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Iov și prietenii lui
Nu am crezut niciodată (și nici nu mi-am dorit) că
mă voi întâlni în viață cu o experiență asemănătoare
cu cea a lui Iov. Dar iată că de câteva săptămâni
experiența prin care trece colegul nostru și pastorul
multora dintre dumneavoastră, fratele Marcel
Asanache, împreună cu familia dumnealui, mi s-a
părut destul de aproape de încercarea acelui erou al
credinței.
În afară de durerea pe care o simțim prin
simpatie sau empatie, ceea ce am putut face a
fost ca fiecare în felul nostru să fim aproape de ei,
înconjurându-i printr-un uriaș cerc de rugăciune și
împreună-simțire. Poate cel mai mare avantaj în a face
parte din această biserică este acesta: că în momen‑
tele grele poți experimenta susținerea a atât de mulți
oameni, că nu trebuie să treci singur (cum a făcut Iov)
prin Valea umbrei morții...

Erik Csergezán, pastor

Să ne rugăm pentru:
DIVIZIUNEA
EURO‑AFRICA

Perioada

CONFERINŢA BANAT

UNIUNEA ROMÂNĂ

8-14
noiembrie

Beliu: Beliu, Botfei, Urviş, Hăşmaş

Asociaţia studenţească
AMiCUS

Editura Advent-Verlag,
Krattigen (UE)

15-21
noiembrie

Arad III - Arad III ”Salem”

TV Speranţa

Uniunea Bulgară (UB)

22-28
noiembrie

Oradea A: Oradea A-Maranatha”, Diosig I.
Grupa: Sânnicolau de Munte, Săcuieni

Misiunea dep. Spiritul profetic

Editura Bulgară (UB)

Săptămâna de rugăciune

Conferinţa Bavaria (UGS)

29-nov-5 dec Oradea B: Oradea B- „Eden”, Fughiu, Diosig II
6-12
decembrie

Salonta: Salonta, Tinca, Biharia, Batăr
Grupa: Bicaci, Mihai Bravu

Școala Româno-Americană
Omega

Conferinţa Germană (UE)

13-19
decembrie

Marghita: Marghita, Suplacu de Barcău,
Ciutelec, Galoşpetreu; Grupa: Valea lui Mihai

Misiunea dep. Comunicare

Conferinţa Saxonia
Inferioară (UGN)

Evenimente în Conferinţa Banat
NOIEMBRIE

9 Festivalul copiilor (licurici şi exploratori)
28-30 Congres naţional AMiCUS

DECEMBRIE

28 nov. - 6 dec. Săptămâna de rugăciune
25 Dar pentru Centru de tineret de la Nadăş

Puls Meet 2015

In perioada 4-8 Februarie 2015, Diviziunea Inter-Europeană organizează o întâlnire
special pregătită pentru liderii de tineret (diriginţi de tineret sau ajutoare ale acestora,
instructori de licurici, exploratori sau companioni, lideri Amicus, pastori, prezbiteri, etc.).
Această Convenţie va avea loc în Germania, la Schwabisch Gmund (în zona oraşului
Stuttgart). Costurile de participare sunt de 100 Euro/ persoană (cazarea, masa si cursurile),
la care se adaugă preţul drumului. În cazul în care vor fi suficienţi participanţi, vom organiza
deplasarea până acolo cu un mijloc de transport potrivit numărului celor înscrişi. Data până
la care puteţi să vă înscrieţi este 30 Noiembrie 2014.
Înscrierea se va face prin pastorii de tineret. Plata poate fi facuta la aceştia sau direct
la casieria Conferinţei. Pentru orice întrebări suplimentare, nu ezitaţi să mă contactaţi:
Claudiu Gasman, 0756-078390, claudiugasman@adventist.ro

Vizite pastorale pe
luna octombrie 2014
Mihai Maur: Macea,
Beliu, Botfei, Păuliş, Timişoara
I ‘’Maranatha’’, Ghioroc, Urviş,
Hăşmaş.
Pavel Memete: Beiuș,
Șomoșcheș, Simeria (Întâlnire
”Valdenzi pentru un an”),
Tg.Mureș (Convenția ASI),
Obreja, Zăvoi, Oțelul Roșu,
Caransebeș, Deta.
Liviu Roman: Oradea
A, Şofronea, Macea, Arad I
‚’Betel, Curtici, Ineu, Şepreuş,
Timişoara II ’’Betania’’,
Timişoara I ‚’’Maranatha’’,
Gătaia.
Narcis Ardelean:
Săvârşin, (Convenţie lideri
licurici şi exploratori), Apateu,
Timişoara I ‘’Maranatha’’, Arad
III ’’Salem’’.

Tabără de iarnă pentru Companioni

Departamentul de Tineret al Conferinţei Banat organizează în perioada 23-28 Decembrie 2014 la Moeciu o tabără specială
pentru Companioni (14-21 ani). Vor fi impreună cu noi Companionii din Conferinţa Muntenia.
Tabăra costă 350 de lei şi include: 5 nopţi de cazare, 3 mese pe zi timp de 4 zile, transportul şi anumite materiale necesare
acestei tabere. Data limită pentru înscriere este 25 Noiembrie 2014. Sunt consideraţi înscrişi cei care achită până la această dată
suma de 200 lei. Banii aceştia nu se returnează în cazul în care se renunţă la tabără.
Înscrierile se fac la următoarele persoane: Claudiu Gasman – 0756-9078390; Denis Ilisie – 0751-255484; Camelia Andra –
0766-348279; Petrica Indricau – 0721-139811. Aşteptăm înscrierile voastre!

Biserica AdventistĂ de Ziua a �aptea ‑ ConferinŢa Banat

str. Stefan cel Mare nr. 3, Arad, 310237; tel. 0257 27 82 40; 0740 11 61 91
email: banat@adventist.ro; www.adventistbanat.ro
Director Dep. Comunicare: Erik Csergezan ‑ erik.csergezan@adventist.ro
Tehnoredactare: Lucian Stana
Tipărit la: CARMEL PRINT & DESIGN ‑ tel: 0257 25 06 70; 0724 56 79 13, email: carmelprint@gmail.com
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Gânduri despre liberul arbitru
Libertatea de a alege este cel mai valoros dar oferit de Dumnezeu oamenilor la creaţiune. Este cea mai importantă
caracteristică a afirmaţiei “după chipul şi asemănarea Noastră”. Pentru Dumnezeu libertatea noastră a fost mai
importantă decât propria viaţă. Era dispus să se jertfească pentru a salva omul în cazul folosirii greşite a libertăţii, decât
să constrângă omul să facă chiar şi binele! De ce? Pentru că Dumnezeu vrea dragoste! Iar dragostea funcţionează doar
în mediul libertăţii. Fără libertate nu există dragoste ci numai interes sau frică.
Recent au apărut studii care încearcă să demonstreze că
liberul arbitru ar fi doar o iluzie, fiind zgomotul de fond al
activităţii electrice haotice al creierului. De fapt, nu este nimic
nou în acestă încercare de a eradica libertatea omului. Singura
noutate este că, de acestă dată, se aduc aşa zise dovezi şti‑
inţifice. Dar de-a lungul istoriei creştine bisericile au încercat
acelaşi lucru ori de câte ori au încercat să-şi consolideze
autoritatea cu ajutorul puterii statale sau să ofere presiuni
ecleziastice asupra nesupuşilor.(Împăratul Constantin, Anglia
lui Cromwell, Geneva lui Calvin).
Libertatea de a alege este cel mai valoros dar oferit de
Dumnezeu oamenilor la creaţiune. Este cea mai impor‑
tantă caracteristică a afirmaţiei “după chipul şi asemănarea
Noastră”. Pentru Dumnezeu libertatea noastră a fost mai
importantă decât propria viaţă. Era dispus să se jertfească
pentru a salva omul în cazul folosirii greşite a libertăţii, decât
să constrângă omul să facă chiar şi binele! De ce? Pentru că
Dumnezeu vrea dragoste! Iar dragostea funcţionează doar
în mediul libertăţii. Fără libertate nu există dragoste ci numai
interes sau frică.
Este de-a dreptul şocant ce face Dumnezeu cu omul
după crearea sa. După ce omul are ocazia să-L cunoască per‑
sonal, Dumnezeu îi oferă posibilitatea să audă şi o altă părere
despre El, iar apoi să analizeze informaţiile şi să decidă liber.
Poate şi mai şocant este faptul că Dumnezeu nici măcar după
moartea lui Hristos nu ne obligă să acceptăm noua şansă ofe‑
rită la un preţ exorbitant.
După o investiţie de proporţii în Israel(salvarea din robie,
călăuzirea prin pustie, ocuparea Canaanului) Dumnezeu
oferă posibilitatea alegerii-adică a refuzului! Iosua 24,15.”Şi
dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui
vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri
dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară
locuiţi.”
Îi sunt profund îndatorat lui Dostoevsky pentru înţe‑
legerea modului în care religia (bisericile) poate atenta la
libertatea garantată de Dumnezeu la creaţiune. În romanul
Fraţii Karamazov (capodopera literaturii universale şi poate
cel mai valoros roman scris vreodată, care trebuie citit de
orice tânăr) există un capitol (singurul care poate fi citit
independent, fără a citi întregul roman) intitulat Marele inchi‑
zitor. Marele Inchizitor este un poem scris de agnosticul Ivan
Karamazov, care redă o scenă care se desfăşoară în sec. XVI,
în oraşul Sevillia, Spania în perioada inchiziţiei. Isus revine pe
pământ in momentul cel mai intens al inchiziţiei spaniole.
Apare în faţa catedralei din Sevillia, iar mulţimea Îl recunoaşte
imediat. Redă vederea unui orb şi învie o fetiţă. Între timp
apare inchizitorul bătrân care a ars pe rug în acea zi 100 de
eretici şi urma să ardă alţi 100 ziua următoare. Îl recunoaşte şi
ordonă imediat prinderea şi întemniţarea lui Isus, cu promisi‑
unea că ziua următoare va fi ars pe rug.
Inchizitorul Îl viziteză pe Isus, iniţiază un dialog, şi pentru
că acesta refuză să răspundă, totul se reduce la un monolog.

