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Evanghelia fără cuvinte
Probabil cunoaşteţi cuvintele atribuite lui
Francisc d’Assissi: „Predică Evanghelia în
orice împrejurări. Dacă e necesar, foloseşte
şi cuvinte.” Trăim într-o lume preaplină de
cuvinte şi goală de fapte bune. Se aplică
această realitate şi bisericii din care facem
parte tu şi eu?
Mi-a făcut plăcere să citesc şi am
preluat în acest număr de InfoBanat două
articole (pag. 4-5 şi 13) care descriu cum
putem la nivel colectiv şi individual să
predicăm fără cuvinte. Acum, la început
de an evanghelistic, ar fi bine să încercăm
să renunţăm la a impresiona lumea prin
cât de mult ştim şi, în schimb, să arătăm
cât de mult ne pasă. Căci, aşa cum spunea
Theodor Roosevelt, „oamenilor nu le pasă
cât de mult ştii până nu ştiu cât de mult îţi
pasă”.

Erik Csergezán, pastor
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În
urmă cu 86 de ani
În data de 16 octombrie 1928, Henry M. Porter, şi fiica lui, Dora Porter Mason, au donat

suma de 330.000 USD pentru construcţia care a devenit cunoscută sub denumirea de
Sanatoriul şi Spitalul Porter din Denver, Colorado, Statele Unite ale Americii. La data aceea,
a fost cea mai mare donaţie primită de Biserica Adventistă.
Porter, un pacient al Sanatoriului Glendale la începutul anului 1928, a fost impresio‑
nat de tratamentul primit şi de faptul că un angajat a refuzat primirea unei atenţii în bani.
Mai târziu, după ce a fost pacient şi la Sanatoriul Paradise Valley, Porter a primit un cec
în valoare de 45 de cenţi, o suma care trecuse de suma pe care trebuia s-o plătească, din
cauza unei erori.
Prin donaţia lui Porter a fost achiziţionat un teren de 15 hectare şi s-a plătit construc‑
ţia spitalului cu o capacitate de 75 de paturi. Spitalul, deschis în anul 1930, a continuat să
beneficieze de pe urma generozităţii familiei Porter. Când fiul lui Porter, William, a decedat
în 1959, o parte a proprietăţii sale, evaluată la 1 milion de USD, a revenit spitalului. Spitalul
este în prezent cunoscut sub denumirea de Spitalul Adventist Porter.
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Viaţa între două risipiri
„Un tată avea doi fii...” şi restul e istorie. O istorie ce s-a scris, se scrie şi se va mai scrie. O istorie
despre noi toţi. O istorie ce s-a vrut nerepetabilă în fiii Tatălui de azi, dar iată că o trăim. Ceea ce se
mai poate schimba este deznodământul, indiferent cu care dintre fii ne identificăm.
Trăim fie în risipire, ca fratele cel mic, fie în absenţă
precum fratele cel mare. Ratăm fericirea atât prin chel‑
tuire cât şi prin prea multă reţinere. Cheltuirea nu este
doar risipă materialistă ci mai grav, vlăguire existenţială.
Atât risipa materială cât şi calicia sunt dovezile unei
goliri interioare prealabile. Prodigalitatea noastră este
blestemul nostru, un blestem, din păcate, ales şi asumat.
Moise ne propune o rugăciune cotidiană de mare
importanţă, poate chiar la fel de importantă precum
rugăciunea „Tatăl nostru”: „Învaţă-ne să ne numărăm
bine zilele ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”
A ne număra bine zilele nu este o chestiune de
matematică sau contabilitate plicticoasă ci de valo‑
rificare a efemerităţii. Nu este o referire la cantitate ci
la calitate. În economia divină contează, printre altele,
investiţia şi nu risipa.
Cea mai dureroasă risipă este cea de viaţă. Irosirea
este semn că nu ne cunoaştem valoarea. Nu ne ştim
valoarea pentru că am decis să ne nesocotim originea.
Teoretic ştim de unde venim, practic prin modul în care
trăim atestăm contrariul. Conştientizarea originii noas‑
tre nu are de-a face doar cu startul noastru ci şi cu linia
de sosire. Identitatea noastră se construieşte pe originea
noastră şi ne-o asumăm prin zilnicele demersuri sfin‑
ţitoare. Când ştii de unde vii, existenţa capătă sens iar
risipa este un accident nefericit.
Am fost învăţaţi că irosirea este virtute, că este un
semn al belşugului. Dacă eşti tânăr atunci risipeşte-ţi
tinereţea în voluptate şi dezmăţ, aruncă-ţi vlaga pe
geamul plăcerilor frivole. Ai bani, cheltuie-i pe tot ce-ţi
doreşte inima ta egolatră. Ai sănătate, iroseşte-o în
adicţii şi îmbuibări. Ai timp, lasă-l pradă inutilităţii, vege‑
tativităţii, telecomenzii şi tastaturii.
Înţelepciunea ne cheamă la valorificarea fiecărui
capital oferit de Creator. Viaţa nu trebuie ruinată ci trăită
în excelenţă. Trăim nobil atunci când ne substituim gena
egoistă cu cea altruistă. Fericirea şi împlinirea se găsesc
în, ceea ce Noica numea, alteritate, în jertfă şi aplecare
spre celălalt. Când trăieşti altruist şi empatic, resursele
investite se reîntregesc iar cele ce aparent sunt irever‑
sibile (timpul, de exemplu) se transferă într-un capital
metafizic.
Mezinul risipitor nu este atât de nenorocit deoa‑
rece a cheltuit toată averea ci că a irosit cel mai de preţ
capital: viaţa. Interesant este faptul că singurul care este
deplin conştient de aceasta este tatăl care a afirmat că
„a fost mort!”. Materialismul este o formă de risipire a

vieţii, precum şi neiubirea, egoismul, lipsa de bunătate şi
milă, invidia, concurenţa şi altele.
O altă formă de rispire este evidenţiată prin atitu‑
dinea fratelui risipitorului. El îşi defineşte viaţa prin tot
ceea ce a ratat din dorinţa de a fi pe placul tatălui, uitând
că dragostea parentală nu se câştigă, ea există per se. El
a fost mereu atent la agende, atribuţiuni, punctualitate,
moralitate. Are o listă atent întocmită care cuprinde
toate privaţiunile la care s-a supus. Poate dovedi şi
actele de filantropie economic gestionate precum şi
temperanţa cu care a consumat bunătăţile de la masa
stăpânului. Fără să-şi dea seama, acest fiu mai mare a
devenit risipitor mai înainte de fratele mai mic. El risi‑
peşte prin faptul că alege să nu se investească în nimeni.
El nu are prieteni dar are virtuţi. El nu se destrăbălează
dar se izolează. Nu e beţiv ci până şi apa o bea măsurat.
Risipirea lui nu este una exterioară şi ostentativă ci inte‑
rioară şi corozivă. În esenţă, el se risipeşte.
Fiul mai mare este o imagine contradictorie: el este
un religios lipsit de credinţă, care se vede pe sine un om
demn de luat ca exemplu dar care este mereu trecut cu
vederea. Îl judecă pe fratele lui care s-a destrăbălat dar
nu-şi vede propria nescultare faţă de tatăl. Se laudă că
n-a ieşit din porunca tatălui dar în acelaşi timp refuză
chemarea acestuia de a lua parte la bucuria familiei.
Cât de tragică poate fi înşelarea în viaţa spiritu‑
ală, când credem că avem o mentalitate perfectă, că
suntem drepţi, dar nu intrăm în relaţie cu Tatăl. Se poate
face teologie şi fără a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Putem
avea o hristologie dar fără nici o relaţie personală cu
Hristos, o pneumatologie fără nici o urmă de Duh Sfânt
în noi şi o escatologie fără a da nici o importanţă imi‑
nentului advent.
Dorinţa fundamentală a tatălui este aceea de a avea
fii şi nu slugi pentru că numai astfel tatăl este tată iar
casa sa este o adevărată casă, adică atunci când fraţii se
regăsesc cu dragoste în ea
Ambii trebuie şi pot fi recuperaţi prin iubire.
Risipitorul plecat este invitat la un festin abundent
izvorât din iubire, semn că iubirea trece peste risipă. În
braţele tatălui care l-a reprimit, fiul îşi înţelege identita‑
tea, valoarea şi misiunea vieţii. Risipitorul rămas acasă
este chemat şi el la bucuria tatălui pentru a înţelege că
fără dragoste totul este o risipă.

