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Săptămâna de rugăciune AMiCUS
Școala Liderilor (Covăsânț, Șepreuș, Cuvin, Oradea A, Hațeg, Reșița,
Lugoj, Timișoara Speranța)

6-13.02

Săptămâna căminului creştin

8-11.02

Tabără de studiu și misiune IMPACT, la Arad (dep. Tineret)

12-13.02

”Femei de succes”, cu Sandu Steliana, la Timișoara (dep. Misiunea
Femeii)

27.02

Convenție diriginți de tineret

28.02

Școala Liderilor (Covăsânț, Șepreuș, Cuvin, Oradea A, Hațeg, Reșița,
Lugoj, Timișoara ”Speranța”)

Ștefan cel Mare nr. 3
Arad, 310237
0257 27 82 40
0740 11 61 91
banat@adventist.ro;
adventistbanat.ro

Vizite pastorale în luna Decembrie
Mihai Maur
Pavel
Memete
Ionel
Soponariu

Șofronea, Pilu, Socodor, Urvis, Hasmas, Arad III Salem,
Macea, Simand.
Vladimirescu, Țipari, Lugoj, Gătaia, Bocșa, Reșița, Jamu Mare,
Timișoara („Ridică-te și umblă”), Brașov „Stupini” (Alegeri Uniune),
Macea, Măderat, Arad III „Salem”
Lugoj, Faget II, Jimbolia, Sacosu Turcesc, Otelu Rosu, Obreja,
Timisoara Maranatha , Bethausen, Tipari, Brasov – Stupini,
Timisoara Betania, Sannicolau Mare, Iecea Mare, Sinersig.

Liviu
Roman

Hinchiriş, Şuncuiuş, Bălaia, Fughiu, Oradea A, Oradea B, Arad III
Salem, Măderat, Diosig, Hăşmaş, Botfei.

Narcis
Ardelean

Misca, Somosches, Maderat, Arad IV „Agape”, Curtici, Sanmartin,
Ghioroc, Macea, Apateu, Arad III „Salem”.
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Să ne rugăm pentru Conferință / Uniune / Diviziune
16-22.01

Macea: Macea, Sânmartin

Conferința
Oltenia

Servir Publishing
House (PU)

23-29.01

Curtici: Curtici, Şofronea,
Sântana, Grupa: Iratoş

Conferința
Oltenia

Servir Publishing
House (PU)

Cuvin: Cuvin, Lipova,
Ghioroc, Păuliş, Grupa:
Chesinț, Dumbrăviţa

Liceul Teologic
Adventist Craiova

Italian Union (IU)

6-12.02

Măderat: Măderat,
Tîrnova, Pâncota, Grupa:
Minişel, Şilindia, Drauţ

Asociaţia pentru
Sănătate, Educaţie
şi Familie

Slovakian
Conference (CSU)

13-19.02

Şepreuş: Şepreuş, Sintea
Mare, Grupa: Chereluş.

Săptămâna
căminului creştin

Cernica
Theological
Institute (RU)

20-26.02

Apateu: Apateu, Mişca,
Berechiu, Şomoşcheş

Radio
Vocea Speranţei

Berlin - Central
German
Conference
(NGU)

30.01-5.02

Institutul Teologic
Adventist din Cernica

Radio Vocea Speranței

Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău
Ioan Stinghe, pastor

Acum două mii de ani, la Ierusalim, un grup de
120 de persoane au stat împreună patruzeci de
zile și apoi alte zece și acțiunile lor continuă să
influențeze destinele a milioane de oameni de pe
toată fața pământului. Care au fost secretele
acestui grup? Care sunt elementele ce au determinat multiplicarea experienței lor în lume?
1. Domnul Isus Hristos, înviat din morți

Din clipa învierii, Domnul Isus își caută ucenicii și îi aduce împreună. (Ioan 20,19) A căutat-o
pe Maria la mormânt, pe Ioan și pe Petru, pe cei
zece ucenici adunați laolată, pe îndoielnicul
Toma, pe cei doi spre Emaus… De atunci și
până acum, El face această lucrare, zidindu-Și
biserica.
Cineva poate veni la biserică în mod regulat
pentru o mulțime de motive, fără să fi fost
vreodată convertit. Dacă vrei să afli în ce stare
eşti, viu sau mort, primul semn pe care trebuie
să-l cauţi este respectul şi dragostea ta pentru
Isus cel înviat din Biblie. Duhul Sfânt, când îi ia
în stăpânire pe oameni, le îndreaptă dragostea şi
zelul către Domnul Hristos. Deci întreabă-te: Îl
iubesc pe Isus? Poate că asculţi cu răbdare şi
politeţe în fiecare sabat mesajul predicat, dar
dacă eşti în Hristos atunci în sufletul tău există
o dragoste îndreptată spre Domnul Isus.
2. Puterea Duhului Sfânt (Apoc. 1,8)

Grupul mic de la Ierusalim a primit o putere
supranaturală atunci când s-a coborât Duhul
Sfânt peste ei. De atunci, Duhul Sfânt care
lucrează în credincioși este „mai mare și mai
tare“ decât cel ce este în lume. Imperii și culturi,
guverne și țări pier, însă grupul ucenicilor domnului Hristos va rămâne, pentru că El, conducătorul lor, este viu și este cu ei în fiecare secol, în
fiecare loc, în fiecare inimă. Aceasta este „taina“
pe care nu o cunosc cei care vor să distrugă
Biserica, cei care o cred depășită și ușor de dat la
o parte.