Inchizitorul face aluzie la ispitirea lui Isus din pustie şi Îi spune
că a greşit atunci când a refuzat ofertele primite - minunea,
taina şi autoritatea. Dacă le accepta, acestea Îi garantau suc‑
cesul. Trebuia să facă minuni pentru a-şi asigura faima printre
oameni, iar prin acceptarea autorităţii îşi asigura respect şi
ascultare universală. Isus a greşit prin faptul că a oferit prea
multă libertate oamenilor, făcând astfel prea uşor refuzul.
Biserica, spune inchizitorul, a recunoscut această eroare şi
a corectat-o, profitând de avantajul minunilor, a tainei şi a
puterii. De aceea prezenţa lui Isus reprezintă o piedică în
calea propăşirii bisericii, urmând să fie executat din nou.
Biserica creştină rareori urmează exemplul lui Isus privind
libertatea de alegere, deşi pe parcursul activităţii Sale Hristos
de nenumărate ori a demonstrat că El garantează omului
libertatea primită la creaţiune. Isus, Creatorul universului,
plânge neputiincios pentru soarta Ierusalimului. Libertatea
oamenilor este bariera peste care nu poate trece.
“Ierusalime , Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi
cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng
pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!”
Mat.23,37.
Atunci când samaritenii au refuzat să ofere adăpost lui
Isus şi ucenicilor, la dorinţa ucenicilor de a coborî foc din cer,
Isus răspunde ”Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi”
Puterea poate coercita, obliga la ascultare, însă doar dra‑
gostea duce la dragoste. Singurul mijloc folosit de Dumnezeu
este puterea care emană din dragostea manifestată la
Golgota. Isus a spus:”Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ ,
voi atrage la Mine pe toţi oamenii”. Pentru a nu lăsa loc de
interpretare Ioan adaugă: "Vorbind astfel arăta cu ce moarte
avea să moară” .
Marele Inchizitor a avut dreptate. Isus a făcut prea uşoară
refuzarea Sa. Nu ne copleşeşte cu dovezi incontestabile. Ai
posibilitatea să te îndoieşti. Nu există dovezi incontestabile cu
privire la creaţiune, nici la originea divină a Bibliei. Rolul cre‑
dinţei nu este exclus “Prin credinţă pricepem că lumea a fost
făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a
fost făcut din lucruri care se văd.” Evrei 11, 3. Înţelegând natura
libertăţii garantate de Dumnezeu Blaise Pascal în vestitul “Le
pari” face apel la legea probabilităţii. Ce pierzi in cazul în care
crezi în Dumnezeu şi de fapt El nu există şi ce pierzi atunci
când nu crezi în existenţa Sa şi El totuşi există?
Încearcă să aplici adevărul despre libertate în relaţia ta cu
Domnul. Singurul lucru care ar trebui să stea la baza religiei
ar trebui să fie dragostea faţă de Dumnezeu ca răspuns la
dragostea Sa faţă de tine. Nu aştepta minuni pentru a asculta
şi a crede în El. (Luca 16,31) Nu aştepta dovezi care nu pot fi
contestate cu privire la existenţa, bunătatea sau dreptatea Sa,
pentru că, Dumnezeu totdeuna va permite vrăjmaşului să Îl
prezinte într-o lumină falsă. Oferă-le celor din jur aceaşi liber‑
tate pe care ţi-o garantează Dumnezeu, mai ales partenerului
de viaţă şi copiilor!

Nagy-Kasza Gyula, director Departament Grupuri Etnice
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Fiii comunităţii la Beliu

Sabatul din 18 octombrie 2014 a fost un Sabat de
suflet pentru comunitatea Beliu. Fiii comunităţii,
de aproape şi mai de departe, au ales să fie împre‑
ună pentru închinare, părtăşie şi pentru a depăna
amintiri. La eveniment au participat şi colegi
pastori care fie au crescut în această comunitate,
fie au slujit această comunitate şi anume: Ionică
Herlea, Daniel Bota, Ioan Andreescu şi Petru
Hărdălău. Pe lângă mesajele transmise de colegii
pastori prezenţi, fiii comunităţii şi-au reamintit de
oamenii şi vremurile de demult, privind la pozele
îngălbenite de timp şi la clipurile video, în care au
fost surprinse momente din istoria acestei comu‑
nităţi. Au curs lacrimi, s-au prezentat mulţumiri şi
mesaje de recunoştinţă. Atmosfera de sărbătoare
a programului a fost îmbogăţită prin prezenţa
fanfarei de la Macea, dirijorul fanfarei, Stelian
Tolan, fiind şi el de o bună perioadă de timp, prin
alianţă, un fiu al comunităţii. Între serviciul divin
de dimineaţă şi de după masă, toţi cei prezenţi
au gustat din meniul divers al mesei de dragoste
pregătit de surorile din Beliu. Întâlnirea s-a înche‑
iat cu dorinţa ca acest început bun să devină un
obicei binecuvântat pentru toţi fiii comunităţii
Beliu de pretutindeni.

Florin Orodan, pastor

Sabat special la Caransebeş

Sâmbătă, 1 noiembrie, pentru biserica din
Caransebeş a fost o zi specială de mulţumire
şi recunoştinţă. Biserica a avut ocazia să mul‑
ţumească Domnului pentru binecuvântările
revărsate în anul 2014. Expoziţia de legume şi
fructe din faţa amvonului a stat ca simbol al
dragostei şi dărniciei lui Dumnezeu. Biblia des‑
chisă la Psalmul 103 ne-a spus aşa de frumos:
”Binecuvântează suflete pe Domnul şi tot ce este
în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt.
Binecuvântează suflete pe Domnul, şi nu uita
niciuna din binefacerile Lui.”
Tot în sabatul din 1 Noiembrie biserica din
Caransebeş a fost vizitată de stimată familie
Salmen din Germania. Sora Salmen Piroska,
prezbiter în Bad Aibling (Germania), a prezentat
la programul de dimineaţă o solie mişcătoare
vorbind despre a doua venire a Domnului Isus
şi pregătirea noastră în vederea acestui grandios
eveniment. Lăudăm pe Domnul pentru sabatele
speciale petrecute în frumosul locaş de închinare,
şi aşteptăm cu dor evenimentul minunat al reve‑
nirii Sale.

Szekely Francisc, prezbiter
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ASEMĂNAREA CU LUMEA
Mat.5.14 Voi sunteţi lumina lumii….

De ce este atât de greu de dus o viaţă umilă, de tăgă‑
duire de sine Deoarece pretinşii creştini nu sunt morţi faţă
de lume. Aceasta este o dezonoare pentru ei şi pentru cauza
lui Dumnezeu. Ei îşi dezmint menirea. Ei cred că nu sunt ca
lumea, însă sunt atât de apropiaţi de cei din lume în ce pri‑
veşte îmbrăcămintea, vorbirea şi faptele lor, încăt nu se poate
face nici o distincţie. Îşi împodobesc bietele trupuri muritoare,
care în orice moment pot fi atinse de degetul lui Dumnezeu şi
întinse pe patul de suferinţă. (Mărt.I,p.142)
Mulţi se îmbracă precum lumea pentru a avea influenţă.
Însă prin aceasta ei fac o greşeală tristă şi fatală. Dacă ei ar avea
o influenţă adevărată, măntuitoare, atunci să trăiască potrivit cu
mărturisirea lor de credinţă, să-şi arate credinţa faptele lor nepri‑
hănite şi să arate că este o mare deosebire între creştin şi lume.
Vorbirea , îmbrăcămintea şi faptele trebuie să fie în favoarea lui
Dumnezeu. Atunci o influenţă sfântă va fi revărsată asupra tutu‑
ror şi toţi vor avea cunoştinţă de ceea ce sunt ei. Necredincioşii
vor vedea că adevărul pe care îl mărturisim are o influenţă sfântă
şi că credinţa în venirea lui Hristos afectează caracterul omului.
Dumnezeu urăşte mândria. El este rănit şi priveşte cu
mâhnire la pretinsul Său popor care iubeste lumea, se face
părtaş la spiritul ei şi urmează moda ei. Înfăţişarea exterioară
este un indiciu al inimii. (E.G.W. M.vol.I)
Mândria şi vanitatea sunt manifestate pretutindeni.
Aceia care sunt înclinaţi să se uite în oglindă pentru a se

admira pe ei înşişi, vor avea puţină înclinaţie de a privi în legea
lui Dumnezeu, adevărata oglindă morală. Această idolatrie
a îmbrăcăminţii distruge tot ce este umil, blând şi frumos în
caracter. (Îndr. Cop.p.336)
„...femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu
ruşine şi sfială...” (1Tim.2,9-10)
Iubirea de îmbrăcăminte periclitează principiile morale
şi face din femeie opusul femeii creştine, caracterizată prin
modestie şi sfială. Hainele bătătoare la ochi şi extravagante
încurajează senzualitatea în inima acelora care le poartă şi tre‑
zesc pasiuni josnice în inima celor care le privesc. Dumnezeu
vede că îngăduirea mândriei şi a vanităţii în îmbrăcăminte
duce în mod frecvent la distrugerea caracterului.
În acest timp grăbit şi îmbâcsit de corupţie, nu sunteţi
în siguranţă decât dacă sunteţi în gardă. Virtutea şi modestia
sunt rare. Simplitatea unită cu modestia în purtare înconjoară
pe creştin cu acea atmosferă de rezervă sacră ce va fi pentru
el o protecţie împotriva a o mie de pericole.
”Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea
iubiţi, îmbrăcaţi- vă cu o inimâ plină de îndurare, cu bunătate,
cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.” Col.3,12
„…proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru,
care sunt ale lui Dumnezeu.” 1 Cor.6,20

