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Cum să biruiești...
La începutul capitolului 4 din
Apocalipsa apostolul Ioan este
invitat să vadă „ce are să se
întâmple”. Dar în loc să vadă
scene din viitorul pământesc
al creștinismului, profetului i
se prezintă prima dată tabloul
închinării cerești care are în
centru pe Dumnezeu și Mielul.
Înainte de peceți, războaie,
sânge și moarte, Apocalipsa
vorbește despre Cel Vrednic...
Viața fiecăruia dintre
noi conține lupte, dureri și
lacrimi. Fericiți sunt aceia
care deasupra problemelor
zilnice reușesc să-L vadă pe
Dumnezeu și încrezându-se în
El să primească putere pentru
biruință!

Erick Csergezán, pastor
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CONFERINŢA BANAT
Apateu: Apateu, Berechiu, Mişca,
Şomoşcheş
Ineu: Ineu I ”Emaus”, Ineu II”Salem”,
Şicula, Cermei; Grupa: Craiva
Chişineu-Criş: Socodor, Şimand,
Chişineu-Criş, Pilu,
Grupa: Vărşand.
Sebiş: Sebiş, Susani, Nădălbeşti, Archiş
Grupa: Neagra, Vârfuri, Gurahonţ,
Groşeni
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Spitalul Waldfriede (EUD)

Evangheliştii laici
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Transilvania de Nord

Conferinţa Transilvania de Nord
(UR)
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Evenimente în Conferinţa Banat:
FEBRUARIE

8-15 Săptămâna căminului creştin

MARTIE

15-22
16
23
28-29

Săptămâna de rugăciune a tineretului
Olimpiada de religie pe conferinţă
Vreau să Cânt
Curs de dirijat

Misiunea Femeii

Primul Congres al Departamentului Misiunea Femeii la nivelul Diviziunii Inter-Europene
va avea loc în perioada 5-8 septembrie 2014 la Scwabisch Gmund Germania. Conferinţa
Banat are rezervate 20 de locuri. Femeile care doresc să participe la congres vor suporta
costurile de cazare şi masă în valoare de 150 euro la care se adaugă transportul cu
autocarul.
Pentru informaţii şi înscrieri luaţi legătura cu Camelia Soponariu (tel 0740116193)
până la sfârşitul lunii februarie.

Slujirea Muzicală

Vreau să Cânt 2014
La secţiunea vocală pot participa copiii de până la 11 ani (cu acompaniament de
pian), iar la cea instrumentală limita de vârstă este 18 ani (cu sau fără acompaniament).
Fiecare participant va pregăti două piese, ambele de maxim cinci minute. Filmările vor
avea loc în data de 23 martie la Arad. Înscrierile se fac până în 1 martie la pastorul de tineret sau la Cristian Toma (cristiantoma@adventist.ro tel 0746387463). La înscriere se va
menţiona: numele, comunitatea, telefon de contact şi numele acompaniatorului.
Curs de dirijat (28-29 martie - Săvârşin)
Dorim să începem un proiect de iniţiere în arta dirijatului şi cursuri de specializare a celor
care deja au experienţă ca dirijori. Tinerii care au cunoştinţe muzicale şi doresc să se
specializeze în dirijat formaţii corale sau instrumentale sunt invitaţi să se înscrie până la 1
martie la Cristian Toma (cristiantoma@adventist.ro tel 0746387463)
Este de dorit să vină din fiecare district cel puţin un reprezentant. Singurul cost pe
care participanţii îl vor suporta este transportul până la şi de la Săvârşin.

Arad – Salem
Arad
Săvârşin

Vizite pastorale
pe luna ianuarie
Mihai Maur: Curtici, Sântana,
Iratoş, Sebiş, Arad III “Salem”,
Arad II” Micălaca”, Groşeni,
Deva .
Pavel Memete: Şomoşcheş,
Arad III ”Salem”, Timişoara
I ”Maranatha”, Timişoara
III ”Speranţa”, Reşiţa,
Wittemberg, Friedensau
(Asociaţia Pastorală)
Ionel Soponariu: Sinersig,
Sacoşul Turcesc, Timişoara
II „Betania”, Arad III „Salem”,
Oradea A „Maranatha”,
Săcălaz.
Roman Liviu : Beiuş, Sintea
Mare, Arad III „Salem”, Oradea
A „Maranatha”, Nadăş, Bălaia.
Narcis Ardelean:
Arad I
”Betel”, Cuvin, Deva, Măderat
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Ce să fac ca să fiu... fericit?
Luca 10:25: Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc
viaţa veşnică?
Parafrazând întrebarea învăţătorului Legii se
poate pune întrebarea ,,Ce să fac ca să fiu fericit?”
Foarte mulţi oameni azi aleargă după fericire şi nu
după mântuire. Dar ce este fericirea? Iată câteva
definiţii:
FERICÍRE Stare de mulţumire sufletească
intensă şi deplină.(DEX)
Fericirea este o stare mentală de bine, fiind
caracterizată de emoţii pozitive sau plăcute, de la
mulţumire la bucurie intensă.
Diferite abordări biologice, psihologice, religioase
şi filozofice s-au străduit să definească fericirea şi să
identifice sursele sale. Diverse grupuri de cercetare,
inclusiv psihologia pozitivă, au făcut eforturi pentru a
aplica o metodă ştiinţifică si de a răspunde la întrebări
despre ceea ce este „fericirea” şi cum am putea-o
atinge. Filozofii şi gânditorii religioşi de multe ori definesc fericirea ca fiind un mod de viata mai degrabă,
decât pur şi simplu ca o emoţie. Fericirea socratică
este viaţa în conformitate cu etica şi nu e neapărat
însoţită de emoţii pozitive. (Wikipedia)
“Fericirea cuprinde cinci părţi. O parte este a
lua hotărâri bune; a doua este a avea simţuri bune
si sănătate trupească; a treia este reuşita în ceea ce
întreprinzi; a patra-i reputaţia bună printre oameni şi
a cincea abundenţa de bani şi de bunuri folositoare
pentru viaţă”. Platon
“Fericirea este acea stare a conştiinţei generată de
realizarea propriilor valori”. Ayn Rand
Un articol apărut în ,,The Economist” spune că,
în urma unui studiu făcut în 24 de ţări la care au participat 19.000 de subiecţi, fericirea nu ţine atât de
mult de câştig material, de bogăţia ţării cât de felul
în care aceşti oameni se raportează la viaţă.
,,Studiul Ipsos arată că nu locuitorii din statele
bogate sunt cei mai fericiţi, ci cei din ţările sărace sau
cu economii medii, cum sunt Indonezia, India şi Mexic.”
Un alt studiu făcut de cercetătorii Diener şi Tay
spune: ,, venitul are un impact redus asupra
fericirii de zi cu zi şi influenţează bunăstarea
numai în măsura în care asigură nevoile de bază.”
Şi creştinii au această căutare după starea
de bine numită fericire. De multe ori o asociem
cu posesia unor bunuri, bani, titluri, funcţii etc.