Daniel Bota, director ADRA – Conferinţa Banat
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Şapte moduri de a deschide
un centru comunitar de sănătate
Un antrenor conduce clase de fitness în Marea Britanie.
Profesionişti din domeniul sănătăţii discută probleme de
interes public într-un program săptămânal de radio, în
Indonezia. O voluntară de 73 de ani hrăneşte zilnic 360 de
copii şi pensionari, în Africa de Sud. O pompă de apă acţi‑
onată manual atrage mulţimi de oameni către o biserică din
Mozambic. Acestea sunt câteva dintre cele mai active centre
comunitare de sănătate din lume, conduse de adventişti.
Centrele de sănătate - unele noi, altele deschise de mai mulţi
ani - îşi propun să ofere vindecare fizică şi spirituală comu‑
nităţilor locale, pe un model bazat pe modelul lui Hristos.
Şi poate că te vor inspira să iniţiezi şi în biserica ta locală un
astfel de program.
Liderii adventişti au pus pe lista de priorităţi planul de a
face din fiecare biserică locală adventistă un centru comu‑
nitar de sănătate, iar iniţiativa a luat amploare vara aceasta,
când 1.150 de participanţi din 81 de ţări au participat la o
conferinţă organizată în Geneva, Elveţia, de Departamentul
de Sănătate al Conferinţei Generale, pentru a învăţa cum să
implementeze acest proiect în ţările lor.
După declaraţiile profesioniştilor din domeniul sănă‑
tăţii şi al liderilor bisericii, paşii pentru a deschide un centru
comunitar de sănătate sunt simpli: identifică o nevoie în
comunitatea ta găseşte membri calificaţi şi programe care să
se adreseze acestei nevoi stabileşte cheltuielile şi modul în
care să promovezi iniţiativa pune în practică ceea ce predici
roagă-te
Centrul comunitar de sănătate poate oferi cursuri
anti-fumat sau cursuri de bucătărie vegetariană. Dar mulţi
membri ai bisericii au descoperit că participarea poate fi la
fel de simplă precum organizarea unei cantine, a unui grup de
suport sau a unei clinici cu servicii gratuite. Serviciul poate fi
oferit o dată pe săptămână, la două săptămâni sau o dată pe
lună.

Mesele din Africa de Sud

Centrul Adventist Ashbury, localizat în Bloemfontein, Africa
de Sud, s-a deschis în anul 1999, când şase adventişti au
cumpărat o casă dărăpănată într-un cartier sărac şi au trans‑
format-o într-o cantină. Pe măsură ce clienţii cantinei s-au
înmulţit, centrul a decis să colaboreze cu Masa pe roţi, o
organizaţie nonprofit care oferea hrană celor săraci în Africa
de Sud şi avea legături cu ADRA.
În prezent, zilnic în faţa centrului se formează o coadă
lungă de oameni care sunt serviţi cu mâncare caldă de către
managerul centrului, Violet Grobbelaar, 73 de ani, şi alţi trei
voluntari.
“Mai mult de 350 de copii şi bătrâni sunt hrăniţi zilnic
cu mâncare vegetariană la acest centru,” a declarat Lincoln
de Waal, pastorul unei mici capele a centrului comunitar şi
a celei mai mari biserici din oraş. Costurile sunt mici, pentru
că voluntarii fac toată treaba, iar centrul nu dă bani pentru
publicitate.
Când centrul s-a deschis, membrii bisericii acopereau
80% din bugetul lunar de 425 USD iar oamenii de afaceri
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locali, restul, a adăugat de Waal. Astăzi, cheltuielile lunare se
ridică la un total de 1.180 USD şi sunt împărţite între membrii
bisericii şi o subvenţie de 710 USD care vine din partea birou‑
lui regional al organizaţiei Masa pe roţi.
Pe lângă cantină, centrul oferă programe pentru Şcoala
biblică de vacanţă, prezentări de sănătate şi prezentări pentru
stoparea violenţei domestice. De două ori pe an, circa 30 de
persoane participă la un seminar special, în care un psiholog
vorbeşte despre cum poţi face faţă morţii unei persoane
apropiate din cauza HIV/SIDA sau a abuzului de droguri. De
Waal conduce serviciile divine din Sabat şi oficiază căsătorii în
capelă. Până în prezent au fost botezate 4 persoane.

Cărţile şi DVD-urile din Noua Zeelandă

Balance Wellness Center s-a deschis în Invercargill, Noua
Zeelandă, după ce cei trei membri fondatori - Dr. Amy
Mullen, medic generalist, Dr. Kimball Chen, psihiatru şi pas‑
torul Victor Kulakov - au purtat discuţii cu primăria şi câteva
agenţii comunitare pentru a determina nevoile locale.
Bazat pe ceea ce au descoperit, centrul s-a deschis în
2007 cu o bibliotecă aprovizionată cu cele mai bune cărţi şi
DVD-uri şi dotată cu un computer de birou unde cei inte‑
resaţi puteau găsi, pe siturile aprobate de centru, mai multe
informaţii. Centrul oferă de asemenea şi ateliere de lucru,
seminarii şi conferinţe pe teme legate de sănătatea fizică,
emoţională, mentală şi spirituală. La început, centrul şi-a
făcut publicitate în ziarul local şi pe propriul web site. Dar
multe persoane l-au vizitat la recomandarea unui prieten sau
a unor agenţii locale.
Bugetul lunar al centrului, de 2.125 – 2.835 USD (depin‑
zând de numărul de programe), vine din donaţii din partea
bisericii locale, de la ADRA şi conferinţa locală, plus din alte
surse. Mai mult de 100 de persoane au fost botezate ca rezul‑
tat al activităţii centrului, dar Kulakov subliniază că scopul
este acela de a “ajuta oamenii să ducă o viaţă mai bună”, nu
de a câştiga convertiţi.
“Păstrăm foarte clară separarea dintre biserică şi centru,”
adaugă Kulakov. “Când oamenii vin la cursurile noastre, ştiu
că nu le vindem adventism. În acelaşi timp, sunt atât de
încântaţi de ceea ce le spunem, încât sunt deschişi să asculte
mai multe despre spiritualitate.” Accentul pus pe construirea
de relaţii mai degrabă decât pe botezuri, a făcut iniţial dificilă
cooptarea unor membri ai bisericii în proiect.

Cluburile de fitness din Marea Britanie

Biserica Adventistă din Marea Britanie şi Irlanda a folosit
ultimul an pentru a forma membrii bisericii să organizeze
o varietate de programe de sănătate, inclusiv clase de gătit,
şi speră ca în anul 2015 să deschidă centre comunitare de
sănătate în multe biserici locale, a declarat Sharon PlattMcDonald, directorul Departamentului de Sănătate din
cadrul Uniunii Britanice. Dar până atunci, unii membri ai bise‑
ricii au început iniţiative pe cont propriu.
Joni Blackwood, instructor de fitness din Londra, a înce‑
put clase de fitness în biserica ei, acum câţiva ani în urmă,

având susţinerea autorităţilor locale. Programul a crescut atât
de mult, încât a fost nevoit să se mute în spaţii mai mari.
“Programul a avut un succes fulminant, iar reputaţia
noastră este foarte bună, aşa încât am fost nominalizată de
două ori ca expert de către Healthier Communities Select
Committee,” a declarat Blackwood. Comitetul este format din
membri ai consiliului local.
Blackwood a declarat că a format mai mulţi “evanghelişti
de fitness” pentru a deschide centre de sănătate în alte părţi
din Londra, precum şi în oraşe ca Reading, Luton, Bristol şi
Manchester.

Pompele de apă din Mozambic

Sute de biserici din Mozambic sunt centre comunitare de
sănătate datorită pompelor de apă acţionate manual.
Maranatha Volunteers International, o organizaţie
adventistă nonprofit, este în procesul de construire a 1.000 de
biserici simple în această ţară şi, pentru a face bisericile mult
mai relevante în comunităţile lor, liderii bisericii au decis să
sape puţuri de apă lângă fiecare biserică.
“În multe locuri din Mozambic şi din Africa, unii oameni
trebuie să meargă mai mult de 10 km pentru a aduce acasă
apă.” Până în prezent mai mult de 700 de biserici au fost echi‑
pate cu pompe de apă.

Prăjituri şi iaurt în Kenya

După ce au îngrijit de bolnavii de HIV/SIDA timp de mai mult
de 10 ani, membrii Bisericii Adventiste Kingeero din Kenya au
observat nevoia deschiderii unui centru comunitar de sănă‑
tate pentru a asista orfanii şi văduvele celor decedaţi în urma
acestei boli.
Biserica din Wangige Town, situată la 17 km de Nairobi,
a condus un centru de instruire pentru Adventist AIDS
International Ministry încă din anul 2002, ajutând sute de
persoane cu HIV/SIDA şi mai mult de 600 de orfani. Aşa că
membrii comunităţii au deschis centrul comunitar de sănă‑
tate în 2012. Centrul face zilnic pâine, prăjituri şi iaurt. De
asemenea oferă o varietate de servicii, inclusiv consultaţii,
consiliere şi recomandări.
Centrul are un buget lunar de 910 USD sponsorizat de
biserica locală, Adventist AIDS International Ministry, şi un
om de afaceri asiatic din Nairobi. Oamenii aud despre centru
prin publicitatea pe care o facem în şcoli şi biserici. Centrul
deţine o baza de date cu toţi membrii bisericii care îşi oferă
voluntar serviciile.

