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Într-un interviu recent, Boris Nemțov,
liderul opoziției ruse asasinat în urmă
cu câteva zile, spunea că mama lui se
temea că ar putea fi ucis.

MARTIE

Curtici, Iratoş, Sântana, Arad II Micălaca,
Ghioroc, Păuliş.

Întrebat dacă lui îi este frică, a spus:
„Dacă mi-ar fi fost frică nu aș conduce
un partid al opoziției”.

Roma, Italia (Convenție Asociația Pastorală și
Secretariat), Timișoara II ”Betania”.
Pogăneşti, Sinersig, Darova, Timişoara
‘’Betania’’, Mişca, Apateu, Macea.
Bălaia, Beiuş, Archiş, Fughiu, Oradea A, Tinca,
Socodor, Chişineu Criş, Arad II ’’Micălaca’’,
Arad III ’’Salem’’, Arad I ’’Betel’’, Curtici.
Cermei , Oradea B, Fughiu, Arad III ‘’Salem’’,
Săvârşin.

CONFERINȚĂ

Frica este puternică, ea poate paraliza
pe cel care vrea să facă binele. Dar
Biblia spune că „dragostea... izgonește
frica”.
În ce domenii trebuie să spui:
„nu mi-e frică”? În ce domenii dragostea trebuie să învingă frica?

UNIUNE

DIVIZIUNE

Lugoj: Lugoj, Pogăneşti, Ţipari,
Bethausen
Grupa: Paniova.

Liceul Teoretic
dr. Lind
(Muntele de foc)

South France Conference
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Făget: Făget I, Făget II, Margina, Săvârşin
Grupa: Groşi, Brădăţel, Zam

Lucrarea de
colportaj

North Transylvania
Conference (RU)
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Buziaş: Darova, Ficătari, Niţchidorf,
Sinersig
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Portuguese Union (PU)
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Zona misiune: Arad-Aradul Nou
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German Swiss Conference
(SU)

Arad I: Arad I -„ Betel”, Frumuşeni, Şiria,
Zimandul Nou
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Conferința RhenaniaWestfalia de Nord
(Germania)
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Adâncimea dragostei lui Hristos
Gabriel Dragoș, pastor

„Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și
iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și
Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda
lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în
dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, și S-a
dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o
jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu.” (Efeseni
4:32-5:2)
Dacă vrem ca dragostea să înflorească și să
crească în biserica noastră, trebuie să fim mai
adânc înrădăcinați în dragoste. Faptul că ești
iubit de Hristos este temelia pe baza căreia devii
mai iubitor. Iar rădăcina pe care o ancorezi în
această temelie este credința că ești iubit.
Mai întâi, cunoaștem adâncimea dragostei pe
care cineva o are față de noi observând ce îl
costă: dacă își jertfește viața pentru noi știm
sigur că dragostea e mai adâncă decât dacă
suferă câteva zgârieturi de dragul nostru. La fel
vedem adâncimea dragostei lui Hristos observând cât L-a costat aceasta. (Ioan 3,16)
În al doilea rând, cunoaștem adâncimea dragostei pe care cineva o are față de noi după cât de
puțin o merităm. Dacă ne-am fi purtat frumos
cu el toată viață noastră, și dacă am fi făcut tot
ce se aștepta de la noi, atunci, când ne iubește,
dragostea lui nu pare la fel de mare ca în cazul
în care l-am fi jignit, l-am fi ținut la distanță și
l-am fi disprețuit. Cu cât o merităm mai puțin,
cu atât este mai uimitoare și mai adâncă dragostea lui pentru noi. Deci, putem vedea profunzimea dragostei lui Hristos în relație cu cât de
puțin o merită obiectele dragostei Sale (Romani
5:5-8).
În al treilea rând, cunoaștem adâncimea dragostei pe care cineva o are față de noi după mărimea
binefacerilor de care ne bucurăm atunci când
suntem iubiți. Dacă suntem ajutați să promovăm
un examen, ne simțim iubiți într-un fel. Dacă
suntem ajutați să obținem o slujbă, vom simți
dragostea în alt fel. Dacă suntem ajutați să
scăpam de o povară și ni se oferă libertatea

pentru tot restul vieții, ne vom simți iubiți în alt
fel. Deci putem vedea adâncimea dragostei lui
Hristos în mărimea binefacerilor de care avem
parte pentru că suntem iubiți de El.
În al patrulea rând, cunoaștem adâncimea dragostei pe care cineva o are față de noi prin atitudinea cu care ne iubește. Dacă cineva ne face un
bine pentru că altcineva îl obligă, deși el nu vrea,
atunci această dragoste nu este foarte adâncă.
Adâncimea dragostei e direct proporțională cu
libertatea ei. De aceea, putem vedea adâncimea
dragostei lui Hristos pentru noi în libertatea Sa:
„Nimeni nu Îmi ia viața cu sila, ci o dau Eu de
la Mine” (Ioan 10:18).
Chuck Colson povestea despre un grup de prizonieri americani în timpul celui de-al doilea
război mondial, puși la muncă grea într-un
lagăr. Fiecare primea în fiecare zi o cazma cu
care trebuia să sape, iar seara trebuia să o dea
înapoi. Într-o seară, gardianul a numărat cazmalele, și lipsea una. S-a întors furios către cei
douăzeci de prizonieri, întrebând care dintre ei
nu și-a adus cazmaua. Nici unul nu a răspuns.
Atunci gardianul și-a luat arma și a spus că va
împușca cinci dintre ei, dacă vinovatul nu iese în
față. După clipe de tăcere apăsătoare, un băiat
de nouăsprezece ani a pășit în față cu capul
plecat. Gardianul l-a apucat, l-a tras deoparte și
l-a împușcat în cap. Când a plecat, prizonierii au
numărat din nou cazmalele și erau toate.
Gardianul a greșit la numărătoare. Iar acel băiat
și-a dat viața pentru prietenii săi. În cele cinci
sau zece secunde de tăcere, băiatul și-a pus
întregul viitor într-o balanță - viitoarea soție,
copiii, cariera - și a ales moartea, pentru ca astfel
ceilalți să poată trăi. Isus a spus: „Nu este mai
mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru
prietenii săi.”
Isus te-a iubit în același fel. Te invit să vezi
adâncimile dragostei lui Hristos pentru tine. Să
crezi în dragostea pe care o are pentru tine. Și să
crești în această dragoste fără sfârșit.