Mădălina Nădăban, Asociaţia soţiilor de pastor

VECHILE PIETRE DE HOTAR sau
STÂLPII ADVENTISMULUI – III
Conform cu ceea ce s-a menţionat într-un articol ante‑
rior, adevărul cu privire la Sanctuarul din ceruri a fost cheia
care a descifrat taina dezamăgirii de la 1844 şi a deschis
vederii un sistem complet al adevărului. Unul dintre primele
adevăruri derivate din adevărul Sanctuarului a fost caracterul
perpetuu al Legii lui Dumnezeu şi locul ei central în conflictul
cosmic dintre bine şi rău. Decalogul constituie unul dintre
stâlpii de hotar ai adventismului, iar Spiritul Profetic explică
motivul pentru care lucrurile stau astfel:
„La început, marea luptă s-a dat în legătură cu Legea lui
Dumnezeu. Satana a căutat să dovedească faptul că Dumnezeu
era nedrept, că Legea Sa era greşită şi că binele Universului cerea
ca ea să fie schimbată. Atacând Legea, el ţinea să răstoarne auto‑
ritatea Autorului ei.‟ (Patriarhi şi profeţi, p. 69). După ce a înşelat
prima pereche de oameni şi Adam a căzut în păcat, „el a susţinut
că niciun om nu poate ţine Legea lui Dumnezeu după neascul‑
tarea lui Adam.‟ (Adevărul despre îngeri, p. 155). Mai mult decât
atât, Satana „înfăţişează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a
egoismului. El susţine că este imposibil să ascultăm de preceptele
ei. El pune în sarcina Creatorului căderea primilor noştri părinţi,
cu toate nenorocirile care au rezultat, determinându-i pe oameni
să-L privească pe Dumnezeu ca autor al păcatului, al suferinţei şi
al morţii. Isus a trebuit să demaşte această înşelăciune.‟ (Hristos
lumina lumii, p. 24).
În contextul Marii Lupte dintre bine şi rău, unul dintre
motivele întrupării lui Hristos a fost acela de „a-i descoperii
lumii că oamenii pot să respecte legea lui Dumnezeu.‟ (Solii
alese, vol. 3, p. 136). Isus a venit în lumea noastră şi s-a făcut
părtaş firii noastre căzute „pentru a demonstra faptul că natura
umană, unită printr-o credinţă vie cu natura divină, poate să
asculte de toate poruncile lui Dumnezeu.‟ (Review and Herald,
15 noiembrie 1898). Astfel, prin viaţa Sa de ascultare, „Isus a

arătat că Dumnezeu nu a creat o lege pe care omul să nu o
poată ţine. El a demonstrat că este posibil ca omul să asculte în
mod desăvârşit de Lege.‟ (The Faith I live By, p. 114). Mai mult
decât atât, „prin viaţa şi moartea Sa, Hristos a dovedit că drept‑
atea lui Dumnezeu nu nimiceşte mila Sa şi că păcatul poate fi
iertat, că Legea este dreaptă şi că poate fi în mod desăvârşit
ascultată. Acuzaţiile lui Satana erau astfel respinse.‟ (Hristos
lumina lumii, p. 762). În concluzie, este imposibil să înţelegem
corect Evanghelia, Planul de Mântuire, dacă nu înţelegem miza
Marii Lupte şi locul pe care principiile cerului exprimate în cele
10 porunci le ocupă în cadrul acesteia.
Cert este faptul că ne apropiem cu paşi repezi de dezno‑
dământul acestui conflict cosmic, iar Biblia şi Spiritul profetic ne
descoperă în mod clar că Legea cerului va fi în centrul bătăliei
finale: „Ultimul mare conflict al controversei dintre adevăr şi
rătăcire va fi între legile oamenilor şi principiile lui Iehova. Noi
intrăm acum în această luptă, nu o luptă între biserici rivale care
se bat pentru supremaţie, ci între religia Bibliei şi religiile fabulei şi
tradiţiei.‟ (Patriarhi şi profeţi, p. 625). În timp ce păcatul cel mare
al iudeilor a constat în lepădarea lui Hristos, „păcatul cel mare
al lumii creştine va fi respingerea Legii lui Dumnezeu, temelia
guvernării Sale în cer şi pe pământ.‟ (Tragedia veacurilor, p. 22).
Această afirmaţie este în curs de împlinire, sub ochii noştri.
Biserica adventistă este „poporul pe care, în acest timp
de primejdie, Dumnezeu l-a chemat să fie depozitarul Legii
Sale sfinte şi să apere caracterul Său înaintea lumii.‟ (Mărturii,
vol. 5, p. 746). De asemenea, înaintea de încheierea marelui
conflict, „onoarea Legii lui Dumnezeu trebuie să fie justificată
în faţa lumilor necăzute, înaintea universului ceresc şi înaintea
lumii căzute.‟ (Ye Shall Receive Power, p. 338). Biserica va
avea un rol foarte important în acest proces!

Florin Orodan, departamentul Spiritul Profetic
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Dr. John Graz primește din nou
aprecierea oficială a României
John Graz, secretar general al International Religious Liberty
Association, a primit titlul de Doctor Honoris Causa a al
Universității „Valahia“ din Târgoviște, ca simbol al aprecierii acade‑
mice dar și al respectului față de implicarea acestuia în activitatea
de dezvoltare si avansare a libertății religioase in tara noastră.
Numindu-l “un vizionar global, care inspiră și construiește
întotdeauna soluții adecvate la nivelul guvernelor și diplomației
internaționale”, domnul Mihnea Costoiu, Ministrul delegat
pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare
Tehnologică din România, a salutat în alocuțiunea sa preocu‑
parea instituţiilor de învăţământ superior din România, pentru
atragerea numelor importante ale cercetării moderne, al perso‑
nalităţilor cu un parcurs profesional și didactic exemplar,
Profesor dr. Petre Mareș, decanul Facultății de Științe Politice,
Litere și Comunicare, dr. Ionel Didea, rectorul Universității din
Pitești, precum și dr. Mihai Pascu Coloja, rectorul Universităţii
de Petrol Gaze din Ploieşti, în calitate de membrii ai Comisiei de
Evaluare al dosarului, au apreciat în cadrul alocuțiunilor (Laudatio)
rolul și personalitatea lui John Graz.
După acest moment, John Graz a primit distincția și a rostit
un scurt discurs în care a amintit motivația activității sale și sursa
energiei în acest domeniu sensibil al drepturilor fundamentale.
John Graz și România
John Graz a cultivat întotdeauna relaţii bune cu Secretarul de
Stat pentru Culte şi a organizat întâlniri speciale cu ambasadorii
României la Washington la sediul asociaţiei pe care o conduce şi a
vizitat bisericile şi autorităţile din
România aproape anual, înce‑
pând cu 1987.
El a urmărit îndeaproape
evoluțiile României, pe care o
vorbește de bine în discursuri
și în scris, şi a decis organiza‑
rea celei de a IX Conferințe a
Experților în materie de
Libertate Religioasă la București
ca un gest de recunoaștere a
evoluțiilor României în dome‑
niul democrației, drepturilor
omului și a libertății religioase.
În 15 decembrie 2004,
printr-un decret semnat de
Preşedintele României Ion
Iliescu, lui John Graz i s-a
conferit Ordinul Naţional
Pentru Merit în grad de Comandor.
John Graz – o prezentare generală a activității și personalității
Dr. John Graz este atât cetăţean elveţian, cât şi cetăţean francez.
Acesta a crescut într-o familie care accepta diversitatea religi‑
oasă, fiind implicat în promovarea şi apărarea libertăţii religioase
şi fiind implicat în relaţii interconfesionale încă din perioada stu‑
denţiei. Fraţii şi sora mamei sale s-au alăturat Aliaţilor în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, iar bunicul său a murit în lagă‑
rul de concentrare din Dachau, Germania, deoarece i-a ajutat pe
evrei şi Rezistenţa franceză.
Cu toate că dr. John Graz și-a început activitatea în zona
pastorală, unde a dat dovadă de reale calități spirituale și abilități
semnificative pedagogice, și-a continuat cu succes cariera
publică ajungând directorul rețelei de radio AWR France. Intrarea
lui dr. John Graz în activitatea diplomatică și de lobby, s-a petre‑
cut în 1985 ca director al Departamentului de Relaţii Publice din
cadrul Association Internationale pour la Défense de la Liberté
Religieuse din Europa. Din 1995 a devenit reprezentantul IRLA la
Organizaţia Naţiunilor Unite între 1995 și 2000.
Din anul 1995, dr. John Graz este secretarul general al
International Religious Liberty Association (IRLA), care este cea
mai veche asociație pentru libertate religioasă fiind constituită în
1893 de către Eleanor Roosevelt și se dedică apărării și promovă‑
rii libertății religioase a oamenilor de orice religie.
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Prin competențele manageriale și prin viziunea de extindere
la nivel internațional, dr. Graz și-a demonstrat spiritul inovator și
de creativitate, extinzând această organizație nonguvernamen‑
tală și apolitică prin asociații afiliate și partenere, în 80 de țări.
Luându-se în calcul expertiza si profesionalismul Domniei
Sale, în 31 ianuarie 2002 a fost invitat ca vorbitor special în
cadrul Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Rusia pentru
a discuta pe tema libertății religioase și a progresului păcii la nivel
internațional, împreună cu cele mai importante personalități reli‑
gioase din lume.
Din anul 2002, dr. John Graz este secretarul Conferinţei
Comuniunilor Mondiale Creştine, un grup de lideri religioşi de
la nivel mondial, care reprezintă două miliarde de creştini. În
urma acestor evenimente, organizația condusă de dr. Graz a
devenit cu mult mai vizibilă primind recunoașterea Consiliului
Economic și Social al Națiunilor Unite, apreciindu-se prin
această recunoaștere aportul important adus de organizația pe
care o conduce dr. Graz la bunăstarea și pacea națiunilor. În pre‑
zent, dr. John Graz este și membru al consiliului de conducere
al International Academy of Religious Freedom și producător
executiv al emisiunii TV „Faith and Freedom”.
În data de 13 ianuarie 2011, dr. Graz a primit „National First
Freedom Award”, împreună cu Asma Jahangir, Raportorul
Special al Naţiunilor Unite pentru Libertatea Religioasă și de
Conştiinţă. Premiul a fost acordat de First Freedom Center care
este o organizaţie neutră din punct de vedere religios şi politic şi
apără dreptul la libertate religioasă şi de conştiinţă din 1984.
Rezultatele ştiinţifice şi
larga recunoaştere internaţio‑
nală de care se bucură dr. Graz
au la bază o solidă şi temeinică
pregătire. Preocupat mereu de
cunoaștere și dotat cu reale
aptitudini de cercetător, este
mereu interesat de tot ceea ce
este perfectibil și are un puternic
simț al răspunderii profesionale
și civice. Domnia Sa este absol‑
vent al Facultății de Teologie
din
Collonges-sous-Salève,
Franţa, promoția 1971. De ase‑
menea, este licenţiat în istorie
la Universitatea Montpellier,
Franţa, promoția 1973, deține un
master în istorie la Universitatea
Paul Valery, Montpellier, Franţa,
promoția 1974. Din anul 1986, John Graz este doctor în istorie, titlul
fiindu-i oferit de celebra Université Sorbonne, din Paris.
Accentuând implicarea în dezvoltarea managementului
academic, ținându-se cont de abilitățile Domniei Sale în dome‑
niul diplomației, al dialogului interconfesional și cel al relației
dintre stat și biserică, a fost numit director pentru Relaţii Externe
al International Center on Government and Religion din cadrul
Andrews University.
Cărțile lui John Graz au fost traduse în mai mult de zece
limbi însă, dincolo de activitatea diplomatică remarcabilă și
de personalitatea Domniei Sale cu aplecare deosebită spre
cunoaștere, spre cercetare, se poate remarca un spirit blând
înțelept, un intelectualul desăvârșit, pedagog și slujitor în frumo‑
sul domeniu al religiei, libertății și al cunoașterii.
Orientat cu fața înainte, dr. John Graz rămâne un vizionar
a cărui gândire reușește să inspire multe generații și a cărui ati‑
tudine stârnește de fiecare dată reacții constructive la nivelul
guvernelor și diplomației internaționale. Prestigiul profesional și
uman creează o alură a unei adevărate activități strălucitoare în
slujba semenilor. Frumusețea îmbinării dintre modestie și presti‑
giu, dintre viziune și realism, dintre dorința exacerbată de a învăța
și nivelul înalt profesional, nivelul de expert se întâlnesc cu succes
în personalitatea lui John Graz și reusesc să conviețuiască.