Masaj şi hrană sănătoasă în Indonezia

Cinci biserici din Jakarta şi-au unit forţele şi au deschis în
anul 2008 Clubul Sehat, sau Clubul de Sănătate, într-o clădire
închiriată. Astăzi, patru Cluburi Sehat funcţionează în capitala
Indoneziei şi altele sunt planificate a fi deschise. Fiecare Club
Sehat oferă seminarii gratuite de sănătate, consultaţii simple,
tratamente prin hidroterapie, masaj suedez şi consultaţii
legate de stilul de viaţă. De asemenea, fiecare este dotat cu o
capelă şi un magazin de hrană sănătoasă.
Centrele au fost asaltate de persoane cu nevoi, declară
Arlaine Djim, un lider local. “Fiecare seminar de sănătate
atrage între 30 şi 100 de persoane neadventiste, iar multe
dintre ele rămân la discuţia spirituală de 30 de minute de
după terminarea lui”, declară ea.
Chiria este cea mai mare cheltuială, fiecare centru plă‑
tind între 715 şi 860 USD lunar. Când se deschide un centru,

Conferinţa Jakarta plăteşte chiria pentru 1 an. Apoi centrul
respectiv trebuie să se descurce singur. În al doilea an, cen‑
trul îşi propune să adune o treime din cheltuieli din donaţii,
o treime din magazinul de hrană sănătoasă, şi o treime din
donaţiile oferite la capelă. În al treilea an, 50% din finanţe vin
de la magazin, şi 50% de la capelă.

Clasele de gătit din Statele Unite
ale Americii

Bucătăria Kristinei, o cafenea vegetariană mică, un magazin
de hrană sănătoasă şi brutărie în zona rurală din Kentucky,
s-a deschis în iunie 2014. Dar are deja cinci ani de experienţă.
Pentru că încă din anul 2009, proprietara, Kristina McFeeters,
a început să organizeze clase de gătit lunare într-un centru
comunitar public.
Vestea despre o femeie adventistă tânără care găteşte
doar cu fructe şi vegetale s-a răspândit cu repeziciune, şi
McFeeters a primit oferte de a preda astfel de clase în alte
câteva oraşe. Un magazin de produse naturiste s-a oferit să
sponsorizeze o clasă de gătit chiar în interiorul lui, iar depar‑
tamentul guvernamental de sănătate din acel loc, a cerut
organizarea unei clase de gătit.
Clasa de gătit s-a mutat în Bucătăria Kristinei din Whitley
City, care are o populaţie de aproape 1.100 de persoane, în
luna iunie a acestui an, şi prezintă un fruct sau o legumă pe
lună. “Locul a fost deschis special pentru a educa oamenii în
domeniul sănătăţii, pentru a-i învăţa că hrana sănătoasă este
şi gustoasă, pentru a lega prietenii în comunitate şi pentru a fi
folosit ca centru de evanghelizare,” a declarat McFeeters, care
slujeşte ca director al Departamentului Sănătate în biserica
locală, Biserica Adventistă Stearn.
Bucătăria Kristinei este localizată pe strada principală
din Whitley City, lângă tribunal, şi are o pancartă mare, lumi‑
noasă, care atrage clienţii. Banii pentru început au fost ai
Kristinei, ai soţului şi ai părinţilor ei. Două biserici adventiste
au plătit pentru literatura care se oferă gratis şi pentru alimen‑
tele necesare.
“Din fericire, afară de costurile de începere, centrul pare
în mare măsură să se susţină singur, pentru că nu plătim anga‑
jaţii,” a declarat McFeeters. Deşi numai 10-20 de persoane au
participat lunar la clasele de gătit, cifra bate toate recordurile
de participare la o astfel de activitate, într-un oraş cunoscut
în tot statul pentru bucătăria lui nesănătoasă.
“Departamentul de sănătate ne-a abordat de multe ori
pentru a le spune care este secretul nostru pentru o audienţă
atât de buna, în atât de mulţi ani”. Rezultatele celor cinci ani
de activitate sunt următoarele: cel puţin şase familii au deve‑
nit vegetariene şi alte peste 20 au făcut schimbări majore în
stilul de viaţă. Mai mult, 10 persoane au cerut studii biblice şi
majoritatea ne-adventiştilor care au participat la seria evan‑
ghelistică de toamna trecută, din biserica locală, s-au înscris
la cursurile de gătit.
Cinci ani de evanghelizare prin relaţii şi clase de gătit au
pavat drumul spre marea deschidere a Bucătăriei Kristinei, la
care au participat 50 de persoane: cursanţi, oficiali ai oraşu‑
lui şi membri ai camerei locale de comerţ. “Barierele au fost
lăsate la o parte, au fost construite poduri şi un mare număr
de persoane din comunitate au fost încântate de planul
nostru”.

Andrew McChesney este editor de ştiri
pentru revista Adventist World.
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Bucuria de a trăi

Cum ţi se pare ideea aceasta? Faptul de a-ţi trăi viaţa
trebuie să fie o bucurie? Te mai poţi bucura de viaţă in
condiţiile păcatului? Viaţa de zi cu zi îţi mai aduce vreun
strop de bucurie in inimă? Dezamăgirile, bolile, relaţiile
sociale tensionate, neîmplinirile, toate acestea creează
obstacole în calea unei vieţi liniştite şi plină de bucurie.
Mai dispui de resurse care să determine bucuria?
Probabil că şi tu ai avut în viaţă momente nu tocmai
fericite.Cum ai putea să treci peste probleme şi să te
laşi condus de o atitudine pozitivă? Pentru că la început
aminteam de păcat, nu uita că acesta este consecinţa
răului ales prin neascultare de Eva şi Adam. Ca urmaş al
acestora, trăieşti provocarea de a fi împăcat cu viaţa şi
de a o face cât mai frumoasă, ascultând de Dumnezeul
care te iubeşte şi care Îşi doreşte veşnicia pentru tine.
Privind la caracterul Său eşti copleşit, observând că prin
puteri proprii nu poţi atinge binele. Îţi propun ca în con‑
tinuare să descoperim împreună câteva idei care te-ar
putea ajuta să trăieşti o viaţă mai bucuroasă.
1. Studiul zilnic al Bibliei, rugăciunea şi meditaţia
sunt cele mai eficiente moduri de a avea o viaţă
împlinită, in ciuda necazurilor. Prin Dumnezeu
exişti, iar acest lucru este de ajuns ca să îţi amin‑
teşti de dragostea Lui. Când negativismul îţi dă
târcoale, aminteşte-ţi că prin Isus Hristos poţi
avea putere şi răbdare. Filipeni 4:13 este cel mai
potrivit verset pe care ai putea să ţi-l repeţi în
fiecare zi.
2. Ia-ţi în fiecare zi timp pentru citit. Alege-ţi cartea
preferată şi pune deoparte 15-20 de minute în
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care să poţi citi nestingherit. Lecturarea te poartă
într-o lume plină de imaginaţie şi de relaxare.
3. Bucură-te de mâncarea pe care o ai în farfurie şi
nu te grăbi când mănânci. Dumnezeu este Cel
care a creat culorile, aromele, gusturile, tocmai
pentru ca acestea să fie o bucurie pentru om.
4. Fă o plimbare în natură. Pe lângă faptul că mersul
pe jos aduce numai beneficii sănătăţii, simpla
contemplare a naturii îţi va umple sufletul de
bucurie, mulţumire şi laudă la adresa Creatorului.
5. Propune-ţi ca în fiecare zi să faci o bucurie unui
om care are nevoie de ea. Poate fi vorba de o
mână de ajutor dată unui bătrân sau unei femei
însărcinate sau de un apel telefonic dat unui
cunoscut fie şi doar pentru a-i ura o zi bună.
6. Aşterne pe hârtie experienţele pe care le-ai
trăit. Cu timpul, amintirile se estompează, iar a
avea un caiet în care să poţi citi cele mai impre‑
sionante trăiri este un lucru frumos atât pentru
tine, cât şi pentru urmaşii tăi.
7. Ai grijă de sănătatea ta. Nu uita că trupul tău
este Templul Duhului Sfânt, de aceea ţine cont
de legile sănătăţii.
Acestea sunt doar câteva lucruri interesante la care
m-am gândit. Foloseşte-ţi imaginaţia şi cere Domnului
să te folosească în lucrarea Sa. O viaţă plină de bucu‑
rie este cu siguranţă de dorit. Nu îţi doresc decât să fii
bucuros, iar Creatorul să îţi dea putere să trăieşti frumos
şi bucuros, pentru El.

