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Mai e Isus „la modă”?
La grupa de Școala de Sabat
adolescenți subiectul de discuție
era „revenirea lui Isus”. Așteptam
răspuns la întrebarea: „de ce ar trebui
să așteptăm revenirea lui Isus?”. Am
fost surprins când una dintre fete a
ales „pentru ca păcatul să fie eliminat”.
Nu pentru că a fost un răspuns rău
ci pentru că putea alege „ca să-L
întâlnim pe Isus”. Orice „adventist cu
experiență” ar fi știut ce trebuie să
spună, nu și ea...
Pe de altă parte, alegerea ei e cel
mai în ton cu orientarea umanistă a
lumii în general și a tinerilor în special.
Deci, e într-un fel, normală. Întrebarea
pe care mi-o pun, totuși, e: atunci când
tinerii și copiii învață de la mine „religie”
ce văd în primul rând? Pasiune pentru
biserică, pentru valori adventiste,
pentru misiune, sau înainte de toate
pasiunea pentru o Persoană? Reușesc
oare să le transmit că Isus e „cool”?

Erik Csergezán, pastor

Să ne rugăm pentru:
DIVIZIUNEA
EURO‑AFRICA

Perioada

CONFERINŢA BANAT

UNIUNEA ROMÂNĂ

6-12 dec.

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

Şcoala Româno-Americană
Omega

Conferinţa Germană (UE)

13-19 dec.

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

Misiunea dep. Comunicare

Conferinţa Saxonia
Inferioară (UGN)

19 -26 dec.

Beiuş: Beiuş, Pietroasa, Hinchiriş, Bălaia
Grupa: Şuncuiuş

Şcoala Româno-Americană
Omega

Conferinţa CentralBerlineză (UGN)

27 dec.
– 2 ian.

Reşiţa: Reşiţa, Gătaia, Bocşa.
Grupa: Deta, Sângeorge, Fârliug

Săptămâna de rugăciune

Conferinţa Slovacia (UCS)

3-9 ian.

Oraviţa: Oraviţa, Anina. Brădişorul de Jos,
Moldova Veche; Grupa: Bozovici, Jamu
Mare

Misiunea dep. Comunicare

Editura Servir (UP)

10-16 ian.

Caransebeş: Caransebeş, Obreja, Oţelu
Roşu, Zăvoi; Grupa: Herculane

Diviziunea Euro-Africa

Editura Servir (UP)

Evenimente în Conferinţa Banat
IANUARIE

10
17

Convenția diriginților de tineret și a liderilor de companioni
Sabatul companionilor din județul Arad

Fotografia

Vizite pastorale pe
luna noiembrie 2014

Arad

O fotografie neştiută a lui Ellen White a fost găsită printre documentele vechi ale unui
medic adventist care a decedat în California, în 1966. Fotografia din 1905, care o înfăţişează
pe Ellen White în aer liber, alături de fiul ei William şi soţia acestuia, May, este prima fotogra‑
fie a scriitoarei care apare după câteva decade şi descoperirea ei este deosebit de palpitantă
pentru cei care-i studiază viaţa, pentru că prezintă o perspectivă rară din viaţa de zi cu zi.

Mihai Maur: Haţeg, Zăvoi,
Arad III ‘’Salem’’, Arad I
‘’Betel’’, Şofronea.
Pavel Memete: Jimbolia,
Haţeg, Caransebeş, Arad
”Salem” (Convenţie Interde
partamentală), Sânandrei,
Timişoara ”Dynamis”, Arad
”Salem” (Hirotonire pastori),
Arad ”Agape”.
Ionel Soponariu: Timişoara
Maranatha, Timişoara Betania,
Haţeg, Obreja, Caransebeş,
Arad Salem, Bocşa
Liviu Roman: Reşiţa, Obreja,
Stupini, Arad ’’Salem’’, Bălaia,
Şuncuiuş, Oradea A, Şimand,
Şepreuş.
Narcis Ardelean: Ponor,
Haţeg (Sabat companioni
Hunedoara), Archiş, Arad
’’Salem’’(Convenţie Interde
partamentală), Timişoara II
’’Betania’’, Arad IV ’’Agape’’,
Arad III ’’Salem’’ (Program
hirotonire), Cuvin.
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Mesajul preşedintelui cu ocazia Comitetului
Executiv de Buget al Conferinţei Banat –
decembrie 2014
"Ce a fost, va mai fi, şi ce s-a făcut, se va mai face; nu este nimic nou sub soare." (Ecl 9.6)
Peste puţine zile anul 2014 îşi va strînge aripile metamorfozânduse ca istorie şi un an nou, 2015, îşi va lua zborul spre 365 de
necunoscute. Acum e vremea planurilor, a cântăririi strategiilor,
a exprimării temerilor, a împărtăşirii speranţelor. În adâncul fiinţei
noastre, toţi ne dorim un pas înainte, un pas mai aproape. Tabloul
acela al bisericii apostolice pornită ”biruitoare şi ca să biruiască”
ne stă în faţă din nou ca un laitmotiv şi ca o dorinţă fierbinte.
Oare ne vom ridica în sfîrşit la înălţimea sfintei noastre faceri şi
trimiteri? Oare va coborî ploaia tîrzie peste generaţia aceasta de
aşteptători? Solomon spune că da! Nu-i doar o brumă de spe‑
ranţă ci o certitudine. E suficient să se rescrie programul-cadru,
şi-n el să se urmărească împlinirea acelor condiţii care au trans‑
format o grupă de oameni simpli, marcaţi de multe neajunsuri,
chiar debusolaţi după Calvarul Lui şi al lor, într-o forţă spirituală
şi misionară de nestăvilit nu doar pentru lume ci chiar pentru
porţile iadului.
Programul minunii de atunci s-a scris în coordonatele con‑
sacrării fără rezerve şi a iubirii neprefăcute.
Consacrare fără rezerve. De ce nu am reuşi ca pastori,
slujbaşi şi întreagă biserică o consacrare fără rezerve? În final, la
relaţia totală cu El se rezumă totul. Şi El aşteaptă totul!
”Mântuitorul nostru pretinde tot ce e al nostru.El doreşte
cele dintîi şi cele mai sfinte gânduri ale noastre, precum şi dra‑
gostea noastră cea mai curată şi cea mai intensă. Dacă suntem
cu adevărat părtaşi de natură divină, lauda Lui va fi continuu
în inimile noastre şi pe buzele noastre. Unica noastră siguranţă
constă în a ne consacra cu totul Lui pentru a creşte continuu în
harul şi cunoştinţa adevărului”(E.G.White, Sfinţirea vieţii, p.95).
Decizia e personală, ne aparţine, să nu ne amăgim că într-o zi
vom putea da vina pe ceva sau cineva.
Iubire neprefăcută. Pentru că tot suntem în căutarea unui
brand care să ne reprezinte, de ce nu am lua Brandul: ”Prin
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13,35)? Fără iubire neprefăcută toată
doctrina e moartă, toate programele sunt deşarte.
Ar fi peste puterile noastre ca în fiecare sabat şi la orice
întâlnire a bisericii să înălţăm în faţa minţilor şi a inimilor aceste
două deziderate fundamentale? Invit pe toţi cei ce slujesc la
anvoanele noastre să-L înalţe în acest an pe Isus, şi dependenţa
totală de El şi iubirea Lui desăvârşită ca model pentru iubirea
noastră neprefăcută! Şi haideţi ca în primul rând noi pastorii şi
prezbiterii să arătăm poporului că se poate!
Condiţiile succesului ţin apoi de reînvierea vechiului model
de funcţionare a comunităţilor. Biserica primară nu avea cler şi
laicat, oameni plătiţi să facă slujba în biserică şi plătitori gata să o
servească. Totul era altfel. Uitaţi-vă doar la aceste trei elemente:
a) 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 tuturor 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.
b) 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. Biserica
apostolică nu avea câte un pastor, aşa cum percepem noi
astăzi pastoraţia, în fiecare comunitate. Şi surpriză, chiar şi în