Ganoune Diop, Doctor Honoris Causa
al Universității Valahia din Târgoviște
Alături de John Graz, Ganoune Diop, secretar general
adjunct al International Religious Liberty Association, a primit
titlul de Doctor Honoris Causa a al Universității „Valahia“ din
Târgoviște, ca simbol al implicării sale în activitatea de dezvoltare
si avansare a libertății religioase având la bază ideea demnității
umane.
Profesor dr. Constantin Pehoiu, decanul Facultății de Științe
Umaniste, dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu“
din Arad, precum și dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţi „1
Decembrie 1918“ din Alba Iulia, în calitate de membrii ai Comisiei
de Evaluare al dosarului, au apreciat în cadrul alocuțiunilor
(Laudatio) rolul și personalitatea lui Ganoune Diop.
După primirea distincției, dr. Ganoune Diop i-a asigurat pe
cei prezenți de faptul că această ocazie reprezintă doar începutul
unei lungi și onorante colaborări.
Ganoune Diop – o prezentare generală a activității
Născut în capital Senegalului, la Dakar, prof. Dr. Ganoune Diop
a dovedit încă de la începutul activității un interes personal
pentru domeniul teologic aplicat și pentru domeniul studiilor
semiotice. Astfel, după studiile teologice, devine Master în exe‑
geza şi teologia Noului Testament, Collonges, Franţa, 1984, apoi
Master în Filologie, contextul semitic al Noului Testament, Ecole
des langues et civilisations de l’Orient ancien (ELCOA), Paris,
Franţa, ianuarie 2001 și Doctor în Teologia Vechiului Testament
(Universitatea Andrews, SUA), 1995.
Pe lângă acestea, mai obține un Certificat în studii semio‑
tice, Paris, La Sorbonne, 1986, o
Diplomă de studii aprofundate
în literature apocaliptică în
cadrul Institutului Catholic din
Paris, în 1988, certificate în rela‑
ţii internaţionale, jurisprudenţă
şi alte mecanisme, abilităţi şi
sisteme ONU, fiind în prezent
doctorand în Teologia Noului
Testament al Universității din
Paris.
Parcursul professional și
academic al prof. dr. Ganoune
Diop a excelat prin aplica‑
bilitatea cercetărilor sale în
societate. După ce a predat
cursuri de religii comparate,
limbile şi civilizaţiile Orientului
Mijlociu antic, limbile biblice,
exegeză, şi teologie, atât a Vechiului, cât şi a Noului Testament,
a predat timp de cinci ani în cadrul Universităţii Salève din
Franţa, patru ani în cadrul Universităţii Southern (Collegedale,
Tennessee, SUA) şi trei ani în cadrul Universităţii Oakwood,
Huntsville, Alabama.
Din acest moment, a devenit director al Five World
Religions Study Centers - centre pentru studierea religiilor lumii
(hinduism, budism, iudaism, islam, laicism and postmodernism)
unde avea sarcina de a explora metodele adecvate pentru a
înţelege mai bine religiile şi filosofiile lumii şi să faciliteze dialogul
creștinilor cu acestea.
Excelenta activitate desfășurată aici, l-a propulsat în topul
specialiștilor domeniului devenind Secretar General Adjunct al
International Religious Liberty Association (IRLA), cea mai veche
organizație de apărare a libertății religioase la nivel mondial,
membru al Comitetului ONG-urilor (CoNGO) la Organizaţia
Naţiunilor Unite și responsabil de supravegherea eficienţei
colaborării dintre ONG-uri, stat şi agenţiile guvernamentale,

reprezentant al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea la Naţiunile
Unite, în New York şi Geneva.
Persoană de contact pentru întâlnirile referitoare la raportul
Raportorului special ONU pentru libertate religioasă sau de cre‑
dinţă, director asociat al Departamentului pentru Relaţii Oficiale
şi Libertate Religioasă din cadrul Conferinţei Generale a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea, editor şef al Religious Freedom
World Report și editor şef al Fides et Libertas, un jurnal care
publică articole ale experţilor din diferite domenii pentru avan‑
sarea cauzei libertăţii de conştiinţă, de religie sau de credinţă, şi a
libertăţii de a trăi în demnitate.
Pregătind în mod regulat lideri în consolidarea capacității
pentru pace, justiție și drepturile omului, pilonii Organizației
Națiunilor Unite, fiind implicat în numeroase procese de mediere
a conflictelor cu oficiali guvernamentali din diferite ţări, prof. dr.
Ganoune Diop a dovedit o aplecare deosebită față de promo‑
varea fundamentelor drepturilor omului, a justificării filosofice şi
teologice a libertăţii umane.
Ideea demnității umane ca bază a tuturor drepturilor fun‑
damentale transcende activitatea sa publicistică și profesională
și a reușit astfel să realizeze o nouă platformă a discuțiilor între
oameni din diferite contexte religioase și filozofice dar care
împărtășesc convingerea conform căreia fundamentul drepturi‑
lor omului constă în demnitatea fiecărei ființe umane.
În calitate de Editor executiv al Fides et Libertas, publicația
anuală a International Religious Liberty Association, s-a asigurat
că din colecția celor mai importante poziții în domeniul libertății
religioase
documentate
de
experți
internaționali
aparținând celor mai mari
universități din lume nu lipsește
acest element fundamental
în jurul căruia drepturile
fundamentale
capătă
adevărata valoare, demnitatea
umană.
În apărarea aceleiași
deminități umane, prof. Dr.
Ganoune Diop realizează anual
Raportul mondial cu privire
la libertatea religioasă, prin
intermediul căruia cunoaște și
face cunoscute realitățile cu
privire la libertate religioasă din
fiecare ţară.
Publicațiile sale, susțin și
ele acest demers și apostolat al demnității umane și al facilitării
înțelegerii și dialogului. Iată doar trei exemple relevante: Biblical
and Theological Foundations for Human Liberty and Dignity ,
Righteousness, a common core value among world Religions:
“A Pathway for Dialogue and Witness” in The Three Sons of
Abraham: Interfaith Encounters Between Judaism, Christianity
and Islam. “Mission to World Religions and Contemporary World
Views: An Adventist Perspective” in Witnessing to Christ in a
Pluralistic Age: Christian Mission among Other Faiths.
Prin complexitatea dar și prin concentrarea activității sale
în acest domeniu, prin implicarea responsabilă în domeniul
conștientizării drepturilor fundamentale și în transpunerea lor
în legislație, prof. dr. Ganoune Diop reprezintă un model de care
avem nevoie.
Toţi cei care au avut privilegiul să colaboreze cu prof. dr.
Ganoune Diop, au remarcat echilibrul interior și interesul real
față de toate părțile implicate în dialog, dorința de a găsi soluții
aplicabile și durabile.

