Jeptoo, în vârstă de 29 de ani. Jeptoo, alergătoare de maraton
din Kenya, nu numai că a participat pentru prima dată la
Maratonul din New York, ci a şi terminat prima, cu un timp de
2h:25 min:07sec, trecând linia de sosire cu 49 de secunde
înaintea ocupantei locului doi, Buzunesh Deba. Victoria i-a
decembrie 2013 Info banat

biserica mondială
adus lui Jeptoo titlul de campioană a Worlds Marathon Majors
şi premiul de 500.000 de dolari.

intermediul a ceea ce se crede a fi primul astfel de discurs al
unui preşedinte al Bisericii Adventiste.

Jeptoo nu a fost dintotdeauna adventistă de ziua a şaptea.
A început să concureze în cele mai importante competiţii
în 2008, întâlnindu-l pe alergătorul adventist Abel Kirui întrun cantonament din Iten, Kenya. (Kirui este câştigătorul
Maratonului Olimpic din 2012) Kirui a invitat-o pe Jeptoo să
viziteze biserica pe care o frecventează. După puţin timp a
devenit un vizitator regulat şi l-a întâlnit pe cel ce avea să îi
devină soţ.

Wilson a spus că „redeşteptarea” ar trebui să fie prioritatea
bisericii, citând-o pe co-fondatoarea Bisericii Adventiste Ellen
G. White, care a scris odată „O redeşteptare a adevăratei
evlavii printre noi este cea mai mare şi cea mai urgentă dintre
nevoile noastre.”

Jeptoo s-a botezat şi s-a căsătorit. Apoi a început succesul
ei. A câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial din
Daegu din 2011, şi aurul la Olimpiada din Londra şi a terminat
pe primul loc Maratonul din Londra din acest an.
JJKimberly Luste Maran şi Claude Richli

Starea Bisericii: preocupări şi soluţii

Preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea Ted N.C.
Wilson a susţinut joi, 14 noiembrie, un discurs cu privire la
starea Bisericii, în cadrul căruia a informat denominaţiunea
cu privire la situaţia misiunii sale şi a creşterii numărului de
membri şi a subliniat motivele de îngrijorare, printre care s-au
numărat lipsa de implicare şi lipsa unităţii.

El a revizuit, de asemenea, mai multe proiecte lansate după
ce a devenit preşedinte în 2010, printre care se numără şi
proiectul rugăciune 777, ce le aminteşte membrilor să se
roage pentru redeşteptare la 7 a.m. şi la 7 p.m.; proiectul
Marea Luptă, în cadrul căruia au fost distribuite mai mult de
140 de milioane de copii ale cărţii Tragedia Veacurilor a lui
Ellen White; şi recenta lansare a unei lucrări cuprinzătoare în
domeniul sănătăţii.
În discursul său, Wilson a prezentat ceea ce el a numit „cele
patru maladii spirituale” ce afectează unii oameni din Biserica
Adventistă:
•

o pierdere a identităţii adventiste de ziua a şaptea în rândul
unor pastori şi credincioşi

•

Un „val tot mai mare de lumesc” în multe Biserici
Adventiste

•

"Pericolul dezbinării”

•

Apatia spirituală şi lipsa de implicare

Faţă în faţă cu realitatea: Procentul şi motivele
pentru care credincioşii părăsesc Biserica
Prima întâlnire globală cu privire la procentul credincioşilor
adventişti de ziua a şaptea ce părăsesc Biserica dezvăluie rata
şi motivele pentru care credincioşii aleg acest lucru.
Este prima ocazie în care chestiunea a fost adusă în centrul
atenţiei într-un mod atât de vizibil, determinându-i pe liderii
Bisericii Adventiste să acorde o atenţie reînnoită formării de
ucenici roditori ce cresc în Hristos.
Biserica Adventistă mondială, ce în prezent numără aproape
18 milioane de membri, a pierdut în ultimii 50 de ani cel
puţin 1 din 3 credincioşi adventişti de ziua a şaptea, potrivit
organizatorilor summit-ului. De asemenea, în acest secol,
raportul dintre oamenii ce au părăsit biserica şi cei ce s-au
alăturat bisericii este de 43 la 100.