adventismul de azi, acolo unde un pastor deserveşte între 10 şi
până la 30 de biserici, lucrarea progresează rapid. Comunităţile
cresc vertiginos în vreme ce pastorul le vede doar la Sfânta Cină,
la Botez şi extrem de rar la Comitete. Să fie adevărat? Da! Simplu,
pentru că a fost cineva desemnat de providenţă să păstorească
biserica: 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 prez‑
biterul 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 reânfiinţăm şcolile prezbiterilor, unde
oameni consacraţi să înveţe să păstorească turma lui Isus la nivel
local. Pentru 2015-2016 am decis să facem chiar mai mult,
Şcoala liderilor, unde pe lângă generaţia actuală de slujbaşi să o
formăm pe cea de mâine.
c) Pastorul, misionar prin excelenţă. Studiind cu atenţie
sfaturile inspirate adresate pastorilor am descoperit că aceştia
sunt chemaţi să renunţe la ocupaţii pământeşti şi sprijiniţi spi‑
ritual 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 califi‑
carea 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 pas‑
torii din zonele unde lucrarea progresează. Avem acum o grupă
de pastori plantatori relocaţi pentru misiunea totală, cu scopul
înfiinţării de noi grupe şi comunităţi. Ei sunt reaşezaţi pe coordo‑
natele misiunii pastorale primare. În mai puţin de un an, fiecare
au ajuns să lucreze în exterior mai mult decât mulţi pastori, sigur
din cauza sistemului greşit, într-o viaţă. Ei sunt deschizătorii de
noi drumuri, Domnul să-i susţină şi biserica să le fie aproape!
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 susţinuţi să lucreze tot mai
mult şi tot mi departe? Cu siguranţă ar fi altfel! Şi noi putem face
să fie altfel!
O biserică reaşezată pe coordonatele consacrării totale,
unită în legătură indistructibilă a iubirii neprefăcute, reorganizată
după singurul model de succes, cel apostolic, evident va face
misiune. Pentru 2015, accentul naţional a fost aşezat pe tineret,
familie şi educaţie. La nivel de Conferinţă şi vital, la nivelul fiecă‑
rei biserici să se caute salvarea copiilor, tinerilor şi a familiilor. A
venit timpul ca prin exemplu şi suficiente resurse să pregătim cel
mai preţios dar al bisericii, tineretul, pentru cer, apoi putem pleca
peste ”ţări şi mări”.
Proiectele departamentale sunt bogate şi pentru 2015, sunt
făcute cu rugăciune şi spirit de răspundere. Toate ţintesc spre
un singur scop, pregătirea poporului pentru advent şi motiva‑
rea acestuia în asumarea misiunii încredinţate. Ne exprimăm
speranţa că mâna cea bună a Domnului ne va susţine în tot ce
ne-am propus pentru cauza Lui. Şi facă bunul nostru Dumnezeu
ca ceea ce a fost acum două milenii să se repete la o scară mai
mare acum, şi ”vechiul” acela binecuvântat să ne cucerească
prin”noutatea” lui.
Mihai Maur, preşedinte Conferinţa Banat
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COMITETUL EXECUTIV AL CONFERINŢEI
BANAT – DECEMBRIE 2014
RAPORTUL SECRETARULUI
”Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său. Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari! Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci
El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară”.(Ioel 2:18.21.23)

I. SITUAŢIA STATISTICĂ A MEMBRILOR

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Conferinţa Banat cu cei 6.831 de membri, la 1 octombrie 2014, reprezintă 10,2 % din
Uniunea Română. La nivelul ţării noastre, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, cu cei 66.557 membri, reprezintă 37 % din
Diviziunea Inter-Europeană. La nivel mondial, la sfârşitul anului 2013, numărul adventiştilor era 18.143.745.
În primele trei trimestre ale anului 2014 în Conferinţa Banat au intrat în biserică prin botez şi mărturie de credinţă 102 suflete.
Îi suntem recunoscători Cerului pentru experienţa fiecaruia dintre ei. Deşi numărul este destul de modest, înaintea Celui care
cunoaşte în cele mai mici detalii toate lucrurile, ne plecăm în umilinţă şi încredere că El va putea să ajute neputinţei noastre!
Deşi cifrele nu spun totdeauna totul, ele sunt un indicator. Mai ales acum când în faţa bisericii din Banat se află un nou an
misionar, acest indicator ne ajută să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine şi posibilităţile pe care le avem.
Statistica de mai jos reliefează ce s-a întâmplat în conferinţa noastră în trei trimestre ale anului 2014.

Conferinţa
Banat

Tabel nr. 1 – Situaţie statistică membri 1 ian.–30 sept. 2014
INTRĂRI
IEŞIRI
Nr. membri
AjusNr. membri
Botez + Scris. Scris.
Exclu- DispaDeces
1 ian. 2014
tări
30 sept.2013
mărt.
rec.
rec.
dere
riţie
6.867
102
35
51
69
36
1
- 16
6.831

Procent
creştere
-0,52

Cu excepţia anului 2012 botezurile, din 2010 şi pană astazi au fost în scădere. Să fie cauza secularismul societăţii în care
misionăm? Să fie dificultatea pe care o întâmpinăm atunci când dorim ca mesajul să ajungă la ţintă? Sa fie scăderea interesului
în ce priveşte implicarea în misiune?
Tabel nr. 2 – Intrări prin botez şi mărturisire de credinţă 2010-2014
Intrări
2010
2011
2012
2013
Botez şi mărturisire de credinţă
215
167
181
161

2014
1O2

Ce am putea face ca trendul să fie schimbat? Chiar dacă statisticile nu sunt încurajatoare, ne apropiem de începutul unui
nou an cu speranţă, fiind convinşi că Acela care deţine toată puterea în cer şi pe pământ ne va dărui şi nouă din această putere!
Minunea convertirii oamenilor Îi aparţine, dar nouă ne revine responsabilitatea de a fi nişte ”minuni” spre care semenii noştri să
privească şi să-L poată vedea pe EL.

II. SITUAŢIA BISERICILOR LOCALE

Oamenii care se adună într-un loc şi care formează biserica crează cadrul, dar şi atmosfera în care o comunitate poate creşte,
rămâne la acelaşi număr de membri sau chiar descreşte. Calitatea programelor şi a închinării din biserică, interesul pentru ceea
ce fac credincioşii între zidurile unei clădiri, dar mai ales mărturia reală, sfântă din afara cladirii bisericii, în timpul unei săptămâni,
este determinant pentru ceea ce este cu adevărat biserica!
Dacă ne uităm la statistica de mai jos constatăm că aproape 65 % din bisericile conferinţei au sub 50 de membri din ele
23 % sub 20 de membri, şi această statistică nu s-a îmbunătăţit de ani de zile! Intr-o biserică mică, care nu creşte, şansele unei
schimbări radicale sunt minime. Vor reuşi oare proiectele misionare ale anului care stă să înceapă să schimbe situaţia? Ne dorim
şi spunem ”Doamne ajută-ne!”
Tabel nr.3 – Situaţie biserici locale 30 sept. 2014
Biserici locale funcţie de nr. membri
1-20
21-50
51-100

Banat
26
47
25

%
23
41,6
22,1

Biserici locale funcţie de nr. membri
101-200
201-300
peste 300

Banat
7
6
2

%
6,2
5,3
1,8

III. Concluzii

Efortul câştigării unui suflet, cu fiecare an ce trece, este incomparabil mai mare decât în trecut. Activităţile departamentelor, dar
şi ale pastorilor, sunt tot mai multe şi mai variate, cu toate aceasta nu se întâmplă ceea ce aşteptăm! Ne-am dori ca activitatea
plantatorilor din conferinţa noastră să reliefeze faptul că aceasta este o metodă de succes.

Avem nevoie de planuri, dar nu trebuie să uităm că Dumnezeu doreşte să binecuvintez cu Duhul Sfânt oameni!
Credem că acum este vremea ca Domnul să facă lucruri mari prin oameni, vom fi dispuşi să-L lasăm? Depinde de
noi! El este gata să lucreze! Doamne ajută-ne şi împlineşte-Ti făgăduinţa! Doamne dă-ne izbândă!
PAVEL MEMETE, SECRETAR
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RAPORT TREZORIER
1 Tesaloniceni 1:2-3 ,,Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat în rugăciu‑
nile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre,
de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! ”
Pentru început vă prezint o situaţie preluată din raportul trezorierului de la Comitetul de Buget al Uniunii Române. Vom putea
observa că şi în acest an Conferinţa Banat se situează pe primele locuri în ceea ce priveşte procentul dăruirii zecimii în raport cu anul 2013.
În tabelul următor este prezentată situaţia veniturilor la capitolul zecime pe fiecare Conferinţă din Uniunea Română, în
perioada ianuarie - septembrie 2014, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2013.