3

MARTIE

Campanie evanghelistică la BBS
Florin Orodan, pastor

În lunile ianuarie și februarie ale
acestui an, districtul Beliu a desfășurat o campanie evanghelistică de 3
săptămâni în localitățile Benești,
Bochia și Secaci (BBS), trei sate fără
prezență adventistă (excepție făcând
Bochia, unde avem o soră în vârstă).
Deși am avut de întâmpinat opoziția
hotărâtă și concurența preotului
ortodox care slujește în aceste 3 sate,
sufletele sincere și curajoase (care nu
s-au lăsat intimidate de amenințările
și afurisirile preotului), deși mai
puține, au venit pentru a asculta
Cuvântul vieții. Dacă biserica noastră
a susținut 3 programe evanghelistice,
la fel a făcut și preotul ortodox, așa că
în fiecare sat, în paralel, s-au desfășurat câte două programe de „evanghe-

lizare! Toți frații din districtul Beliu
care au avut pe inimă această lucrare
au avut ocazia să se implice: fie prin
susținerea programului, fie în mod
financiar, fie prin susținerea în rugăciune. Echipa de la Botfei a fost pe
baricade din prima până în ultima zi.
Grupul coral de la Beliu a pregătit
atmosfera spirituală în majoritatea
serilor. De la Urviș și Hășmaș a venit
cea mai mare parte a susținerii financiare. De asemenea, orchestra de la
Socodor a răspuns întotdeauna cu
bucurie la solicitările noastre. Multă
binecuvântare tuturor celor care s-au
implicat în această lucrare într-un fel
sau altul și fie ca sămânța bună care a
fost semănată să încolțească și să
aducă rod!

Convenția liderilor licu și explo
Ramona Andraș, coordonator de zonă Arad I

În perioada 27 februarie – 1 martie,
Centrul de la Săvârșin a fost încă o
dată o gazdă primitoare pentru liderii
licuricilor și exploratorilor din
Conferința noastră.
Cei aproximativ 40 de lideri prezenți
au analizat împreună anul care a
trecut, au planificat și organizat
evenimentele de anul acesta, și au
participat la seminare pentru avansare în grad. Momentul de închinare
din Sabat a fost unul special. Micul
cor al instructorilor și copilașii pre-
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zenți l-au lăudat pe Dumnezeu prin
cântări și poezii iar mesajul prezentat
de pastorul Narcis Ardelean, directorul de tineret al Conferinței Banat,
ne-a reamintit că nici o clipă nu
trebuie să-l pierdem din vedere pe
Isus!
Ne revedem pe 10 mai la Camporeea
Exploratorilor din Timișoara și la
Dezna, în perioada 16-17 mai, pentru
Festivalul și Camporeea Licuricilor si
Părinților!

MARTIE

Club de gătit la Reșița
Denisa Jigău, Misiunea femeii Reșița

Începutul anului 2015 a adus surorilor din comunitatea Reșița o nouă
provocare. Dorința de a trăi și a găti
cât mai sănătos a dus la înființarea
unui club de gătit, cu oportunitatea
de a fi un ajutor pentru toate femeile
din orașul nostru. Întâlnirea de gătit
are loc o dată pe lună, rețetele pe care
le pregătim fiind atent alese astfel
încat să corespundă nevoilor practice
de gătit. La club vin atât membri

adventiști, cât și alte persoane doritoare de a învăța câte ceva despre
gătitul sănătos. La întâlnirea din 2
martie, ne-am bucurat de prezența a
16 participanți, din care 5 au fost
musafiri. Primele două întâlniri au
avut succes, de aceea Îi mulțumim
Domnului și ne rugăm să ne ajute să
continuăm proiectul cu drag pentru
El și pentru semenii noștri.