Denisia Jigău, Asociaţia Soţiilor de Pastor

VECHILE PIETRE DE HOTAR
sau
STÂLPII ADVENTISMULUI – II
Prima piatră de hotar asupra căreia ne vom
opri atenţia este timpul stabilit la 1844 şi legă‑
tura pe care acest timp o are cu identitatea
noastră adventistă şi cu lucrarea finală a lui
Isus în Sanctuarul ceresc. Ellen White vorbeşte
mult despre importanţa şi semnificaţia acestui
moment hotărât, octombrie 1844. Conform cu
profeţia din capitolul 10 din Apocalipsa care
simboliza experienţa adventiştilor de la 1844, ea
scrie: „Poporul nu va mai avea un alt mesaj cu
privire la un timp hotărât. După această perioadă de timp de la 1842 la 1844, nu se mai poate
trasa nici o dată precisă a timpului profetic.
Cea mai lungă perioadă profetică s-a încheiat în
toamna anului 1844." (Bible Commentary, vol.
7, pag. 971; MS 59, 1900). Ei i-a fost arătat că
„Dumnezeu Şi-a pus la probă poporul cu privire la timp în 1844 şi că de la acea dată nici un
alt moment nu a purtat amprenta Sa specială. De
la 1844, El nu Şi-a mai pus la probă poporul cu
privire la nici o altă dată." (Mărturii, vol 1, pag.
394). Prin urmare, „Marele test cu privire la
timp a avut loc în 1843 şi 1844; iar toţi cei care au
fixat date după această perioadă s-au înşelat şi pe
ei înşişi şi i-au înşelat şi pe alţii." (Mărturii, vol. 1,
pag. 69).
Anul 1844 este o dată specială deoarece
toamna acestui an, conform profeţiei celor
2300 de seri şi dimineţi din Daniel 8: 14, este
momentul începererii curăţirii Sanctuarului
ceresc şi a judecăţii de cercetare, acestea con‑
stituind lucrarea finală a lui Isus în cer. Anul
1844 şi adevărurile cu privire la Sanctuarul din
ceruri stau sau cad împreună. Ele nu pot fi
despărţite! De fapt, „subiectul sanctuarului a
fost cheia care a descuiat taina înţelegerii
dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat şi
armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu
dirijase marea mişcare adventă, şi a descoperit totodată şi datoria prezentă, poziţia şi
lucrarea poporului Său... Lumina din Sanctuar
a iluminat trecutul, prezentul şi viitorul. Ei

ştiau acum că Dumnezeu îi condusese prin providenţa Sa care nu greşeşte.‟ (Tragedia veacurilor,
pag. 415).
Deoarece data 1844 şi lucrarea lui Isus în
Sanctuar ocupă un loc central, este de aşteptat
ca Satana să atace în primul rând acest stâlp al
adventismului, deoarece demolând adevărul
cu privire la 1844 şi Sanctuar, se dărâmă între‑
gul edificiu al adventismului. El chiar a făcut-o
şi o va mai face: „Satana se luptă neîncetat să
aducă presupuneri fantastice cu privire la
sanctuar, degradând minunatele reprezentări ale
lui Dumnezeu şi slujba lui Hristos pentru mântuirea noastră întrebuinţându-le cu alte lucruri
care satisfac mai bine cugetarea trupească. El le
răpeşte prin aceasta puterea lor prezidenţială
din inimile credincioşilor şi le ocupă locul cu
teorii fantastice, născocite pentru a înlătura
adevărurile despre ispăşire şi să ne distrugă
încrederea în învăţăturile pe care noi le-am
ţinut ca sfinte de când solia îngerului al treilea
a fost vestită pentru prima dată. În felul acesta
el voieşte să ne răpească credinţa tocmai în
solia care ne face să fim un popor deosebit şi care a dat lucrării noastre caracter şi
putere." (Mărturii Speciale, seria B, nr. 7, 1905;
Evanghelizare, pag. 225 orig.). Negarea ade‑
vărurilor cu privire la Sanctuar va fi unul din
punctele principale ale apostaziei pentru cei
care vor renunţa la adevăr: „În viitor se vor ridica
tot felul de amăgiri şi noi trebuie să avem o
temelie solidă pentru picioarele noastre. Trebuie
să avem stâlpi solizi pentru clădirea noastră.
Nici un cui nu trebuie să fie înlăturat din ceea
ce a statornicit Dumnezeu. Vrăjmaşul va aduce
teorii false cum este şi aceea că nu ar exista nici
un sanctuar. Aici este unul din punctele care
vor duce la abaterea de la credinţă." (Review
and Herald, 25 mai 1905; Evanghelizare, pag. 224
orig.).
Ancora adventismului este într-adevăr
în adevărurile privitoare la Sanctuar, care ne
îndreaptă atenţia spre Isus, Marele nostru
Preot.
Florin Orodan, director Dep. Spiritul Profetic
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Bucurie dublă la Reşiţa

Luna septembrie a fost una binecuvântată pentru biserica
din Reşiţa. Pe data de 13, comunitatea întreagă a fost fericită
când trei surori (Silvia, Andreea şi Eleonora) au intrat în apa
botezului.
Ne-am bucurat de prezenţa pastorului Pavel Memete
şi a multor oaspeţi din locuri diferite. Ultimul Sabat din lună,

Vremea ”Roadelor”

În sabatul din 27 septembrie 2014 în ”ceruri a fost mare bucu‑
rie” iar comunitatea Mişca (judeţul Arad) s-a unit cu Cerul
dând slavă lui Dumnezeu pentru că şapte suflete preţioase
au încheiat legământ prin botez cu El. La bucuria comunităţii
au participat fraţi şi prieteni din bisericile şi localităţile apro‑
piate: Apateu, Chişineu-Criş, Socodor şi Zerind, îmbogăţind
şi ajutând la programul muzical. Evenimentul a fost deosebit
şi pentru că majoritatea celor ce s-au botezat (5) au fost
noi membri din localitatea Zerind (zonă albă până acum).
Dumnezeu să fie lăudat pentru fiecare suflet câştigat şi să
înmulţească numărul lor.

Pastor, Nicu Tolan

Deschiderea anului şcolar 2014-2015 la
Şcoala Speranţa Macea

15 septembrie 2014 - ocazie de bucurie, emoţii , responsa‑
bilitate, pentru cadrele didactice , părinţii şi copilaşii şcolii
noastre! Încă de la ora 8 copiii şi părinţii au înfruntat vremea
potrivnică, ploaia torenţială , fiind prezenţi la ocazia de des‑
chidere festivă a cursurilor la Şcoala Speranţa! Am fost onoraţi
de prezenţa domnului primar Mercea Ioan, care a rostit un
cuvânt de recunoştinţă pentru această instituţie de învăţă‑
mânt, încurajând părinţii şi motivând copiii să participe cu
drag la cursuri şi să înveţe pentru formarea unui caracter curat.
A fost ocazia pentru capelanul şcolii şi profesor de religie să
adreseze un cuvânt de mulţumire bisericii locale, părinţilor,
cadrelor didactice, autorităţilor locale şi să invoce prezenţa lui
Dumnezeu peste toţi cei prezenţi şi binecuvântarea Lui pentru
activitatea din Şcoala Speranţa pentru întregul an şcolar. A
urmat apoi momentul prezentării cadrelor didactice, de către
noul director al şcolii, profesor pentru învăţământul primar,
Nicola Gabriel. La final, fiecare profesor şi educator şi-au
condus copiii în sălile de clasă. Dumnezeu să fie onorat prin
activitatea Şcolii Speranţa din Macea!

Pastor, capelan Dragos Gabriel

cu ocazia Sfintei Cine, am avut bucuria de a organiza un nou
botez pentru fratele Mihai Amariei.
Prin harul lui Dumnezeu 11 suflete au intrat în districtul
Reşiţa în trimestrele II şi III din anul 2014.

Pastor Natanael Jigău

Ziua Administrării Creştine a Vieţii
În Sabatul din 25 octombrie este Ziua Administrării Creştine a
Vieţii, ocazie în care se vor prezenta materiale specifice acestui
departament. Avem posibillitate să mulţumim lui Dumnezeu
pentru bunătatea, harul şi dragostea Lui pentru noi. Meditând
la ceea ce a făcut Tatăl nostru ceresc în decusul vieţii pentru
fiecare dintre noi, cât de mult ne-a binecuvântat şi cum paşii
noştri au fost ocrotiţi de El, vom decoperi cât de multe daruri
ne-a dat şi vom deveni recunoscători şi mulţumitori.
În acest Sabat vom avea o colectă specială pentru Centrul
de tineret de la Nadăş.
Deşi vara aceasta s-au desfăşurat tabere în acest loc, mai
avem multe lucruri de făcut până când vom putea folosi chiar
şi iarna acest minunat loc de recreere. Trebuie să achiziţionăm
sistemul de încălzire şi să îl instalăm, precum şi alte materiale
necesare. Cheltuielile făcute cu pregătirea dormitoarelor şi
băilor pentru taberele din vară au depăşit mult bugetul făcut
pe anul acesta, de aceea Comitetul Conferinţei Banat a hotă‑
rât să vă cerem ajutorul în continuare pentru Nadăş. Mai este
puţin şi vom reuşi împreună să avem un loc sigur şi plăcut
pentru taberele de copii şi tineri din Conferinţa noastră.
Zilele acestea am învăţat ceva foarte valoros de la
ADRA România. Echipa care conduce acest ONG al Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea a reuşit, printr-un efort unit, să
câştige al doilea an consecutiv finanţare din partea Raiffeisen
Bank. Dacă ne dorim cu ardoare, cerem ajutorul divin şi
facem tot ce putem mai bine, reuşim să ducem la bun sfârşit
orice proiect. Nu pentru merite personale, ci pentru slava lui
Dumnezeu şi o bună slujire a semenilor noştri.
Cred din toată inima, că noi toţi cei care alcătuim
Conferinţa Banat, cu ajutorul lui Dumnezeu şi spre onarea Sa
vom izbândi şi în planul acesta. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Ionel Soponariu, director departamentul
Administrarea Creştină a Vieţii – Conferinţa Banat