Constatăm că după ce am ajuns la ceea ce ne
doream atât de mult nu avem nici starea de bine pe
care o credeam asociată cu acestea. Chiar societatea modernă prin publicitatea agresivă ne face să ne
dorim tot timpul altceva, care pare mai bun decât
ceea ce avem şi ne determina să facem tot posibilul
să obtinem acel lucru, titlu, ori funcţia respectivă
dar în final nu mai suntem atât de siguri că suntem
fericiţi, după tot efortul depus pentru a le avea.
Biblia vorbeşte de fericirea obţinută ca urmare
a ascultării de Dumnezeu, a mulţumirii din inimă,
în urma facerii de bine sau când ai pace în suflet
pentru că nu te mustră conştiinţa pentru nimic din
viaţa ta. Ai păcătuit dar ai obţinut iertarea prin jertfa
lui Hristos pe cruce.
Psalmii spun următoarele despre fericire: Ferice
de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează
pe scaunul celor batjocoritori!( 1:1); Ferice de cel
cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit!( 32:1) Ferice de omul care se încrede în El!(
34:8) Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! (41:1)
Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc
dreptatea în orice vreme! (106:3) Ferice de cei fără
prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după
Legea Domnului! (119:1)
Domnul Isus Hristos asocia stare de fericire cu
stare inimii, bunătatea , mila, facerea de bine, împăcarea cu tine însuţi chiar dacă eşti prigonit. Matei
5:3-10
Din punct de vedere al celui călăuzit de
Dumnezeu în toate aspectele vieţii, fericirea nu este
o himeră, ci este starea pe care ţi-o oferă Dumnezeu
ca urmare a umblării cu El, este răsplata ascultării în
,,totul totului tot” de El, din dragoste şi recunoştinţă
faţă de ,,cel care m-a iubit întâi”. Fericirea este o
realitate în viaţa unui copil al lui Dumnezeu.
,,Fericit e tot acela care-n orice pas făcut cere sfatul
de la Domnul; el atuncea nu-i pierdut”
,,Fericirea din astă lume e ca a valurilor spume, dar
cea din ceruri, ne e dată-n daruri pe veci de Domnul
Dumnezeu”

Ionel Soponariu, trezorier Conferinţa Banat
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Gânduri de la Convenţia de muzică
din Bucureşti
Fratele Lucian Cristescu (Directorul
Departa
mentului Muzical în Uniunea
Română), împreună cu secretarul lui, Albert
Codreanu, au organizat în perioada 17-19
ianuarie 2014 la Bucureşti Convenţia muzicienilor Adventişti din România. La această
convenţie a fost invitat un compozitor american doctor în muzică, James Lee, care a
prezentat seminarii foarte interesante care
au tratat aspecte ale Muzicii din Vechiul şi
Noul Testament. Vă punem la dispoziţie o
chintesenţă a celor prezentate :
Muzica este un limbaj melodico-armonic care transmite un conţinut emoţional
obiectiv. Spre deosebire de celelalte arte,
muzica este o artă temporală. Ea prinde
viaţă doar prin interpretarea umană subiectivă. O evaluarea corectă a calităţii muzicii
va avea în vedere atât conţinutul ei obiectiv,
cât şi interpretarea subiectivă.
Muzica cu caracter spiritual se distinge
uşor, prin aceea că sentimentele pe care ni
le inspiră sunt parte din roada Duhului Sfânt:
dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare,
bunătate, facere de bine, credincioşie,
blândeţe, înfrânarea poftelor. Ascultând-o
şi cântând-o, devenim „blânzi şi smeriţi
cu inima”. Prin asta ştim că ea vine de la
Dumnezeu şi ne conduce la Dumnezeu.
Muzica spirituală (duhovnicească) se
împarte în două categorii:
1. „Muzica Liturgică”, cea folosită la
serviciul divin, în cadrul închinării publice.
Caracterul ei este solemn, proclamativ, sau
meditativ, introspectiv.
2. „Muzica pentru Om”, pentru viaţa de
toate zilele. Caracterul ei este senin, recreativ,
vesel, promovând bună dispoziţie şi relaxare.
Muzica spirituală include în repertoriul
ei orice gen şi stil care transmite un mesaj
consonant cu roada Duhului Sfânt, hrănind
aspiraţia omului spre neprihănirea lui Isus
Hristos şi dragoste de semeni, ca de ex:
muzica preclasică (baroc), clasică, romantică, lied-ul, imnul, cântecul.1
Nu toată muzica preclasică, clasică sau romantică este şi duhovnicească. Acelaşi discernământ se impune şi în selectarea pieselor
din repertoriul clasic, ca şi în celelalte genuri..

1

În opoziţie cu Muzica spirituală, există
un amplu repertoriu de Muzică firească. Ea
se distinge printr-un conţinut emoţional dezechilibrat, înclinat spre agresiune şi violenţă
(rock), sau senzualism (jazz), sau un sentimentalism pătimaş, (romanţă), sau misticism
(new age). Ea reprimă discernământul şi
incită instinctele primare şi impulsiile sentimentale, degradând fiinţa umană.
În Muzică firească se ascunde o zonă
subtilă de piese care se apropie prin factură
şi stil de muzica spirituală, împrumutând o
parte din trăsăturile acesteia, dar păstrând
elementele fireşti, instinctuale. Datorită
mimetismului ei, această categorie de
muzică firească poate fi uşor confundată cu
Muzica duhovnicească din categoria „pentru
Om”.
Întrucât muzica depinde total de interpret, fără de care ea este mută, caracterul
interpretării muzicii este la fel de important
ca şi conţinutul ei obiectiv. Din nefericire,
subiectivismul interpretării poate importa
toată gama emoţiilor fireşti şi pământeşti, de la senzualitate la infatuare, astfel
degradând chiar şi cea mai nobilă muzica
duhovnicească.
Strategia evaluării muzicii pe care o
ascultăm nu se va orienta spre analizarea aspectelor tehnice care nu stau la
îndemâna melomanului obişnuit, ci pe
analizarea efectului emoţional final pe
care o anumită muzică, cât şi o anumită
interpretare îl induc: fie adorare, smerenie,
cercetare de sine, pocăinţă, speranţă şi
bucurie sfântă; fie frivolitate, senzualism,
erotism, înălţare de sine, agresivitate, deprimare. Identificarea semnalmentelor specifice
atât a muzicii duhovniceşti / fireşti, cât şi a
interpretării dohvniceşti / fireşti, aceasta a
reprezentat obiectivul principal al acestei
Convenţii de muzică.

Mariana Toma

Acreditare ARACIS
la Institutul Teologic
Adventist
Cea mai bună veste din partea Institutului Teologic
Adventist, la începutul anului 2014, este că programul de
studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
a primit avizul de Acreditare din partea ARACIS (Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior).
Hotărârea a fost luată în şedinţa din data de 19.12.2013, când au
fost acreditate sau reacreditate alte 14 programe universitare
de la mai multe instituţii de învăţământ superior din ţară.
Lect. Univ. Dr. Zenobia Niculiţă, coordonatoarea programului de studii Pedagogia Învăţământului Primar, a detaliat:
“procesul de acreditare a presupus evaluarea calităţii pe mai
multe dimensiuni: resursele consacrate activităţilor academice,
performanţele studenţilor, relaţiile profesor - student, cercetarea ştiinţifică, managementul calităţii.

Rezultatul obţinut reprezintă recunoaşterea eforturilor
profesorilor, a studenţilor, absolvenţilor şi a tuturor celor care
au contribuit la înfiinţarea şi dezvoltarea acestui program de
studii prin competenţele, expertiza, efortul susţinut dar şi prin
viziunea cu privire la viitorul specializării.
Odată cu recunoaşterea oficială a statutului specializării,
acreditarea Pedagogiei Învăţământului Primar şi Preşcolar
reprezintă un pas înainte în ceea ce priveşte promovarea valorilor spirituale şi educaţionale care au stat la baza înfiinţării
Institutului Teologic Adventist.”