Secui Petru - Necrolog
Pavel Memete, secretar - Asociația Pastorală

S-a născut în anul 1926 în localitatea
Macea din jud. Arad, în familia
credincioșilor adventiști Moise și
Floarea Secui. Tatăl ajută în mod
substanțial și decisiv ridicarea casei de
rugăciuni din localitate, girând cu
propria locuință obținerea unui
împrumut de la bancă.
Școala primară o face în localitatea
natală.
De timpuriu își predă viața
Mântuitorului său, încheind legamântul botezului. Urmează cursurile
Seminarului Teologic Adventist de
Ziua a Șaptea de la Brașov ”Stupini”,
unde se pregătește pentru a deveni
slujitor al Evangheliei.
La 22 de ani se căsătorește cu Sofia
(Bota), din această căsătorie rezultând trei copii: Gabriel (decedat la
doi ani), Lucia (n. 1953) și Valeriu (n.
1954). Are bucuria sa-și vadă pe cei
șase nepoți și o strănepoată. La câțiva
ani după decesul soției se recăsătorește cu Catinca trăind împreună cu ea

încă 21 de ani.
După terminarea Seminarului
Teologic avea să slujească tot timpul
pe teritoriul Conferinței Banat, în
județul Arad. A lucrat cu entuziasm,
înțelepciune și sacrificiu după darurile pe care i le-a dat Dumnezeu, într-o
perioadă dificilă, în timpul
comunismului.
A slujit, mai bine de 40 de ani, la:
Ineu, Cermei, Șomoșcheș, Apateu,
Mișca, Șepreuș, Sintea, Socodor, Pilu,
Măderat, Covăsânț, Cuvin, Micalaca,
Curtici, Macea, Șofronea,
Vladimirescu etc. Pentru mulți a fost
mai mult decât un păstor, a fost un
real sprijin și un adevărat părinte.
Câțiva ani, după pensionare, i-a trăit
în Statele Unite.

Înmormântarea a
avut loc în Arad
– Micalaca, în
prezența celor
dragi, a mai multor
colegi pastori și a
frățietății din zonă.

În seara zilei de 8 februarie 2015, la
aproape 89 de ani, își încheie alergarea pe pământul acesta și adoarme în
Hristos în speranța revenirii
Mântuitorului despre care a predicat
de-a lungul anilor.
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Vechile pietre de hotar
sau stâlpii adventismului - VI
Florin Orodan, director Departament Spiritul Profetic

Adventiştii au
înţeles din Scriptură
că sufletul omului
este muritor, că
moartea este un
somn inconştient
şi că pedeapsa
finală va fi întradevăr prin foc,
dar acest foc va
nimici complet
păcatul şi păcătoşii,
aceştia fiind reduşi
la inexistenţă.
Acesta este un alt
stâlp important al
adventismului.

Ellen White este martoră la un moment dat, într-o viziune, la o discuţie
dintre doi îngeri cu privire natura
omului şi îl aude pe unul dintre
aceştia declarând: „Viaţa este viaţă, fie
că este în durere, fie că este în fericire.
Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură.”
O altă declaraţie surprinsă este
următoarea: „Nici unul din familia
lui Adam nu a trecut de acea sabie de
foc pentru a mânca din pom; de
aceea nu există nici un păcătos nemuritor.” (Scrieri timpurii, p. 210). De
fapt, doctrina chinurilor veşnice „este
una dintre învăţăturile rătăcite, care
constituie vinul nelegiuirii
Babilonului, din care el dă să bea
popoarelor (Apoc. 14,8; 17,2)” –
Tragedia veacurilor, p. 528.
Prin această doctrină înfricoşătoare,
Satana are mult de câştigat. El caută
„să-L reprezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca fiind un tiran răzbunător - Unul care îi aruncă în iad pe
toţi aceia de care nu este mulţumit şi
îi face să simtă veşnic mânia Sa.”
În acest fel, „Dumnezeu va fi urât de
mulţi, în loc să fie iubit, adorat”, iar
alţii vor spune că „ameninţările din
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Cuvântul lui Dumnezeu nu vor fi
împlinite în mod literal.” (Scrieri
timpurii, p. 211). Alţii merg mai
departe, declarând că „nimeni nu va
pieri, ci toţi, atât sfinţii, cât şi păcătoşii, vor fi în cele din urmă mântuiţi în
Împărăţia Sa.”
O altă categorie priveşte „Biblia ca
fiind o carte neinspirată”, deoarece
„au fost învăţaţi că aceasta susţine
doctrina chinului veşnic.” (Scrieri
timpurii, p. 211).
Unii merg chiar mai departe „până la
negarea existenţei lui Dumnezeu”,
deoarece nu văd o concordanţă între
dragostea Lui şi chinuirea veşnică a
păcătoşilor.
În faţa oamenilor temători şi slabi,
Satana prezintă „faptul că plata păcatului nu este moartea, ci viaţa în
chinuri îngrozitoare, care vor fi îndurate veacuri fără număr” iar aceştia
îngroziţi, îşi pierd „facultatea de a
raţiona” şi ajung la nebunie. (Scrieri
timpurii, p. 212).
Privind la toate acestea realizezi ce
mare binecuvântare este cunoaşterea
adevărului Scripturii, aşa cum este el
în Isus!