În mod tradiţional, cel mai important discurs anual al
preşedintelui Bisericii Adventiste este susţinut în timpul predicii
de Sabat din timpul Consiliului Anual, o întâlnire de aproape
o săptămână a Comitetului Executiv al denominaţiunii. Dar
Wilson le-a transmis mesajul direct telespectatorilor, prin

Cercetătorul veteran al Bisericii Adventiste Monte Sahlin
a spus că, deseori, motivele pentru care oamenii părăsesc
biserica au mai puţin de a face cu ceea ce face biserica şi cu
doctrinele sale decât cu problemele cu care se confruntă în
vieţile lor – conflicte în familie sau şomaj, de exemplu.
"Ceea ce face biserica pentru a contribui la problemă, a spus
el, este faptul că nu îi ajută pe oameni atunci când trec prin
aceste experienţe dificile."
JJAnsel Oliver/ ANN
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ştiri din lume
Românii se bazează, în criză,
doar pe familie şi pe Dumnezeu

în sistem. Deficitul este de câteva mii de persoane, în jur de
10.000 persoane.”

Adevărul, 20 noiembrie

Potrivit unei cercetări realizate de INSCOP Research,
respondenţii n-au încredere în instituţiile statului pentru
rezolvarea principalelor temeri cu care se confruntă.
Astfel, potrivit studiului, cele mai mari temeri ale românilor
sunt deteriorarea stării de sănătate a membrilor familiei,
creşterea preţurilor la alimente, creşterea taxelor şi impozitelor,
creşterea preţurilor la energie, combustibil, gaz şi scăderea
veniturilor familiei. Principalele temeri ale românilor nu se
leagă de valori, de lipsa oportunităţilor de dezvoltare etc.,
ci de subzistenţă materială şi socială: sănătate, hrană, taxe,
încălzire, venituri.
Studiul realizat de INSCOP Research mai arată că sursele
principale de protecţie în faţa temerilor indicate de români
sunt, în principal, propria persoană (90,7%), familia (89,3%),
Dumnezeu (83,3%), Biserica (55,9%), grupul de prieteni/
colegi (55,8%) şi medicii (53,1%). Instituţiile statului se află
spre coada clasamentului (19,5%).

România în top 10 al ţărilor afectate de diabet
Adevărul, 7 noiembrie

În România, sunt peste 1,5 milioane de pacienţi care suferă
de diabet, iar în ultimul an au murit 18.539 bolnavi de diabet.
Această cifră plasează ţara noastră în top zece la nivel
european la capitolul deceselor bolnavilor de diabet, conform
Federaţiei Internaţionale pentru Diabet.

Din 2014 se introduce în şcoli
ora de igienă alimentară şi prim ajutor
Realitatea.net, 26 noiembrie

Românii, cei mai mulţumiţi din regiune
de viaţa de familie şi nemulţumiţi
de sănătate şi învăţământ
Mediafax, 28 noiembrie

Liderii europeni vor acţiuni rapide
pentru a combate şomajul în rândul tinerilor
Mediafax, 13 noiembrie

Liderii europeni, reuniţi la Paris pentru o conferinţă privind
locurile de muncă pentru tineri, au subliniat la unison
necesitatea de a “se mişca rapid” pentru reducerea şomajului
în rândul celor aproape şase milioane de tineri cu vârste sub
25 de ani care nu au un loc de muncă în Europa.

Copiii instituţionalizaţi de la naştere prezintă un risc
crescut de întârzieri importante în dezvoltare

Potrivit datelor oficiale, în septembrie, aproximativ 5,6
milioane de tineri europeni nu aveau un loc de muncă (23,5 la
sută), cea mai scăzută rată fiind în Germania, cu 7,7 la sută,
şi cea mai crescută în Grecia şi Spania, cu peste 56 la sută.

Agerpres, 13 noiembrie

Copiii instituţionalizaţi încă de la naştere prezintă un risc
crescut de întârzieri importante în dezvoltare, de la probleme
psihiatrice, până la afectări ale dezvoltării cognitive, aceştia
având probleme de discernământ, de control al impulsurilor
şi de păstrare a amintirilor, relevă un studiu realizat de trei
cercetători americani. Cercetarea s-a realizat pe copii români
abandonaţi încă de la naştere şi crescuţi în instituţiile din
Bucureşti.
“Locul copiilor nu este în instituţii, este în familie, în locuri în
care să li se poată acorda grija şi afecţiunea de care au nevoie.”,
a declarat Codrin Scutaru, secretar de stat în ministerul
Muncii. “Avem un deficit de personal în asistenţa socială
care trebuie recuperat. Avem nevoie de aceşti profesionişti
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ştiri din lume
Taifunul din Filipine, avertisment urgent
la adresa întregii planete