Infobanat - noiembrie 2014 7

Botez la Arad Betel

În data de 4 octombrie 2014 în comunitatea Arad
Betel , prin harul Domnului, trei suflete si-au
predat viata în mâinile Mântuitorului. Cei care au
făcut legământ prin botez au fost Lantos Albert
din Zimandul Nou, Pantea Emanuela si Parv
Mihai din Comunitatea Arad Betel. Le dorim ves‑
nicia alături de Cel pe care au ales să-L slujeasca.

Pastor, Nădăban Ştefan

Botez la Caransebeş

Mare bucurie a fost în biserica din Caransebeş
pe data de 2 octombrie 2014 când două suflete
au păşit cu inima plină de bucurie în bazi‑
nul de botez, pentru a încheia legământul cu
Dumnezeu: sora Agripina (69 de ani) din comu‑
nitatea Teregova, o zonă albă din Caraş-Severin,
şi tânărul de 16 ani Păuna Beniamin din localita‑
tea Oţelu Roşu.
Într-o atmosferă sfântă şi plină de bucurie,
fratele Ionel Soponariu, trezorierul Conferinţei
Banat, a rostit Cuvântul în cadrul Serviciului
Divin al Botezului iar Pastorul districtului, Costel
Trandafir, a efectuat botezul.

Doru Bogdan, prezbiter Oţelu Roşu

Botez la Lupeni

Data de 11 Octombrie 2014 a fost ziua unui
nou botez în biserica din Lupeni. Prima candi‑
dată, Andraşi Margit, după o perioadă pe care
a petrecut-o în Biserica Baptistă s-a alăturat
Costeliştilor, o grupare care se situează între
Biserica Adventistă şi Mişcarea de Reformă.
Dorinţa după adevăr a determinat-o însă să
devină membră în Biserica Adventistă de Ziua
a Şaptea din Lupeni. Cea de-a doua candidată,
Iana Maria are 88 de ani, şi a frecventat grupa
din Vulcan de 17 ani spunînd adesea că ea nu
are de gînd să se boteze. Rugăciunile fraţiilor au
fost răsplătite şi dumneaei s-a hotărît definitiv.
A treia candidată, Pobirci Daniela, a cunoscut
credinţa adventistă de aproximativ patru ani. A
trecut peste orice piedică şi s-a hotărît să asculte
de cerinţa Evangheliei, urmînd exemplul sorei ei,
care s-a botezat împreună cu soţul ei în urmă cu
două luni. Sărbătoarea a fost întregită de o masă
de părtăşie în curtea Bisericii într-o frumoasă
după-amiază de toamnă.

Lucian Suciu, pastor

REUNIUNE de FAMILIE

Duminică, 2 noiembrie, la Şepreuş sala Bisericii
Adventiste de 322 de locuri s-a dovedit cu totul
neîncăpătoare pentru cei peste 400 de par‑
ticipanţi care au “gustat” din plin sărbătoarea
botezului a şapte persoane (şase fiind vlăstare
foarte tinere). Venind din mai multe judeţe ale
ţării şi chiar din diaspora, cu gând frumos şi curat
de împreună simţire, cu toţii s-au strâns în jurul
familiei pastorului Asanache Marcel şi în special
a fiicei Timeea, care chiar şi în ceasul suferinţei
ei, a avut parte de bucuria mântuirii şi de sim‑
ţământul apartenenţei la familia poporului lui
Dumnezeu.
Bucurându-se şi de slujirea unui grup de
unsprezece pastori, însoţit de preşedintele
conferinţei noastre, fratele Maur Mihai, de un
program muzical inspirat şi înălţător sufleteşte şi
de mărturii despre minunile contemporane ale lui
Dumnezeu, poporul Domnului a plecat spre casă
“vesel şi cu inima mulţumită pentru tot binele pe
care-l făcuse Domnul.”

Pastor Abel Iştoc

Trei noi fiice ale lui Dumnezeu

Sărbătoare în cer, pe pământ şi în sufletele tuturor
celor care au fost în data de 25 octombrie la
Biserica Adventistă de Ziua a Saptea Salem Arad,
cu ocazia serviciului divin special al botezului. A
fost o revărsare îmbelşugată de binecuvântări
... muzică, poezie, cuvânt, părtăşie sfântă ... trei
ore binecuvântate, trei suflete botezate: Cristina
Onica, Negru Sindy şi Sarah Ardelean ... trei noi
fiice ale lui Dumnezeu ... Cuvântul din partea
lui Dumnezeu a fost rostit de pastorii Narcis
Ardelean şi Gabriel Dragoş , care au şi oficiat
botezul.

Pastor Gabriel Dragoş

Sabatul companionilor la Haţeg

Luna noiembrie a început într-un mod cu
totul special pentru companionii din judeţul
Hunedoara. Biserica adventistă din Haţeg a fost
gazdă primitoare pentru aproximativ patruzeci
de tineri veniţi aici pentru părtăşie, învăţare
şi închinare. Programul a fost divers: cântec,
poezie, seminar, Cuvânt, toate având drept scop
apropierea noastră unii de alţii şi de Dumnezeu.
După programul de la biserică a urmat un timp
de recreere şi exerciţiu fizic la sala de sport a ora‑
şului. Şi această parte din program a fost din plin
savurată de cei implicaţi. Plini de recunoştinţă
faţă de Dumnezeu şi faţă de cei ce ne-au asigurat
cele necesare acestei întâlniri, aşteptăm cu drag
următoarele ocazii de felul acesta.

Claudiu Gâşman – pastor tineret

Sărbătorind creațiunea - Congresul
internațional AMiCUS

Un grup de 26 de studenţi şi absolvenţi din România, coordo‑
nat de Marcel Brândzanic, director asistent pentru AMiCUS în
cadrul Departamentului de Tineret, Uniunea Română, a partici‑
pat în perioada 10-14 septembrie 2014 la Congresul Internaţional
AMiCUS, desfăşurat cu această ocazie în Lisabona, Portugalia
sub tema: „Celebrate Creation” (Sărbătorind creaţiunea).
Organizat de Departamentele Educaţie şi Tineret ale
Diviziunii Inter-Europene, acest eveniment şi-a propus să
le ofere participanţilor argumente solide în favoarea crea‑
ţionismului, argumente din domeniul biologiei, geologiei,
arheologiei, lingvisticii şi anatomiei. Acestea au fost aduse
în prim plan de specialişti în domeniu, cercetători în cadrul
Geoscience Institut sau profesori la Andrews University,
cum ar fi: James Gibson, directorul Geoscience Institut;
Timothy Standish, profesor de ştiinţele Pământului în cadrul
Geoscience Institut, Randall Younker, profesor de arheologie
şi Vechiul Testament în cadrul Andrews University, etc.
Dincolo de argumente solide în favoarea creaţionismului,
participanţilor le-a fost atrasa atenţia şi cu privire la rolul lor în
campusurile în care învaţă, acela de a-L prezenta pe Creator
într-un mod autentic. Această latură a Congresului a fost acope‑
rită de către invitaţi precum pastorul Ron Pickell, coordonatorul
activităţilor studenţeşti la nivelul Diviziunii Nord Americane şi
Jiwan Moon, director asistent pentru lucrarea în campusurile stu‑
denţeşti în cadrul Departamentului Tineret, Conferinţa Generală.
O parte consistentă care s-a bucurat de un mare interes
din partea publicului participant a fost reprezentată de momen‑
tele devoţionale de dimineaţă, prezentate de pastorul Derek
Morris, director asistent în cadrul Asociatiei Pastorale la niveul
Conferinţei Generale pe subiectul rugăciunii. Acesta le-a reamin‑
tit studenţilor despre rolul şi importanţa rugăciunii în misiunea pe
care fiecare student, membru AMiCUS o are, aceea de a-L face
cunoscut pe Hristos colegilor într-un mod relevant.
Congresul Internaţional AMiCUS nu a însemnat doar o
serie de prelegeri, dar şi un schimb de experienţă între asociaţile
studenţeşti adventiste din centrul şi sud-estul Europei, momente
de închinare prin muzică de bună calitate, momente de părtăşie,
descoperirea frumuseţilor şi particularităţilor oraşului Lisabona.

Cristina Neagu, Departamentul Tineret

A fost inaugurat Premed, primul Centru
Medical Adventist din București

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România a inaugurat
Premed, primul Centru Medical Adventist din București, cu o
suprafață totală de peste 2500 mp, dintre care 1000 mp repre‑
zintă clădirea în care își vor desfășura activitatea cei 15 medici
ai Centrului. Astfel, acesta devine parte a rețelei mondiale
de aproape 700 de instituții medicale deținute de Biserica
Adventista de Ziua a Șaptea.
Cu o investiție de peste 800.000 EUR, clinca Premed devine
cea mai importantă clinică multidisciplinară din zona Cartierului
Drumul Taberei / Prelungirea Ghencea, orientată spre prevenirea
bolilor contemporane și spre recuperarea naturală.
Activitatea de bază a centrului este axată pe recuperare,
medicină fizică şi balneologie, însă, pe lângă secția de recuperare,
Premed oferă consultații în 15 cabinete medicale, pentru următoa‑
rele specialități: medicină generală/medicină de familie (ecografie
generală, electrocardiogramă, analize medicale, diagnostic și scre‑
ening ș.a), ORL, stomatologie, audiologie, consiliere şi psihoterapie.
Recuperarea medicală se adresează tuturor grupelor de
vârstă, oferind terapie prin mişcare, activitate de reînvăţare
10 Infobanat - noiembrie 2014

şi reeducare dinamică (kinetoterapie) împreună cu o echipă
de specialişti cu experienţă în domeniu și beneficiind de
aparatură de specialitate de ultimă generaţie. Secția oferă
posibilitatea rar întâlnită în România, de efectuare a
exerciților de recuperare în apă - hidrokinetoterapie - precum
şi utilizarea fizioterapiei în tandem cu aparate performante.
De asemenea, secția de recuperare oferă și servicii de terapie
ocupaţională ce utilizează activitatea educativă în vederea
readaptării în cazurile de dizabilitate fizică si mintală.
Achiziționat cu sprijinul Diviziunii Inter-Europa, al
Uniunii de Conferințe, al Conferinței Muntenia, al Bisericii
Popa Tatu și al unui sponsor, Centrul de Sănătate Premed
este un proiect al Conferinței Muntenia.