Emanuel Sălăgean , Şef Birou Promovare
- Institutul Teologic Adventist

Relaţia dintre Biblie
şi Spiritul Profetic
Cândva, Adventiştii de Ziua a Şaptea
erau recunoscuţi ca fiind Poporul Cărţii, o titulatură care ne-a fost dată de către cei care ne
cunoşteau şi pe care am acceptat-o cu mare
cinste. Ne mai place şi astăzi să ne considerăm
astfel, deşi, pe măsură ce trece timpul, această
caracterizare s-ar părea că devine doar un titlu
frumos, aşezat într-o ramă de tablou, de mult
prăfuită. Cu mulţi ani în urmă, am citit din
Mărturii un pasaj care mi-a rămas întipărit în
inimă: „Tu nu eşti familiarizat cu Scripturile.
Dacă ai fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu
studiul tău, cu dorinţa de a atinge standardul
Bibliei şi a obţine perfecţiunea divină, n-ai fi avut
nevoie de Mărturii. Dar pentru că ai neglijat să
faci personal cunoştinţă cu Cartea inspirată a lui
Dumnezeu, de aceea El a căutat să ajungă la tine
prin Mărturii simple şi directe, atrăgânduţi atenţia asupra cuvintelor inspiraţiei, pe
care ai neglijat să le asculţi şi care te somează
să-ţi modelezi viaţa în armonie cu învăţăturile
ei curate şi înălţătoare. Domnul Îşi propune să te
avertizeze, să te mustre, să te sfătuiască prin mărturiile date şi să imprime în mintea ta importanţa
adevărului Cuvântului Său. Mărturiile scrise
nu sunt menite să aducă lumină nouă, ci să
imprime în mod viu în inimă adevărurile
inspiraţiei descoperite deja. Datoria omului
faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi a fost în
mod clar arătată în Cuvântul lui Dumnezeu; cu
toate acestea, puţini dintre voi sunteţi ascultători
faţă de lumina dată. Nici un adevăr în plus nu
este adus, dar Dumnezeu, prin Mărturii, a simplificat marile adevăruri date deja, în modul
ales de El de a le aduce înaintea poporului, pentru
a trezi şi impresiona mintea cu ele, pentru ca toţi
să fie lăsaţi fără scuze.‟ (Mărturii, vol V, pag.
662).
Cât de adevărate sunt aceste cuvinte şi
cum descoperă lâncezirea şi trândăvia noastră
spirituală, precum şi orbirea şi mulţumirea de
sine a spiritului nostru laodicean! Din experienţă, pot să spun că tot ceea ce spune acest
pasaj este adevărat. Atunci când aud pe cineva
afirmând că Ellen White spune un anumit
lucru, dar acesta nu se află şi în Biblie, îi răspund că el nu-şi cunoaşte încă Biblia aşa cum
trebuie. Iar dacă unii resping soliile inspirate ale
Spiritului Profetic sub pretextul că ei ascultă
doar de Biblie, fac aceasta doar din cauza faptului că sunt vizaţi în mod clar de aceste solii
directe, de care nu vor să asculte, în timp ce
Biblia este interpretabilă... La final ce aş putea
să spun decât că, aşa cum zice proverbul, cum
îşi aşterne omul, aşa doarme, iar acest lucru este
valabil mai cu seamă pe tărâmul spiritual!

Florin Orodan, director Dep. Spiritul Profetic
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Decriptaţi următorul pasaj:
V-4M 5CR15, 71N3R120R, F11NDC4 5UN7371 74R1, 51 CUV4N7U2 2U1 DUMN383U R4M4N3 1N V01, 51
471 B1RU17 93 C32 R4U. NU 1UB171 2UM34, N1C1 2UCRUR123 D1N 2UM3. D4C4 1UB3573 C1N3V4 2UM34,
DR4605734 T4T42U1 NU 3573 1N 32. 1Ioan 2:14-15

Cel mai...

Cel mai otravitor compus chimic artificial
Compusul 2,3,7,8 tetraclordibenzo p-dioxina, sau TCDD
este cel mai otravitor dintre cele 75 de dioxine cunoscute - de
150.000 de ori mai puternic decât cianura.
Cea mai amară substanţă
Substantele cu gustul cel mai amar au la baza cationul de
denatonium si sunt produse comercial sub forma de benzoati
si zaharide. Nivelul la care gustul le detecteaza este scazut
pâna la 1:500 milioane parti, iar dilutia de 1:100 milioane parti
lasa un gust persistent.
Cele mai dulci substante
Talinul, obtinut din arilii (apendice ale anumitor substante) plantei katemfe (Thaumatococcus daniellii), este de
6150 de ori mai dulce decât zaharoza. Planta se gaseste în
anumite regiuni din Africa de Vest.
Cea mai scăzută temperatură
Temperatura de zero absolut - zero K pe scara
Kelvin - corespunde cele de -273,15oC, punctul în care
agitatia termica atomica si moleculara înceteaza. Cea mai
scazuta temperatura atinsa este de 280 picoKelvin (a 280-a
trilionime dintr-un grad), atinsa într-un dispozitiv de demagnetizare nucleara de la Laboratorul de Temperaturi Joase al
Universitatii Tehnologice din Helsinki, Finlanda. A fost anuntata în februarie 1993.
Cea mai înaltă temperatură
Cea mai înalta temperatura creata de om este de
510 milioane oC - de 30 de ori mai fierbinte decât centrul
Soarelui - pe 27 mai 1994, în reactorul de testare pentru
fuziune Tokamak de la Laboratorul de Fizica a Plasmei de la
Princeton, New Jersey, SUA, folosind amestecul plasmatic
deuterium-tritium.

Ecoul

Doi prieteni au plecat într-o excursie montană. În timpul
acestei călătorii au oprit lângă un indicator ce anunţa că în
zona în care se aflau, există un ecou maxim.
- Probează să vezi dacă ceea ce scrie pe acest indicator
este adevărat, a sugerat unul din ei.
- Cred că este un indicator prostesc; cineva încearcă
să-şi bată joc de turişti, a răspuns celălalt !
- Nu-i ceva prea greu; încearcă să strigi ceva, să vezi dacă
se va auzi cu adevărat ecoul.
Cedând insistenţelor, prietenul cu o voce schimbată pe
un ton înalt, a strigat cu toată puterea : „Ce glumă bună!”
După câteva clipe în care nu s-a auzit nici un răspuns, acesta
priveşte plictisit spre prietenul său şi-i spune :
- Vezi ? totul este o farsă!
- Mai încearcă odată, veni sugestia
De data aceasta el a strigat şi mai tare spunând : „Sunt
cel mai cool băiat de pe continent!”
În momentele următoare s-a auzit ecoul: „Ce glumă
bună!”
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Iată inventarul necesar în călătoria ta plină de
peripeţii spre ceruri:

Şurubelniţă - pentru ca să îţi fixezi bine în minte învăţăturile mamei tale
Termometru - ca să îţi verifici temperatura rugăciunii
care trebuie să fie mereu fierbinte
Ciocan şi daltă - ca să-ţi sculptezi un caracter frumos
Lipici - ca să te lipeşti de oameni cu bun simţ
Lanternă - ca să nu uiţi că trebuie să-i luminezi pe
semeni
Ruletă - ca să îţi cunoşti limitele şi măsura
Joagăr - ca să îţi aminteşti că orice lucru bun se face în
doi
Hârleţ - ca să sapi în fiecare dimineaţă după comorile
Bibliei
Cric - ca să te înalţi la aşteptările chemării tale
Oală de 50l - ca să nu uiţi să ai inimă largă
Cleşte - ca să îţi extragi ideile şi practicile învechite
Oglindă - ca să te priveşti şi să mai stai de vorbă câte
puţin cu tine
Creion - ca să îţi notezi experienţele minunate câştigate
cu Dumnezeu
Mătură - ca să faci curat în vorbirea ta obişnuită
Cort de 4 persoane - ca să nu uiţi să rămâi călător alături de prietenii tăi