Energia nucleară este necesară
pentru încetinirea încălzirii globale

Cotidianul, 16 noiembrie

Agerpres, 3 noiembrie

Taifunul care a devastat Filipinele ar trebui considerat de
toată lumea drept un avertisment la adresa planetei, care să
ne determine să luăm măsuri pentru a pune capăt încălzirii
globale, pentru că în caz contrar va trebui să suportăm
consecinţele, a declarat secretarul general al ONU, Ban Kimoon, citat de AFP.

Unii dintre cei mai renumiţi experţi în domeniul schimbărilor
climatice susţin că energia solară şi eoliană nu vor fi de ajuns
pentru a preveni încălzirea globală extremă şi, prin urmare,
cer ecologiştilor să susţină dezvoltarea unor centrale nucleare
mai sigure ca modalitate de reducere a poluării produse de
combustibilii fosili, relatează Associated Press.

“Ne aflăm într-un moment crucial. Viitorul nostru depinde
de ceea ce vom decide. Însă există în continuare oameni pe
Pământ care par să creadă că avem două planete.” El a făcut
apel la naţiunile europene să privească dincolo de “zidurile
ţărilor noastre bogate”.

ONU anunţă că 6,5 milioane de sirieni
şi-au abandonat locuinţele din cauza războiului
Mediafax, 5 noiembrie

ONU a anunţat că numărul sirienilor nevoiţi să-şi abandoneze
casele din cauza războiului a înregistrat o creştere foarte
mare, atingând de-acum 6,5 milioane de persoane.
În total, 9,3 milioane de sirieni au de-acum nevoie de
ajutor umanitar pentru a supravieţui, faţă de 6,8 milioane în
septembrie, iar 6,5 milioane de sirieni au fost nevoiţi să-şi
abandoneze casele, faţă de 4,25 de milioane în septembrie.
De asemenea, numărul total al refugiaţilor sirieni va atinge 3
milioane până la sfârşitul anului, apreciază Naţiunile Unite.

2013 - anul fenomenelor extreme
Gandul.info, 13 noiembrie

Anul 2013 a fost marcat de fenomene extreme, aşa cum arată
recentul taifun Haiyan, şi un nivel record al nivelului mărilor, a
aunţat ONU, relatează AFP.
Potrivit datelor provizorii (cele definitive sunt prevăzute pentru
martie 2014), difuzate miercuri de Organizaţia mondială de
meteorologie, o agenţie specializată a ONU, 2013 este în
proces de a deveni unul dintre cei zece cei mai calzi ani de la
începutul măsurătorilor moderne, în 1850.
Majoritatea regiunilor au cunoscut temperaturi peste medie, în
special Australia, nordul Americii de Nord, nord-estul Americii
de Sud, Africa de Nord şi o mare parte din Eurasia.

Cicloanele vor deveni tot mai violente
şi mai bogate în precipitaţii, avertizează climatologii
Agerpres, 11 noiembrie

Climatologii nu au stabilit încă existenţa unei legături formale
între cicloane şi procesul de încălzire globală, dar se aşteaptă în
viitor la fenomene meteo tot mai violente ca urmare a creşterii
temperaturii oceanelor, se arată luni într-un comentariu AFP.

Aproape 200 de specii de păsări
sunt în pragul dispariţiei
Agerpres, 26 noiembrie
Info banat decembrie 2013

Pentru a îmbătrâni frumos,
nu este niciodată prea târziu să faci mişcare
Agerpres, 26 noiembrie