MARTIE

Rolul de femeie
- de la frustrare la împlinire
Renate Balaban, din partea Asociației soțiilor de pastori

Prima lună a primăverii, Martie, e mai mult
decât ocazia potrivită pentru aprecieri, sărutări şi
atenţii. Bucuria şi recunoştinţa se regăsesc în
ochii oricărei fete, mămică sau bunică. Adesea
însă, totul dispare subit în monotonia cotidiană,
în aşteptările interminabile cu privire la mâncare, vase, rufe şi copii. Poate chiar acel sporadic
„mulţumesc” sau „te iubesc” nu face decât să
contribuie la îngândurarea constantă că efortul
nostru e nerăsplătit.
Mă adresez tinerelor. Ești cumva la liceu sau
facultate? Poate te-ai gandit ca învățatul e atât de
plictisitor. În plus, cine are nevoie de istorie sau
matematică? Ca să nu mai vorbim de eternele
bâzâieli ale părinților în ce privește educația,
căsătoria sau locul de muncă. Se prea poate ca
prietenii adevărați să fie tot mai rari și cu mai
puțin timp de investit în comunicare. Uneori și
Dumnezeu se lasă așteptat atunci când te rogi.
Care-i replica mea? Nu te lăsa învinsă – viața e
plină de recompense deghizate.
Dacă ești o mamă ocupată până peste cap cu
gătitul, spălatul, curăţatul, cumpărături și atenția dată copiilor, sunt sigură că ai avut parte de
zile în care ai cântărit rostul acestei alergări. Cât
de adesea toate au trecut neobservate sau chiar
luate ca de la sine înțeles că așa trebuie să fie o
soție. Uneori te-ai întrebat: Care să fie rostul
neîncetatei mele investiri? Vrei să afli ce părere
am? Nu dispera – viața pune în balanță intențiile și faptele, cântărind caracterul pentru
Împărăția lui Dumnezeu.
Bunică de-ai fi, poate te gândești cu melancolie
la anii care au trecut. Poate te simţi inutilă,
acum când copii au crescut și sunt la casele lor.

O familie este formată dintr-un soţ care are o idee, de
copii care spun că nu se poate face şi dintr-o soţie care o
pune în aplicare.

Ai vrea să vină mai des pe la tine, să-și ia destul
timp pentru povestit... dar parcă tot timpul sunt
grăbiți. S-ar putea să te confrunți cu o boală, cu
dureri sau tratamente. Nu îndrăznești să te
gândești prea mult la viitor.... de teamă. Nu te
lăsa doborâtă de îngrijorări – prin consecvența și
dăruirea ta ai pregătit drumul unei noi generații
de oameni valoroși pentru Dumnezeu și semeni.
Într-o lume în care realizările sunt cântărite și
evaluate, femeile pot fi adeseori candidate bune
la frustrare. Ai impresia că nu ai realizat nimic?
Izgoneşte acest gând din minte! Creatorul ţi-a
oferit din belșug talente.
Fiecare femeie şi tânără este creată de Dumnezeu
cu un rol special în această lume. Adevărata
soţie şi mamă îşi îndeplineşte datoriile cu demnitate şi voie bună, fără a considera o înjosire să
facă ea însăşi cu mâinile ei ceea ce este necesar
într-o casă bine organizată. Prin influenţa lor,
cresc copii, viitorul lumii şi ai societăţii, prin ele
se determină nivelul intelectului, bunului simţ,
compasiunii, răbdării şi optimismului
oamenilor.
Ele au un câmp misionar în propriul lor camin
şi Îl pot sluii pe Dumnezeu la fel de bine ca şi
pastorul care îşi face lucrarea de la amvon, dând
serioasă atenţie lucrurilor pe care le aud şi educându-şi copiii spre a trăi cu teama de
Dumnezeu.
Aceste femei care fac cu tragere de inimă tot ce
găseşte mâna lor sa facă, ajutându-şi cu voioşie
soţii să-şi poarte poverile şi educându-şi copiii
pentru Dumnezeu sunt misionari în cel mai
înalt sens al cuvântului. - CA, E. White, cap. 40
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Sabat de tineret la Bethausen
Viorica Condrei - Biserica Bethausen

Acest program s-a
dovedit o adevărată
binecuvântare
pentru suflet și cu
siguranță de acum
înainte vom auzi
pașii lui Isus când
va trece ”pe aici”
și Îl vom invita să
rămână în casele
noastre.
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Sabatul de tineret din 21 februarie
2015 a reprezentat o deosebită ocazie
de părtășie pentru membrii și simpatizanții bisericii adventiste din județul Timiș, tema abordată având titlul
de ”Trece Isus pe aici!”. Au fost prezenți tineri și copii, frați și surori din
biserici ca: Lugoj, Făget, Sacoșu
Turcesc, Timișoara, Pogănești, Țipari
și Margina, gazda fiind Biserica
”Shalom” din Bethausen.
Programul de dimineață a îmbinat
armoniile muzicale cu împărtășirea
Cuvântului, dar au fost testate și
cunoștințele celor prezenți printr-un

concurs biblic în ... versuri, care s-a
lăsat cu premii.
După o binemeritată masă de părtășie, încununată de arome care încântă
simțurile și de un soare zâmbitor,
ne-am regăsit pentru a descoperi cum
putem să conștientizăm că ”Trece
Isus pe aici!” și în același timp, cum
să Îl facem să și rămână în viețile
noastre. Au fost prezentate scenete și
au fost rostite poezii și gânduri care
L-au avut în prim plan pe El, muzica
fiind asigurată de formațiile reunite
de blockflöte, precum și de un grup
instrumental și unul vocal.