Seminar internaţional de Administrarea
Creştină a Vieţii

Campusul Institutului Teologic Adventist de la Cernica a fost din
nou animat de prezenţa celor care, în perioada 26-28 septembrie,
au participat la Seminarul Internaţional de Isprăvnicie organizat
de Departamentul de Administrarea Creştină a Vieţii a Diviziunii
Intereuropene. Au participat delegaţi din Bulgaria şi România
iar vorbitorii au fost de la Conferinţa Generală şi Diviziunea
Intereuropeană. Au fost teme foarte interesante despre cum
trebuie să ne administrăm viaţa, pentru a fi nişte creştini adevă‑
raţi. Delegaţii au constatat în cadrul plenurilor, seminariilor cât şi
punând întrebări, că a fi un administrator credincios nu este simi‑
lar cu a returna zecimea şi a dărui în cadrul colectelor din biserică.
Este o filozofie de viaţă prin care recunoşti că Dumnezeu ţi-a
dăruit tot ce ai, că ai ajuns aici prin harul Lui, iar dragostea pentru
El te face să îi dăruieşti tot ce ai. Timpul, talentele, banii şi bunurile
sunt ale tale pentru că Dumnezeu ţi le-a încredinţat, şi vrei să le
administrezi cât mai bine.
Cei care conduc acest department la nivelele superioare
ale bisericii îşi doresc să putem implementa acest program prin
pregătirea de instructori care să predea bisericii acest concept
nou al ,,administratorului credincios” în orice loc şi slujbă este
chemat de biserică.
Am fost îndemnaţi să facem un legământ personal cu
Dumnezeu că vom răspunde cu dragoste la dragostea Lui, cu
daruri din darurile Lui, pregătindu-ne pe noi şi pe alţii pentru
marea zi a întâlnirii cu El pe norii cerului.

În cadrul programului a fost o secţuine specială pentru
tineri la care au participat şi elevii de la Liceul adventist
,,Ştefan Demetrescu ”din Bucureşti. Programul a fost presă‑
rat cu muzică de calitate susţinută de corul Liceului Teologic
Adventist “Ştefan Demetrescu” din Bucureşti, formaţia
Adverum şi solista Larisa Braşov.
Ne-am întors hotărâţi să facem cât mai curând posibil la
nivelul Conferinţei Banat ca aceste idei valoroase să ajungă
la orice credicios care doreşte să trăiască şi să lucreze pentru
Domnul nostru Isus Hristos.

Ionel Soponariu, Director Administrarea Creştină a Vieţii

Programe noi la Speranţa TV

Începând din luna octombrie, echipa Centrului Media
Speranţa a pregătit schimbări importante în structura
programelor TV.
Cea mai importantă schimbare în noua griă a pos‑
tului Speranţa TV este reprezentată de emisiunile noi
din segmentul de seară, între orele 19.00 şi 23.00. Astfel,
un buletin de ştiri de interes general, care abordează
diferite aspecte relevante ale realităţii într-o manieră
pozitivă, constructivă, va putea fi urmărit de luni până
joi, de la ora 19.00. Emisiunea „Lumea religioasă azi”,
realizată de Beatrice Lospa, va fi difuzată în continuare,
de la 19.30.

De la ora 20.00, veţi putea urmări în direct emisiu‑
nea „În obiectiv”, realizată de Sorin Dinu în serile de luni
şi miercuri şi de Cristian Măgură marţea şi joia. Fiind un
talk-show generalist, emisiunea prezintă evenimente din
actualitatea economică, politică, socială, culturală şi din
domeniul relaţiilor internaţionale. Prezentatorii şi invita‑
ţii lor vor prezenta şi explica aceste realităţi respectând
regulile clasice ale jurnalismului şi decenţa discursului
public, într-o manieră prin care chemarea biblică a creş‑
tinului să nu fie trădată.
Segmentul orar 21.00 – 22.00 rămâne consacrat
emisiunii spirituale „Timpul Speranţei”, realizată însă,
de această dată, de patru pastori: Tiberiu Nica, Mădălin
Avramescu, Marius Creţa şi Marius Andrei. Vor fi abor‑
date acele teme care transced viaţa cotidiană, spre a
facilita legătura noastră cu Adevărul biblic.
Adina Tomoiagă-Ştefan va prezenta în fiecare seară
de luni până joi, de la ora 22.00, emisiunea de consiliere
psihologică „Provocările vieţii” şi va dezbate alături de
invitaţii săi – psihologi, educatori, pastori, lideri de opinie
– diferite realităţi sociale cu impact asupra vieţii noastre
interioare, precum şi problemele cu care ne confruntăm,
încercând să le descopere cauzele şi să găsească soluţii.
Emisiunea-concurs „Cercetaţi Scripturile” va fi
reluată într-un format nou în fiecare sâmbătă, de la ora
21.00, moderatorul acestei emisiuni fiind Gabriel Iarca.
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Duminica, de la ora 20.00, veţi putea urmări o emi‑
siune nouă, „Matematica Cerului”, realizată de Lavinia
Ştefan şi de pastorul Eduard Călugăru.
Pentru mai multe detalii despre noile emisiuni şi
pentru grilele de programe, accesaţi site-ul sperantatv.
ro începând cu data de 1 octombrie.

Echipa Centrului media Speranţa

Festivalul Naţional Interpenitenciar InterFest,
ediţia I

În scopul consolidării şi dezvoltării reţelei de suport
pentru deţinuţi prin promovarea activităţilor culturale,
artistice şi sportive desfăşurate în colaborare cu soci‑
etatea civilă, pentru optimizarea intervenţiei derulate
de către reprezentanţii instituţiilor publice şi ai orga‑
nizaţiilor neguvernamentale în unităţile de detenţie şi
creşterea şanselor de recuperare socială a persoanelor
care au executat sancţiuni privative de libertate, în data
de 2 septembrie anul curent, la sediul Penitenciarului
Bucureşti Jilava s-a desfăşurat Festivalul Naţional
Interpenitenciar InterFest, ediţia I.
Unul dintre rezultatele intenţionate a fost cunoaş‑
terea de către reprezentanţii instituţiilor statului precum
şi de către cei ai societăţii civile a nevoilor de asistare
educativă, psihologică şi socială a condamnaţilor.
Asociaţia Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
a fost atât invitat cât şi participant activ la pregătirea
şi implementarea acestui eveniment unic în peisajul
penitenciar, cel puţin până acum. Au participat repre‑
zentanţi ai guvernului, ai Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, ai altor penitenciare cât şi societăţii
civile. Singurul invitat media, Speranţa TV, a înregistrat
întregul eveniment şi-l va difuza în cadrul unei ediţii vii‑
toare a emisiunii DOR DE LIBERTATE.
În cadrul sesiunilor de seminare organizate cu
participanţii la Festival, Asociaţia Serviciul Umanitar
pentru Penitenciare a participat cu următorii invitaţi:
Nelu Burcea - Importanta serviciilor sociale asigurate
de lăcaşele de cult şi centrele rezidenţiale în vederea
reintegrării sociale a foştilor deţinuţi, Gheorghe Panait Reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a foştilor deţinuţi
şi Gili Bărbulescu – Familia, factor protectiv în reintegra‑
rea socială a condamnaţilor.
Alături de expoziţia de obiecte confecţionate de
deţinuţii veniţi din 11 penitenciare, a participat şi Editura
Viaţă şi Sănătate cu un stand de carte cu vânzare.
Împreună cu întreaga echipă ASUP şi Viaţă şi Sănătate,
Restaurantul adventist New Life din Buzău a oferit
tuturor invitaţilor un festival culinar cu totul deosebit,
lucru apreciat şi lăudat de toţi cei care au servit din cele
10 preparate special gătite şi pregătite pentru ocazia
respectivă.
Cuvintele de mulţumire pe care Directorul
General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Dl.Comisar Sef de Penitenciare Cătălin Claudiu Bejan
le-a rostit la adresa Asociaţiei Serviciul Umanitar pentru
Penitenciare, sunt aplicabile, dincolo de acest eveni‑
ment, la întreaga echipă a voluntarilor din ţară, voluntari
care în fiecare sâmbătă aleg să ofere timp, dragoste şi
Cuvânt persoanelor private de libertate din Romania.