Activitatea fizică regulată, chiar dacă este începută târziu de cei
vârstnici, le-ar înmulţi cu trei şansele acestora de a ‘îmbătrâni
sănătos’, potrivit unui studiu publicat marţi, relatează AFP.
Studiind timp de opt ani un eşantion de 3.500 de persoane cu
vârsta medie de 64 de ani, o echipă de cercetători britanici
a arătat că cei care desfăşurau o activitate fizică regulată
moderată sau viguroasă aveau de şapte ori mai multe şanse
să îmbătrânească frumos decât persoanele inactive.
Şansele erau de trei ori mai mari şi în rândul celor 10% care
au desfăşurat o activitate fizică doar între 2002 şi 2010 şi au
fost sedentari înainte, potrivit studiului publicat în revista de
specialitate British Journal of Sports Medicine, care face parte
din grupul British Medical journal (BMJ).
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Cum să citeşti Biblia şi Spiritul Profetic?
Am întâlnit de multe ori persoane credincioase, tulburate de
imperfecţiunile pe care le găsesc în Scriptură. Chiar şi eu,
cândva, parcă mi-aş fi dorit ca Biblia să fie mult mai exactă
şi perfectă în toate amănuntele ei. Acelaşi simţământ îl aveam
şi în ceea ce priveşte scrierile Spiritului Profetic. Am început
atunci să mă întreb, pe bună dreptate, în ce fel au fost inspirate
aceste scrieri? Atunci când spunem că Biblia a fost inspirată
de Dumnezeu, ce înseamnă acest lucru? Unii, care merg până
acolo încât susţin că fiecare cuvânt şi expresie a Scripturii
sunt inspirate, sunt cel mai aproape de a cădea în prăpastia
necredinţei, atunci când se vor convinge că realitatea obiectivă
este contrară acestui punct de vedere. Noi adventiştii, nu
credem în inspiraţia verbală a scrierilor inspirate, ci în ceea
ce noi denumim inspiraţia dinamică. Ce înseamnă aceasta?
Cred că nu se poate explica mai bine decât o fac pasajele
următoare: „Cele Zece Porunci au fost rostite de Dumnezeu
Însuşi şi au fost scrise de mâna Sa. Ele sunt o creaţie divină
şi nu una omenească. Însă Biblia, cu adevărurile ei date de
Dumnezeu şi exprimate în limbajul oamenilor, prezintă o
unire dintre divin şi uman. O astfel de unire a existat în natura
lui Hristos, care a fost Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului.
Afirmaţia: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi
(Ioan 1: 14) este la fel de adevărată cu privire la Biblie, cum
este cu privire la Hristos.‟ (Solii Alese, p. 25).
„Biblia este scrisă de oameni inspiraţi, dar nu constituie
modul de gândire sau de exprimare al lui Dumnezeu, ci al

omului. Dumnezeu nu este reprezentat ca scriitor. Adesea,
oamenii vor spune că o expresie sau alta nu pare să-I aparţină
lui Dumnezeu. Totuşi, în Biblie, Dumnezeu nu S-a supus pe
Sine verificării prin cuvinte, prin logică sau retorică. Scriitorii
Bibliei au fost scribii lui Dumnezeu, dar nu instrumentul Său
de scris. Priviţi la diferiţii scriitori." (Solii Alese, p. 22).
„Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt inspiraţi.
Inspiraţia nu acţionează asupra cuvintelor sau expresiilor
omului, ci asupra omului însuşi, care, sub influenţa Duhului
Sfânt, primeşte gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta
minţii omului. Gândirea divină este împărtăşită." (Solii Alese,
p. 22)
„Biblia nu ne este dată într-un limbaj supraomenesc grandios.
Domnul Isus a luat natura omenească pentru a ajunge la om
acolo unde se află el. Biblia trebuia să fie dată în limbajul
oamenilor. Tot ce este omenesc este nedesăvârşit." (Solii
Alese, p. 21).
În concluzie, ca în cazul persoanei lui Isus, putem spune că
scrierile inspirate sunt 100% de origine divină şi 100% de
origine umană. Mesajul lui Dumnezeu şi adevărul de origine
divină s-au întrupat în forma limbajului nedesăvârşit al
oamenilor, la fel cum Fiul lui Dumnezeu a luat la întrupare
forma omenească. Când citim scrierile inspirate prin prisma
aceasta, nu ne vom rătăci, iar încrederea noastră va fi întărită!
JJFlorin Orodan, director departamentul Spiritul Profetic