3. Puterea rugăciunii (Apoc, 1,14)

Lumea caută lideri și metode, strategii și planuri. Creștinii, deși fac și ei uneori această
greșeală, biruiesc și se multiplică prin credință,
rugăciune și slujire dezinteresată, care-i leagă de
resurse din afara sferei umane. Biserica a rezolvat
prin rugăciune mai mult decât au făcut toți
liderii și toate armatele lumii prin metodele lor.
4. Valoarea Scripturilor (2 Tim. 3, 16-17)

Micul grup de la Ierusalim ne-a învățat să continuăm să facem ceea ce au făcut ei: „să stăruim
în învățătura Scripturilor“. Biblia este un manual infailibil, aplicabil la toate situațiile practice
posibile. E este o sabie care pătrunde tainele
sufletului și duhului nostru, judecându-ne
conștiința și aliniind-o mereu cu „îndreptarul
învățăturilor sănătoare“.
5. Anticiparea revenirii Domnului Isus (Fapte, 1, 11- 12)

Aceasta este o motivație extraordinară! Domnul
Isus va reveni la fel de sigur cum s-a ridicat la
cer! Până atunci, fiecare creștin trebuia să fie ca
unul care-l așteaptă pe stăpânul său să vină.
Primii creștini au trăit cu convingerea că
Domnul Isus va reveni în timpul vieții lor și, în
timp ce aşteptau, au început să se roage (Fapte
1:14). În timp ce se rugau, s-au strâns mai
aproape unii de alţii (Fapte 2:1), și aşteptarea a
devenit îndrăzneală plină de Duhul Sfânt,
manifestată prin mărturisirea credinței și având
ca efect o mulţime de convertiri. Ei ne-au lăsat
termenul „Maranata!“ (Domnul nostru vine!),
ultimele cuvinte pe care suntem îndemnați să le
spunem: „Vino, Doamne Isuse!“
Noi aztăzi, suntem chemați, să-L întâlnim, să-L
cunoaștem, Să-L acceptăm ca Domn, să aparținem lui Isus, să împlinim lucrarea lui Isus și să
împărtășim împreună cu El destinul Lui veșnic,
pentru ca Numele Tatălui, al Fiului și al
Duhului Sfănt să fie onorat în cer și pe pământ.
3

IANUARIE

Vărşand, Chişineu Criş, Şiclău, Şepreuş şi
Apateu alături de prieteni din alte localităţi au
lăudat pe Împăratul Împăraţilor.
Au fost atraşi de mirajul marilor împăraţi ca:
Belşaţar, Ezechia, Irod, Ozia, împărăteasa din
Seba şi desigur Domnul Isus.

Exploratorii vizitează nevoiașii
din Mișca și Cermei
Radu Roman, instructor exploratori, Mișca

Cu ocazia finalului de an, duminică, 27
decembrie, grupele de exploratori din Şicula,
Mişca, Chişineu-Criş, Zerind, Apateu şi Şimand
au participat la a doua ediţie a proiectului
„Un dar din cer”. Exploratorii și instructorii lor
au vizitat „Casa Pâinii” de la Mișca și „Locaşul
Sărmanilor” de la Cermei, întâlnindu-se cu
oameni deosebiţi, bucurându-i prin cântecele
despre minunata veste că un Mântuitor ni S-a
născut la Betleem.

O sută de ecusoane i-au „acreditat” pe micii
participanţi la program ca şi „copii de împărat”.
Tot ecusoanele le-au dat dreptul să intre în
„camera surprizelor”.
Fr. Cipri Tăutan a descifrat formula prin care
influenţele rele se propagă până la nivelul
generaţiei a treia, patra, iar mesajul pastorului
Liviu Roman a motivat pe cei prezenţi să
încheie sabatul într-o atmosferă de introspecţie
şi rugăciune.

Misiunea femeii
Conferința Națională
Violeta Bobiș, responsabil misiunea femeii, Tinca

Împărăția copiilor la Socodor
Silvia Indricău

Vineri, 27 noiembrie, în comunitatea Socodor,
jud. Arad s-au deschis porţile „Împărăţiei
Copiilor”. Copiii din bisericile Socodor,
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La Conferința Națională a Departamentului
Misiunea Femeii care s-a desfășurat la
Porumbacu au participat și 11 delegate din
Conferința Banat.
Invitații speciali ai acestui eveniment au fost
directorii departamentului la nivel de diviziune
și Uniune, Denise Hochstrasser, respectiv
Teodora Goran, precum și Beatrice Lospa, Eliza
Spătărelu, Camelia Ban, Stela Manda. Împreună
cu ele și cu cele 100 de reprezentante din toată
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România, am privit la așteptătoarele din
vechime și am învățat că drumul bun, deși greu,
e întotdeauna frumos, și duce acasă, în veșnicii.
Așa cum Dumnezeu a folosit în toate timpurile
femei care s-au abandonat în Mâinile Lui, El
poate azi să ne folosească și pe noi!
”Fii o lumină. Isus revine!”