Adalbert GHEJAN

Adventiştii contribuie la încheierea unui
acord între liderii religioşi din estul Ucrainei
S-ar putea ca politicienii ruşi şi ucraineni să fie încă în
dezacord din cauza conflictului din estul Ucrainei, dar
liderii religioşi din cele două ţări au ajuns la un acord
extraordinar în cadrul conferinţei din Oslo, moderată
de Tor Tjeransen, un adventist norvegian.

Victor Alekseyenko, Preşedintele Uniunii
Ucrainene,
a
făcut
parte
din
delegaţia
ucraineană, iar Vassily Nichik, directorul departamen‑
tului pentru Relaţii Oficiale şi Libertate Religioasă din
cadrul Uniunii Rusia de Vest, a reprezentat Biserica
Adventistă în delegaţia rusă, a spus el.
Participanţii la conferinţă au vorbit despre încăl‑
cări grave ale drepturilor omului.
Liderii religioşi prezenţi la conferinţă au con‑
damnat, de asemenea, „violenţele comise împotriva
clerului şi a laicilor, a clădirilor religioase şi a caselor
de rugăciune ale tuturor denominaţiunilor.”

Adventist Review

Liderii religioşi, reuniţi în cadrul unei conferinţe
găzduite de Societatea Biblică Norvegiană şi finan‑
ţată de Ministerul Norvegian de Externe, au aprobat
un comunicat de o pagină care susţine eforturile pe
lângă Moscova, Kiev şi comunitatea internaţională,
pentru a restabili pacea în Ucraina şi care face apel
„către toţi participanţii la conflict pentru a nu permite,
în nicio circumstanţă, acţiuni care ar duce la umilirea
demnităţii umane, folosirea torturii, a răpirii (inclusiv
pentru răscumpărare) şi a jafului.”
Liderii reuniţi în Oslo în perioada 9-11 septembrie
au reprezentat religiile: ortodoxă, romano-catolică,
penticostală, adventistă, baptistă, metodistă, iudaică
şi islamică.
„Liderii adventişti au jucat un rol important în
cadrul dialogului interreligios”, a spus Tor Tjeransen,
care a fost moderatorul conferinţei, la cererea
Societăţii Biblice Norvegiene şi care este directorul
departamentului pentru Relaţii Oficiale şi Libertate
Religioasă din cadrul Uniunii Norvegiene a Bisericii
Adventiste.

Primul congres internaţional al femeilor
organizat de Diviziunea Inter-Europa
„Vă mulţumesc pentru că ne-aţi readus vara!” au fost
cuvintele de bun venit ale Dr. Joachim Bläse, Primar
şi Şef al Departamentului pentru Educaţie, Sport şi
Probleme Sociale al oraşului Schwäbisch Gmünd,
adresate participantelor la primul congres interna‑
ţional al femeilor organizat de Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea din Europa Centrală şi de Sud
(Diviziunea Inter-Europa, EUD), vineri, 5 septembrie.

„Bărbaţii şi femeile au nevoie unii de alţii”, a adă‑
ugat organizatoarea congresului Denise Hochstrasser
(Krattigen, Elveţia), după care i-a salutat pe cei 40 de
soţi şi asistenţi, prezenţi şi ei la întâlnire.
Preşedintele Diviziunii Inter-Europa, pastorul
Bruno Vertallier, le-a mulţumit femeilor pentru că
aduc culoare în biserică, şi le-a încurajat să fie lumină
în lume.
Heather-Dawn Small, Directoarea Departa
mentului Misiunea Femeii a Bisericii Adventiste
mondiale, i-a încurajat pe ascultători, printr-un
discurs foarte personal şi dinamic, amintindu-le că,
având harul lui Dumnezeu în vieţile lor, pot avea
impact şi pot aduce schimbări importante în familiile
şi în relaţiile lor de prietenie.
Pe lângă serviciul divin din Sabat şi cele 17 semi‑
nare pe diferite teme, congresul ce a avut loc în
perioada 5-8 septembrie, a inclus un concert caritabil
pentru a susţine victimele mutilării genitale din Kenya.

Eli Diez / CD EUDNews
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STUDIU: Religia nu îi face pe
oameni să se comporte mai bine,
ci să se simtă mai vinovaţi
Mediafax, 18 septembrie

Religia nu îi determină pe oameni să adopte
un comportament mai bun, ci îi face să
resimtă într-un mod mult mai acut senti‑
mentul de vină, afirmă autorii unui studiu
realizat recent în Statele Unite, publicat în
revista Science.
Autorii studiului nu au descoperit “nicio
diferenţă semnificativă” în ceea ce priveşte
numărul şi calitatea morală sau imorală a
comportamentelor şi a faptelor întreprinse
de participanţii religioşi şi atei.
Cercetătorii americani au găsit o sin‑
gură diferenţă: persoanele religioase au
reacţionat cu mai multă mândrie şi gratitu‑
dine faţă de faptele lor morale, dar şi cu mai
multă vină, ruşine şi dezgust faţă de faptele
lor imorale.

Preşedintele CNCD: Promovarea drepturilor
omului şi nediscriminarea, absente din
discursurile candidaţilor
Agerpres, 28 septembrie

Promovarea drepturilor omului şi elemente care ţin de
nediscriminare, respectiv de abordarea grupurilor vulnera‑
bile sunt absente din discursurile candidaţilor la alegerile
prezidenţiale din noiembrie, a declarat pentru AGERPRES
preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba.
El a mai precizat că, în ultimele luni, se observă o creştere
a discursului de ură din spaţiul public.

Medic: La fiecare 30 de minute, un român
face infarct. Cauze: obezitatea, fumatul,
sedentarismul
Mediafax, 23 septembrie

La fiecare nouă minute, un român este diagnosticat cu
sindrom coronarian acut, principala cauză de mortalitate car‑
diovasculară din ţară, iar la fiecare 30 de minute o persoană
face infarct miocardic, printre factorii favorizanţi fiind obezi‑
tatea, fumatul şi sedentarismul.
Preşedintele Fundaţiei Române a Inimii a subliniat, şi cu
acest prilej, carenţele modului de viaţă urban: alimentaţia de
proastă calitate, plină de calorii, lipsa de mişcare, poluarea şi
fumatul.
“Porţiile (de mâncare - n.r.) au crescut în ultimii 50 de
ani, ajungând de zece ori mai multe calorii pe porţie. Ce este
de făcut? Să mâncăm mai sănătos, să facem zilnic mişcare,
să nu fumăm. Asta este prevenţie. Altfel, vom avea tot mai
multe persoane în vârstă de doar 35 de ani care fac infarct”, a
adăugat prof. dr. Gaiţă.
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STUDIU: Unul din cinci adolescenţi români
care au între 15 şi 18 ani nu merge la şcoală
Mediafax, 10 septembrie

Unu din cinci adolescenţi români, mai precis 19 la sută dintre
cei cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, nu merge la şcoală,
ponderea acestora fiind foarte mare pentru România, dar şi
pentru Uniunea Europeană, rezultă dintr-un studiu prezentat
miercuri de UNICEF.
Rata abandonului în funcţie de mediul de rezidenţă şi
de gen indică faptul că riscul cel mai înalt de excluziune prin
abandon este asociat băieţilor din mediul rural.

STUDIU: Zahărul este mai periculos decât
sarea în ceea ce priveşte riscul de boli
cardiovasculare
Mediafax, 15 septembrie

Zahărul este mult mai periculos decât sarea în ceea ce
priveşte riscul de boli cardiovasculare, potrivit unui studiu
al cercetătorilor americani, care susţin că nivelul ridicat al
acestuia în sânge afectează o zonă a creierului ce determină
creşterea pulsului şi a tensiunii arteriale.
Agenţia britanică responsabilă cu controlul obezităţii
recomandă, potrivit unui anunţ făcut în iunie, ca femeile să
consume maximum şase linguriţe de zahăr, iar bărbaţii şapteopt linguriţe, zilnic.