Întrebări pe care şi le pun adventiştii

Cum reacţionăm atunci când adventiştii sunt persecutaţi?
În primul rând încercăm fără întârziere să obţinem informaţii
corecte, ceea ce nu este atât de uşor pe cât pare. Aceasta
presupune aflarea numelor, a timpului când au avut
loc evenimentele şi depistarea martorilor. Dacă avem
corespondenţi buni, aceasta se face repede, însă este foarte
dificil să obţii informaţii. Este posibil ca evenimentul să se fi
întâmplat într-un loc izolat. Se poate ca membrii sau martorii
să nu aibă o educaţie bună sau să se teamă să se expună din
cauza ameninţărilor. Zvonurile se pot răspândi rapid în lume.
Uneori evenimentele au loc în orăşele sau în ţări unde membrii
noştri sunt izolaţi. O agenţie de presă publică informaţia iar
noi trebuie să acţionăm sau să reacţionăm întemeindu-ne
pe baza aceasta fragilă. Obţinerea informaţiilor complete şi
corecte poate lua ceva timp, acesta fiind motivul pentru care
am stabilit o strategie.
Este necesar să colaborăm îndeaproape cu Departamentul
Comunicare de la Conferinţa Generală. Biserica deţine o reţea
organizată şi noi trebuie s-o folosim eficient. Reacţia trebuie
să aibă loc cât mai rapid posibil. Un reprezentant al bisericii
vizitează locul, se întâlneşte cu autorităţile şi liderii religioşi adventişti şi neadventişti - şi obţine informaţiile. În acelaşi timp,
noi contactăm organizaţii internaţionale, Comitetul ONU pentru
Drepturile Omului şi organizaţiile neguvernamentale pentru
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apărarea drepturilor omului şi a libertăţii religioase. Reprezentanţi
de la sediul nostru mondial, vizitează ambasada ţării unde a avut
loc evenimentul şi sunt trimise scrisori guvernului.
Această acţiune trebuie să fie eficientă, bine coordonată şi
credibilă, să nu fie bazată pe zvonuri sau informaţii incorecte,
parţiale. Persecutorii şi autorităţile care-i sprijină trebuie să
ştie că suntem la curent cu situaţia şi nu ne vom abandona
fraţii şi surorile. Poate fi o luptă îndelungată, dar niciodată
nu trebuie să renunţăm. Guvernele trebuie să fie conştiente
că persecutând unul dintre membrii noştri este ca şi cum
ai persecuta pe toţi ceilalţi 25 milioane de adventişti (16
milioane membri plus aparţinători sau simpatizanţi). Uneori ne
restrângem acţiunea ca să nu punem în pericol sau să facem
probleme lucrării bisericii noastre în regiunea respectivă.
Nu putem reacţiona fără sprijinul membrilor şi liderilor
adventişti locali. Dacă liderii bisericii noastre locale şi naţionale
nu sunt de acord, nu punem în aplicare strategia noastră, sau
o parte din aceasta. Oricum, noi oferim ajutor, suntem gata să
vizităm locurile şi oamenii, acţionând până când reuşim. Nu
putem face altfel.
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
decembrie 2013 Info banat