Vizită la căminul pentru
persoane vârstnice Jimbolia
Vasile Burleanu, pastor

Bisericile adventiste Dynamis Timișoara și
Jimbolia au susținut în data de 24 decembrie un
program muzical la Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Jimbolia cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.
Aproximativ șaptezeci de persoane au venit să
asculte concertul de colinde, precum și mesajul
biblic care a fost transmis. La sfârșit s-au
împărțit cadouri și cărți pentru toți bătrânii
prezenți, dar și pentru personalul angajat. Corul
districtului a fost condus de Narcisa Ciurea.
Dumnezeu să fie lăudat pentru acest proiect!

Botez de tineret la Biserica Dynamis
din Timișoara
Vasile Burleanu, pastor

Sabatul din 12 decembrie a fost unul dintre cele
mai frumoase sabate pe care le-am trăit în
Biserica Dynamis din Timișoara. Trei suflete
prețioase au hotărât să-și predea viața Domnului
și să se alăture Bisericii Adventiste.
Lavinia, Alin și Costică sunt trei tineri care au
adus multă bucurie părinților, rudelor și
membrilor bisericii.
Programul a fost unul deosebit, înălțător din
punct de vedere spiritual.
Ne-am bucurat de prezența musafirilor
neadventiști, mare parte din ei fiind rude și
prieteni cu tinerii care s-au botezat.
Partea muzicală a fost susținută de corul
Asociației AMiCUS Timișoara sub bagheta
fratelui Eduard Gherzan.

Zilele muzicii sacre
Vasile Burleanu, capelan AMiCUS Timișoara

Sâmbătă, 12 decembrie 2015, sala Filarmonicii
Banatul din Timișoara a fost gazda unui concert
susţinut de corul Asociaţiei studenţeşti
AMiCUS Timișoara alături de formații corale
aparținând cultelor importante din oraș.
Cei 70 de studenţi au încântat publicul prezent
cu piese corale specifice acestei perioade a
anului, din dorinţa de a promova adevăratul
sens al sărbătorii Naşterii Domnului.
Corul a fost dirijat de fratele Eduard Gherzan.
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PROIECTE
DEPARTAMENTALE

Asociația Pastorală

2016

1. Evanghelizarea marilor orașe și
Plantarea de biserici. Sprijinirea,
pregătirea și încurajarea plantatorilor,
care lucrează în proiectele din
Conferința Banat.
2. Prezbiteri. Întâlniri de două ori pe
an, pentru închinare, părtășie,
instruire, strategie, îndrumare, răspuns
la probleme din biserici.

1. Formarea de instructori tineri ai
Școlii de Sabat (9 aprilie, Salem Arad)
2. Centre de influență – transformarea
librăriei din Arad în centru de
influență
3. Susținerea casei de copii Orhideea
și a casei de bătrâni din Mișca

3. Convenția interdepartamentală
despre închinare, luna aprilie.

Educație

Tineret

2. Susținerea școlii Macea și a
grădinițelor Betania, Cuvin și Salem

1. Slujirea prin programe specifice a
diverselor categorii (licu, explo,
compa, studenți, tineri) - festivaluri,
tabere, camporee, convenții ale
liderilor

3. Ziua Dascălului în diverse biserici

2. Lansarea Biroului de Proiecte de
Misiune pentru Tineri (PMT) - tabere
și convenții misionare, programe gen
Impact, excursie misionară ...
3. Evenimentele speciale naționale:
congres de tineret, tabără de
specializări pentru instructorii de
exploratori, convenție și festival
Amicus, etc
4. Convenție pentru liderii Școlii de
Sabat Copii și responsabilii cu Slujirea
Copiilor din bisericile locale, în
vederea instruirii și motivării.

Minorități etnice
1. Trei sabate speciale pentru gabori cu
scop educativ în Arad, Oradea și
Timișoara.
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Școala de Sabat
și Lucrarea Personală

1. Olimpiada de religie 2016

Familie
1. ”Familii puternice și influente” –
Evenimente de promovare a valorilor
biblice ale familiei la Timișoara și
Arad, cu prezentatori invitați de la
Uniune, ITA și Conferință.
2. ”Weekend al Familiilor Tinere”
– în alte locații decât bisericile locale
3. „Sabatul familiei” – ocazii
organizate în bisericile centru de
district

Publicații
1. Convenţia evangheliştilor cu
literatura la nivelul Conferinţei – 30
aprilie.
2. Proiectul ”Student Valdenz”, în
vacanța de vară, cu tineri din toată
țara, la Deva.
3. ”Pastor Valdenz” la Reșița.
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Relații Publice și Libertate
Religioasă
1. Organizarea săptămânii libertății
religioase
2. Concerte de Libertate Religioasă
3. Simpozion de Libertate Religioasă
la Universitatea de vest