Liderii universităților au dezbătut legăturile
dintre legislație, religie și libertate

120 de lideri din universităţi importante din România, dar
şi din universităţi de prestigiu din Statele Unite ale Americii
şi Uniunea Europeană, alături de oficiali de top și specialiști
internaționali, au participat săptămâna aceasta la sesiunea
internațională de cercetări ştiinţifice având ca subiect liber‑
tatea religioasă şi de conştiinţă, organizată în Sala Drepturilor
Omului din cadrul Palatului Parlamentului României.
Iniţiat de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare
cu Comisia Juridică din Camera Deputaților, evenimentul a
oferit posibilitatea unei dezbateri mai largi cu privire la abor‑
darea în contextul globalizării a legăturilor dintre legislație,
religie și libertate.
Din această perspectivă, reprezentanții instituțiilor de
învățământ superior au avut posibilitatea de a înțelege și a
reflecta mai bine la promovarea și implementarea în cadrul
Univeristăților a principiilor libertății religioase dar și de a
avea un rol proactiv, promovând aceste principii prin dezba‑
teri și stimularea de lucrări științifice în acest domeniu.
La eveniment au luat parte și domnii Titus Corlățean,
Ministrul Afacerilor Externe, Mihnea Costoiu, Ministrul
delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică
și Dezvoltare Tehnologică, Victor Opaschi, Secretarul de
stat pentru Culte, dr. John Graz, președinte International
Religious Liberty Association, prof. dr. Ganoune Diop, direc‑
tor adjunct și reprezentantul International Religious Liberty
Association la ONU precum și dr. Nelu Burcea, președinte
Asociația Conștiință și Libertate din România.
Atât John Graz cât și Ganoune Diop au apreciat pașii
importanți făcuți de România în ultimii 25 de ani în domeniul
respectării libertății de conștiință si a religiei, remarcând, pe
lângă rolul liderilor politici și ai celorlalte culte, eforturile con‑
stante realizate de Asociația Conștiință si Libertate.

Pastorul răpit din biserică în estul Ucrainei, în
timpul serviciului divin, a fost eliberat

Sergei Litovchenko, pastor al Bisericii Adventiste Horlivka,
din estul Ucrainei, a fost eliberat și a ajuns din nou în sânul
familiei, după 20 de zile în care a fost dat dispărut. Familia
și biserica locală le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat
pentru acest deznodământ fericit.
În urmă cu o lună, un pastor adventist de ziua a şaptea a
fost răpit de un grup de oameni înarmaţi, în timpul serviciului
divin de Sfânta Cină într-o biserică din regiunea controlată de
separatişti din estul Ucrainei, au spus liderii bisericii locale.

Andrew McChesney/ Adventist Review

Numărul de membri ai bisericii ajunge (doar)
la 18.1 milioane

Numărul membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
a ajuns, pentru prima dată, la 18,1 milioane, dar G.T. Ng,
Secretarul Bisericii Adventiste mondiale nu sărbătoreşte.
Ng şi-a exprimat consternarea cu privire la numărul mare al
pierderilor: „Este uşor să îi botezăm, dar e mult mai greu să îi reţi‑
nem”, a spus Ng în cadrul unui interviu. „Retenţia şi dezvoltarea
ar trebui să fie pe aceeaşi faţă a monedei, dar se pare că botezul
se bucură de mai multă atenţie: ‘Uite cât de multe persoane am
botezat!’” a spus el. „’Dezvoltarea? Cui îi pasă? Nu îmi aduce
faimă.’ Aşa că avem o problemă inerentă: pierderi, pierderi seri‑
oase. Dar nu sunt mulţi cei care vorbesc despre ele.”
Numărul membrilor bisericii a crescut cu 1,5%, ajungând la
18.143.745, de la 17.881.491, în anul 2013, potrivit datelor prezen‑
tate de el. Pentru al zecelea an consecutiv, mai mult de 1 milion
de persoane s-au alăturat bisericii – 1.091.222, ca să fim mai
exacţi – dar, în acelaşi timp, 828.968 de persoane au fost înde‑
părtate din registre în urma decesului sau a părăsirii bisericii.
Prezentând o altă statistică, Ng a spus că în ultimii 40 de
ani au fost botezaţi 31,8 milioane de oameni, în timp ce 11,4 mili‑
oane s-au retras sau au dispărut. Numărul nu îi include pe cei
care au decedat. Mulţi dintre aceştia au plecat deoarece bise‑
rica nu i-a ajutat să crească, a spus Ng în cadrul unui interviu.
Într-un exemplu recent, ultimii adventişti care au fost
botezaţi în urma unei campanii de evanghelizare într-un sat
mic din nordul Indiei în 2005 s-au reconvertit la hinduism la
finalul lunii august. Incidentul, care a fost prezent în massmedia indiană. Creştinii s-au temut că aceste reconvertiri ar
fi fost forţate, ceea ce este ilegal în ţară, însă o echipă adven‑
tistă trimisă în satul Asroi a aflat că cei 33 de foşti adventişti
primiseră puţină susţinere din partea conducerii bisericii după
botezul lor în anul 2005 şi, în același timp, fuseseră curtaţi de
activiştii hinduşi. După ce a avut loc reconvertirea, doar 5 per‑
soane au mai rămas în registrul de membri.
Printre altele, Ng a menţionat şi faptul că numărul
stagnează în ţările din emisfera nordică şi în Australia, dar
explodează în emisfera sudică, în mod deosebit în America
Centrală şi de Sud, în Africa şi în sudul Asiei. În plus, a spus el,
creşterea modestă care are loc în America de Nord şi Europa
s-a datorat în mare parte imigranţilor din emisfera sudică.
Ng a spus că, de obicei, mărturiile misionare se termină pe
o notă optimistă şi lasă impresia că lucrarea a avut succes. Dar
el a spus că statisticile prezintă o altă perspectivă: o mare parte a
lumii nu a avut şansa de a auzi despre prima venire a lui Isus, cu
atât mai puţin despre a doua. El a spus că biserica este prezentă
în aproximativ 230 de ţări, dar există alte 22 de ţări recunoscute de
Naţiunile Unite în care încă nu s-a intrat. În plus, într-o ţară poate
exista o numeroasă populaţie adventistă, dar încă mai există gru‑
puri importante în care nu există niciun adventist. În Kenya, o mare
parte dintre cei 800.000 de membri ai bisericii provin în special din
două grupuri lingvistice, în timp ce la alte 40 de grupuri lingvistice
nu s-a ajuns. Aceeaşi situaţie există şi în Thailanda, acolo unde
majoritatea membrilor fac parte din grupurile minoritare.

Andrew McChesney/ Adventist Review

Votarea hirotonirii femeii pe agenda Sesiunii
Conferinței Generale din luna iulie 2015

Decizia de a propune problema pentru vot a fost luată marţi,
14 octombrie, de Comitetul Executiv al Conferinţei Generale,
reunit la sediul Bisericii Adventiste mondiale în timpul
Consiliului Anual. Votul cu privire la hirotonirea femeilor ar
putea încheia – sau prelungi – o dezbatere veche de secole
care a ameninţat să dezbine denominaţiunea.
Dacă hirotonirea femeilor este supusă votului şi este
aprobată, liderii din fiecare dintre cele 13 diviziuni ale bisericii
poate decide dacă vor hirotoni femei pe teritoriul lor.
Potrivit arhivelor Bisericii, dezbaterile cu privire la hiro‑
tonirea femeii au început în urmă cu mai mult de 130 de ani,
intensificându-se după anii ’70, în mod deosebit în regiuni în
care membrii cereau o schimbare, precum Statele Unite ale
Americii, părţi ale Europei şi în Pacificul de Sud. Sesiunile
Conferinţei Generale din 1990 şi 1995 au respins propunerile
care ar fi permis hirotonirea femeilor, iar de atunci problema
nu a mai fost inclusă pe agenda sesiunii.

Edwin Manuel Garcia/ANN

Lamoreaux, primul Director pentru Tehnologia
Informației al Bisericii Adventiste mondiale

Liderii Bisericii Adventiste mondiale au numit directorul pentru
servicii de tehnologia informaţiei din cadrul Diviziunii America
de Nord pentru a sluji în funcţia nou creată de Director pentru
Tehnologia Informaţiei din cadrul Conferinţei Generale.
Nancy Lamoreaux a fost numită de către Comitetul
Administrativ al Conferinţei Generale pentru a sluji în noua
funcţie, din care va supraveghea implementarea unei strategii
globale cu privire la tehnologie în cadrul entităţilor regionale şi
instituţiilor Bisericii, şi va întări securitatea online.

Lamoreaux a slujit ca director pentru servicii de tehno‑
logia informaţiei în America de Nord începând din anul 1998.
Anterior, aceasta a slujit timp de 13 ani în calitate de director
pentru servicii de management al informaţiei în cadrul Uniunii
de Conferinţe Columbia, cu sediul în Maryland.
Lamoreaux este licenţiată în sisteme informatice, are
un master în management organizaţional şi un certificat în
leadership şi management. Ea este şi inginer de reţea, adminis‑
trator de reţea şi inginer de server LAN IBM.
Lemon a subliniat faptul că, în timp ce, directorul pentru
tehnologia informaţiei lucrează la sediul denominaţiunii, poziţia
este una care slujeşte întregii Biserici mondiale. Lamoreaux a
spus că va coordona un grup de lucru cu reprezentare globală
pentru a dezvolta o strategie comună pentru cele 13 diviziuni
ale Bisericii, pentru câmpurile anexate şi instituţiile Conferinţei
Generale.