Conferinţa
Banat
Moldova
Muntenia
Oltenia
Trans.Nord
Trans.Sud
Total

Zecime

Ron
4,170,715
8,126,409
12,732,537
6,066,324
3,724,596
5,415,173
40,235,754

2014

Curs 2014*
4.45

Medie an
Eur
Ron
Eur
937,239
611
137
1,826,159
634
142
2,861,244
684
154
1,363,219
539
121
836,988
482
108
1,216,893
582
131
9,041,742
605
136

Curs 2013*
4.41
2013
Zecime
Medie an
Ron
Eur
Ron
Eur
3,992,431
905,313
581
132
8,036,566
1,822,351
634
144
12,170,316 2,759,709
646
147
6,111,175
1,385,754
532
121
3,668,584
831,878
475
108
5,896,296
1,337,029
636
144
39,875,368 9,042,034
597
135

Rata inflaţiei
1.54
2014 / 2013
Creştere
%
% actualizată
104.5%
102.9%
101.1%
99.6%
104.6%
103.0%
99.3%
97.7%
101.5%
100.0%
91.8%
90.4%
100.9%
99.3%

Comparând intrările prin zecimi în anul 2014 în raport cu 2013, pe primele 10 luni ale anului, se pot observa următoarele:
Conf.
2013
2104
Creştere % actual. 2013
2014
Media
Media
RON
RON
2014/2013
Euro
Euro
euro/mbr 2013 euro/mbr 2014
Banat
4.578.089 4.744.497 102,1
1.038.115 1.067.783 151,0
156.3
Se observă o creştere absolută de 166.408 Ron adică 103,6 % şi prin actualizare 102,1 %
Pe primele 10 luni ale anilor 2007 – 2014 se poate analiza situaţia comparativă la zecimi şi daruri:

Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zecime
RON
3.053.869,3
4.138.852,4
4.399.569,3
4.177.179,8
4.188.318,9
4.187.106,3
4,578,089.2
4.744.497

euro
921.033,0
1.133.932,0
1.040.087,3
996.940,3
992.492,6
947.309,1
1.040.474,8
1.078.295

Şcoala de Sabat
RON
Euro
157.734,5
47.572,0
182.879,2
49.967,10
197.287,0
46.639,95
202.069,5
48.226,61
203.754,1
48.282,96
207.818,4
47.017,74
222.192
50.383,67
224.812
50.598,00

Dar de mulţumire
RON
euro
39.953,88
12.049,9
51.511,62
14.074,2
53.357,80
12.614,1
56.897,80
13.579,4
54.052,00
12.808,5
60.951,61
13.789,9
64.934
14.724,3
56.940
12.815,4

Darul Şcolii de Sabat în lei a crescut cu 2.520 RON, iar darul de mulţumire scade cu 7.994 RON, în procente +1,2 %
respectiv - 12,3 % . După cum bine ştiţi, Darul Şcolii de Sabat este baza de calcul pentru subvenţionarea construcţiilor. În anul
2015 vom mai primi doar 40% din acest dar. Tendinţa de scădere a darurilor este evidentă în ultimii ani şi odată cu aceasta şi
posibilităţile noastre de a oferi ajutor comunităţilor care au şantiere de construcţii.
Revizia în comunităţi a decurs normal şi nu am avut probleme speciale. Auditul pentru Conferinţa Banat a fost anul
acesta de la Diviziune. Cu excepţia asigurărilor pe clădiri, nu am avut probleme pe care să le sesizeze auditorii. Raportul lor a fost
foarte bun.
În domeniul construcţiilor în anul 2014 am continuat lucrările la Centrul de la Groşeni, la corpul principal. Ne-a fost alocată
o sumă de 50.000 Euro de la Diviziune cu care am reuşit să facem foarte multe lucrări de finisaje interioare. Un alt obiectiv
foarte important pentru noi a fost Centrul de tineret de la Nadăş unde am construit dormitoarele şi băile care au ridicat gradul
de confort pentru copiii şi tinerii care vin în tabere. Mai rămâne de rezolvat încălzirea care ar putea oferi apoi şi condiţii de
cazare pentru iarnă.
Terminarea bisericilor în construcţie este destul de greoaie din lipsă de fonduri. S-a inaugurat doar Biserica din Haţeg,
celelalte construcţii au avansat dar nu s-a reuşit finalizarea lucrărilor. În diferite etape se află construcţiile de la Galospetreu,
Sintea Mare, Berechiu, Sântana, Moldova Veche, Darova, Bărăştii Haţegului, Livadia, Recaş, Timişoara ‘’Speranta’’.
Planul de a avea în Arad o şcoală generală şi liceu a avansat prin faptul ca am primit aprobări de principiu şi sperăm că vor fi
şi celelate demersuri încununate de succes.
Concluzii:
- intrările prin zecimi au crescut şi anul acesta dar mai temperat decât în 2013
- Darul Şcolii de Sabat a stagnat iar Darul de mulţumire a scăzut
- construcţiile, deşi mai puţine ca număr, nu mai avansează în ritmul dorit şi datorită scăderii contribuţiei din partea Diviziunii
Dacă primele 10 luni ale anului 2014 au fost relativ bune, avem speranţa că vom încheia anul cu acelaşi procent de creştere
sau chiar mai mare. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru orice dar bun care vine de sus şi vrem ca să fim administratori
buni şi credincioşi în via Lui.
IONEL SOPONARIU, TREZORIER
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Lansare de carte la Caransebeş

În Sabatul din 8 noiembrie la biserica Caransebeş
a avut loc un eveniment special, care a strâns
laolaltă prieteni din diferite confesiuni religi‑
oase participând la aceasta lansare de carte a
familiei Vacaru Petre si Lidia. Ne-am bucurat de
prezenţa doamnei Bunea, filolog şi bibliotecar, a
ziaristului Isac Ştefan de la cotidianul „7 zile” , şi
a domnului Jorz, eseist, prieten al Bisericii noas‑
tre. De asemenea, secretarul Conferinţei Banat,
pastorul Pavel Memete, a transmis un mesaj din
Sfânta Scriptură.

Costel Trandafir, pastor

Acţiune de sănătate în Reşiţa

În perioada 3-6 Noiembrie 2014, în Reşiţa s-a
desfăşurat proiectul Împreună pentru o sănătate
mai bună. În cadrul lui, s-au făcut următoarele
măsurători pentru persoanele doritoare din car‑
tierul Govândari: măsurarea tensiunii arteriale,
măsurarea procentului de grăsime din orga‑
nism, măsurarea indicelui de masă corporală şi
măsurarea oxigenării sângelui. Acolo unde a fost
cazul, a fost oferită şi o scurtă consiliere în vede‑
rea adoptării unui stil de viaţă sănătos. În cele
patru zile ale proiectului, 719 persoane au trecut
pe la standuri şi au beneficiat de serviciile oferite
şi dintre acestea 65 de persoane doresc vizită la
domiciliu. Dumnezeu să fie lăudat pentru modul
frumos în care lucrează!

Nistor Levis Daniel, Pastor Stagiar/
Plantator biserică & Educator de Sănătate Publică

SFÂRŞIT DE CALE
LIVIA CRIŞAN (născută Henţ), a văzut lumina zilei la 1
aprilie 1929. A fost a patra născută într-o familie de nouă
copii (doi băieţi şi şapte fete). Primeşte credinţa adventă
şi încheie legământ cu Dumnezeu prin botez în anul 1948.
La 6 iunie 1952 se căsătoreşte cu Traian Crişan, căsătorie
din care va rezulta un
fiu, Sorin. Împreună
cu soţul care devine
slujitor al Evangheliei
avea
să
cunoască
bucuriile şi dificultăţile
slujirii pastorale. Din
zona
Banat-Crişana
aveau să meargă în
nordul
Moldovei,
unde au fost chemaţi
în lucrare, pentru a
sluji semenilor şi a
împărtăşi Întreita Solie
Îngerească. Aici, pentru
17 ani (1956 – 1973),
avea
să-şi
susţină
soţul, care a lucrat în
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districtele pastorale: Dorohoi, Moineşti, Oneşti, Rădăuţi. La
30 iulie 1973 soţul este chemat la odihnă, iar apoi timp de 41
de ani trăieşte aşteptând momentul reîntâlnirii. A fost o soţie
şi mamă credincioasă, răbdătoare şi iubitoare. A slujit cu
bucurie şi dăruire în familie şi biserică.
În 20 septembrie 2014,
la Şepreuş, jud. Arad,
unde s-a stabilit cu 41
de ani în urmă, după
o scurtă perioadă de
suferinţă, îşi încheie
”alergarea” pe pămân‑
tul acesta, în speranţa
învierii şi întîlnirii cu
Mântuitorul drag căruia
i-a
închinat
viaţa.
Pastorii care au rostit
cuvantul de mângâiere
şi încurajare au fost:
Mihai Maur, preşedin‑
tele Conferinţei Banat
şi Abel Iştoc, pastorul
districtului Şepreuş.

Convenţia Interdepartamentală ”Adventismul
la Răscrucea Mileniului III”

Între 14 – 16 noiembrie 2014, la Arad s-a desfăşurat Convenţia
Interdepartamentală cu tema ”Adventismul la Răscrucea
Mileniului III”. Invitatul principal a fost pastorul Emil Lazăr din
Paris, Franţa. Temele abordate au fost deosebit de actuale,
suscitând interesul pastorilor, slujbaşilor şi laicilor prezenţi la
întâlniri. Vineri, la întâlnirea pastorilor, la sediul conferinţei, mai
bine de cinci ore, a fost abordată tema ”Adventist şi pastor
în cultura occidentală de azi”. Sâmbătă, la Biserica ”Salem”, au
fost prezentate temele: ”ADN-ul Adventismului”, ”Mitul exce‑
lenţei în Adventism” şi ”Ce facem cu E.G.White în secolul XXI”
. Duminică la Arad ”Salem” a fost întâlnirea cu slujbaşii din
Conferinţa Banat la care au participat peste 200 de persoane.
Tema prezentată de pastorul Emil Lazăr a fost ”Escatologia
adventistă între mit şi adevăr”. La ocazia de duminică a par‑
ticipat si pastorul Marius Munteanu, preşedintele Uniunii
Române, care a prezentat strategia Uniunii Române pentru
anii 2014 – 2019, după care a urmat o sesiune de întrebări şi
răspunsuri pe probleme de interes pentru slujbaşii prezenţi.