cuvântul preşedintelui

Direcţia greşită?! (IV)
După trei luni şi tot atâtea numere InfoBanat în care
am prezentat zeci de declaraţii ale servei Domnului în
ce priveşte misiunea specială a pastorului a venit şi
timpul concluziilor. Înainte de a le trasa vă propun să ne
amintim de un nume imprimat cu slove de aur în istoria
noastră adventistă, J.F.Huenergardt. Născut în 1875
într-o colonie de germani în Rusia, copil fiind, emigrează
cu familia în 1876 în America. Îndrăgostit de Hristos şi
lucrare, se pregăteşte ca pastor, revine apoi în Europa
la centrul de misiune de la Hamburg şi la numai 23 de
ani, în 1898, acceptă misiunea de a vesti Evanghelia în
Bazinul Panonic. Coboară din tren la Cluj fiind dispus la
orice sacrificiu pentru a vesti adevărul în Transilvania,
Ungaria şi Serbia. Deşi vorbea perfect germană,
engleză şi rusă, înţelegând nevoia zonei, în doar 9 luni
învaţă limba maghiară de o asemenea manieră încît
predică în această limbă. Străbate oraşele şi satele
câştigând membri unul câte unul şi deschizând grupe
şi comunităţi. În urma muncii lui asidue se nasc biserici
cu zecile în aceste ţări ale Imperiului Austro-Ungar. În
zona Banatului, Crişanei şi Transilvaniei amintim câteva:
Arad,Timisoara, Socodor, Macea, Şomoşcheş, Sibiu,
Făgăraş, Braşov, Sighişoara, Arpaş, Dridif, Viştea, etc.
Cât de preocupat era pentru fiecare suflet pricepem
din următoarele rânduri culese dintr-o scrisoare a
dumnealui: “De aici (septembrie 1898) voi pleca la
Braşov, unde avem o singură soră, pe nume Rosa Essig
şi câţiva prieteni ai adevărului” În cei 20 de ani petrecuţi
în părţile noastre, fratele Huenergardt înstruieşte sute de
misionari care să dezvolte lucrarea pe temelia aşezată
de el. Organizează şi pregăteşte sute de slujbaşi care să
preia coordonarea bisericilor înfiinţate, el mergând mai
departe şi tot mai departe. În 1907 este numit preşedinte
al Conferinţei Ungare iar în 1912 preşedinte al Uniunii
Conferinţelor Dunărene cu sediul la Budapesta slujind
teritoriul acoperit de România de atunci, Transilvania,
Serbia Bulgaria şi Ungaria. În tot timpul acesta se va
întoarce mereu şi mereu, ca un apostol în comunităţile
înfiinţate. In 1919 se întoarce în America unde va sluji
ca profesor la Broadview College and Theological
Seminary. Din 1925 până în 1929 a slujit ca secretar
asociat la Biroul de Misiune al Conferinţei Generale. S-a
întors în Europa unde din 1930 a slujit ca preşedinte al
Uniunii de Conferinţe Yugoslave. În 1935 se va întoarce
în America unde ca pensionar va păstori până la finalul
vieţii în 1955, bisericile germane din California. În puţine
cuvinte, iată omul care a oferit acestor meleaguri 36 de
ani din viaţa lui. O lucrare demnă de o recunoscătoare
aducere aminte dar şi de o vibrantă motivare! Iată tipul
de pastor misionar de care vorbea Ellen White în toate
citatele deja cunoscute. O lucrare plină de râvnă şi spirit
de sacrificiu în care misionarismul, deschiderea de noi
orizonturi ca prioritate se împletea nobil cu păstorirea
sufletelor şi organizarea comunităţilor.
Info banat decembrie 2013

Acest tip de pastoraţie apostolică a dus la creşterea
bisericii noastre în România interbelică în ciuda
condiţiilor aspre şi a persecuţiilor generate de biserica
majoritară dar şi de clasa politică aservită acesteia.
Schimbarea regimului după al doilea război mondial a
păstrat parţial doar acest model de pastoraţie apostolică
iar după revoluţie, paradoxal, deşi se părea că ne
putem întoarce la adevăratul drum, direcţia aproape s-a
pierdut. Idei de genul ”să avem un pastor doar pentru
comunitatea noastră”, ”să predice doar pastorul”, „să
se ocupe de toate problemele bisericii că pentru asta e
plătit”, ”să nu-şi piardă timpul cu grupe mici sau zone
albe” au devenit tot mai proeminente. Şi treptat dar
iute, modelul biblic şi al pionierilor s-a pierdut. Ce n-a
reuşit dictatura comunistă a reuşit anarhia democraţiei.
Inevitabil, biserica a intrat în regres. Acolo unde pastorul
cu conştinciozitate a acceptat noua provocare, încercând
să fie ”omul orchestră” în comunităţi, repede a devenit
istovit de puteri şi lipsa bucuriei pe care o dă misiunea
externă a dus la dezamăgiri sub avalanşa de problemele
interminabile ale comunităţii. Şi mai grav, acolo unde
pastorul a pierdut şi dimensiunea strict pastorală, uitând
cine şi ce este, biserica şi-a pierdut aproape complet
identitatea, transformându-se într-un club, pe bună
dreptate a nemulţumiţilor.
În concluzie, adevărata direcţie pastorală este în primul
rând misionară, de tip apostolic, şi pastorii şi membrii
bisericii ar trebui să înţeleagă, să acepte acest lucru,
şi să procedeze în consecinţă. O parte considerabilă
a timpului ar trebui petrecută de pastor în misiune
personală, pentru înfiinţarea de noi grupe şi biserici, în
vreme ce comunitatea în cunoştinţă de cauză susţine în
rugăciune dar şi uman lucrarea misionară a pastorului, şi
motivată o imită. Toate citatele oferite în cele trei articole
de până acum despre asta vorbesc. Stiu, veţi spune că
Ellen White vorbeşte şi de păstorirea bisericii ca sarcină
pastorală. Aveţi perfectă dreptate dar nu ca prim şi unic
plan ci ca al doilea plan al lucrării. Astfel în programul său
lunar, pastorul slujeşte şi comunitatea sau comunităţile
prin vizitarea membrilor, ajutor în rezolvarea problemelor
membrilor, predicare, instruirea acestora pentru slujbe
şi misiune. Şi dacă pentru pastor slujirea comunităţilor
va fi doar pe planul doi cine poartă greul comunităţii? În
lumina tuturor sfaturilor pe care le avem în Biblie şi spiritul
profetic acesta e datoria sfântă a slujbaşilor bisericii
începând cu presbiterii. Aceasta este adevărata ordine a
priorităţilor şi singura în măsură să ducă la creşterea şi
dezvoltarea bisericii noastre, iar binecuvântarea nu poate
veni decât în măsura urmării căii trasate de Păstorul cel
Bun, Capul Bisericii.
Oare nu a sosit vremea să facem ce trebuie şi cum
trebuie?
JJMihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat
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Deschiderea anului EXPLO
Arad 1