Semnificaţia culorilor: Albastru

Albastrul este una din culorile primare.
Dintre culori, albastrul este cea mai adâncă, căci privirea
pătrunde fără a întâlni niciun obstacol. Albastrul este cea mai
imaterială dintre culori.
Albastrul este cea mai rece dintre culori şi, în valoarea sa
absolută, cea mai pură, în afara vidului total al albului neutru.
Albastrul deschis este calea reveriei, iar când se întunecă,
albastrul devine o cale a visului.
Albastrul exprimă detaşarea faţă de valorile acestei lumi
şi înălţarea sufletului către Dumnezeu.
Culoarea albastru face să crească capacitatea de apărare
imunitară şi facilitează foarte mult regenerarea celulară.
Culoarea albastru ne permite să ne deschidem cu
entuziasm faţă de tot ceea ce este elevat şi minunat în jurul
nostru. Totodată, ea ne ajută să trăim într-o deplină armonie
în anturajul nostru.
Albastrul este asociat cu sinceritatea, inspiratia, binecuvantarea si comunicarea. Indeamna la contemplare si
meditatie si stimuleaza creativitatea. Este reprezentantul
armoniei si calmului si este utilizat pentru a elimina starile de
tensiune.
Efectele fizice: scade presiunea sanguină, scade tonusul
muscular, calmează respiraţia şi reduce frecvenţa pulsului.
Culoare rece, odihnitoare şi liniştitoare, îndeamnă la calm şi
reverie, predispune la concentrare şi linişte interioară, conferă
seriozitate, reverie sublimă.

Înscrie-te, alături de copilul tău,
în ”Clubul licuricilor”!
Ce este ”clubul licuricilor”?
- Clubul Licuricilor este un program special pentru părinţi şi copiii din clasele I - IV.
- Ei se întâlnesc minim de două ori pe lună; prima întâlnire: instructor – copii; a doua: instructor – copii – părinţi.
Prezenţa pastorului la întâlnirea cu părinţii aduce un plus imens!
- Fiecare an are activităţi potrivite pentru nivelul de creştere şi de dezvoltare a copilului:
- Clasa întâi – nivelul: „Albinuţa”
- Clasa a doua – nivelul: „Rază de soare”
- Clasa a treia – nivelul: „Constructorul”
- Clasa a patra – nivelul: „Mâini înzestrate”
- Semnul lor distinctiv este o cravată portocalie ce exprimă bucuria şi căldura copilăriei.
De ce este necesar un „club al licuricilor”? Ce oferă copilului meu?
- Cunoştinţe despre familie
- Cunoştinţe despre mediul înconjurător
- Cunoştinţe despre creştinism
- Activităţi practice, demonstrative
- Decupaje din hârtie
- Modelaj din lut sau din plastilină
- Origami (arta îndoirii hârtiei)
- Ateliere pentru desen şi pictură
- Activităţi distractive şi sportive
- Drumeţii de o zi
- Tabere de vară
Programe şi evenimente ale Conferinţei în atenţia părinţilor şi a licuricilor:
- Camporeea licuricilor din Conferinţa Banat – 11 mai
- Tabăra părinţilor şi licuricilor din Conferinţa Banat – 25 – 29 iunie
- Festivalul copiilor din Conferinţa Banat (licurici şi exploratori) – 9 noiembrie
În loc de concluzie:
Dacă sunteţi părinţi şi aveţi copii din această categorie de vârstă (clasele I – IV), dacă sunteţi bunici şi vreţi să
oferiţi ceva special nepoţilor, dacă sunteţi membri ai bisericilor locale şi vă preocupă ucenicizarea copiilor, apelaţi la
pastor şi la responsabilii departamentului din biserica locală (instructor licurici, diriginte de tineret) şi înscrieţi-i pe
cei mici (şi pe părinţii lor) în ”clubul licuricilor” din biserica de care aparţineţi. Acolo unde sunt măcar doi – trei copii,
ne-am bucura să se organizeze un club de licurici! Coordonatorii de zonă şi noi, cei de la departamentul de tineret,
vă stăm la dispoziţie cu drag spre a vă oferi informaţii suplimentare şi sprijin în acest demers!
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Programul misionar ”Misiunea în Marile
Oraşe” din Conferinta Banat

Aproape 40 % din populaţia care trăieşte în cele 5
judeţe de pe teritoriul Conferinţei Banat locuieşte în
cele trei mari oraşe: Timişoara, Arad, Oradea. 60 % din
populaţie trăieşte în mediul urban (în toate oraşele).
60 % din membrii Conferinţei Banat trăiesc în mediul
rural. Aceste realităţi au necesitat reorientarea strategiei misionare în Conferinţa Banat. De un an, prinzând
şi tonul Conferinţei Generale, am acceptat provocarea
lui Dumnezeu, ”Misiune în Marile Oraşe”. Domnul ne-a
binecuvântat şi cu susţinere financiară pentru proiecte
speciale de misiune în maile oraşe. Aşa se face că din
toamna anului 2013 a pornit programul special misionar în: Timişoara, Arad, Oradea, Reşiţa, Hunedoara şi
Petroşani, unde vor sluji, exclusiv pentru plantare de
biserici, nouă colegi pastori: Daniel Dumitriu, Adrian
Iorgulescu, Ioan Stinghe, Sebastian Ghenghea, Vinicius
Ivaşco, Cristian Roşu, Levis Nistor, Mutnean Rezső
Károly şi Demeter Robert. Din 8 septembrie 2013 şi
până în 10 ianuarie 2014 ei au urmat o pregătire specială pentru misiunea din oraşe: seminare de misiune,
conduse de Lucian Cristescu şi Nelu Alexandru, la
Arad; seminare de sănătate coordonate de Centrul de
Medicină Lifestyle Herghelia, la Săvârşin şi Herghelia,
cu scopul de transmitere şi certificare de competenţe
privind tehnicile de prevenţie a bolilor legate de stilul de
viaţă în comunităţile româneşti la începutul mileniului
III; misiune cu literatură cu aplicaţii practice, coordonator Mihai Goran etc. Pastorii misionari vor îmbina în
activitatea lor slujirea pentru nevoile: intelectuale, spirituale, de sănătate şi sociale, după modelul Mântuitorului
Isus Hristos.
Sabatul din 11 ianuarie 2014, la Arad III ”Salem”,
în prezenţa administratiei Conferinţei şi a lui Daniel
Seniuc de la Centrul de Medicină Herghelia, a fost unul
de consacrare pentru misiune a celor nouă pastori plantatori din Conferinţa Banat, ocazie în care s-a accentuat
rostul existenţei noastre ca biserică în vremea sfârşitului
– misiunea.
În sabatele care au urmat administraţia conferinţei s-a deplasat în cele şase lolalităţi, unde în bisericile
locale, care susţin aceste proiecte misionare, au avut
loc programe de consacrare a bisericilor locale şi misionarilor pentru misiunea din oraşe. Pastorul Mihai Maur,
preşedintele Conferinţei Banat a coordonat programele
de la Arad I ”Betel” (18 ianuarie), Hunedoara (1 februarie, dimineaţa) şi Petroşani (1 februarie după masă). În
ultimele două localităţi a fost prezent şi pastorul Lucian
Cristescu. Pastorul Pavel Memete, secretarul Conferinţei
Banat a coordonat programele de la Timişoara I
”Maranatha” (18 ianuarie) şi Reşiţa (25 ianuarie).
Pastorul Ionel Soponariu, trezorierul Conferinţei Banat a
coordonat programul de la Oradea A (18 ianuarie).
Duminică, 2 februarie, la Biserica Adventistă din
Deva, a avut loc prima întâlnire a pastorilor misionari
cu administraţia conferinţei, ocazie de prezentare a
Cuvântului, rugăciune, raporte şi experienţe misionare acumulate în această primă perioadă de misiune.
Pastorul Lucian Cristescu a prezentat devoţionalul care
a fost un puernic imbold misionar.