Comitetul Executiv Anual al Conferinţei Banat

Duminică, 30 noiembrie 2014, la sediul conferinţei din
Arad, s-a desfăşurat comitetul anual. La această ocazie au
fost prezenţi membrii comitetului executiv, pastori şi laici,
precum şi invitaţi, directori de departamente. Din partea
Uniunii de Conferinţe au fost, împreună cu noi, pastorii
Marius Munteanu, preşedinte, Ştefan Tomoiagă, secretar
şi Eduard Călugăru, trezorier. Comitetul Anual a discutat
şi aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015,

rapoartele administratorilor, proiectele de misiune ale fiecărui
departament, raportul de audit pentru anul 2013 întocmit de
auditorii de la Conferinţa Generală prezenţi la sediul confe‑
rinţei la începutul lunii noiembrie 2014 şi schema de funcţii
şi personal pentru anul 2015. Ca o noutate, în acelaşi timp
şi ca o direcţie pe care conferinţa noastră a descoperit-o şi
o urmează, este activitatea interdepartamentală. Aceasta
înseamnă că mai multe departamente se unesc şi desfăşoară
împreună o anumită activitate; în felul acesta efortul uman şi
material conlucrează cu mai mare succes. Pentru anul 2015
s-au propus şi aprobat 14 proiecte de acest fel. Suntem opti‑
mişti şi avem convingerea că binecuvantarea lui Dumnezeu va
însoţi, în anul ce stă să vină, lucrarea din Conferinţa noastră.

Pavel Memete, secretar Conferinţa Banat

Contribuţia odihnei la sănătate
3 Ioan 2: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ţi
meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte
şi sufletul tău.” - Iată care este dorinţa lui Dumnezeu pentru
noi! Este timpul bilanţului, este vremea când ne punem noi
ţinte pentru anul care stă să vină. Totuşi, un aspect important
de care trebuie să ţinem seama este şi sănatatea noastră. Ce
pot să fac pentru ca să fiu mai sănătos?
Programul NEW START, în sensul larg al cuvântului,
reprezintă un stil de viaţă sănătos şi cuprinde cele mai
importante componente ale stilului de viaţă. Odihna este cel
de-al şaptelea factor al programului New Start şi in ceea ce
urmează aş vrea să ne ocupăm puţin de acest aspect.
Respectarea alternanţei perioadelor de activitate şi
odihnă condiţionează starea de sănătate. Odihna nu influ‑
enţează numai performanţele noastre profesionale, fizice
şi intelectuale, relaţiile interumane, ci ea are repercursiuni
până şi asupra calităţii şi duratei vieţii. Munca excesivă,
suprasolicitarea şi încordarea psihică, nopţile nedormite, sunt
considerate ca parte integrantă a vieţii obişnuite. Şi totuşi,
faptul că un obicei este general practicat, nu îl face mai puţin
vătămător. Fie că este vorba de oameni de afaceri, de elevi
sau studenţi, de muncitori sau de femei casnice, toţi aceia în a
căror viaţă echilibrul dintre activitate şi repaus este răsturnat
în favoarea suprasolicitării, vor resimţi urmările abuzurilor
îndelungate şi în cele din urmă vor fi copleşiţi de oboseală.
Se poate vorbi de cauze indirecte cum ar fi activitatea mono‑
tonă, activităţi repetate instinctiv si lipsa de alternanţă între
activităţile fizice şi intelectuale. Studiile ştiinţifice au con‑
firmat observaţia potrivit căreia o muncă, chiar uşoară sub
aspectul efortului depus, dacă este nedorită, devine cu mult

mai obositoare decât una realizată cu plăcere şi pasiune.
Lipsa de interes şi gradul scăzut de motivare constituie factori
care favorizează apariţia prematură a senzaţiei de oboseală.
Câteva remedii pentru prevenirea şi combaterea
oboselii:
• Culcaţi-vă la timp, cu orice preţ: asiguraţi organismului cel
puţin 7-8 ore de somn în fiecare noapte;
• Rezervaţi-vă o zi de odihnă în fiecare săptămână. Fiecare
dintre noi avem nevoie să respectăm această lege;
• Faceţi tot ce puteţi ca pe timpul concediului să vă desprin‑
deţi şi să vă detaşaţi realmente de problemele de serviciu;
• Înţelegeţi şi exploataţi în mod inteligent proprietăţile rege‑
neratoare ale odihnei active;
• Cheia succesului în combaterea oboselii constă în adop‑
tarea unui program regulat de exerciţii fizice. Acţiunea
relaxantă a mişcării nu poate fi înlocuită cu nimic;
• Când sunteţi obosiţi sau aveţi un program încărcat, mân‑
caţi mai puţin. Alimente cum sunt fructele şi supele, sunt
mai uşor de digerat în timp ce mesele grele contribuie la
senzaţia de moleşeală;
• Profitaţi de influenţa reconfortantă şi regeneratoare a
naturii. Departe de grijile şi problemele vieţii obişnuite,
veţi putea găsi linişte, pace, acea stare de tihnă de care
mintea şi sufletul obosit au aşa de mare nevoie;
• Programaţi-vă cu inţelepciune concediul pentru anul
viitor şi nu în ultimul rând, nu ezitaţi să cereţi ajutor de
la Dumnezeu în fiecare zi.
Vă doresc să fiţi odihniţi şi sănătoşi!

Maria Zeiler, din partea Asociaţiei soţiilor de pastor
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“ISUS, MODELUL MEU”
Festivalul copiilor din Conferinţa Banat

Părinţi, sportivi, celebrităţi, personaje din filme
sau jocuri video – copiii aleg dintr-o varietate
de modele pentru a-şi forma modul în care
să se comporte la şcoală, în relaţiile cu ceilalţi
sau atunci când au de luat o decizie. Un model
este o persoană care, prin valoare sau calităţi,
poate servi ca exemplu, influenţându-i pe alţii.
Tocmai de aceea, Festivalul Copiilor deru‑
lat în data de 9 noiembrie la Arad, în incinta
bisericii “Salem” (mulţumiri speciale pentru
ospitalitatea oferită încă o dată!), a avut tema
“Isus, Modelul meu!” Licuricii şi exploratorii
din Conferinţa Banat s-au întâlnit la acest
eveniment special având dorinţa de a învăţa de
la Modelul suprem al creştinilor, Isus Hristos,
ce trebuie să facă pentru a deveni nişte copii
plăcuţi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor. Alături de noi, la program, a fost
prezent şi pastorul Mihai Maur, preşedintele
Conferinţei Banat, care le-a reamintit atât
copiilor cât şi adulţilor despre importanţa fap‑
tului de a începe ziua cu studiu şi cu rugăciune,
aşa cum obişnuia şi Isus. Pe lângă parada stea‑
gurilor, cântece şi diferite concursuri, au fost
prezentate, sub formă de scenete, momente
din viaţa Domnului Isus precum ispitirea din
pustie, pierderea Lui la templul din Ierusalim
pe când avea vârsta de 12 ani, hrănirea mulţi‑
milor prin minunea înmulţirii celor cinci pâini şi
doi peşti aduşi de un copil.
După încheierea primei părţi a progra‑
mului, a urmat Orientarea Urbană – poate
momentul cel mai gustat al festivalului. Fiecare
grupă prezentă a avut ocazia de a se plimba
prin Arad, căutând diferite locaţii, făcând poze
şi răspunzând la multe alte provocări lansate
de organizatorii acestei activităţi. Totul s-a
terminat frumos în Parcul Copiilor cu intonarea
imnurilor şi cu o rugăciune. Dacă doriţi să le
vedeţi, fotografiile de la festival sunt disponi‑
bile pe contul de Facebook al Departamentului
de Tineret, Tineret Adventist Banat.
Cu ocazia acestui festival a trecut de
“botezul focului” şi pastorul Natanael Jigău,
actualul coordonator al programului pentru
exploratori din Conferinta Banat. Atât liderii
cât şi exploratorii îi spunem şi pe această cale
“Bun venit” şi dorim ca Dumnezeu să ne ofere
multe reuşite împreună!
Asemenea părinţilor lor, în anul 2015
licuricii şi exploratorii vor avea în studiu cartea
“Hristos, Lumina Lumii”/“Viaţa lui Isus”. Vă
încurajăm, stimaţi adulţi, părinţi şi lideri din
bisericile locale, să studiaţi alături de copii
această carte specială, iar Isus să fie, în toate,
modelul nostru – al tuturor!
Ramona Andraş, coordonator zona, Arad I