Botez la Lupeni
Lucian Suciu, pastor

Ziua de 14 februarie a fost o zi specială pentru biserica din Lupeni. Pavel
Ioan a fost primit în Biserica
Adventistă prin botez și Pinczeș
Aurelia prin mărturisire de credință.
Pavel Ioan a fost catolic și deși a
cunoscut Biserica Adventistă de cel
puțin trei ani, acum a venit momentul unei decizii clare. Pinczeș Aurelia
a fost membră în Biserica
Penticostală, dar, în timp, a învățat

mai clar Calea Domnului și s-a hotărât să mărturisească în mod public
adeziunea față de învățătura Bisericii
Adventiste.
Ne bucurăm de roadele Duhului lui
Dumnezeu în viața acestor două
suflete prețioase.

211 vieți...
Adelin Bortiș, coordonator Studenți Valdenzi

Campania din Banat (februarie) a
studenților valdenzi a fost o
binecuvântare!
Comunitatea gazdă, biserica din
Reșița, a pus la dispoziție tot ce aveau
mai bun și toate cele necesare. Echipa
Studenților Valdenzi pentru un An a
lucrat alături de evangheliștii cu
literatura din această conferință.
Experiențele cele mai plăcute au
răsărit din îmbinarea eforturilor
noastre cu puterea lui Dumnezeu.

Picioarele evangheliștilor au trecut
pragul multor magazine, școli, instituții diverse și birouri nenumărate,
alocând timp și caselor și blocurilor
de pe teritoriul Resiței, dar și din
împrejurimi: Gătaia, Bocșa,
Caransebeș, Oțelul Roșu și Obreja.

1380 de cărți au
intrat în caselor
oamenilor.
Aproximativ 1230
de ore au fost
petrecute în teren.
Dar marea bucurie
a fost că 211 cărți
Viața lui Isus și-au
găsit ținta.

Deschiderea oficială a găsit echipa
evangheliștilor într-un tur de Sabat în
comunitățile Gătaia, Bocșa și Reșița.
Dumnezeu poate să lucreze cu
TINEri…. Implică-te și tu în slujire!
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ADRA România obține 2
milioane de euro
Robert Georgescu,
Director Executiv ADRA România

ADRA România
a primit finanțare
europeană
nerambursabilă
de 2 milioane
de EURO prin
POSDRU –
Programul
Operațional
Regional Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane pentru
”Promovarea
Culturii
antreprenoriale”
– ”România
Start-up”.

Pentru proiectul ”Step-by-step în
business – Antreprenoriat pentru
tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia
și București-Ilfov”, depus în data de
23 noiembrie 2014, ADRA România
a obținut un scor de 83.5 puncte. Joi,
5 februarie 2015 a fost semnat contractul de finanțare europeană nerambursabilă între POSDRU și
ADRA România.
Obiectivul general al proiectului este
promovarea culturii antreprenoriale
în rândul a 400 de persoane peste 18
ani care doresc să inițieze o activitate
independentă, în special între 18-25
de ani, înscrise în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență
pre și post înființare a 40 de firme în
regiunile București-Ilfov și Sud-Vest
Oltenia și crearea a minim 80 de noi
locuri de muncă, acestea aducând
beneficii pe termen lung din mai
multe puncte de vedere, printre care
economic, social și cultural.

Pastorul Gyeresi Erno
a decedat
Andrew McChesney / Adventist Review

Gyeresi Erno, un pastor originar din
România de etnie maghiară, devenit
apoi administrator și principala forță
din spatele popularei Biblii de studiu
Andrews, a murit după o luptă îndelungată cu cancerul. Avea 54 de ani.
Gyeresi s-a stins din viață sâmbătă
după-amiază, 31 ianuarie, în locuința
sa din Niles, Michigan, fiind înconjurat de familie.
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Gyeresi, născut în 27 februarie 1960
în Miercurea Nirajului, România, a
renunțat la o carieră promițătoare în
matematică pentru a merge pe urmele
tatălui și bunicului său, și ale altor
opt membri ai familiei, lucrând
pentru Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea.
După absolvirea Seminarului
Teologic Adventist din București în
1985, el a lucrat ca pastor și administrator al Bisericii timp de 13 ani în
cadrul Conferinței Transilvania de
Nord.
În 1998, pastorul Gyeresi s-a mutat
în Berrien Springs, Michigan, și a
terminat studiile doctorale în teologie
sistematică în cadrul Seminarului
Teologic Adventist din cadrul
Universității Andrews la începutul
anilor 2000. Acesta a obținut un
MBA de la Universitatea Andrews în
anul 2009.
Gyeresi și-a petrecut ultimii 13 ani
lucrând în cadrul Andrews University
Press, acolo unde a slujit ca editor al
Bibliei de Studiu Andrews, publicată
prima dată folosind versiunea New
King James în anul 2010.
El a fost, de asemenea, editorul aceleiași Biblii, însă folosind New
International Version (urmează a fi
publicată), consultant editorial pentru ediția în limba română a Bibliei
(2014); și editor al Comentariului
Biblic Andrews, ce urmează a fi
publicat. În același timp, acesta a
lucrat ca director adjunct responsabil
de management și marketing în
cadrul Andrews University Press.
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Biserica Adventistă va
lansa un portal web de
învățare la distanță
Ansel Oliver / ANN

CNN abordează subiectul
stilului de viată adventist
Universitatea Loma Linda și Adventist Review