Secretar, Pavel Memete
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Evanghelizare publică la Agriş

În perioada 12-19 ianuarie 2014, a avut loc în localitatea
Agrişu Mic o evanghelizare publică cu titlul Pe urmele
lui Isus. Deoarece satul Agriş este o localitate fără prezenţă adventistă, fiind situat în centrul districtului Beliu,
această evanghelizare s-a vrut a fi o lucrare a districtului
în care s-au implicat fraţi şi surori din toate comunităţile: Urviş, Botfei, Beliu şi Hăşmaş. Deşi satul Agriş este
mic, aşa cum îi spune şi numele, participarea sătenilor
a fost peşte aşteptările noastre, în fiecare seară sala
căminului cultural fiind aproape plină de oameni care
au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult
decât atât, fraţii penticostali ne-au pus la dispoziţie
biserica lor, pentru a continua întâlnirile în fiecare duminică seara cu aceia care doresc să cunoască mai multe
din Scripturi, lucru care se întâmplă deja. Îi mulţumim
lui Dumnezeu pentru această experienţă şi Îl rugăm ca
El să ude sămânţa semănată pentru ca aceasta să încolţească, să crească şi să aducă rod pentru Împărăţia Sa.

Florin Orodan, pastor

Un an de fanfară la Cermei

În februarie 2012 în timpul evanghelizării ce a avut loc
în comunitate, printre cei care au fost invitaţi să susţină
programul muzical au fost şi fanfarele de la Şicula şi
Apateu. Inimile gazdelor au rămas încântate de modul
plăcut în care s-a cântat şi după plecarea lor s-a născut
un gând şi o provocare: să infiinţăm şi la Cermei o
fanfară!
La invitaţia de a se înscrie în fanfară au răspuns
la început 16 persoane. În luna iunie 2012, cu ajutorul
fratelui Ştefan Coman din Ineu s-a început iniţierea în
domeniul teoriei muzicii ca ceva mai târziu să se ajungă
şi la partea practică. Între timp, s-au achiziţionat sau
împrumutat instrumentele şi spre sfârşitul lunii septembrie au început repetiţiile. După trei luni de muncă în
Sabatul din 22 decembrie 2012, după-amiază s-a cântat
prima dată în biserică. La început se cânta doar în
Sabatele după-amiază la programele muzicale.
Între timp fratele Stefan având anumite probleme
de sănătate, fratele Radu Blidar de la Apateu a continuat instruirea membrilor fanfarei, iar pe parcursul
anului 2013 au fost vizitate trei biserici. În prezent se
cântă Sabat de Sabat în comunitate...
În Sabatul din 11 ianurie 2014 s-a serbat oficial un
an de la înfiinţarea fanfarei din Cermei, la sărbătoare
fiind prezenţi fraţi şi surori din mai multe comunităţi.

Daniel Bota, pastor

”Nu veţi fi niciodată slujitori ai Evangheliei potrivit cu planul acesteia până când nu veţi arăta un interes deosebit pentru lucrarea misionară medicală, Evanghelia vindecării, a binecuvântării şi a întăririi”. (SS 533.2)
”Fiecare lucrător al Evangheliei ar trebui să simtă că a instrui pe oameni în principiile vieţuirii sănătoase este o
parte din lucrarea ce i s-a încredinţat. Este mare nevoie de această lucrare, iar lumea este deschisă pentru ea”.
(The Ministry of Healing, 146, 147 (1905). (DH 458.1)
”Cei care lucrează ca pastori în Conferinţele noastre ar trebui să se instruiască în ce priveşte lucrarea de slujire
a celor bolnavi. Niciun pastor nu ar trebui să fie mândru că este ignorant în această privinţă, ci ar trebui să aibă
cunoştinţe în domeniul sănătăţii. Lucrarea misionară medicală îl leagă pe om de semenii săi şi de Dumnezeu”.
(Lucrarea misionară medicală, 249, 250 (1901), (Ev 520.3)
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De acum poţi face şi donaţii online
pentru proiectele ADRA România

De câtva timp, ADRA Romania poate primi
donaţii într-un mod mult mai simplu, direct pe siteul www.adra.ro. În pagina www.adra.ro/doneaza se
găseşte un formular prin care donatorul poate opta
pentru destinaţia exactă a donaţiei, pentru suma pe
care vrea să o depună dar şi pentru modul în care
doreşte să facă donaţia (o singură dată sau lunar).
Banii donaţi în acest mod se vor extrage de pe
card, iar această tranzacţie va fi vizibilă pe extrasul
de cont. Această metodă de a dona pentru proiectele ADRA România nu este doar simplă ci şi o
metodă foarte sigură.

Un nou contract cu un satelit extinde
aria de acoperire a televiziunii
adventiste

Un nou contract de transmisie prin satelit,
încheiat de televiziunea Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea din Beirut, creşte semnificativ acoperirea
în Orientul Mijlociu şi în nordul Africii. Postul Hope
Channel Al Waad a încheiat în decembrie un contract pe o durată de cinci ani cu satelitul Eutelsat 7
West A, iar acest lucru aduce un mesaj de speranţă
unei vaste audienţe, vorbitoare de limbile arabă,
turcă şi persană din această zonă.
Lansarea din anul 2011 a satelitului Eutelsat 7
West A marchează efortul de a facilita transmisiunile în Orientul Mijlociu, ţările din Golf. Africa de
Nord şi Nord-vest.
Postul de televiziune Al Waad abordează
subiecte din domeniul sănătăţii, educaţiei şi
familiei. Canalul TV are un nume care derivă din
cuvântul arab „promisiune”, oferind ceea ce Ghali
numeşte „promisiunea speranţei” în regiune.
Prin adăugarea Eutelsat 7 West A, Hope
Channel transmite prin 14 sateliţi, având 15 canale
care transmit prin satelit şi opt canale care transmit
pe Internet.

Numărul membrilor Bisericii
Adventiste de Ziua a Saptea trece
pragul de 18 milioane

ADRA România alături de ADRA Germania
construieşte o clinică de maternitate
în Haiti

Deoarece, în Haiti, domeniul medical este încă
un domeniu în care este nevoie de multă investiţie,
proiectul va avea în vedere construirea unei clinici
de maternitate în oraşul Petit Goave. Acest oraş se
află situat la 70 de Km de capitala Port-au-Prince şi
de Carrefour. Banii necesari implementării acestui
proiect (aproximativ 100.000 $) provin, in cea mai
mare măsură, de la ADH - Aktion Deutschland
Hilft, o platforma germană online pentru atragere
de fonduri.Clinica de maternitate ce va fi construită
aici va avea o capacitate de patru camere de naştere, o sală de aşteptare, un birou pentru medic şi
alte cabinete necesare pentru a putea oferi simultan servicii de calitate unui număr de 20 de mame
şi bebeluşi.
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Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, una dintre
confesiunile creştine cu cea mai rapidă creştere
din lume, a înregistrat mai mult de 18 milioane de
credincioşi botezaţi. Potrivit Biroului pentru Arhive,
Statistici şi Cercetare, în data de 30 septembrie, la
nivel mondial erau 18.028.796 de adventişti de ziua
a şaptea.
Aproximativ 25-30 de milioane de bărbaţi,
femei şi copii participă săptămânal la serviciile de
închinare ale Bisericii Adventiste.