Comunicare
1. Creare de materiale video pentru
canalul YouTube al conferinței
2. Publicitate pe internet pentru
instituțiile adventiste și evenimentele
misionare
3. Transmisiuni și înregistrări ale
evenimentelor importante ale
conferinței

Spiritul Profetic
1. Promovarea SP la nivelul
districtelor prin prezentări, seminarii,
dezbateri;

Sănătate
1. Întâlnirea cadrelor medicale și a
responsabililor departamentali din
județul Bihor
2. Organizarea de (mini-)expoziții
de sănătate
3. Organizarea de cluburi de sănătate
și clase de gătit

ADRA
1. Construirea unei case familiei
Călin (5 copii) din Caporal-Alexa
2. 10 copii susținuți în proiectul
„Vreau la școală!”
3. Oferirea lunară de alimente
la 10 familii nevoiașe

Administrarea Creştină
a Vieţii
1. Seminarii în bisericile mai mari.

2. Weekend de studiu cu tematica
Spiritului profetic (primăvara sau
toamna lui 2016);

2. Convenția Departamentului
Administrarea Crestina a Vieții Banat, invitați speciali Directorii
departamentului de la Diviziune și
Uniune.

Misiunea Femeii

Radio Vocea Speranţei

1. Întâlnire la Timișoara ,,Femei de
succes,, - cu Steliana Sandu și Marta
Răducanu

1. Creșterea calității emisiei la stațiile
unde se retransmit emisiunile din
București

2. Proiect de alfabetizare - Arad

2. Publicitate pe raza acoperită de
semnalul radio la fiecare stație.

3. Convenția Misiunea Femeii la nivel
de Conferință

3. Sondaje RVS
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COPIL VALDENZ
Adelin Bortiș, responsabil „Misiune pentru tineri”

În cadrul noului proiect „Misiune pentru tineri”, departamentul tineret al Conferinței
Banat a organizat sâmbătă, 5 decembrie, la
Arad, evenimentul numit „Copil valdenz”.
Scopul proiectului a fost acela de a aduce în
inima copiilor în mod special, dar și a părinților,
spiritul valdenzilor de altădată, dorința de a trăi
și de a lucra pentru Dumnezeu!
Copiilor de astăzi li s-a vorbit despre modul în
care trăiau copiii valdenzi și au fost motivați
prin exemplul acestora. Au avut și ocazia să
pună în practică ceva din spiritul de slujire al
acestora, oferind în pauza de la prânz cadouri de
suflet trecătorilor din centrul orașului Arad, mai
exact plăsuțe-cadou conținând cărțile
”Alimentație inteligentă” și ”Adevăr pentru
viață”, și un pliant promoțional Sola Scriptura.
În mai puțin de o oră au fost dăruite 250 de
asemenea cadouri de bine pentru sănătate dar și
pentru suflet!
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La acest proiect au participat 32 de copii cu
vârste cuprinse între 5 și 15 ani din cele patru
biserici din orașul Arad, alături de părinții și
instructorii lor.
Sâmbătă, 12 decembrie, a fost rândul Timișoarei
să organizeze evenimentul „Copil valdenz”. La
acest proiect au participat 28 de copii cu vârste
cuprinse între 5 și 15 ani, alături de părinții și
instructorii lor.
Copiii de la Timișoara au trăit câteva din sentimentele ce le-au trăit copiii valdenzi din Văile
Piemontului și au fost motivați și uimiți de
exemplul acestora. După prima parte a programului au avut ocazia să treacă pe la oameni
dăruindu-le zâmbetele lor dar și acele raze de
lumină pregătite special pentru ei oferind în
aproximativ jumătate de oră 250 de plăsuțe
cadou cu cărțile ”Alimentație inteligentă” și
”Adevăr pentru viață”.
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FLASHMOB
Cristian Toma, capelan AMiCUS Arad

Vasile Burleanu, capelan AMiCUS Timișoara

Corul mixt al Asociației Studențești AMiCUS a
surprins, sâmbătă seara, 12 decembrie, pe cei
prezenți în Atrium Mall Arad cu un flashmob,
organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Asociația studențească AMiCUS Timișoara a
desfășurat un proiect de misiune în cel mai
important magazin mall din Timisoara, Iulius
Mall.

Flashmob-ul a debutat cu o interpretare emoționantă a piesei „O Holy Night” (O noapte sfântă) din partea unui cvartet de coarde format din
Diana Ghiță, Iolanda Kristof, Denisa
Dragoescu, Cristian Toma, apoi s-au adăugat
soliștii: Ioana Pop, Amalia Preda, Abiatar
Moldovan, Bogdan Ilisie, şi corul AMiCUS,
alături de tineri din bisericile Micalaca, Betel,
Salem, Apateu, Măderat. Corul a fost dirijat de
Bogdan Ilisie, iar la pian a cântat Ady Șoimu.
Regia a fost coordonată de Abiatar Moldovan.
Organizatorul principal al evenimentului a fost
pastorul Adelin Bortiș.