O emisiune despre cum să trăim o
viață mai lungă și mai sănătoasă
difuzată de postul de televiziune
CNN vorbește despre Universitatea
Loma Linda și comunitatea adventistă de ziua a șaptea din sudul
Californiei.
Emisiunea de 30 de minute intitulată
„Vital signs with Dr. Sanjay Gupta”
este transmisă de CNN Internațional
în luna februarie și abordează întrebarea „Ce putem face pentru o viață
mai sănătoasă, mai fericită și mai
lungă?”
Gupta, principalul corespondent
medical al CNN, menționează faptul
că adventiștii respectă Sabatul zilei a
șaptea, oferindu-le o eliberare de
stresul de zi de zi și ocazia de a se
întâlni cu alți credincioși adventiști.
În ultimii ani, adventiștii din Loma
Linda au apărut în mai multe emisiuni. Pe lângă emisiunea CNN din
această lună, adventiștii din Loma
Linda au fost subiectul unui articol
amplu al Christian Broadcasting
Network News cu titlul „Secretele
longevității, descoperite în stilul de
viață al unei denominațiuni”.

Liderii Diviziunii America de Nord a
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
au prezentat viitorul portal web
pentru resurse educaționale, un
proiect prin care se intenționează
susținerea educației la distanță în
rândul pastorilor, liderilor laici și
studenților.
Proiectul intitulat Adventist Learning
Community (ACL) le va permite
entităților și școlilor Bisericii să împărtășească cursuri și resurse pentru
cele mai bune practici ale slujitorilor
ei. Se lucrează la certificarea cursurilor pentru Viața de Familie, Slujirea
Adultului, Serviciul Comunitar
Adventist, Tineret și filantropie, a
spus Fenner.

Adventist Learning
Community va
fi disponibilă
începând
din luna martie pe
site-ul:
adventist
learning
community
.com

Votul electronic va crește
eficiența și va asigura
anonimatul în cadrul
Sesiunii Conferinței
Generale
Ansel Oliver / ANN

Delegații la Sesiunea Conferinței
Generale a Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea ce va avea loc în luna
iulie a acestui an nu vor mai ridica
cartonașele galbene pentru a vota, așa
cum au făcut în cadrul sesiunilor
trecute, ci aceștia vor vota pentru
prima dată apăsând butonul unui
aparat de vot electronic.
Voturile vor fi calculate instantaneu,
iar rezultatul final va fi afișat într-un
grafic, pe un ecran.

Oficialii Bisericii
spun că folosirea
tehnologiei va
asigura o mai mare
acuratețe și va
asigura anonimatul,
reducând astfel
presiunea pe care
unii oameni o pot
resimți.
Sesiunea
Conferinței
Generale va avea
loc în perioada 2-11
iulie.
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Organizaţia
Mondială a
Sănătăţii: Oamenii
ar trebui să limiteze
ascultatul de muzică
la o oră pe zi

Înscrierea la ora de
religie, la începutul
ciclului şcolar.
Renunţarea la
opţiune, oricând

Mediafax, 28 februarie

Înscrierea la ora de religie se
va face la începutul oricărui
ciclu şcolar, iar renunţarea la
această opţiune se va putea
face oricând, au stabilit,
marţi, deputaţii din Comisia
juridică, preşedintele comisiei, Bogdan Ciucă, precizând
că va fi elaborat un proiect de
lege în acest sens.

OMS sfătuieşte populaţia să
limiteze timpul de ascultare a
muzicii la o oră pe zi, pentru
protejarea auzului, în condiţiile în care 1,1 miliarde de
adolescenţi şi tineri sunt în
pericol de deteriorare permanentă a auzului, ascultând
muzică „prea mult, prea tare”.
Potrivit unui raport al OMS,
playerele audio, concertele şi
barurile sunt „o ameninţare
serioasă”, transmite bbc.com.

Pacienții pot să
reclame neregulile
din spitale
Realitatea.net, 17 februarie

Pacienții pot să facă reclamații cu privire la serviciile
medicale de care au beneficiat
în spitalele publice, conform
unui act normativ publicat
astăzi în Monitorul Oficial.
Opiniile pacienților internați
referitoare la calitatea serviciilor oferite sunt înregistrate
prin completarea unui chestionar de feedback. Totodată,
aceștia pot face sesizări prin
intermediul unui formular
online pus la dispoziție pe
site-ul propriu al fiecărui
spital public.
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Mediafax, 24 februarie

Deputaţii din Comisia juridică au discutat despre decizia
Curţii Constituţionale potrivit căreia obligaţia de a face
cerere pentru ca un elev să nu
participe la ora de religie,
prevăzută în Legea educaţiei,
este neconstituţională, oficiali
ai Curţii precizând că, urmare a hotărârii, o astfel de
solicitare va trebui făcută
doar de cei care vor să studieze disciplina.

FAO: Febra aftoasă
‚bate’ la porțile
Uniunii Europene
Agerpres, 9 februarie

Uniunea Europeană și
Organizația Națiunilor Unite

MARTIE

pentru Alimentație și
Agricultură (FAO) și-au
accelerat eforturile pentru a
ajuta țările din Balcani să se
pregătească pentru o posibilă
izbucnire a epidemiei de febră
aftoasă, informează, luni,
FAO, într-un comunicat de
presă, transmite AFP.

cei mai mulţi, aproximativ
20%, mănâncă de până trei
ori pe săptămână, bărbaţii în
proporţie mai mare decât
femeile, iar localurile preferate sunt cele cu servire rapidă
care vând burgeri, shaorma,
pui prăjit şi cartofi prăjiţi,
potrivit GfK.