Apeluri pentru „construirea de poduri”
si accent pus pe misiune la finalul celei
de-a treia şedinţe a Comitetului pentru
Studierea Teologiei Hirotonirii

Mai mult de 40 de ore de prezentări, discuţii,
închinare şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri s-au
încheiat în linişte în seara Sabatului din 25 ianuarie, când membrii Comitetului pentru Studierea
Teologiei Hirotonirii (Theology of Ordination Study
Comittee, TOSC) s-au îmbrăţişat unii pe alţii la
sfârşitul unei întâlniri de cinci zile în cadrul căreia
nu au fost întotdeauna de acord.
În primele patru zile de întâlniri, teologii bisericii au prezentat interpretări diferite ale unor pasaje
biblice cheie, au avut loc schimburi tăioase de
replici între intervievatori şi prezentatri cu privire la
metodele adecvate de interpretare biblică. Liderii
TOSC i-au avertizat de mai multe ori pe membri cu
privire la respectarea celor ce nu sunt de acord cu
ei şi i-au îndemnat să aibă încredere în devotamentul spiritual al tuturor.
Fiecare dintre cele 13 diviziuni ale bisericii a
raportat, de asemenea, concluziile şi recomandările
propriului Comitet pentru Studierea Bibliei (Bible
research Committee, BRC) cu privire la problema
hirotonirii pastorilor de sex feminin. În timp ce cinci
astfel de comitete ale diviziunilor şi-au manifestat
susţinerea pentru hirotonirea femeilor, majoritatea
celorlalte şi-au manifestat dezaprobarea. Aproape
toate rapoartele diviziunilor au exprimat clar disponibilitatea acestora de a accepta, în ultimă instanţă,
decizia ce va fi luată de biserica din întreaga lume.
Una dintre cele mai populare caracteristici
ale procesului comitetului a fost reprezentată de
discuţiile în grupuri mici în care membrii comisiei
au petrecut aproape 20% din timpul total petrecut
împreună. Membrii grupurilor de 12 persoane au
fost selectaţi aleator, dar în fiecare conversaţie au
fost implicare persoane cu puncte de vedere diferite ce au studiat pasajele biblice împreună. Textele
biblice cheie examinate de grupurile de discuţii au
inclus relatarea cu privire la crearea Pământului
din Geneza 1-3; sfaturile date de apostolul Pavel
Bisericii Creştine din primul secol (1 Timotei 2:12-14,
1 Corinteni 11 şi Galateni 3:28), şi predicţia proorocului Ioel – repetată de apostolul Pavel la Rusalii
- care spune că în zilele din urmă, „fiii tăi şi fiicele
voastre vor prooroci” (Ioel 2:28).
Liderii Comitetului pentru Studierea Teologiei
Hirotinirii aşteaptă următoarea întâlnire a comitetului de 103 de membri ce va avea loc la începutul
lunii iunie pentru a formula recomandări pentru

şedinţa din luna octombrie a Comitetului Executiv
al Bisericii. Acest din urmă grup stabileşte ordinea
de zi a sesiunii cincinale a Bisericii Adventiste mondiale ce va avea loc în anul 2015 în San Antonio.
Majoritatea membrilor Comitetului pentru
Studierea Teologiei Hirotinirii cred că hirotonirea
femeilor va fi un element important pe ordinea de
zi a sesiunii din San Antonio, acolo unde vor fi prezenţi aproximativ 2.000 de delegaţi din mai mult de
200 de ţări.
Detalii cu privire la rapoarte şi rezultate se pot
găsi în secţiunea dedicată subiectului hirotonirii a
site-ului Biroului Arhive, Statistici şi Cercetare.
De asemenea, Curierul Adventist abordează
acest subiect în numărul lunii februarie.

Togo: Pastorul Antonio Monteiro
a fost eliberat!

După 22 de luni de detenţie, în 12 ianuarie
2014, pastorul adventist de ziua a şaptea Antonio
Monteiro a fost eliberat din închisoarea din Lomé,
Togo. Timp de aproape doi ani, el a fost închis –
alături de alte patru persoane – sub acuzaţia de
conspiraţie la comiterea uneor crime, iar cazul lui a
atras atenţia Bisericii Adventiste la nivel mondial.

Monteiro a fost eliberat din Penitenciarul Civil
din Lomé luni la ora 16.30, după ce a fost achitat
prin verdictul dat de Curte duminică dimineaţa.
Celălalt membru al Bisericii Adventiste, Bruno
Amah, se află încă în detenţie, fiind condamnat
de un juriu la închisoare pe viaţă. El îşi evaluează
în acest moment opţiunile legale de atac a acestei
sentinţe.
Reamintim că toţi aceştia au fost închişi fără să
fie judecaţi, acuzaţi pentru presupuse crime, însă
fără să existe nici cea mai mică dovadă incriminatorie (martorul “cheie” şi-a retras declaraţia şi a fost
catalogat de comisia de specialitate ce l-a consultat
drept “mitoman”).
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Persecuţiile împotriva creşti
nilor au luat amploare în 2013
Agerpres, 8 Ianuarie

Persecuţiile împotriva creştinilor au
luat amploare în 2013, indică miercuri
Indexul mondial al persecuţiei 2014,
clasament anual al celor mai afectate
50 de ţări de acest fenomen, potrivit
Asociaţiei ‘Portes Ouvertes France’,
relatează AFP.
Pentru al doilea an consecutiv,
Coreea de Nord rămâne ţara unde
creştinii se confruntă cu cele mai
mari riscuri, iar Somalia se clasează
pe locul doi, triburile şi clanurile
musulmane executând ‘aproape
orice creştin pe care îl întâlnesc’.   

Conflictele religioase în lume, la cel mai înalt
nivel din ultimii şase ani

Agerpres, 14 Ianuarie

Conflictele religioase în cadrul aceleiaşi ţări s-au agravat în
majoritatea regiunilor lumii în 2012, la un nivel care nu a mai
fost atins niciodată în ultimii şase ani, afirmă un studiu al
institutului american de cercetare Pew, publicat marţi, relatează AFP. Excepţie fac cele două Americi, potrivit studiului,
care arată de asemenea că România face parte dintre ţările
unde violenţa religioasă a scăzut.

Raport: principalele zece riscuri mondiale
pentru anul 2014
Adevărul, 19 ianuarie

Forumul Economic Mondial a publicat la sfârşitul acestei
săptămâni raportul anual al riscurilor globale, care reuneşte
principalele 31 de ameninţări care au potenţialul de a cauza
un impact negativ semnificativ în toată lumea. Printre primele
riscuri incluse în raportul anului 2014 se numără crizele economice, criza apei potabile, diferenţele între clase.
Riscurile analizate de specialişti sunt grupate în funcţie
de cinci criterii: economic, de mediu, geopolitic, social şi tehnologic. (Citeste mai mult: adev.ro/mznkup)

ONU: Jumătate dintre sirieni au nevoie de un
ajutor de urgenţă
gandul.info, 15 ianuarie

Secretarul general al ONU Ban Ki-moon a declarat miercuri,
în cursul unei Conferinţe a donatorilor, în Kuwait, că jumătate
din populaţia siriană are nevoie de un ajutor de urgenţă, în
această ţară devastată de război, relatează AFP.
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Românii, săracii Europei
Realitatea.net, 28 Ianuarie

Aproape 20% dintre angajaţii din România nu câştigă un salariu suficient pentru a-şi asigura traiul, cel mai ridicat procentaj
din Uniunea Europeană, cauzat în principal de deficienţe
structurale care persistă dinainte de criză, potrivit unui raport
al Comisiei Europene (CE).
România (19%), Grecia (15%), Italia şi Spania (câte 12%)
înregistrează cele mai ridicate procentaje de adulţi care au
un loc de muncă, dar trăiesc la limita sărăciei, faţă de 9% la
nivelul UE, potrivit raportului prezentat de Mediafax.