În Sabatul din 23 noiembrie exploratorii şi licuricii din zona
Arad 1 şi-au dat întâlnire la Măderat pentru a participa la
un program pregătit special pentru ei. Împreună am revăzut
momente din activităţile cele mai frumoase ale anului care se
încheie, am cântat, am ascultat povestiri, am primit caietul de
sarcini pentru anul acesta şi ne-am notat activităţile propuse
pentru anul 2014. Alături de noi au fost directorul de tineret
al conferinţei noastre, pastorul Narcis Ardelean, asistenţii săi
Otilia Ardelean şi Ionel Indricău, pastorul de tineret pe zona
Arad 1, Claudiu Gâşman şi pastorii Gabriel Dragoş, Ştefan
Nădăban şi Lucian Mercea.
JJRamona Andraş, coord. zonă licu&explo, Arad 1

Bihor

Deschiderea anului activităţilor pentru exploratori, în judeţul
Bihor, s-a facut în Sabatul din 2 noiembrie 2013 în biserica
AZS ”Maranatha” din Oradea. Au participat grupele de
exploratori din judeţ şi ca invitaţi speciali au fost alături
de noi copiii care formează grupa de licurici ”Albinuţa”
din Marghita. După prezentarea grupelor, toţi participanţii
au fost invitaţi să ia parte la o ”drumeţie” spirituală pe
Muntele Lui Dumnezeu, unde au învăţat că sunt importante:
echipamentul adecvat, regulile, dar cei mai importanţi sunt
oamenii alături de care călătorim; doar cu prietenii adevăraţi
vom depăşi obstacolele ce pot să apară.
JJMihaela Zaha, coord. licu&explo, Bihor

Deva

La Deva deschiderea anului licu-explo a fost marcată
printr‑un program susţinut de copii în biserică în Sabatul din
9 noiembrie. Programul a avut ca punct de plecare Psalmul
15. S-au cântat cântece pentru licurici şi pentru exploratori,
s-a făcut o trecere în revistă a activităţilor din anul care s-a
încheiat şi s-au prezentat proiectele şi ţintele pentru noul an
evanghelistic.
Copiii au pregătit semne de carte pe care le-au oferit celor
prezenţi.
JJIonela Fodor, lider licurici, Deva

Arad 2

În Sabatul trei din luna noiembrie, comunitatea Cermei a
avut privilegiul de a găzdui un eveniment special din viaţa
exploratorilor din zona Arad II: deschiderea noului an explo.
Întâlnirea a avut în centrul ei derularea concursului de
întrebări din cartea ”Andrei întreabă De ce?”.
Invitaţii noştri speciali, Ramona Andraş şi Ionel Indricău,
ne-au condus în cântece de laudă şi în studiul Cuvântului
Scripturii.
JJEla Ţica, lider explo Arad II

Ponor

În data de 9 noiembrie, în biserica adventistă din Ponor,
jud. Hunedoara, s-a desfăşurat un program special care
a marcat deschiderea noului an explo. La acest program
au participat exploratorii şi licuricii care au fost sprijiniţi
pentru a creea o atmosferă plăcută pentru cei prezenţi şi
un moment frumos de laudă la adresa lui Dumnezeu. În
sală a fost un număr considerabil de musafiri iar la sfârşitul
programului grupa de exploratori a oferit şi o amintire a
acestui program printr-un semn de carte.
JJAlexandra Amalia Muntean, Ponor