‚Virusul circulă în prezent în
anumite părți din vecinătatea
Europei și în aproximativ 100
de țări din Africa, Orientul
Mijlociu, în mari părți din
Eurasia și în unele zone din
America de Sud’ avertizează
FAO. ‚Comisia Europeană
acordă o atenție specială
Balcanilor, regiune care
cuprinde atât state membre
cât și state care nu sunt membre UE, zona fiind mai aproape de țările infectate din sud
și est’, adaugă FAO.

Locuitorii Capitalei şi cei din
marile oraşe sunt campioni la
frecventa consumului de
alimente în afara casei, cu un
procent dublu faţă de ceilalţi
români.

OMS: Tutunul
provoacă decesul
a peste jumătate
dintre persoanele
care fumează cu
regularitate
Agerpres, 26 februarie

Obiceiurile
alimentare ale
românilor: Circa
20% mănâncă de
până la trei ori pe
săptămână în oraş
şi preferă
fast-food-urile
Mediafax, 19 februarie

Doar 2% dintre români iau
masa în oraş în fiecare zi, iar

Fumatul nu mai este un
obicei acceptabil în societate
în majoritatea țărilor care
implementează Convențiacadru pentru Controlul
Tutunului, dar continuă să fie
o cauză considerabilă de
mortalitate, producând decesul a peste jumătate dintre
persoanele care fumează cu
regularitate, scrie EFE joi.
În deceniul care a trecut de la
intrarea în vigoare a convenției-cadru, 80% dintre țările

semnatare și-au întărit legislația în privința limitării consumului de tutun, iar costul
unui pachet de țigări a crescut în medie cu 150%.

Cercetătorii au
descoperit un mod de
a stopa dezvoltarea
maladiei Alzheimer
Mediafax, 17 februarie

Cercetătorii au descoperit o
modalitate de a stopa maladia
Alzheimer în stadiile incipiente, iar reuşita deschide
calea pentru dezvoltarea unui
medicament asemănător
statinelor, care ar putea fi
administrat în cazul a milioane de pacienţi pentru a preveni demenţa, potrivit dailymail.co.uk.
Cercetătorii de la
Universitatea Cambridge,
care au lucrat cu experţi din
Suedia şi Estonia, au descoperit că moleculele Brichos,
parte a unei familii de proteine care apar în mod natural
în plămânii umani, pot
încetini acest proces de formare a plăcilor amiloide.
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Vasile Varcuș
Pavel Memete - Asociația Pastorală

A văzut lumina zilei într-o familie de
ţărani credincioşi, în Urviş de Beliu,
jud Arad, la 20 aprilie 1951. Primele
patru clase le-a urmat în satul natal,
clasele V-VIII în Hăşmaş, liceul la
Ineu şi Seminarul Teologic Adventist
la Bucureşti. Pentru că tatăl era
bolnav, din fragedă copilărie, împreună cu fratele său, au muncit în gospodărie sau alte locuri pentru a putea
face studiile. În 1974 a întemeiat un
cămin căsătorindu-se cu Mărioara
(Morar), care l-a urmat peste tot unde
biserica l-a trimis, iar familia le-a fost
bincuvântată cu un băiat, Beniamin.
Fratele Vasile
Vărcuș mulţumește
Bunului Tată
ceresc și tuturor
fraţilor care l-au
înţeles și sprijinit
în toți aceşti ani de
activitate.
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Primul district a fost Câmpulung
Moldovenesc: Câmpulung, Vama,
Moldoviţa şi Izvoarele Sucevei. Apoi
a primit districtul Caraş: Obreja,
Caransebeş, Reşiţa şi Brădişorul de
Jos. A urmat districtul Socodor:
Socodor, Mişca, Sintea Mare şi Pilu.
De acolo a venit în districtul Arad:
Arad, Şimand şi Zimandul Nou. De
aici a plecat la Salonta: Salonta, Tinca
şi Batăr. În acest timp a girat pastorii
asistenți: Hărdălău Petru, Stinghe
Ioan, Roman Liviu, Soponariu Ionel,
Iordache Geo. A urmat districtul
Curtici: Curtici, Macea, Sânmartin,
după care a preluat districtul Arad II:
Micălăca, Vladimirescu şi Păuliş
timp în care s-a ridicat Casa de
Rugăciune Micălaca.

În anul 1992, a avut un accident, în
Ungaria, unde a fost declarat mort de
televiziunea maghiară, a urmat o
cotitura majoră în activitatea sa
pastorală. Auzind, a doua zi fraţii au
venit şi l-au vizitat, iar el a înţeles ce
înseamnă să fii vizitat pe patul de
spital. Atunci a hotărât că dacă va
ajunge acasă cu bine va merge la
directorul Spitalului şi va cere libertatea de a face rugăciuni pentru toţi
bolnavii care doresc lucrul acesta,
indiferent de aparteneţa lor religioasă.
La început conducerea bisericii şi
familia au fost sceptici faţă de acestă
activitate, dar din 2002 conducerea
Conferinţei a hotarât să extindem
această lucrare în mai multe spitale de
pe raza conferinţei.
În 2002 a fost numit directorul
Serviciului Umanitar pentru
Penitenciare, Filiala Banat, în acelaşi
timp conducând şi Serviciul Slujire
Creştinã în Spitale, departamente ce
le-a condus pană în 2013. În acest
timp au fost botezate peste 70 de
persoane aflate în detenţie, înfiinţându-se prima comunitate în
penitenciar.
În septembrie 2013, la îndemnul
comitetului conferinţei, s-a pensionat
anticipat, dar ocupându-se în continuare de lucrerea în spitalele din jud
Arad.