Proiectul a fost de fapt un FLASH MOB cu
motive muzicale specifice sărbătorilor de iarnă.

Tinerii au cântat colinde care au încălzit inimile
ascultătorilor, fiind apreciați pentru interpretarea deosebită. Pe lângă „surpriza sonoră”, cei
prezenți au primit și câte un cadou din partea
tinerilor.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce s-a
realizat și tuturor celor ce s-au implicat în derularea cât mai frumoasă a acestui flashmob.

În acest context voluntarii asociației au împărțit
250 de cadouri, fiecare cadou conținând o carte
de suflet, una de sănătate și un pliant Sola
Scriptura.
Proiectul a fost unul reușit atât prin prisma
muzicii de calitate, dar și prin îndeplinirea
misiunii propuse, aceea de a duce Cuvântul la
cei care au nevoie de el.
Proiectul a fost coordonat de către
Departamentul Tineret din cadrul Conferinței
Banat, departament condus de pastorul Narcis
Ardelean, prin slujirea pastorului Adelin Bortiș a
cărui delegare constă în implicarea tinerilor
misiunea bisericii.
Multumim tuturor voluntarilor din Arad,
Timișoara, pastorului Cristi Toma, dirijorului
Eduard Gherzan, președintelui AMiCUS
Timișoara Alex Hanus.

Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Române

Pastorul Ștefan Tomoiagă este noul
Președinte al Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea din România
Născut în 1975, în localitatea
Vișeul de Sus, județul
Maramureș, Ștefan Tomoiagă
este licențiat în teologie
pastorală la Institutul Teologic
Adventist, Bucureşti, absolvent
al unui Master în Comunicare și Relații Publice
la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative și al unui Master în Consiliere al
Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.
Pastorul Ștefan Tomoiagă a fost ales în 2014 ca
Secretar al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
din România, până atunci slujind ca Președinte
al Conferinței Transilvania de Nord. De
asemenea, a fost Secretar al Conferinței
Transilvania de Nord, pastor al Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea „Speranța” din Cluj
și al celei din Câmpia Turzii.
Este căsătorit cu Adina, având un băiețel, Elis
Natanael și o fetiță, Ameline.

Pastorul Aurel Neațu este noul
Secretar al Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea din România
Născut în 1967, în localitatea
Dracea, județul Teleorman,
Aurel Neațu a absolvit
Institutul Teologic Adventist
din București, fiind licențiat în
Teologie Pastorală la
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca și
master în Comunicare și Relații Publice la
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative Pastorul Aurel Neațu a slujit
până acum ca Președinte, Secretar și Director al
Departamentului de Libertate Religioasă al
Conferinței Oltenia, dar și ca pastor al
bisericilor din Alexandria, Zimnicea și Craiova
Centru.

Pastorul Aurel Neațu este căsătorit cu Carmen și
împreună au trei copii: Alexandru, Thomas și
Ingrid.

Pastorul Dragoș Mușat este noul
Director al Departamentelor de
Comunicare, Relații Oficiale și
Libertate Religioasă
Născut în 1972, la Băicoi,
pastorul Dragoș Mușat este
licențiat în Teologie Pastorală la
Universitatea Babeş Bolyai din
Cluj Napoca, în Management
la Universitatea Petroșani,
master în Civilizație Iudaică la
Universitatea la Vest din Arad și în Resurse
Umane la Universitatea Petroșani. De asemenea,
Dragoș Mușat este absolvent al studiilor
postuniversitare în pedagogie. Din 2002 și până
în prezent a slujit ca Director al
Departamentului de Libertate Religioasă în
cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
Banat iar anterior ca pastor al Bisericilor
Adventiste de Ziua a Șaptea din Făget,
Petroșani, Ponor și Hunedoara.
Este căsătorit cu Adela și împreună au doi copii:
Mihai și Sorin.

Pastorul Balla Lorand este noul
Director al Departamentelor Publicații
si Grupuri Etnice
Născut în 1980 la Dej, pastorul
Balla Lorand este licențiat din
2006 în Teologie Pastorală la
Institutul Teologic Adventist de
la Cernica. Din 2013 a slujit ca
Director al Departamentelor
Publicații, Școala de Sabat și Lucrare Personală
în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
- Conferința Transilvania Nord iar anterior ca
pastor al Bisericilor din Baia Mare și Sic.
Este căsătorit cu Balla Emőke și au doi copii,
Hunor și Kincső.
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Ziua Reformei, onorată prin muzică și
un mesaj ferm de susținere a libertății
religioase
Cu ocazia Zilei Reformei, Comitetul Executiv al
Diviziunii Inter-Europa a participat la un
concert organizat de Biserica Adventistă de Ziua
a Șaptea din România la Palatul Parlamentului
din București.
Concertul a fost oferit de Corul Național și
Orchestra Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
din România și a inclus în repertoriu lucrări
cunoscute ale lui Ennio Morricone, George
Enescu, G. Puccini, Joseph Martin și John
Rutter. Finalul a aparținut lui Handel cu
lucrarea sa cunoscută, și mereu așteptată, Mesia.