Hirotonire de pastori la Arad ”Salem”
În Sabatul din 29 noiembrie 2014 a fost mare
sărbătoare la Biserica Adventistă din Arad
”Salem”. În spiritul consacrării şi a săptămânii
de rugăciune, cinci colegi, după doi ani de
slujire ca pastori stagiari şi alţi patru ca pas‑
tori asistenţi, au fost hirotoniţi ca pastori în
biserica adventistă: Paul Balaban, din districtul
Făget, jud. Timiş; Adrian Belean, din districtul
Marghita, jud. Bihor; Claudiu Gâşman din dis‑
trictul Măderat, jud. Arad; Natanael Jigău, din
districtul Reşiţa, jud. Caraş Severin şi Florin
Orodan din districtul Beliu, jud. Arad. Aproape
600 de credincioşi veniţi din cele cinci dis‑
tricte pastorale, membri ai familiilor, prieteni
şi credincioşi adventişti din Arad s-au închinat
împreună şi au marcat punerea deoparte de
către biserică a celor care urmează să-i con‑
ducă în calitate de pastori. Despre importanţa
evenimentului a vorbit în introducere pastorul
Pavel Memete, secretarul conferinţei. Pastorii:
Ionel Soponariu, Liviu Roman, Ion Pop, Narcis
Ardelean şi Petru Hărdălau i-au prezentat pe
cei cinci, în cuvinte care au reliefat cele mai
importante momente din viaţa şi slujirea de
până astăzi. Cuvântul Scripturii pentru această
ocazie specială, care a punctat frumuseţea şi
responsabilitatea chemării la slujirea pastorală,
a fost rostit de pastorul Marius Munteanu,
preşedintele Uniunii Române, rugăciunea
de consacrare a fost înălţată de pastorul
Mihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat,
cuvântul de trimitere a fost rostit de pastorul
Ştefan Tomoiagă, secretarul Uniunii Române,
cuvântul de bun venit a fost adresat prin pas‑
torul Eduard Călugăru, trezorierul Uniunii, iar
cuvântul de bun venit pentru soţiile de pastor a
fost spus de Aneta Maur, preşedinta Asociaţiei
”Păstoriţa” din Conferinţa Banat. Toată atmo‑
sfera şi programul sabatului au fost îmbibate în
muzică de calitate.
După amiază, cei cinci pastori întăriţi
prin binecuvântare, şi-au prezentat în faţa
bisericii declaraţia de misiune şi bucuria de a
sluji şi a răspunde până la capăt chemării lui
Dumnezeu.
La Arad, în acest Sabat, s-a scris o filă
de istorie pentru Biserica Adventistă din
Conferinţa Banat. Pastori şi laici ne-am anga‑
jat, în faţa Cerului, să grăbim împlinirea Fericitei
Noastre Speranţe, revenirea Mântuitorului
nostru drag!
Pavel Memete – secretar Conferinţa Banat

VECHILE PIETRE DE HOTAR
SAU STÂLPII ADVENTISMULUI – IV
După trecerea timpului de la 1844 şi descoperirea adevă‑
rului cu privire la slujba lui Isus în Sanctuarul din cer, cei care
L-au urmat pe Isus prin credinţă în Sfânta Sfintelor au înţeles,
aşa cum am arătat în articolul anterior, valabilitatea şi impor‑
tanţa Legii lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-au descoperit
şi care constituie o piatră de hotar, a fost acela cu privire la
valabilitatea şi obligativitatea păzirii Sabatului zilei a şaptea,
conform poruncii a IV-a din Decalog.
Lui Ellen White i s-a descoperit că sfinţenia Sabatului
este „la fel de ferm stabilită precum tronul lui Iehova” (The
Sanctified Life, p. 68, orig.). În contextul Marii Lupte, „adevărata respectare a Sabatului este semnul loialităţii faţă de
Dumnezeu” (MS 63, 1899) şi constituie „marele test pentru
acest timp.” (Lucrarea misionară medicală, p. 152). Ea mai
spune: „Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gândurile
şi afecţiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator ca obiect
al adorării şi al închinării şi niciodată n-ar fi fost vreun închinător la idoli, vreun ateu sau vreun necredincios. Păzirea
Sabatului este un semn al credincioşiei faţă de adevăratul
Dumnezeu, Acela care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor.” (Tragedia Veacurilor, p. 430). Pe de altă parte, ni se
spune că „cei care au murit înainte de a fi arătată lumina cu
privire la Legea lui Dumnezeu şi cerinţele poruncii a patra, nu au
fost vinovaţi de păcatul călcării Sabatului zilei a şaptea.”
(Mărturii, vol. 2, p. 687).
Satana ştie că Sabatul este semnul autorităţii lui
Dumnezeu, precum şi semnul loialităţii închinătorilor
Lui faţă de El şi acesta este motivul atacului furibund
pornit împotriva acestui memorial al creaţiei. Lui Ellen
White i s-a descoperit planul de atac: „Satana spune: Voi
lucra împotriva planului lui Dumnezeu. Voi împuternici pe
urmaşii mei să dea la o parte memorialul lui Dumnezeu
- Sabatul zilei a şaptea. În felul acesta, voi arăta lumii că ziua

Cu 99 de ani în urmă
William Ambrose Spicer a fost născut în Freeborn,
Minnesota, în data de 19 decembrie 1865, din părinţi baptişti
de ziua a şaptea. După ce a devenit adventist de ziua a şaptea,
a lucrat la Sanatoriul Battle Creek pe poziţia de curier. Mai
târziu a lucrat ca secretar al superintendentului sanatoriului,
John Harvey Kellogg.
Când avea în jur de 20 de ani, Spicer a călătorit în Anglia
cu Stephen Nelson Haskell, şi a slujit pentru un timp în echipa
editorială a The Present Truth. În 1893 el a ajutat la înfiinţarea
Misiunii Solusi în Matabeleland, pe 4.900 hectare obţinute de
la Cecil Rhodes, pe atunci prim-ministru al Cape Colony.
În 1898 Spicer a călătorit în India. Un an mai târziu a fost
numit editor al Oriental Watchman, şi pentru o vreme a fost
singurul pastor hirotonit din India. Universitatea Adventistă
Spicer este numită astfel în onoarea lui.
Spicer a slujit ca secretar al Conferinţei Generale în
timpul preşedinţiei lui Arthur Grosvenor Daniells (1903-1922).
Daniells a slujit mai apoi ca secretar al CG în primii patru ani
ai preşedinţiei lui Spicer (1922-1930). Spicer a scris mai multe
cărţi şi a inspirat încredere printre adventişti, prin-un stil de
viaţă simplu şi prin rapoarte misionare remarcabile.
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sfinţită şi binecuvântată de Dumnezeu a fost schimbată.
Ziua aceea nu va mai trăi în minţile oamenilor. Voi şterge
amintirea ei. Voi aşeza în locul ei o zi care nu poartă pecetea
lui Dumnezeu, o zi care nu poate fi un semn între Dumnezeu
şi poporul Său…În felul acesta lumea va deveni a mea.
Eu voi fi conducătorul pământului, prinţul lumii. Voi
stăpâni minţile sub puterea mea în aşa fel încât Sabatul lui
Dumnezeu va fi o ţintă specială de dispreţ.” (Patriarhi şi
Profeţi, p. 163, 164).
Din moment ce Îl urăşte pe Dumnezeul Creator şi detestă
memorialul Sabatului care îndreaptă atenţia omului spre acest
Dumnezeu, el va încerca să-şi ducă acest plan până la capăt.
Astfel se face că „problema Sabatului urmează să fie subiectul în jurul căruia se dă marea bătălie finală la care va lua
parte întreaga lume.” (Mărturii, vol. 6, p. 350). „Sabatul poruncii
a patra va fi marea problemă în litigiu, pentru că, în porunca
Sabatului, Marele Dătător al Legii Se identifică pe Sine ca fiind
Creatorul cerurilor şi al pământului.” (Solii Alese, vol. 3, p. 392).
De asemenea, „Sabatul va constitui proba cea mare a credincioşiei, căci el este adevărul pus în discuţie în mod deosebit. Când
va fi adusă încercarea finală asupra oamenilor, se va trage
linia de deosebire dintre aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu şi
aceia care nu-L slujesc.” (Tragedia Veacurilor, p. 597).
Se poate observa că în ciuda eforturilor Satanei de a dis‑
truge lucrarea lui Dumnezeu, el nu va face altceva decât să o
aducă la îndeplinire: „Substituirea legilor omeneşti Legii lui
Dumnezeu, înălţarea prin simplă autoritate omenească a duminicii în locul Sabatului biblic este ultimul act din dramă. Atunci
când substituirea aceasta devine universală, Dumnezeu
Se va descoperi.” (Mărturii, vol.7, p. 139). Momentul culmi‑
nant se apropie şi acesta este momentul în care va interveni
Dumnezeu !