Ansel Oliver/ANN
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Secția de asistență
religioasă din Ministerul
de Interne va raporta
direct la Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe
Române
Hotnews, 28 octombrie

Secția de asistență religioasă din
cadrul Ministerului Afacerilor
Interne are de acum înainte
obligația să informeze Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la «activitatea
desfășurată in domeniul asis‑
tentei/educatiei moral-religioase
crestin-ortodoxe».

Biserica pierde din încredere

Social Survey, lucrare publicată pe 6 octombrie, arată că anii
în plus de şcoală au dus la declinul religiozităţii.

Barometrul realizat de INSCOP Research arată că Biserica
se află de ceva vreme pe un trend descrescător în încrederea
românilor. Topul încrederii în instituţiile sociale sau private
din luna octombrie este dominat în continuare de Biserică
cu 62,4% încredere multă şi foarte multă faţă de 63,4% în
septembrie.

Papa Francisc: Big Bang-ul şi evoluţia
sunt adevărate. Dumnezeu nu este
un magician cu o baghetă

Adevarul, 23 octombrie

Reforma bisericii catolice, amânată.
Familia rămâne la definiţia tradiţională
realitatea.net, 20 octombrie

Sinodul episcopilor romano-catolici, reunit la Vatican, timp de
două săptămâni, s-a încheiat fără vreun progres semnificativ
în ceea ce priveşte două dintre cele mai importante teme:
acceptarea homosexualilor şi a enoriaşilor divorţaţi şi recăsă‑
toriţi, reforme dorite de Papa Francisc, care s-au lovit, însă, de
refuzul clerului conservator.

Mai multă ştiinţă înseamnă
mai puţină credinţă
Adevărul, 19 octombrie

Un an în plus de şcoală poate reduce cu 10% numărul per‑
soanelor care frecventează instituţiile religioase. Potrivit
rezultatelor cercetării realizate de European Social Survey,
cei care petrec mai mult timp pe băncile şcolii au şanse mai
mici să declare că practică o anumită religie. Potrivit „The
Economist“, concluziile cercetării realizate de European
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Mediafax, 28 octombrie

Teoria evoluţiei speciilor şi Big Bang-ul sunt adevărate, iar
Dumnezeu nu este un “magician cu o baghetă”, a declarat
papa Francisc în timpul unui discurs susţinut la Academia
Pontificală de Ştiinţe.Papa Francisc a făcut o serie de comen‑
tarii, în timpul unui discurs susţinut la Academia Pontificală
de Ştiinţe, despre care experţii spun că au dat lovitura finală
unor “pseudo-teorii” precum creaţionismul şi designul inteli‑
gent, ipoteze despre care unele voci spun că au fost susţinute
de fostul suveran pontif Benedict al XVI-lea.

Kelemen: Nu numai autorităţile au fost
responsabile pentru Holocaust, ci şi
societatea care a permis acest lucru
Mediafax, 7 octombrie

Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a afirmat, la dezvelirea
unui monument închinat evreilor deportaţi din Cluj, că “nu
numai autorităţile” au fost responsabile pentru Holocaust, “ci
şi societatea care a permis acest lucru”, şi că majoritatea este
responsabilă pentru minorităţile cu care trăieşte.
În 1944, peste 18.000 de evrei din Cluj-Napoca au fost
deportaţi în lagărele de război naziste.

6,7 km de alergare pentru
a „arde“ o singură sticlă de
Coca-Cola. Cercetătorii cer
convertirea caloriilor de pe
ambalaj în exerciţii fizice
Adevărul, 19 octombrie

Oamenii de ştiinţă americani solicită modi‑
ficarea datelor de pe ambalajele produselor
alimentare, astfel încât în loc de numărul de
calorii să fie menţionate cantitatea şi tipul de
exerciţii fizice necesare consumului energiei
conferite de către acestea. Ei spun că acest
tip de informaţii ar avea un impact mai mare
şi i-ar ajuta pe oameni să facă alegeri mai
sănătoase. Dacă ar şti că trebuie să alerge
mai aproape 7 kilometri pentru a arde calori‑
ile consumate, oamenii s-ar mai gândi o dată
înainte de a bea o sticlă de Coca-Cola, sunt
de părere cercetătorii americani.

Ungaria va fi exclusă din „comunitatea
statelor democratice»
gandul.info, 21 octombrie

Comunitatea Democraţiilor, un grup din care face parte 106
state, a demarat luna trecută demersurile de excludere a
Ungariei din Consiliul de guvernare, transmite revista Foreign
Policy.
Recent, Ungaria a fost criticată dur de oficiali ai SUA
pentru derapaje de la democraţie. Subsecretarul de stat
pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice, Victoria Nuland, a
acuzat deriva antidemocratică din Ungaria şi corupţia din
România.

Statul Islamic, ‚o mișcare diabolică’ care
poate provoca un genocid în Orientul
Mijlociu (ONU)
Agerpres, 16 octombrie

Acțiunile grupării teroriste Statul Islamic pot duce la un
genocid în Orientul Mijlociu, a avertizat joi Înaltul comisar al
ONU pentru drepturile omului, Zeid Raiad al-Hussein.

Câţi ani din viaţă pierdem din cauza viciilor
Adevărul, 14 octombrie

Deşi suntem tentaţi să credem că o singură ţigară nu are
cum să ne facă rău, în realitate, această „mică plăcere“ vine
la pachet cu un cost important: aproape 14 minute din viaţă.
Mai nimic în comparaţie cu „preţul“ plătit pentru o singură
doză de cocaină: 5,6 ore de viaţă. O singură ţigară scurtează
viaţa cu aproape 14 minute, în timp ce o băutură alcoolică

chiar şi cu şapte ore, potrivit calculelor efectuate de o echipă
de specialişti ai site-ului Treatment4addiction.com, scrie dai‑
lymail.co.uk.

Medici: Diabetul este la fel de grav ca
infarctul. 40% dintre bolnavii de rinichi sunt
diabetici
Mediafax. 15 octombrie

Diabetul zaharat este o boală la fel de gravă ca şi infarctul,
însă este o boală a tuturor specialităţilor pentru că atinge
toate organele, numai nefrologia “recrutând” 40 la sută dintre
pacienţi din rândul diabeticilor, au atras atenţia specialiştii,
miercuri, în cadrul unei conferinţe ştiinţifice.

Medic: Un român consumă în medie 30 de kg
de zahăr anual, media europeană - 16 kg
Mediafax, 16 octombrie

Un român consumă în medie 30 kg de zahăr anual, faţă
de circa 16 kg cât este media europeană, ceea ce explică
înmulţirea cazurilor de diabet la copii şi faptul că jumătate
din populaţia României este obeză a declarat, joi, de Ziua
Internaţională a Alimentaţiei, medicul Lygia Alexandrescu.
Medicii prezenţi joi la conferinţa de Ziua Internaţională
a Alimentaţiei, intitulată “Educatia alimentară bate gena!”,
au arătat că avem obiceiuri nesănătoase - consum de
zahăr şi prăjeli, faptul că uităm să bem apă sau fumăm - iar
stresul prin care trecem zilnic şi oboseala cronică de care
ajungem să suferim ne dezechilibrează din punct de vedere
hormonal.
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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)

STURZ IOAN
• S-a născut la 24 aprilie 1946, în localitatea Şepreuş, judeţul Arad, într-o familie adventistă, fiind a
patra generaţie de adventişti, bunicul Simion Sturz si străbunicul Pavel Sturz fiind botezaţi în jurul
anului 1924.
• A urmat şcoala generală în localitate, în perioada 1953 – 1960.
• În perioada 1961-1966 a învăţat şi practicat meseria de fierar în cadrul CAP Şepreuş.
• În sabatul din 10 august 1963 a fost botezat în biserica adventistă din Şepreuş.
• În perioada decembrie 1966 – iulie 1968 a lucrat ca electrician la Uzina Electrică Chisineu Cris. În
paralel cu aceste activităţi a urmat Liceul (la distanţă) din Chişineu Criş în perioada 1964 – 1968. În
anul 1968 a intrat prin examen de admitere la Universitatea din Timişoara, facultatea de Matematică
cursuri de zi.
• A absolvit facultatea de 5 ani în anul 1973 după care a lucrat ca Programator (creator soft de aplica‑
tii) în cadrul Centrului de Calcul Teritorial Arad, până în iunie 1990.
• În biserică (actual ”Betel” Arad) a slujit (în perioada 1980 -1984) ca diriginte al Şcolii de Sabat şi
diriginte de tineret, iar din 1984 pană în iunie 1990 a fost
prezbiter în această biserică.
• În anul 1990 a fost chemat să lucreze în Conferinţa
Banat, la început ca pastor asistent iar mai târziu ca
pastor hirotonit dupa cum urmează: iunie - septembrie
1990 - districtul Cuvin; septembrie 1990 – august 1992
districtul Arad I. Doar în această perioadă au fost con‑
duşi la apa botezului (în acest district), în jur de 100 de
persoane; septembrie 1992 – august 1995 a fost contabil
la Conferinta Banat, în aceeaşi perioadă a fost şi pastor
(prezbiter de district) în districtul Arad II. Tot atunci a
coordonat lucrările de la faza „în roşu” până la darea în
folosinţă la biserica din Şimand.
• Între anii 1995 – 1998 a fost trezorier al Conferintei
Banat. Între anii 1998 – 2001 pastor în districtul Apateu,
între anii 2001 – 2004 pastor în districtul Macea.
• În anul 2004, după ce fiul lui, Marius, a deschis in 2003
Editura ”Majesty Press”, s-a constatat o neaparată
nevoie de un administrator la Editură, şi-a exprimat
dorinţa de a se transfera la Editură pentru a veni în aju‑
torul fiului. Editura este administrată în continuare de
Sturz Ioan.
• Este căsătorit din 1972 cu Sturz Rodica (din Pilu), şi
împreună au doi copii: Marius şi Gabriela. Marius este
căsătorit cu Sturz Mariana şi împreună au doua fete:
Aida (6 ani) si Maia (4 ani), actualmente locuiesc în
Franţa. Gabriela este căsătorită cu Marius Stanescu şi
împreună au doua fete Hadassah (10 ani) si Brisseis (7
ani), ei locuiesc în SUA – Chicago.
• Privind în urmă, Nelu Sturz, are nenumărate motive de
a-L lăuda pe Dumnezeu, privind în viitor speranţa lui
este de a-L întâlni pe Mântuitorul şi de a fi acolo împre‑
ună cu cei dragi din familie, dar şi cu cei pe care i-a slujit
cu credincioşie.
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Buruieni crescute la umbra Bisericii