Organizarea concertului a vizat atât o cunoaștere
mai bună a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
din România în rândul diplomaților, oficialilor
și intelectualilor cât și transmiterea unui mesaj
ferm în ceea ce privește apărarea libertății
religioase prin intermediul discursului
pastorului Marius Munteanu, președintele
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
România.

Echipa de lucru a fost formată din cadre
didactice universitare (Raquel și Victor
Korniejczuck, Montemorelos University, Leif
Hongisto, Middle East University) reprezentanți
ai Diviziunii Inter-Europa (Livia Ivașcu, Marius
Munteanu) și ai Conferinței Generale (Mik
Lekic, Luis Schulz). Periodic, toate instituțiile
adventiste de învățământ superior sunt evaluate,
ultima vizită din partea AAA la ITA având loc la
sfâșitul anului 2011, acreditarea fiind acordată
pentru o perioadă de 4 ani.
Procedura de evaluare a ITA din partea comisiei
AAA a început cu mai bine de o lună în urmă,
când membrii comisiei au primit un raport de
aproximativ 140 de pagini organizat în 12
capitole. În timpul celor trei zile de vizită
membrii comisiei s-au întâlnit în mai multe
ocazii cu profesorii, studenții și angajații din
campus și au studiat documentele la care s-a
făcut referire în raportul trimis de conducerea
ITA. La finalul timpului de evaluare a fost
organizată o întâlnire în care au fost prezentate
concluziile preliminare ale acestei vizite.
Primele mesaje au avut în atenție cuvinte de
apreciere pentru modul în care conducerea ITA
a realizat raportul pentru această vizită, ceea ce a
făcut mult mai ușoară activitatea comisiei. De
asemenea, au fost apreciate progresele realizate
în ultimii 4 ani și realizările evidente, dintre care
a fost amintită în mai multe ocazii hotărârea de
acreditare din partea ARACIS.

Vizita Asociatiei Adventiste de
Acreditare la Institutul Teologic
Adventist
Emanuel Sălăgean / Șef Birou Promovare
Institutul Teologic Adventist

În perioada 2 - 4 decembrie 2015 Institutul
Teologic Adventist a primit vizita unei comisii
din partea Asociației Adventiste de Acreditare.

Trebuie amintit că membrii comisiei nu au fost
doar generoși în aprecieri, ci, cu multă fermitate
și claritate, au atras atenția și asupra aspectelor
care așteaptă o rezolvare sau un progres.
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REVISTA
Studiu în România:
1.500.000 de vârstnici,
afectați de singurătate
România liberă, 5 decembrie

Aproximativ 1.500.000 de
vârstnici din România sunt
astăzi afectați de singurătate
într-o mai mare sau mai mică
măsură, conform studiului
național realizat de GfK pentru
Fundaţia Principesa Margareta
a României în septembrie
2015.
Același raport relevă topul
celor 5 probleme ale
vârstnicilor din România:
situația financiară, problemele
de sănătate, dependența de
ceilalți, sentimentul de
inutilitate și de singurătate,
precum și lipsa unui
interlocutor.
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80% dintre români
nu sunt de acord
ca refugiații să se
stabilească în România

OIM: Lumea este
martora unei ‚mobilități
fără precedent’, pe
fondul crizei refugiaților

Agerpres, 11 decembrie

Agerpres, 3 decembrie

Peste 80% dintre români nu
sunt de acord ca refugiații/
imigranții să se stabilească în
România, iar majoritatea
consideră, în contextul
atacurile teroriste din Paris, că
Europa și țara noastră nu ar
trebui să mai primească aceste
persoane care vin din Orientul
Mijlociu, relevă un sondaj
INSCOP transmis vineri
AGERPRES.

Cel puțin una din șapte
persoane din lume și-a părăsit
căminul, în principal pentru că
a fost forțată să plece sau din
motive economice, a declarat
joi, la Bangkok, directorul
general al Organizației
Internaționale pentru Migrație
(OIM), William Lacy Swing,
potrivit Reuters.

Procentul românilor care nu
sunt de acord ca refugiații/
imigranții să se stabilească în
țara noastră a crescut de la
65,3% în luna septembrie, la
80,2%

„Trăim într-o perioadă de
mobilitate fără precedent, cu
250 de milioane de migranți
internaționali și 750 de
milioane de migranți interni”,
a spus William Lacy Swing,
într-o conferință pe tema
migrației găzduită de capitala
thailandeză.
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PRESEI
Comisia Europeană
propune crearea unei
poliţii UE, cu forţe
terestre şi navale, pentru
protejarea frontierelor
Mediafax, 11 decembrie

Comisia Europeană va
propune înfiinţarea unei noi
agenţii pentru securizarea
frontierelor externe, cu forţe
terestre şi navale care vor putea
desfăşura operaţiuni chiar dacă
guvernul unui stat va avea
obiecţii, măsura fiind cel mai
mare transfer de suveranitate
de la introducerea euro,
relatează FT.

Proiectul reprezintă o ultimă
încercare de salvare a
sistemului european de liberă
circulaţie fără paşaport
(Schengen) prin crearea unei
forţe europene de poliţie, aşa
cum cer de mult timp Franţa şi
Germania.