Florin Odoran, director Departament Spiritul Profetic

Religia nu mai este obligatorie în
şcoală
HotNews.ro, 12 noiembrie

Curtea Constituţională a decis că este
neconstituţional articolul din legea edu‑
caţiei care spune că “La solicitarea scrisă a
elevului major, respectiv a părinţilor sau a
tutorelui legal instituit pentru elevul minor,
elevul poate să nu frecventeze orele de
religie”. Judecătorii Curţii au apreciat că cei
care trebuie să facă o solicitare sunt părinţii
care doresc ca aceste cursuri de Religie în
şcoală să fie urmate de copiii lor, transmite
Agerpres. Surse oficiale au declarat pentru
HotNews.ro că argumentaţia Curţii por‑
neşte de la ideea că cel care vrea să facă
ceva trebuie să ceară acel lucru, şi nu cel
care nu vrea.

UNICEF: România este pe ultimul loc în UE în
privinţa investiţiei în educaţie
Agerpres, 24 noiembrie

Dacă până în 2025 suma din buget alocată acestui domeniu
va fi mai mică de 6% din PIB, ţara va pierde între 12 şi 17 mili‑
arde de euro între 2015 şi 2025.
“Credem cu ardoare că este necesară creşterea pro‑
gresivă a investiţiei în educaţie până la 6% din PIB, cum este
stabilit în Legea Educaţiei din 2011”, a declarat reprezentantul
UNICEF în România Sandie Blanchet.

Sărăcia ameninţă peste opt milioane de români
Adevărul, 12 noiembrie

Statisticile oficiale europene plasează România pe locul al
doilea după Bulgaria din punctul de vedere al riscului de sără‑
cie şi excluziune socială, ţara noastră prezentându-se cu 40%
din populaţie afectată de acest flagel. Totuşi, atât ponderea,
cât şi numărul persoanelor ameninţate sunt în scădere în 2013
faţă de 2008, de la 44,2% (9,42 milioane) la 40,4% (8,6 mili‑
oane). Potrivit Eurostat, peste 124 de milioane de persoane
din Uniunea Europeană - aproape 25% din cetăţenii UE - sunt
supuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale.

ONU: Traficul de copii este în creştere
Agerpres, 24 noiembrie

Traficul de copii a crescut la nivel mondial, ajungând la o
treime din cazurile de trafic de fiinţe umane înregistrate, a
atras atenţia Biroul Naţiunilor Unite de luptă împotriva dro‑
gurilor şi criminalităţii (UNODC) în raportul său pe 2014.
Copiii reprezintă majoritatea victimelor în Africa şi
Orientul Mijlociu, iar în unele ţări, cum ar fi India, Egipt,

Angola sau Peru, ei reprezintă peste 60% dintre persoanele
care cad victimă traficului de fiinţe umane.

Banca Mondială avertizează că încălzirea
climatică riscă să agraveze sărăcia
Mediafax, 24 noiembrie

Încălzirea climatică riscă să agraveze “considerabil” sărăcia
pe glob, afectând recoltele agricole şi ameninţând securita‑
tea alimentară a milioane de persoane, avertizează duminică
Banca Mondială.
Seceta, canicula, acidificarea oceanelor, reducerea acce‑
sului la apă fac ca Banca Mondială să anticipeze un scenariu
în care comunitatea internaţională nu îşi va atinge obiectivul
de limitare a creşterii temperaturii mondiale la plus 2 grade
Celsius în raport cu epoca preindustrială, faţă de plus 0,8
grade Celsius în prezent.

ONU a elaborat o foaie de parcurs pentru
limitarea încălzirii globale
Agerpres, 19 noiembrie

Programul pentru Mediul Înconjurător al Naţiunilor Unite
(UNEP) a prezentat, miercuri, o foaie de parcurs pe termen
lung având ca obiectiv limitarea încălzirii planetei, până la
sfârşitul acestui secol, la 2 grade Celsius, informează AFP.
Documentul subliniază că este nevoie să se acţioneze rapid
şi că emisiile de dioxid de carbon provenind din arderea com‑
bustibililor fosili ar trebui să fie plafonate în jurul anului 2020
şi apoi să scadă pentru ca, în 2030, să fie cu cel puţin 15 % mai
mici decât în 2010. Emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui
să se diminueze cu minimum 50 % de acum până în 2050,
pentru a ajunge la zero în a doua jumătate a secolului.
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AFARĂ DIN BABILON

Înaintarea adventismului în Diviziunea Euro-Asia

Dumnezeu şi-a condus biserica din fosta Uniune
Sovietică afară din robia babiloniană de 70 de ani.

Începuturile captivităţii

În octombrie 1917, în timpul revoltelor turbulente din Imperiul
Rus, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, ca alte biserici, s-a
găsit în noi circumstanţe, pe măsură ce însăşi existenţa reli‑
giei în Rusia a devenit incertă. Comunismul venise la putere.
Schimbarea guvernului a rezultat într-un război civil (19181922), care a adus tragedie în ţară - foamete şi epidemii de
tifos, holeră, ciumă şi variolă. Milioane de oameni au rămas
fără case.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu a rămas
indiferentă faţă de dezastrul umanitar, ci a cerut ajutorul
comunităţilor adventiste din întreaga lume. A fost fondată
o organizaţie caritabilă sub conducerea lui I. A. L’vov care a
manageriat cantinele şi distribuirea ajutoarelor umanitare.
Noua Politică Economică (NEP) introdusă în ţară a
observat o îmbunătăţire semnificativă a relaţiilor dintre
guvern şi religie. Mijlocul anilor 1920 a fost un timp de liber‑
tate religioasă relativă, o oportunitate pentru ca biserica să-şi
împlinească potenţialul.

Răspunsurile bisericii

În august 1924 Moscova a găzduit al V-lea Congres al Bisericii
Adventiste din Uniunea Sovietică. Au fost create noi opor‑
tunităţi pentru biserică, în domeniul evanghelizării. Cele mai
multe decizii luate la acest congres au fost de natură socială.
In special, delegaţii la congres au votat pentru participarea
activă a bisericii la eradicarea analfabetismului, pentru înfiin‑
ţarea de instituţii medicale şi organizarea comunelor agricole.
Anii următori s-au dovedit a fi o binecuvântare pentru
biserică, lucru care s-a văzut şi prin dublarea numărului de
membri, în răspuns la multe iniţiative evanghelistice care
au avut loc în primii 10 ani de guvernare sovietică. Lucrarea
cu publicaţiile s-a extins semnificativ. Revistele publicate
regulat includeau titluri ca Voice of Truth, Evangelist şi
Adventbote (în germană). Editurile de stat, în colaborare
cu creştinii evanghelici şi baptişti, au tipărit două ediţii ale
Bibliei. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a primit 5.000
de bucăţi din fiecare ediţie. Comunele agricole ale bisericii, cu
nume ca “Munca fraternă,” “Noua cale,” “Regatul de lumină,”
şi “Iubirea frăţească,” au contribuit la refacerea agriculturii
devastate de război.
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Lucrurile se schimbă din nou

Ridicarea lui Stalin a modificat drastic această libertate
relativă. Noua legislaţie adoptată în 1929 a redus activitatea
bisericii la… nimic. Chiar şi activitatea umanitară a fost inter‑
zisă. Schimbările din constituţie au negat credincioşilor
dreptul de a-şi exprima convingerile. Ateii militanţi s-au impli‑
cat activ în lupta contra religiei. La începutul anilor 1930, ţara a
cunoscut un val de represiuni în masă care au afectat cu sigu‑
ranţă şi biserica. Organizaţia bisericii a fost eliminată (1931),
iar activităţile ei locale au fost strict controlate. S-a dezvoltat
un tip autonom (independent) al existenţei. Dar comitetul
tuturor uniunilor, format din 5 membri care aveau o oarecare
autoritate centrală, nu a durat mult. În curând, toţi membrii
bisericii au fost persecutaţi.
Adventiştii au experimentat încercări serioase în
această perioadă. Stând credincioşi la cele 10 porunci ale lui
Dumnezeu, aceştia s-au găsit catalogaţi “paraziţi” şi “fără
drept de vot,” pierzându-şi toate drepturile, inclusiv acela de
a primi hrană raţionalizată. Mulţi au fost arestaţi. Mai mult
de 150 de predicatori şi prezbiteri adventişti, şi mai mult de
3.000 de membri, au fost torturaţi. Multe biserici, rămase fără

pastor, s-au desfiinţat sub
presiunea
autorităţilor.
În 1938, un conducător al
bisericii, H. J. Loebsack, a
fost torturat şi a murit în
închisoare. Ultimele sale
cuvinte înainte de arestare
au fost: “Fraţi, lucraţi! Nu
fiţi descurajaţi! Lucrarea
lui Dumnezeu este ca un
râu, care nu poate fi oprit!”
Poate suna paradoxal, dar
Cel de-al Doilea Război
Mondial a salvat religia din
Uniunea Sovietică. Relaţia
dintre biserică şi stat s-a
îmbunătăţit, iar în 1944, în
urma eliberării de sub ocupaţia germană, serviciile Bisericii
Adventiste s-au reluat.