BISERICA ÎN FUNCŢIUNE SAU... ÎN IMPAS
Nu există vizită pastorală pe care să o fac şi în care unul sau mai mulţi membrii să nu-mi adreseze întrebarea: „De ce la noi nu
merg lucrurile aşa cum am dori şi cum ar fi de aşteptat să meargă?” Fiecare biserică, mică sau mare, realizează că în raport cu
aşteptările cerului viaţa comunităţii e rămasă în urmă. Oamenii privesc unii la alţii, şi se întreabă „Ce ne lipseşte pentru a
fi ceea ce trebuie să fim şi a face ceea ce trebuie să facem? De ce nu creştem numeric? Să se fi secătuit ogorul
Evangheliei?”
Încerc în acest număr Info Banat un răspuns fără a socoti că ar fi exhaustiv. Cred că avem o
problemă de înţelegere a ceea ce a intenţionat Dumnezeu a face din Biserica Sa. Sub impresia
atâtor false modele, şi noi percepem Biserica ca o sumă a două componente distincte: laicatul
şi clerul, adică poporul, masa enoriaşilor şi corpul preoţesc, pastorii. Laicii, sunt beneficiarii
pasivi ai slujirii pastorilor, în vreme ce clerul e plătit să viziteze, să predice, să oficieze
servicii divine obişnuite sau speciale (Cina Domnului, botezuri, nunţi,
înmormântări), să descurce nodurile gordiene ale problemelor
nemuritoare ale laicilor. Nimic mai fals! Şi pentru că funcţionăm
în acest greşit mod nu ar trebui să ne mirăm că lucrarea nu
merge, că batem pasul pe loc. Scriptura, Spiritul Profetic şi
chiar Manualul Comunităţii, vorbesc de un alt model, singu‑
rul binecuvântat. Voi vorbi de trei elemente fundamentale
ale acestui model binecuvântat.
1. Preoţia tuturor credincioşilor. Scriptura vorbeşte explicit
de o biserică în care fiecare membru, ca mădular a trupului lui Hristos, slujeşte.
Apostolii Petru şi Pavel subliniază în scrierile lor această chemare adresată tutu‑
ror pentru implicare în lucrare după darurile oferite de Duhul sfânt. Nu o dată
Spiritul Profetic declară răspicat că oricine se naşte în biserica lui Hristos se naşte ca
misionar. Aşadar nu avem de a face cu nici o divizare a bisericii în laici şi cler sau în pasivi şi
activi. Descopăr cu bucurie că oriunde e înţeleasă această viziune şi aplicată chiar timid, nu
întârzie să apară şi rezultatele.
2. Prezbiterul, adevăratul pastor local. De câte ori nu am auzit lamentări de genul:
„Dacă am avea şi noi pastorul nostru, să fie aici în fiecare Sabat, la fiecare acţiune! Atunci
ar creşte biserica, s-ar rezolva problemele dintre membri. Aşa, până vine el... De ce nu am
avea pastor în fiecare biserică, cum vedem în alte confesiuni? Şi apoi, nu pentru asta îl
plătim?” Nu condamn asemenea întrebări pentru că ştiu că vin din neştiinţă. Să vă împăr‑
tăşesc mai întâi cum funcţionează biserica adventistă acolo unde se dezvoltă puternic.
Un pastor deserveşte între 10 şi până la 30 de biserici. Comunităţile cresc vertiginos în
vreme ce pastorul le vede doar la Sfânta Cină şi la Botez şi extrem de rar la Comitete.
Să fie adevărat? Da! Şi asta se întâmplă peste tot unde biserica progresează. Şi cine se
ocupă de dezvoltare şi într-un cuvânt viaţa comunităţii? Cel ce a fost desemnat de cer s-o
facă: prezbiterul local. El este pastorul fiecărei comunităţi. Sigur bisericile mari au mai mulţi
prezbiteri. El este mereu acolo, şi chiar dacă are familie şi loc de muncă îşi pune suficient timp
deoparte pentru slujirea plină de pasiune a comunităţii. În lumina Scripturii, a Spiritului Profetic
şi a Manualului Comunităţii prezbiterul are o autoritate mai mare decât cea înţeleasă la timpul
prezent şi implicit o responsabilitate cu mult mai extinsă. Oare nu cumva viaţa multor biserici abia
pâlpâie pentru că socotim această slujbă mai mult formală, de decor sau uneori onorifică? Cred că
a venit vremea să reînfiinţăm şcolile prezbiterilor, unde oameni consacraţi să înveţe să păstorească
turma lui Isus la nivel local.
3. Pastorul, misionar prin excelenţă. Studiind cu atenţie sfaturile inspirate adresate pastorilor am
descoperit că aceştia sunt chemaţi să renunţe la ocupaţii pământeşti şi sprijiniţi spiritual şi material
de biserică să croiască noi drumuri pentru lumina Evangheliei. În vreme ce asistă comunităţile aflate
în grijă, evident în acele demersuri în care prezbiterii nu au calificarea necesară, ei alocă o mare parte
din timp deschiderii de noi fronturi, înfiinţării de noi grupe şi comunităţi. În acest moment tot timpul
pastorului e consumat cu nevoile interne rămânând atât de puţin pentru misiune. Serva Domnului
spunea că biserică trebuie să susţină pastorul în demersul misiunii nu să-l împiedice aşezându-i
mereu în faţă problemele locale. Exact asta fac pastorii din zonele unde lucrarea progresează.
Întreb la final, cum s-ar mişca Biserica Banatului dacă cea mai mare parte a masei credincioşilor
ar trăi preoţia universală, cum ar arăta fiecare comunitate locală dacă prezbiterii ar înţelege solemna
autoritate şi responsabilitate oferită de Cer, cum ar răsări noi grupe şi biserici dacă pastorii ar fi susţi‑
nuţi să lucreze tot mai mult şi tot mi departe?
Cu siguranţă ar fi altfel! Şi noi putem face să fie altfel!

Mihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat

Infobanat - noiembrie 2014 15

Prima campanie...

Studenţii valdenzi au coborât în Văile Banatului.
După o pregătire minuţioasă, în perioada
3-23 octombrie, echipa de nouă persoane a
studenţilor misionari însoţiţi de colportori din
Conferinţa Banat au parcurs Deva, Simeria,
Haţeg, Orăştie, Hunedoara şi alte localităţi într-o
amplă acţiune din cadrul proiectului studenţi val‑
denzi. Au avut loc seminarii şi prezentări în şcoli,
dar şi în instituţii cum ar fi ANAF-ul, CSAS-ul,
CAS-ul, Inspectoratul de poliţie, unităţi militare,
etc.
Apoi au fost amplasate corturi în cinci locaţii
unde s-au efectuat teste medicale şi s-au pre‑
zentat materiale educative.
În Sabate grupul a vizitat bisericile din
zonă şi a susţinut programele din cadrul servici‑
ilor divine prin cântece, experienţe şi momente
devoţionale.
Aceşti tineri doresc ca şi în viaţa lor să se
reediteze slujirea pe care au manifestat-o val‑
denzii de pe vremuri: “Duhul lui Hristos este un
duh misionar. Prima dorinţă a unei inimi renăs‑
cute este să-i aducă şi pe alţii la Mântuitorul.
Acesta era spiritul creştinilor valdenzi. Ei soco‑
teau că Dumnezeu cerea mai mult de la ei decât
numai să păstreze adevărul în curăţia lui în pro‑
priile biserici; că asupra lor zăcea o răspundere
solemnă, de a face ca lumina să strălucească şi
pentru aceia care se găseau în întuneric...” (Ellen
G. White - Tragedia veacurilor, pag. 56).
Aceasta a fost doar prima expediţie din cele
opt. Lucrarea lor este o încurajare şi pentru alţi
tineri pentru a se alătura acestei lucrări. Şi tu poţi
fi un valdenz!

Adelin Bortiş, coordonator program
"Valdenz pentru un an”

Expoziţie de sănătate la Arad

În perioada 24 – 26 octombrie comunitatea Betel
din Arad a organizat o Expoziţie de Sănătate în
incinta Galleria Mall prin care participanţii au
beneficiat de teste medicale gratuite, informaţii
de calitate pentru un stil de viaţă sănătos, bucă‑
tărie vegetariană, etc. Cele trei zile de implicare
maximă din partea membrilor dar şi a altor volun‑
tari, din celelalte biserici din Arad, au adus voie
bună şi multă bucurie. Numărul participanţilor la
Expoziţie a fost de peste 250 de persoane, iar pro‑
iectul acesta va continua cu un club de Sănătate
în aceeaşi locaţie din cadrul Galleria Mall, oferită
gratuit pentru toată perioada proiectului.

Sebastian Ghenghea, plantator de biserică