Studiu: Efectele unui
atac terorist în România
ar fi dezastruoase
Mediafax, 9 decembrie

Efectele unor atacuri teroriste
în România ar putea să fie
„substanțiale” din cauza
problemelor de funcționare a
democrației, reflectate într-un
nivel scăzut al încrederii în
instituții, arată un studiu făcut
de o echipă a Universității
„Babeş-Bolyai” (UBB) din
Cluj, recomandând o serie de
soluții.
Ei au propus patru categorii de
măsuri care vizează reducerea
șanselor de a avea atacuri şi
limitarea efectelor negative:
creșterea transparenței
instituțiilor cu atribuții de
securitate națională;
eficientizarea mecanismelor de
control asupra serviciilor
secrete, prin includerea în
proces a unor experţi apolitici;
îmbunătățirea mecanismelor
de reprezentare politică a
cetățenilor; și România trebuie
să fie parte a efortului
internaţional de remediere a
surselor prime ale terorismului.

Acord istoric pe tema
modificărilor climatice
Mediafax, 12 decembrie

În total 195 de state au adoptat
sâmbătă, la Paris, primul acord
universal, cu caracter
constrângător, în lupta
împotriva încălzirii globale,
transmite Le Monde.

Acordul vizează atât o
transformare - în următoarele
decenii - a economiei mondiale
bazate pe combustibili fosili,
cât şi o încetare a ritmului
încălzirii globale, scrie Reuters.
Documentul prevede limitarea
creşterii temperaturii medii la
nivel global la mai puţin de
două grade Celsius, scrie BBC.
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Rolul Spiritului Profetic
în dezvoltarea Adventismului - V
Florin Orodan, director Departament Spiritul Profetic
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La începuturile ei, mişcarea millerită/
adventistă a fost o mişcare interconfesională, dar în jurul anului 1844,
adventiştii au început să fie persecutaţi
de bisericile din care făceau parte. În
cele din urmă, fie prin retragere voluntară a calităţii de membru, fie prin
excludere, ei au ajuns să fie separaţi de
bisericile lor. Familia lui Ellen White a
avut şi ea parte de acest tratament în
biserica metodistă, fiind exclusă, după
cum s-au exprimat liderii bisericii, nu
„pentru vreo nedreptate sau vreo
purtare imorală, ci se făcea vinovată
„numai de a fi umblat împotriva
regulilor bisericii metodiste. (Mărturii,
vol1, pag. 43).

organizarea bisericii. Astfel că în 1861
se formeaă prima Conferinţă locală,
iar în 1863 ia fiinţă Conferinţa
Generală. Motivele existenţei organizaţiei bisericii erau de bun simţ şi
foarte practice: „Organizaţia era indispensabilă pentru a asigura întreţinerea
pastorilor, pentru înaintarea lucrării în
noi câmpuri, pentru protejarea atât a
bisericii, cât şi a pastorilor de membrii
lipsiţi de seriozitate, pentru deţinerea
legală a proprietăţilor bisericeşti,
pentru publicarea adevărului prin
intermediul presei şi pentru multe alte
scopuri. (Mărturii speciale pentru
predicatori, p. 26 orig.). Aceste motive
au rămas valabile pănâ astăzi.

Această experienţă tristă, trăită de
majoritatea adventiştilor, a dus la
dezvoltarea în sufletele acestora a unui
sentiment de repulsie împotriva oricărei idei de organizaţie, organizarea
ajungând să fie privită sinonimă cu
Babilonul. Aşa se face că organizarea
adventiştilor într-o biserică a avut loc
abia în 1863, la 19 ani după Marea
Dezamăgire. Ellen White şi soţul ei au
fost au fost printre puţinii promotori
ai organizaţiei. Ea scria în 1850: „Eu
am văzut că în ceruri totul este într-o
ordine perfectă. (Manuscris 11, 1850).
În 1853, printr-un alt apel, ea sublinia
faptul că „în acest timp din urmă,
când Dumnezeu doreşte să-i aducă pe
copiii Săi la unirea credinţei, ordinea e
mai necesară ca oricând. (Experienţe şi
viziuni, pag. 75). În anii următori
Ellen White a continuat, alături de
James White, să militeze pentru

Odată cu creşterea şi răspândirea
lucrării şi a pericolului supracentralizării, s-a resimţit nevoia reorganizării
bisericii. Aceasta a avut loc cu ocazia
Conferinţei Generale în sesiune din
1901. În structura bisericii mondiale
apar Uniunile teritoriale, între
Comitetul Conferinţei Generale şi
Conferinţele locale. În vremurile
noastre, când autoritatea şi organizaţia
bisericii sunt adeseori atacate, sfatul
inspirat e mai actual ca oricând:
„Nimeni să nu nutrească gândul că
noi ne-am putea scuti de organizaţie.
Alcătuirea acestei structuri a costat
mult studiu şi multe rugăciuni pentru
înţelepciune, la care noi ştim că
Dumnezeu ne-a răspuns. (Mărturii
speciale pentru predicatori, p. 50).
Biserica are o autoritate care
nu trebuie desconsiderată!
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Pașaport pentru cer (VIII)
Mihai Maur, președintele Conferinței Banat