Speranţa se aprinde şi…dispare

Joseph Stalin a murit în data de 5 martie 1953. Se părea că
după moartea lui, era persecuţiei, trădarea şi lagărele, au luat
sfârşit. Speranţa libertăţii s-a aprins în inimile credincioşilor,
iar perioada dintre anii 1955-1957 s-a dovedit a fi cea mai
“liberală” din istoria postbelică.
Cu toate acestea, această perioadă de libertate rela‑
tivă nu a durat mult. Spre sfârşitul anilor 1950 a început o
nouă campanie împotriva religiei. Drepturile credincioşilor
au fost reduse semnificativ. Au apărut procesele înscenate,
care acuzau creştinii de prozelitism şi coruperea tineretului.
Oficialii guvernamentali se amestecau grosolan în treburile
interne ale bisericii, folosindu-se de tactica “divide et impera”
(dezbină şi stăpâneşte). Organizaţia bisericii a fost practic
lichidată în decembrie 1960. Biserica a suferit o altă perioadă
de încercări dure, care au testat unitatea bisericii.
Pe parcursul anilor 1960 şi 1970 au fost reluate legă‑
turile cu conducerea bisericii mondiale. Liderii Conferinţei
Generale, cum ar fi Theodore Carcich, A. Lohne, Robert
Pierson şi Neal C. Wilson au jucat un rol crucial în depăşirea
separărilor din biserică şi restaurarea unităţii. Căderea regi‑
mului comunist şi a Uniunii Sovietice la sfârşitul anilor 1980 a
creat noi ocazii pentru biserică. În legătură cu “restructurarea”
vieţii sociale, caracterul relaţiilor stat-biserică s-a schimbat
radical. Legile noi cu privire la integrarea religioasă, în spe‑
cial Legea din 1990, au făcut din libertatea de conştiinţă o
realitate.

Anul 1991 a adus un alt eveniment semnificativ în
Biserica Adventistă din fosta Uniune Sovietică. Prima editură
creştină din perioada post-sovietică, Source of Life (Sursa
vieţii), a fost înfiinţată în Zaokski. Pentru prima dată în mulţi
ani, membrii bisericii au putut citi literatură în print, nu doar
copiată.
Evanghelizarea a avut un succes extraordinar în această
perioadă. Numeroase campanii au avut loc în multe oraşe din
întreaga ţară, şi mii de persoane s-au întors la Dumnezeu. În
prima jumătate a anilor 1990, fosta Uniune Sovietică a înre‑
gistrat cea mai rapidă creştere din Biserica Adventistă din
întreaga lume.
În martie 1992, o serie de prelegeri, intitulată “The
Biblical Way to New Life” (Calea biblică spre o nouă viaţă) a
fost susţinută de pe scena Palatului Congresului din Kremlin.
A fost nevoie să se vândă bilete, pentru ca oamenii să poată
intra în Kremlin. Cu o săptămână înainte de program, fuseseră
vândute toate cele 14.000 de bilete.
Cu toate acestea, în această perioadă, biserica s-a con‑
fruntat cu unele probleme: lipsa acută de pastori instruiţi,
lipsa clădirilor pentru biserici, deficit de literatură spirituală
şi provocarea de a păstra noii convertiţi în biserică. În acest
sens biserica a fost nevoită să-şi consolideze infrastructura,
să acorde atenţie sporită dezvoltării educaţiei creştine şi să
gândească noi metode de evanghelizare. Biserica s-a implicat
activ în susţinerea principiilor libertăţii religioase, organizând
conferinţe educaţionale şi deschizând filiale ale International
Religious Liberty Association (Asociaţia Internaţională pentru
Libertate Religioasă) în diferite regiuni.

Concluzii

Astăzi biserica se confruntă cu noi provocări. Dar pentru
că Dumnezeu ne-a condus în condiţii de siguranţă prin atât
de multe momente din formare şi dezvoltarea noastră, privim
spre viitor cu speranţă.
Eugene Zaytsev
Eugene Zaytsev este directorul Institutului
de Cercetări Biblice din cadrul Diviziunii Euro-Asia.

Adventismul post-sovietic

În era post-sovietică, reorganizarea bisericii s-a bazat pe
modelele bisericii mondiale. S-au format uniuni de conferinţe
în diferite regiuni.
Anul 1988 a fost critic. Pentru prima dată în istoria noas‑
tră lungă şi dureroasă, s-a înfiinţat o instituţie de formare de
pastori, Seminarul Zaokski, în regiunea Tula din Rusia. Aşa
a început instruirea sistematică de pastori pentru biserica
ce se dezvolta cu repeziciune. În 1990, sesiunea Conferinţei
Generale a luat cunoştinţă de înfiinţarea unei noi diviziuni Diviziunea Euro-Asia - cu sediul în fosta Uniune Sovietică. În
acelaşi an a avut loc prima transmisie live a postului de radio
Vocea Speranţei. În primii ani ai radioului, personalul a primit
de la ascultători între 300 şi 500 de scrisori zilnic.
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Îngrijirea persoanelor în vârstă
Am o prietenă care are grijă de un membru în vârstă al familiei ei, cu tulburări cognitive. Prietena mea a
devenit nervoasă şi detaşată de prieteni şi oameni, în general. Cred că este deprimată şi are nevoie de antidepresive. Ce părere aveţi?
Ai ridicat o problemă foarte importantă. Îngrijirea celor
dragi care îmbătrânesc poate fi un proces extrem de provoca‑
tor, iar tulburările cognitive (sau demenţa) devin din ce în ce
mai prezente în lumea de azi. Acest lucru poate apărea deoa‑
rece în multe regiuni ale lumii longevitatea este în creştere.
Problema cu care prietena ta se confruntă este una comună
tuturor acelora care au grijă de membri ai familiei sau de prie‑
teni cu boli cronice.
Medicaţia nu poate vindeca demenţa instalată, precum
boala Alzheimer, aşa că indivizii cu astfel de probleme pot
ajunge în punctul în care au nevoie de îngrijire permanentă şi
de specialitate. În unele comunităţi există centre speciale, dar
în multe părţi ale lumii, familia şi prietenii sunt cei care au grijă
de astfel de pacienţi.
Asistenţa medicală atentă este de o importanţă vitală
şi include hrană, igienă şi administrarea medicaţiei necesare.
Pacientul poate avea tulburări de comportament şi medicaţie
(antipsihotice), iar antidepresivele pot fi folositoare când este
instalată depresia. Nu este neobişnuit ca astfel de pacienţi să
prezinte agresiune şi confuzie, ceea ce este foarte dificil de
gestionat, atât fizic, cât şi emoţional.
În îngrijirea bolilor cronice, există un număr de probleme
care necesită atenţie:
- nevoile pacientului şi îngrijirea lui
- facilităţi pentru cea mai bună îngrijire
- finanţe pentru a susţine îngrijirea
- îngrijire pentru cei care acordă îngrijire bolnavilor
Aceia care au în grijă, pe termen lung, bolnavi cronici, pot
deveni ei înşişi depresivi şi epuizaţi, cu efecte negative asupra
sănătăţii lor.
Este important pentru cei care oferă îngrijire să:
- înveţe de la profesioniştii de sănătate cele mai bune
modalităţi de îngrijire a bolnavilor pe termen lung şi la ce
trebuie să aştepte din partea acestora. Din nefericire, această
expertiză nu este întotdeauna disponibilă. - caute ajutor
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atunci când este nevoie. Aceasta include cunoaşterea locuri‑
lor de unde se poate primi ajutor. Din nou, sunt comunităţi în
care ajutorul este rareori disponibil.
- aibă grijă de ei înşişi, având în continuare activităţi fizice
şi diferite interese. Deoarece ei sunt atât de implicaţi în îngrijirea
celor dragi, deseori nu-şi oferă timp pentru odihnă şi refacere.
Poate că nu au pe nimeni care să-i ajute, sau poate că sunt
determinaţi să aibă grijă de cei dragi indiferent cât ar fi de greu.
Acest lucru este de admirat, dar în acelaşi timp duce la epuizare.
Aceste ultime trei principii sunt aplicabile în toate bolile
cronice, dar sistemele de suport, comunităţile de credinţă şi
familia pot aduce o diferenţă tangibilă. Prietena ta poate fi
depresivă – şi are un motiv serios. Probabil că este extenuată şi
descurajată. Cei prinşi într-o situaţie de îngrijire aproape con‑
stantă sunt puşi în situaţia de a avea prea puţin timp pentru
ei înşişi. Antidepresivele nu sunt un răspuns, dar prietenii şi
comunitatea, da. În acest punct membrii comunităţii se pot
oferi să ajute. Aici există o ocazie pentru fiecare membru de
a deveni un prieten grijuliu. Acest lucru poate fi realizat prin
acordarea de îngrijire în “schimburi” – supraveghere şi pregă‑
tirea hranei – pentru a oferi un răgaz însoţitorului. Acesta va
avea ocazia să se odihnească şi să se relaxeze prin exerciţiu
fizic, recuperând astfel energia atât de mult necesară.
Prin acte simple de îngrijire şi bunătate, fiecare membru
al bisericii poate fi angajat activ în lucrarea cuprinzătoarea din
domeniul sănătăţii, pe care Ellen White a inclus-o în expresia
“lucrarea misionară medicală”. Fiecare dintre noi poate face
o diferenţă, având în vedere acest gând încurajator: “Să nu
uităm că există religie practică într-o felie bună de pâine.”*
Haideţi să nu oferim numai pâine, ci şi pe noi înşine.
Allan R. Handysides, ginecolog, este directorul
Departamentului de Sănătate din cadrul Conferinţei Generale.
Peter N. Landless, cardiolog, este director asociat al
Departamentului de Sănătate de la Conferinţa Generală.