OMS: Raport îngrijorător privind rata
sinuciderilor la nivel mondial. La fiecare 40
de secunde, o persoană îşi pune capăt zilelor
Adevărul, 5 septembrie

Salvator
de vieţi
la 17 ani
Pentru Răzvan, 4 septembrie era o zi obişnuită, una
din ultimele zile de vacanţă, pe care o petrecea
alături de un prieten la Constanţa. Un accident grav
de maşină avea să-l aducă însă în atenţia constăn‑
ţenilor şi a întregii ţări ca pe un erou.
Aflat în apropie https://www.facebook.com/
groups/536567873036927/# rea unui mall din
Constanţa, Răzvan a auzit o bubuitură puternică. A
fugit, la fel ca alţi trecători, să vadă ce se întâmplase.
Un şofer intrase în stop cardio-respirator la volan,
iar autoturismul asupra căruia pierduse controlul a
lovit şase oameni pe trecerea de pietoni.
Scena era una groaznică, aşa cum au declarat
mai apoi şi medicii de pe ambulanţă. Unul dintre cei
loviţi era în stare foarte gravă, cu craniul zdrobit, şi
nu mai putea fi salvat, iar ceilalţi cinci pietoni erau
răniţi. Răzvan, în vârstă de doar 17 ani, nu a aştep‑
tat pasiv venirea ambulanţei. Pentru că lucrase ca
voluntar SMURD, ştia ce trebuie făcut în astfel de
situaţii şi a intervenit imediat pentru a-l salva pe
şoferul maşinii.
Cu ajutorul altor oameni l-a scos din maşină şi
a început să-i facă masaj cardiac. Un tânăr care ştia
de asemenea tehnici de prim-ajutor l-a ajutat pe
Răzvan. Medicii care au sosit la locul accidentului
au spus că gestul tinerilor a făcut diferenţa dintre
viaţă şi moarte în cazul şoferului. Şi după sosirea
echipei medicale Răzvan a rămas pentru a oferi
informaţii despre starea rănitului şi pentru a ajuta.
Bărbatul pe care l-a îngrijit este acum în stare sta‑
bilă la Spitalul Universitar din Bucureşti.

Impresionţi de curajul tânărului şi de gestul său,
mai mulţi oameni au ţinut să-l felicite pe Răzvan.
Primii au fost medicii din Constanţa, care au fost
plăcut surprinşi de pregătirea lui şi care i-au spus
că după terminarea Facultăţii de Medicină, pe care
intenţionează să o urmeze, îl aşteaptă în echipa lor.
Secretarul de Stat în MAI şi coordonatorul
SMURD, Raed Arafat, l-a felicitat şi el pe Răzvan,
şi a admirat potenţialul care se găseşte în mulţi alţi
tineri ca el.
„El era în timpul liber, a fost în vacanţă la mare
şi s-a întâmplat şi a intervenit fără să fie în cadrul
echipei în care activează. Aceşti copii nu aşteaptă
nici plată financiară, nici altceva. Vin pentru că
iubesc ceea ce fac şi doresc să facă diferenţa.”
Cotidianul Ziua de Constanţa a pornit o
campanie de strângere de voturi pentru a-i oferi
distincţia de cetăţean de onoare al oraşului lor.
„Nu pot să spun că îmi face plăcere toată
această atenţie”, a spus cu modestie Răzvan.
Parcursul lui este unul de care ar putea să fie
mândru, datorită mai multor situaţii în care a dat
dovadă de implicare. A fost preşedinte al Consiliului
Judeţean al Elevilor din Târgu Mureş şi este volun‑
tar SMURD de un an. Acum, Răzvan Azamfirei este
elev în clasa a XII-a la Liceul Adventist „Omega”
din Târgu-Mureş şi se pregăteşte pentru admiterea
la Facultatea de Medicină. Speranţa celor care i-au
admirat gestul e că Răzvan va decide să rămână în
România şi să-şi pună aici în valoare pregătirea.

Preluare de pe www.semneletimpului.ro
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Să-i cunoaştem pe pastorii pensionari…
”Nimeni să nu-i înjosească pe aceia care au fost aleşi de Dumnezeu, care au luptat plini de curaj în bătăli‑
ile Domnului, care au avut inima, sufletul şi viaţa împletite cu lucrarea lui Dumnezeu... şi care sunt părtaşi
ai mântuirii celei mari obţinute pentru noi de Mântuitorul, care a fost purtătorul păcatului şi care ne iartă
păcatele”. (E.G.White – Solii Alese, vol. 3, pag.288)

TRIF TEODOR
· S-a născut la 9 august 1954, în localitatea Şepreuş, jud.
Arad, într-o familie adventistă, fiind a cincea generaţie de
adventişti, străbunicul său, botezat înainte de anul 1900,
este printre primii adventişti din zonă.
· A urmat şcoala generală în localitate, iar apoi şcoala profe‑
sională la Gherla, mai târziu liceul la Ineu. În 4 septembrie
1971, la 17 ani, a fost botezat în Biserica Adventistă din
Şepreuş.
· La 26 februarie 1974 este încorporat în armată. După elibe‑
rare a slujit în biserica în care a crescut ca diriginte de tineret,
apoi ca prezbiter timp de zece ani. Şi-a respectat părinţii
naturali şi spirituali. Împreună cu fratele Dudaş Matei, care
a contribuit mult la formarea sa în plan spiritual, a făcut
vizite misionare în localităţi fără prezenţă adventistă, cum ar
fi Ţipar şi Vârfurile, din jud. Arad. După 1989, când s-au des‑
chis porţile spre libertate, a prezentat Evanghelia în câteva
localităţi din jur, în ocazii de evanghelizare publică, precum
şi în seminarii de Apocalipsa în grupe. Lucrarea aceasta o
făcea cu multă plăcere având satisfacţii deosebite.
· În anul 1994 a fost chemat să lucreze în Conferinţa
Banat ca lucrător biblic în districtul pastoral Socodor,
cu bisericile locale: Socodor, Mişca, Pilu. În aceste loca‑
lităţi precum şi în împrejurimi a avut evanghelizări publice
şi botezuri în fiecare an. În anul 2001 a fost mutat în
districtul Ineu, cu bisericile locale: Ineu A, Ineu B, Şicula,
Cermei şi grupa Craiva.
· În anul 1995 a intrat la Înstitutul Teologic Adventist din
Bucureşti, şi-a luat licenţa în anul 2000, iar în anul 2001
a fost hirotonit ca pastor, la Arad ”Salem”. În cele două
districte a contribuit la construirea şi pregătirea pentru inau‑
gurare a bisericilor adventiste din: Pilu, Ineu, Şicula şi Craiva.
· A fost greu încercat prin pierderea soţiei, Marioara, şi mai
tarziu a copilului, Cristi, dar cu putere de la Domnul şi cu
încredere nezguduită în El, a depăşit încercările.
· Este căsătorit cu Atena-Anca Trif şi împreună îl au, de la
Dumnezeu, pe copilul lor drag, Beniamin.
· Din motive de sănătate la sfârşitul anului 2005 a fost
nevoit să se retragă la pensie de boală. Starea sănătăţii
s-a mai ameliorat acum şi ori unde este invitat Îl mărturi‑
seşte pe Mântuitorul său iubit. Crede, vesteşte şi aşteaptă
fericita speranţă a revenirii şi întâlnirii cu Isus şi cu cei dragi.
pagină pregătită de Pavel Memete, secretar Asociaţia Pastorală
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Buruieni crescute la umbra Bisericii