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”(Gal 5,22-23) .”
Pe-a șaptea filă a pașaportului pentru cer găsim
scris Credincioșie! E-a șaptea fațetă a roadei
Duhului Sfânt, e-a șaptea minune înfăptuită în
omul cel nou. Fără credincioșie, Roada Duhului
e incompletă! Înainte de a ne ruga și a cere
înfăptuirea acestei minuni în noi ar fi numai
normal să aflăm ce este Credincioșia. Mulți
dintre noi ne gândim la credință, dar textul
biblic nu vorbește de credință ci de credincioșie.
Nu e tot una? Să fie vreo diferență între cei doi
termeni? Se pare că da!
Credinţa se naște și se dezvoltă din întâlnirea cu
Cuvântul. În Romani 10,17 stă scris ”Astfel,
credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine
prin Cuvântul lui Hristos.” Apoi credința este
descrisă în Evrei 11 ca “o încredere neclintită în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd.” Dar nu uitați că
și demonii cred și se-nfioară!
Credincioșia pare a fi totuși altceva, e din aceeași
rădăcină dar poartă alte ”culori”. În Dicționarul
Explicativ al limbii române, e prezentată ca fiind
credință, devotament, fidelitate, loialitate,
cinste. Pentru Dumnezeu, credincioșia este o
parte din El, este o trăsătură a Caracterului Său.
“Şi Credincioșia Ta este atât de mare!” striga
printre lacrimi proorocul Ieremia. In Evrei 11,
ni se dă ca exemplu Sara, care “a crezut în
Credincioșia Celui care îi făcuse o promisiune”.
Iar Osea 2:20 prezintă una dintre cele mai
sublime legãturi dintre Dumnezeu şi noi, poporul Lui: “te voi logodi cu Mine prin

Credincioșie”. Așadar, dinspre Dumnezeu de
bucurăm de devotament, loialitate, fidelitate,
cinste! Într-un cuvânt, Credincioșie!
Nici pentru noi, Credincioșia, ca fațetă a roadei
unei vieți trăite în Duhul, nu poate fi altceva!
Când ne uităm la înaintașii noștri aflăm că ”
Gaiu a lucrat cu credincioșie în tot ceea ce fãcea
pentru fraţi” ( 3 Ioan 1:5). Era devotat lui
Dumnezeu, Adevărului și Bisericii. Era loial
cauzei și-n gândurile, cuvintele și faptele sale
totul era înveșmântat în cinste. Ap. Pavel sfătuiește pe Tit să îndemne la “desăvârșită
Credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii
lui Dumnezeu” (Tit 2:10). Deși mileniile au
trecut peste omenire și biserică, Dumnezeu își
găsește și azi plăcerea în martori ai săi devotați
Cerului, Adevărului și Bisericii sale. Cu cât
lumea se afundă mai tare în întunericul rușinii,
infidelității și necinstei, cu atât mai mult trebuie
să lumineze loialitatea, fidelitatea și cinstea
urmașilor lui Hristos.
În biserica ta, un vizitator, poate descoperi
minunea numită Credincioșie? Pe pașaportul
tău pentru cer, ce scrie pe-a șaptea filă? Dacă
descoperi că-i o filă goală, sau marcată de neseriozitate, rușine, necinste sau infidelitate, grăbește-te de șterge tot, cât încă nu-i târziu, și lasă
Duhul Sfânt să scrie Credincioșie! Și nu uita
cuvântul care spune ca ”Toate cărările
Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru
cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. (Ps.
25:10)
Fie ca viața noastră în luna aceasta și-n noul an
să fie o reflectare a Credincioșiei Domnului
nostru, și să fie o dovadă a relației noastre cu El
și a maturității în Duhul.
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Ridică-te și umblă la Timișoara
Daniel Dumitriu, pastor

La finele anului trecut la Timisoara, s-a deschis a 18-a filiala a asociației
Ridică-te și umblă. La prima întalnire a participat o echipă de la București
coordonantă de președintele asociației pastorul George Uba.
Numărul voluntarilor timișoreni a fost surprinzător de mare. Persoanele
cu dizabilități au fost doar 10, dar la acestea se adaugă aparținători valizi
și interesați.
La următoarea întâlnire numărul persoanele țintă s-a dublat, oportunități
noi s-au deschis și relațiile cu persoanele oficiale și cu inimă s-au dezvoltat
într-un mod nesperat.
Asociația se adresează în special persoanelor cu dizabilități locomotorii,
vizuale și acustice, dar nu numai. Dacă știți cazuri din zonă nu ezitați
să contactați echipa de coordonare formată din Costel Pârnău și frații
Florin și Daniel Dumitriu (tel. 0740116181)
Mulțumim pe această cale sorei Laura Baldini prin intermediul și
bunăvoința căreia s-a obținut o sponzorizare națională a asociației pentru
fericirea celor mai nefericiți.
ianuarie 2016