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)

HĂRDĂLĂU PETRU
·

·
·

·

·

·

·
·

S-a născut la 5 iunie 1947 în localitatea
Şomoşcheş, jud. Arad, într-o familie adventistă,
fiind a treia generaţie de adventişti, primul copil
dintre cei trei băieţi ai familiei Petru şi Silvia
Memete. A urmat şcoala generală în localitate,
iar apoi ucenicia la croitorie în Şepreuş.
În 6 august 1966, la 19 ani, a fost botezat la
Ineu.
La 26 februarie 1968 este încorporat în armată,
la Vaslui. Fiind într-o aplicaţie militară, scapă ca
prin minune dintr-un grav accident de circulaţie.
După eliberare a slujit în biserica în care a cres‑
cut ca diriginte de tineret, la şcoala de sabat şi
prezbiter cu binecuvântare. În această perioadă
pastorul Traian Maur îl roagă să ţină evanghelizări
la Şicula, Ineu, Urviş, Botfei, apoi pastorul Gabi
Bardan îl desemnează să facă o evanghelizare
completă la Susani şi câteva ocazii la Neagra. Din
1987 urmează cursurile liceului seral.
În 1990 este chemat să lucreze ca pastor
asistent în Conferinţa Banat. Preia districtul
Ineu pentru un an de zile, cu bisericile locale:
Ineu, Şicula,Târnova, iar în 1991 districtul Beliu, cu
bisericile: Beliu, Botfei, Urviş Hăşmaş, după doi
ani preia şi comunitatea Archiş cu grupa Groşeni
pentru o perioadă. În aceşti ani de început acti‑
vitatea a fost tumultoasă şi frumoasă. Au avut
loc seminarii de Apocalipsa, evanghelizări publice, în fiecare an, în fiecare comunitate şi în împrejurimi, care
s-au finalizat cu numeroase botezuri. În timpul slujirii lui s-a înfiinţat comunitatea Sebiş. În august 1996 a
fost mutat în districtul Beiuş, având bisericile: Beiuş, Hinchiriş, Pietrosa, tot atunci s-a deschis şi biserica din
Vaşcău. Şi aici au avut loc în urma evanghelizărilor mai multe botezuri. Concomitent cu activitatea din dis‑
trict a urmat şi cursurile Institutului Teologic.
În anul 2001 a fost hirotonit ca pastor, iar apoi a fost mutat în districtul Apateu, cu bisericile: Apateu,
Mişca, Şomoşcheş, Berechiu (şi Batăr o perioadă). În fiecare an a avut loc cel puţin o ocazie de botez, cu
mai multe persoane botezate. În 2006 a fost mutat în districtul Socodor cu bisericile: Socodor, Chişineu Criş,
Pilu şi grupa Vărşand. În perioada activităţii a început construirea bisericii din Şicula, Hăşmaş, a finalizat con‑
strucţia casei parohiale la Beliu, reconstrucţia bisericii din Şomoşcheş şi o bună parte a celei din Socodor.
În 1966 s-a căsătorit cu Florica (Tarce), În familia lor se vor naşte o fată şi trei băieţi. Au fost greu încercaţi
prin pierderea celor trei băieţi. În prezent de la fiica Floricuţa are două nepoate, Mildred şi Dollores.
În 2012, la 1 iulie, a trecut în rezervă, la vârsta pensionării normale, rămânând să gireze pe Florin Orodan
până la hirotonire. Crede, vesteşte şi slujeşte acolo unde Conferinţa şi colegii îl solicită, aşteptând în acelaşi
timp fericita speranţă a întâlnirii cu Isus şi revederii cu cei scumpi şi dragi pe care i-a iubit şi slujit cu multă bucurie.
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Proiect Micul Samaritean

În primăvara anului 2014, în biserica din Gătaia
s-a născut ideea de a amenaja un spaţiu în care să
poată fi colectate alimente, haine, obiecte de uz
casnic şi alte lucruri pentru a le fi oferite celor care
au nevoie de ele. Cu o investiţie minimă în mate‑
riale (300 Euro) şi prin munca voluntară a tinerilor
din comunitate, în doar câteva săptămâni spaţiul a
fost pregătit pentru demararea proiectului. Câtiva
membri sunt angrenaţi săptămânal în desfăşurarea
proiectului. Până acum peste 120 de pachete au fost
donate în localităţile: Gătaia, Sculea, Toager, Livezile,
Opatiţa, Măureni, Percosova, Şemlacu Mic, Birda,
Sângeroge şi Roviniţa. Punţile de legătură cu Biserica
Adventistă s-au creat atât cu beneficiarii cât şi cu
donatorii. Pe parcurs am avut chiar şi persoane din
afara bisericii care au oferit sprijin material.

Marius Bold, Prezbiter Gătaia

Inaugurare la Haţeg

În 8 noiembrie 2014 la biserica din Haţeg a avut
loc ceremonia de sfinţire a bisericii. În urma
multor eforturi, după ce credincioşii au poposit în
trecut în alte două clădiri, s-a găsit un loc stabil
şi agreabil potrivit pentru închinare.
La acest eveniment au participat: din partea
Uniunii – pastorul Eduard Călugăru, administraţia
conferinţei: pastorii Mihai Maur, Pavel Memete
şi Ionel Soponariu, pastorii de până acum: Tolan
Ion, Pop Ionuc, Obăgeanu Dănuţ, Demian Sorin,
pastori din zonă: Dragoş Gabriel, Ghisoiu Mihai, şi
nu în ultimul rând Muşat Dragoş - pastorul actual
- care s-a devotat acestei lucrări. Au răspuns
invitaţiei dintre oficialităţile locale: purtătorul
de cuvânt al preşedintelui de Consiliu Judeţean,
deputatul Marica Sorin, primarul localităţii Goia
Marcel, viceprimarul Gelu Demian , iar de la
celelalte biserici: pastorul bisericii baptiste, Bojin
Ioan, şi pastorul bisericii penticostale, Mircea
Demian. A cântat Luiza Spiridon, corul din zona
Hategului şi a fost prezentă şi Speranţa TV care a
imortalizat evenimentul.
După ceremonie cele 300 de persoane
prezente s-au bucurat împreună la o masă de
părtăşie. După-amiază a urmat un concert susţi‑
nut de Luiza Spiridon la sala de spectacole pusă
la dispoziţie de primăria oraşului Haţeg.

Adina Turcean

Împărăţia copiilor la Socodor

În 26 noiembrie, orele 18, pastorul Ţărmure
Marcel a deschis „Împărăţia copiilor” la Socodor.
Acordurile vioaie puse în scenă de pianistul
Cătălin Tulcan şi mesajul imnului sabatului, lansat
de sora Dana Ţărmure, i-a provocat pe mici şi
mari: „Bucuraţi-vă! Dumnezeu vă face fericiţi”.
Cu bucurie, copiii din Socodor, Chişineu
Criş, Simand, Siclău, Vărşand, Beliu şi Sebiş s-au
adunat să-L laude pe Dumnezeu cum au ştiut ei
mai bine: prin cântări, poezii, predicuţe şi ghici‑
tori. Întreg sabatul a fost o aventură în explorarea
adevărurilor biblice despre creaţiune. Invitatul
Ionel Indricău a accentuat importanţa adevărului
primordial, unic, inegalabil al Scripturii.

Silvia Indricău
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Mai e Isus „la modă”?
La grupa de Școala de Sabat
adolescenți subiectul de discuție
era „revenirea lui Isus”. Așteptam
răspuns la întrebarea: „de ce ar trebui
să așteptăm revenirea lui Isus?”. Am
fost surprins când una dintre fete a
ales „pentru ca păcatul să fie eliminat”.
Nu pentru că a fost un răspuns rău
ci pentru că putea alege „ca să-L
întâlnim pe Isus”. Orice „adventist cu
experiență” ar fi știut ce trebuie să
spună, nu și ea...
Pe de altă parte, alegerea ei e cel
mai în ton cu orientarea umanistă a
lumii în general și a tinerilor în special.
Deci, e într-un fel, normală. Întrebarea
pe care mi-o pun, totuși, e: atunci când
tinerii și copiii învață de la mine „religie”
ce văd în primul rând? Pasiune pentru
biserică, pentru valori adventiste,
pentru misiune, sau înainte de toate
pasiunea pentru o Persoană? Reușesc
oare să le transmit că Isus e „cool”?

Erik Csergezán, pastor