Pașaport pentru cer (III)
Mihai Maur,
preşedintele Conferinţei Banat

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”(Gal 5,22-23)
Pe-a doua filă a pașaportului pentru cer găsim
scris Bucurie! E-a doua fațetă a roadei Duhului
Sfânt, e-a doua minune înfăptuită în omul cel
nou. R.C.H. Lenski, un mare teolog, a comentat
următoarele referitor la principiul numit bucurie: “Da, bucuria este una din virtuțile creștine
cardinale; merită să fie așezată lângă dragoste.
Pesimismul este un mare defect. Bucuria ca
roadă a Duhului nu este o stare iluzorie așa cum
o acceptă lumea, ci este bucuria durabilă, care ne
este dăruită prin harul lui Dumnezeu, prin
binecuvântarea care ne este dată și nu este afectată de necazuri…” .
Bucuria, ca roadă a Duhului Sfânt nu este afectată de împrejurări și nici mărginită de circumstanțe. Nici un creștin nu poate experimenta
adevărata bucurie dacă depinde de circumstanțele vieții. Viața plină de influența Duhului Sfânt
se caracterizează prin a “privi la Isus, Începutul
si Sfârșitul credinței noastre”, ceea ce ne dă
siguranța că: “toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și
anume spre binele celor ce sunt chemați după
planul Său.” (Romani 8:28)
În Biblie “bucuria” este frecvent prezentată drept
formă de comportament așteptată din partea
creștinului. Ea nu este rezultatul eforturilor
proprii, ci este consecința prezenței Duhului
Sfânt în viața ta, care te determină sa îți “încredințezi soarta în mâna Domnului” și să te “încrezi în El”.
Apostolul Pavel scria dintr-o temniță:

“Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! Iarăși zic
bucurați-vă!” (Filipeni 4:4). Motivul pentru care
a putut afirma aceasta constă în faptul că a
învățat să trăiască viața plin de Duhul Sfânt;
fiindcă din aceeași temniță apostolul spunea:
“…m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în
care mă găsesc”.
Acest“ rod ” al Duhului lipsește din nefericire
multor creștini ai zilelor noastre făcându-ne
neroditori în ceea ce privește câștigarea de
suflete pentru Hristos, deoarece lumea trebuie să
vadă o dovada a ceea ce poate face Isus Hristos
astăzi în viața unui credincios, pentru a fi atrasă
spre El. O lume tristă, pesimistă și mereu nemulțumită nu are nevoie de niște creștini mereu
posomorâți și întunecați. Dacă noi suntem
lumina acestei lumi, dacă avem cu adevărat un
Salvator și-o lume nouă care ne așteaptă și asta
nu doar pentru câțiva zeci de ani ci pentru toată
veșnicia, atunci toate astea ar trebui să se vadă în
cuvintele noastre îmbibate de bucurie, pe fețele
noastre senine și zâmbitoare. Mântuitorul spunea în Ioan 10:10: “Eu am venit ca oile sa aibă
viața si s-o aibă din belșug”. Viața din belșug se
descoperă în creștin prin bucurie, dar aceasta
este posibilă doar în măsura în care el este plin
de Duhul Sfânt.
În biserica ta, un vizitator poate descoperi minunea numită bucurie? Pe pașaportul tău pentru
cer, ce scrie pe-a doua filă? Dacă descoperi că-i o
filă goală, sau îmbibată cu tristețe, pesimism sau
chiar nemulțumire, grăbește-te de șterge tot, cât
încă nu-i târziu, și lasă Duhul Sfânt să scrie
BUCURIE! Și nu uita ce-a spus Isus: “V-am
spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sa
rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.”
(Ioan 15:11)
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100 de zile de rugăciune
Din 25 martie până pe 11 iulie 2015 ești încurajat să te rogi
împreună cu milioane de alți adventiști pentru ca prezența și
puterea Duhului Sfânt să fie pe deplin experimentate de membri bisericii în timpul Sesiunii Conferinței Generale, 2-11 iulie
2015 în San Antonio, Texas.
După Sesiunea Conferinței Generale din 1901, Ellen White a
avut o viziune în care cei adunați răspundeau chemării
Duhului Sfânt de reconciliere prin umilință, mărturisirea
păcatelor și înlăturarea oricărei bariere dinte ei. Aceasta a fost
urmată de rugăciuni stăruitoare, cântece de laudă și de prezența evidentă a Duhului Sfânt.
Când s-a trezit din viziune, E. White și-a dat seama că acest
lucru nu s-a întâmplat. Participanți cu inima neîmblânzită au
împiedicat unitatea pe care o dorea Dumnezeu. Foarte dezamăgită a înțeles că Domnul ar fi putut veni în timpul vieții lor!
Dar poporul Său nu și-a predat gândurile și părerile personale
în favoarea conducerii Duhului Sfânt.
Ceea ce ar fi trebuit să fie în 1901 poate fi în 2015! Isus ne
invită să ne unim și să ne rugăm pentru ca puterea Lui să
străpungă inima fiecăruia și să grăbească a Doua Sa venire!
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Conferința Banat
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