Harta sărăciei în România
Capital.ro, 9 ianuarie

Gradul de sărăcie şi de excluziune socială din România
a ajuns în 2012 la 42% din populaţie, în creştere faţă de anul
precedent, când acest indicator se afla la 40,3%. Acest indicator plasează România pe primele locuri în Europa, România
fiind depăşită doar de Bulgaria, cu 49%, în timp ce media UE
se situa în jurul a 25%.
Regiunile cu cele mai mari rate de persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială sunt: Nord-Est, Sud-Vest-ul
Olteniei, Sud-Est şi Muntenia Sud. La celălalt capăt se află
regiunile Vest şi Bucureşti-Ilfov.

GfK: Românii sunt mai încrezători în situaţia
lor economică, dar pesimişti vizavi de şomaj
Mediafax, 23 ianuarie

Aşteptările românilor în ceea ce priveşte redresarea economică în acest an, dorinţa de cumpărare şi veniturile sunt în
creştere, faţă de anul 2012, dar evoluţia şomajului este privită
cu mai mult pesimism, potrivit indicatorilor GfK.

SUA se confruntă cu cel
mai puternic val de frig din
ultimii 20 de ani
Agerpres, 7 Ianuarie

Statele Unite se confruntă cu un val
de frig polar nemaiîntâlnit în ultimii
20 de ani, însoţit de căderi abundente de zăpadă şi ploi îngheţate,
care a constrâns numeroase state
din centrul, nordul şi estul ţării să ia
măsuri excepţionale, transmite luni
AFP.
Recordul de temperatură negativă a fost consemnat luni în statul
Montana, din nord-vest, unde mercurul termometrelor a coborât până
la -53 de grade Celsius.

Sondaj INSCOP: 66,7% dintre români conside
ră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită
Agerpres, 29 Ianuarie

23,6% dintre respondenţi cred că România se îndreaptă într-o
direcţie bună, în timp ce 66,7% apreciază că direcţia este una
greşită, iar 9,7% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.   

Peste 80.000 de copii au cel puţin un părinte
plecat la muncă în străinătate
Jurnalul, 16 ianuarie

Peste 80.000 de copii au în prezent cel puţin un părinte plecat
la muncă în străinatate, a declarat ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu la România TV

Pericolele la care ne expunem prin utilizarea
în exces a calculatorului sau a telefoanelor
Realitatea.net, 12 Ianuarie 2014

Aproape 70 % din persoanele adulte suferă de tensiune
oculară şi vedere înceţoşată în urma folosirii în exces a calculatoarelor, tabletelor şi telefoanelor inteligente, au arătat
cercetătorii americani într-un studiu prezentat joi la Salonul
de electronică CES din Las Vegas.
Persoanele care folosesc timp de două ore, fără pauză,
un dispozitiv electronic ce solicită ochii se confruntă cu dureri
de spate, vedere înceţoşată şi dureri de cap...

Limitele pentru poluare stabilite de UE sunt
prea mari. Sănătatea inimii este pusă în
pericol
Adevarul, 23 ianuarie

Cercetătorii de la „British Medical Journal“ (BMJ) au studiat
date obţinute pe termen lung de la 100.000 de oameni care

locuiesc în cinci ţări europene. Aşa au descoperit că riscurile
poluării asupra sănătăţii sunt mari, chiar şi la concentraţiile
permise în prezent, notează BBC.
Alţi factori decisivi, cum ar fi fumatul sau hipertensiunea,
contribuie şi mai mult la riscul de atac de cord al unei persoane, dezvăluie cercetarea în care au fost implicate institute
şi universităţi europene.

Poluarea din Asia poate contribui la
intensificarea forţei cicloanelor
Agerpres, 21 Ianuarie

Poluarea atmosferică tot mai mare din China şi din alte
economii emergente asiatice poate contribui la intensificarea
cicloanelor din timpul iernii în Pacificul de Nord-Vest, arată
un studiu apărut marţi în revista Nature Communications şi
preluat de AFP.
Studiul stabileşte, pe baza unor modele, o legătură între
aceste cicloane mai puternice şi poluarea crescândă din
regiune, datorată particulelor fine provenite din activităţile
umane.

Comisia Europeană propune reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40%
până în 2030
Mediafax, 22 ianuarie

Comisia Europeană a propus miercuri reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030, faţă de obiectivul
actual de 32%, intensificând eforturile pentru combaterea
schimbărilor climatice.
Obiectivul pe termen lung al UE este reducerea gazelor
cu efect de sertă cu cel puţin 80% până în 2050.
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Întrebări pe care şi le pun adventiştii

Există libertate religioasă
în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea?

De la început adventiştii de ziua a şaptea au fost
susţinători fervenţi ai libertăţii religioase, pentru simplul
motiv că Dumnezeu cere şi nu poate accepta decât un
omagiu oferit de bună voie. Însă puţin s-a vorbit sau
scris despre libertatea religioasă în cadrul bisericii.
În Manualul Bisericii (care poate fi schimbat
numai în cadrul Sesiunii Conferinţei Generale) şi în
Regulamentul de lucru al Conferinţei Generale, nu
există nimic scris care să se refere în mod direct la
libertatea de conştiinţă sau libertatea academică din
interiorul bisericii. Însă există mai multe declaraţii care
se referă la autoritatea şi unitatea bisericii şi legat de
aceasta la necesitatea unei loialităţi
armonioase. Printre cele unsprezece păcate grave sancţionate de
biserică, Manualul Bisericii pune
pe primul loc respingerea doctrinelor fundamentale sau susţinerea
unor învăţături contrare acestora.
Numărul şapte şi opt se referă la
mişcări schismatice sau neloiale
şi “refuzul persistent” de a recunoaşte autoritatea bisericii legal
constituită.
Este evident faptul că liderii
bisericii sunt din punct de vedere
practic mai preocupaţi de unitate
decât de libertate în cadrul bisericii.
Îmi aduc aminte de o declaraţie a
lui Winston Churchill: “Nu am fost
numit Prim-ministru al Majestăţii
Sale pentru a prezida dezmembrarea Imperiului Britanic”.
Desigur, biserica este altceva decât societatea civilă.
Deoarece biserica este o societate voluntară, oricine se
simte constrâns, este liber să plece, şi, trebuie subliniat,
fără ruşine sau condamnare. Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea nu este una dintre acele biserici autoritare
care susţin că numai membrii lor pot fi mântuiţi, ci lasă
această decizie în seama lui Dumnezeu Atotputernicul.
Libertatea de conştiinţă în sine nu este limitată în
cadrul bisericii, însă exteriorizarea convingerilor (sau
a lipsei convingerilor) prin acţiuni are anumite limite.
Biserica şi instituţiile sale, mulţumim Domnului, nu
are un oficiu de investigare a conştiinţei şi convingerile
personale ale pastorilor, profesorilor şi membrilor. Doar
atunci când acţiunile unui membru intră în conflict
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cu libertatea şi buna funcţionare a bisericii se aplică
disciplina.
Scriptura arată că învăţături înşelătoare şi false pot
apărea în cadrul bisericii. De aceea, este datoria liderilor bisericii de a proteja biserica de concepţii false sau
schismatice sau de a permite existenţa sau promovarea
acestora în cadrul bisericii. În cazul noilor interpretări,
acestea trebuie să fie mai întâi supuse judecăţii fraţilor
cu experienţă, căci “biruinţa vine prin marele număr
de sfetnici” (Prov. 11:14). Nu este o dovadă de aroganţă
intelectuală ca un membru al bisericii să creadă că are
dreptate şi toţi ceilalţi greşesc?
Unele idei nu sunt vitale
pentru existenţa şi integritatea
bisericii. Acestea pot fi importante
din punct de vedere etic, însă
biserica lasă această problemă în
mare măsură în seama conştiinţei
individuale. Astfel de subiecte
pot include ştiinţa sau tehnologia,
partidele politice, avortul, folosirea
armelor, anumite forme de păzire
a Sabatului, anumite interpretări
biblice şi profetice, arhitectura
bisericească şi anumite forme de
închinare. În privinţa acestora există
o libertate internă considerabilă.
Însă există doctrine, în principiu
cele 28 de Doctrine Fundamentale,
care nu pot fi compromise fără a
distruge Evanghelia aşa cum este
ea înţeleasă de Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea şi în cele din urmă
să submineze şi să distrugă însăşi biserica. Acestea sunt
limitele în ceea ce priveşte libertatea religioasă internă.
Biserica are dreptul şi responsabilitatea de a-şi menţine
propria sa natură şi existenţă. Nici un membru nu are
dreptul, atâta timp cât este membru, să înveţe ca adevăr
ceea ce este contrar adevărurilor fundamentale care
constituie această biserică.
NOTA: Această întrebare şi răspunsul aferent
sunt preluate din cartea „101 Întrebări pe care şi le pun
adventiştii” scrisă de John Graz şi Bart Beach