Casa Domnului
Materialul de faţă încheie seria de mesaje din partea servei Domnului pe tema atitudinii în Casa lui Dumnezeu, asa cum apar ele în
Mărturii pentru Comunitate volumul 5.
”Minţile delicate şi sensibile ale tinerilor îşi formează aprecierea cu privire la lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu, după felul în care
părinţii tratează această problemă. Mulţi capi de familie fac din serviciul divin un subiect de critică atunci când ajung acasă,fiind
de acord cu câteva lucruri şi condamnând altele. În felul acesta, solia lui Dumnezeu adresată oamenilor este criticată, pusă sub
semnul întrebării şi făcută subiect de neseriozitate. Ce impresie se face astfel asupra tinerilor prin aceste comentarii uşuratice şi
nerespectuoase, numai cărţile cerului pot să descopere acest lucru. Copiii văd şi înţeleg aceste lucruri cu mult mai repede decât
sunt părinţii capabili să gândească. Simţurile lor morale primesc o predispoziţie greşită,pe care timpul nu o va putea niciodată
schimba pe deplin. Părinţii se lamentează din cauza împietririi inimii copiilor lor şi a greutăţii în trezirea sensibilităţii morale
pentru a răspunde cerinţelor lui Dumnezeu. Dar în cărţile din ceruri se înregistrează şi se poate urmări fără greş adevărata cauză
a acestei situaţii. Părinţii nu erau convertiţi. Ei nu erau în armonie cu cerul sau cu lucrarea cerului. Ideile lor mici, obişnuite, cu
privire la sfinţenia slujirii şi a sanctuarului lui Dumnezeu au fost ţesute în educaţia copiilor lor. Este o problemă dacă cineva,
care de ani de zile a fost sub această influenţă vătămătoare în educaţia din cămin, va avea vreodată un respect sensibil şi înalt
cu privire la slujitorii lui Dumnezeu şi la instrumentele pe care El le-a stabilit pentru salvarea sufletelor. Despre aceste lucruri
trebuie să se vorbească cu respect, cu un limbaj corect şi cu o deosebită sensibilitate, pentru ca să poţi arăta tuturor acelora cu
care te asociezi că primeşti solia slujitorilor lui Dumnezeu ca un mesaj personal pentru tine, de la Dumnezeu.
Părinţi, aveţi grijă ce fel de exemplu şi ce idei le transmiteţi copiilor voştri. Mintea lor este elastică şi impresiile se formează
foarte repede, uşor. Cu privire la serviciile de la sanctuar, dacă vorbitorul are o lipsă, un defect, temeţi-vă să-l faceţi cunoscut.
Vorbiţi numai de lucrarea bună pe care o face, de ideile bune pe care le prezintă şi pe care voi trebuie să le ascultaţi ca venind
prin instrumentul folosit de Dumnezeu. Se poate vedea foarte repede de ce copiii sunt aşa de puţin impresionaţi de prezentarea
Cuvântului şi de ce au un aşa de puţin respect pentru Casa lui Dumnezeu. Educaţia lor a fost deficitară din acest punct de
vedere. Părinţii lor au nevoie de o comuniune zilnică cu Dumnezeu. Propriile lor idei trebuie să fie purificate şi înnobilate; buzele
lor au nevoie să fie atinse cu un cărbune de pe altar; apoi obiceiurile lor de acasă vor face o impresie bună asupra minţii şi carac‑
terului copiilor lor. Standardul religios va fi atunci foarte mult înălţat. Astfel de părinţi vor face o mare lucrare pentru Dumnezeu.
Ei vor avea mai puţin din ceea ce este lumesc, mai puţină senzualitate şi mai multă eleganţă şi credincioşie în cămin. Viaţa lor va
fi învestită cu o solemnitate la care ei nici n-au gândit. Serviciul divin şi de închinare şi adorare la adresa lui Dumnezeu nu va fi
tratat ca fiind obişnuit.
Mă întristez adesea şi sufăr când intru în casa unde este adorat Dumnezeu şi văd îmbrăcămintea dezordonată, atât a
bărbaţilor,cât şi a femeilor. Dacă inima şi caracterul erau arătate prin înfăţişarea exterioară, atunci cu certitudine că nimic nu
putea fi ceresc la ei. Ei nu au o adevărată idee cu privire la ordine, curăţenie şi un comportament plăcut, pe care Dumnezeu
le cere de la toţi cei care vin în prezenţa Lui ca să I se închine. Ce impresie fac aceste lucruri asupra necredincioşilor şi asupra
tinerilor, care sunt atât de ageri în a judeca şi a trage propriile lor concluzii?
În mintea multora nu sunt mai multe gânduri sacre legate de Casa lui Dumnezeu, decât de locurile cele mai obişnuite.
Unii vor intra în Casa de rugăciune cu pălăria pe cap şi în haine pătate, murdare. Aceştia nu-şi dau seama că urmează să se
întâlnească cu Dumnezeu şi cu îngerii Săi cei sfinţi. Ar trebui să aibă loc o schimbare radicală în această problemă,în toate
comunităţile noastre. Chiar şi pastorii au nevoie ca ideile lor să fie mai înalte, să aibă o sensibilitate mai mare faţă de acest
lucru. Aceasta este o latură a lucrării care a fost, din nefericire, neglijată. Datorită lipsei de respect în atitudine, îmbrăcăminte
şi comportament, cum şi a lipsei unui cadru mintal adecvat închinării, adesea, Dumnezeu Şi-a întors faţa de la aceia care s-au
adunat să I se închine.
Toţi trebuie să fie învăţaţi să aibă îmbrăcămintea simplă, de bun gust, curată şi în ordine, dar să nu poarte acele podoabe exte‑
rioare care sunt cu totul nepotrivite în Sanctuar. Nu trebuie să aibă loc nici o etalare a podoabelor şi îmbrăcămintei; căci aceasta
încurajează lipsa de respect. Atenţia oamenilor este adesea atrasă la articolul acela sau acesta fin de îmbrăcăminte şi astfel îşi fac
loc gânduri care n-ar trebui să aibă vreun loc în inimile celor ce vin să se închine. Dumnezeu trebuie să fie subiectul meditaţiei
şi obiectul adorării; căci tot ceea ce atrage mintea de la solemnitatea serviciului divin este o ofensă pentru El. Parada de funde,
panglici, dantele şi pene, ornamente sau podoabe de aur şi argint este o specie de idolatrie şi este cu totul nepotrivită pentru ser‑
viciul divin al lui Dumnezeu, ocazie în care ochii fiecărui închinător trebuie să fie numai la slava Sa. Toate problemele în legătură
cu îmbrăcămintea ar trebui să fie tratate cu stricteţe, urmând îndeaproape rânduiala biblică. Moda a fost zeiţa care a dominat
lumea de afară şi adesea se strecoară singură în biserică. Aceasta trebuie să facă din Cuvântul lui Dumnezeu standardul pe care
trebuie să-l urmeze şi părinţii trebuie să se gândească în mod inteligent la acest subiect. Când ei îşi văd copiii înclinaţi să urmeze
moda lumii, ar trebui, asemenea lui Avraam, să poruncească în mod categoric casei lor după ei. În loc să-i uniţi cu lumea, legaţi-i de
Dumnezeu. Nimic să nu deformeze Sanctuarul lui Dumnezeu prin îmbrăcămintea sau prin podoaba îmbrăcămintei lor. Dumnezeu
şi îngerii sunt acolo. Sfântul lui Israel a vorbit prin apostolul Său: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletirea
părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh
blând şi liniştit,care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” Când o comunitate nou înfiinţată a rămas neinstruită cu privire la
aceste probleme, pastorul şi-a neglijat datoria şi va trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru impresiile pe care el le-a
îngăduit să predomine. Dacă nu se vor imprima în mintea oamenilor idei corecte cu privire la adevărata închinare şi adevăratul
respect, atunci va avea loc o tendinţă crescândă de a aşeza ceea ce este sacru şi veşnic la acelaşi nivel cu lucrurile obişnuite şi cei
ce mărturisesc adevărul vor fi o ofensă la adresa lui Dumnezeu şi o dezonoare pentru Dumnezeu. Ei nu vor putea niciodată, cu
ideile lor necultivate, să aprecieze un cer curat şi sfânt şi să fie pregătiţi să se alăture închinătorilor din curţile cereşti, unde totul este
curăţie şi desăvârşire şi unde fiecare fiinţă are un desăvârşit respect pentru Dumnezeu şi sfinţenia Lui.”
Dumnezeu să ne ajute să armonizăm atitudinea din Casa Domnului cu sfaturile primite în aceste luni iar închinarea să fie
din orice perspectivă numai pentru Împăratul.

Mihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat
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Femeile în misiune
Congresul Intereuropean ,,Femeile în acţi‑
une” a avut loc în perioada 5-8 septembrie
2014 la Schwabisch-Gmund, Germania.
Delegaţia Uniunii Române a fost formată
din 60 de femei, iar din Conferinţa Banat
au fost prezente şase femei: Soponariu
Camelia, Buneci Aurica, Rus Elisabeta,
Tolan Viorica, Engelhardt Doina şi Tăutan
Maria.
Programul a fost alcătuit din seminarii,
plenuri, rapoarte, şi alte acţiuni (miting
împotriva violenţei - abuzului ,,Enditnow”).
Fiecare ţară a avut un stand reprezen‑
tativ cu exponate specifice. Seara culturală
a prilejuit parada portului naţional şi pre‑
zentarea unor tradiţii culturale. Delegaţia
română a prezentat pe fondul muzical al
Baladei lui Ciprian Porumbescu imagini
cu tradiţii, peisaje pitoreşti, monumente
din România. Femeile au fost îmbrăcate
în portul popular specific zonelor fiecărei
conferinţe din Uniunea Română.
Prezentările au fost motivatoare şi
ne-au determinat să ne angajăm din nou
pentru a sluji femeilor de orice vârstă,
cultură sau credinţă, să manifestăm
compasiune faţă de persoanele singure,
îndurerate şi disperate astfel încât prin
relaţii de prietenie autentică să primească
dragoste, speranţă şi acceptare. În final
ne-am angajat să mergem înainte ,,con‑
strânse” de dragostea lui Isus, umplute
de Duhul Sfânt, pentru a îndeplini marea
trimitere.
Câteva impresii de la congres:
,,Participarea la congres a reprezentat
ocazia extraordinară de a fi împreună cu circa
1000 de femei din diviziunea InterEuropeană.
Mi-a plăcut ideea: „Fă o Casă a Speranţei şi a
Vindecării din casa ta sau din apartamentul
tău. Dacă Îl avem pe Mântuitorul nostru ca
Model vom acţiona cum ne inspiră şi atunci
lumea se va schimba.” (Buneci Aurica)
„Trebuie să recunosc că am plecat cu o
anumită doză de pesimism dar m-am întors
foarte plăcut impresionată, încărcată pozitiv
şi cu mult optimism, gata de noi proiecte,
motivată fiind atât de atmosfera creată la
congres, de rapoartele si seminariile care au
fost prezentate cât şi de experienţele pe care
le-am împărtăşit cu surorile din uniunea
noastră în timpul călătoriei” (Rus Elisabeta)

Camelia Soponariu,
director Misiunea Femeii, Conferinta Banat