Buruieni crescute la umbra Bisericii (II)
Vom continua această serie de prezentări a unor teme importante din viaţa bisericii noastre cu scopul
de a redescoperi abordarea biblică şi adventistă a acestora şi de a readuce la normalitate exprimarea lor
practică. Pentru acest număr vom aborda tema Botezului. În lumina Bibliei şi a Spiritului Profetic, botezul
este un eveniment cu totul special în viaţa individului dar şi al familiei şi comunităţii locale.
Botezul, o condiţie preliminară calităţii de membru al bisericii - Noul Testament stabileşte că botezul este ceremonia de intrare în biserică. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mat. 28,19.20).
„Domnul Hristos a făcut din botez semnul intrării în Împărăţia Sa spirituală. El a făcut din
acesta o condiţie pozitivă la care toţi trebuie să se supună, cei care doresc să fie recunoscuţi
ca fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Înainte ca omul să-şi poată găsi un
cămin în biserică, înainte ca să treacă pragul Împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu, trebuie
să primească imprimarea numelui divin: ‘Domnul, neprihănirea noastră’ (Ier.
23,6). Botezul este cea mai solemnă renunţare la lume. Cei care sunt
botezaţi în întreitul nume al Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt
declară în mod public, chiar la intrarea lor în viaţa creştină, că au
părăsit slujirea lui Satana şi au devenit membri ai familiei regale,
copii ai Împăratului ceresc... Principiile vieţii creştine trebuie
să fie prezentate cu claritate celor care au venit de curând la
adevăr. Nimeni nu poate să se bazeze pe mărturisirea lor verbală ca dovadă că au o legătură mântuitoare cu Domnul Hristos.
Nu trebuie doar să spunem: ‘cred’, ci să şi trăim adevărul. Noi dovedim legătura
noastră cu Dumnezeu prin conformarea faţă de voinţa Sa în vorbire, purtare şi
caracter” (Testimonies, vol. 6, pag. 91,92).

Pregătirea candidatului, un demers solemn

Manualul Bisericii noastre declară: ”Pastorul nu trebuie să prezinte nici un candidat în
vederea botezului şi intrării în biserică până când nu poate să dovedească bisericii, printr-o
examinare în public, că acesta a fost bine instruit şi că este gata să facă acest pas. Lucrarea
pastorului nu este încheiată până când nu instruieşte în amănunţime candidaţii, aşa încât
ei să cunoască îndeaproape toate principiile fundamentale ale bisericii, precum şi practicile
care decurg din acestea şi să fie pregătiţi să-şi asume răspunderile calităţii de membru al
bisericii. Bisericile trebuie să insiste asupra aplicării acestui procedeu ca fiind un principiu
călăuzitor în privinţa primirii de noi membri. Bisericile, prin comitetul bisericii să insiste
asupra instruirii individuale a candidaţilor. În plus, ori de câte ori este posibil, ei trebuie să
fie instruiţi într-o clasă de botez.
„Testul uceniciei nu este urmărit atât de îndeaproape cum ar trebui, cu privire la cei care se
prezintă în vederea botezului. Trebuie să se ştie dacă ei doar preiau numele de adventişti de ziua a
şaptea sau dacă iau poziţie de partea Domnului, pentru ca să iasă din lume, să fie deosebiţi şi să nu
se atingă de ceea ce este necurat. Înainte de botez, trebuie să se facă o cercetare temeinică a experienţei candidaţilor. Această cercetare să nu se desfăşoare într-o manieră rece şi distantă, ci cu bunătate
şi gingăşie, îndreptându-i pe noii convertiţi la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Faceţi ca
cerinţele Evangheliei să aibă efect asupra candidaţilor de botez.” (Idem, pag. 99).
Aceste câteva declaraţii ar trebui să ne pună pe gânduri. Ne dorim foarte mult botezuri, ne
bucurăm când ele apar dar în ultimele decenii am scăzut ştacheta pregătirii candidaţilor. Clasele de
cateheză sunt în general doar amintiri din epocile de restrişte. Adesea, puţinii candidaţi pe care îi avem
nu parcurg toate doctrinele şi atunci ne mirăm de nivelul scăzut de spiritualitate şi implicare misionară.
Se mai întâmplă botezuri urgentate de vreo nuntă sau vreo ”pornire” a unui grup de tineri, şi asta nu e
bine. Să nu fiu înţeles greşit, apreciez tinerii şi chiar copiii (străbunica mea s-a botezat la 12 ani) care se
decid pentru botez, mă bucură orice adult ce vrea să facă acest uriaş salt dar binecuvântarea pentru
candidat şi comunitate nu vine decât în măsură unui demers responsabil personal şi colectiv. Fac un
apel pe această cale tuturor celor care răspund de pregătirea candidaţilor pentru botez să organizeze
clase de studiu permanent oriunde avem tineri şi copii în biserici, să coopteze în ele şi pe cei ce din
afara bisericii ce vor să se pregătească pentru botez. Acolo unde nu avem copii şi tineri în comunitate
şi deci nici grupă permanentă de studiu, pregătirea se poate face personal dar responsabil. Trebuie parcurse toate doctrinele bisericii şi în funcţie de cunoştinţele candidatului petrecut un timp mai scurt sau
mai lung în pregătire. Discuţiile personale repetate pot stabilii pe ce teme trebuie insistat. Însuţi candidatul trebuie lămurit şi motivat în a se pregăti temeinic, în a crede şi a trăi adevărul pentru o binecuvântare
deplină îi clipa botezului. (va urma)

Mihai Maur, Preşedintele Conferinţei Banat
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Întâlnire de tineret la Macea

Duminică, 19 ianuarie, a fost o zi specială pentru
tinerii din Arad 1. Cu această ocazie a avut loc
prima întâlnire dintr-o serie ce sperăm să fie pe
termen lung şi de calitate. Prima parte a întâlnirii
s-a desfăşurat în sala Bisericii Adventiste Macea.
Pentru acest segment de program ne-am bucurat
de Cuvântul lui Dumnezeu prezentat de fratele
Narcis Ardelean, şi de prezenţa unui invitat special în persoana domnului Buzoianu George care
este membru în Batalionul Golden Lions. Acesta a
împărtăşit cu noi experienţa sa din misiunile desfăşurate, ajutându-ne să înţelegem cât de privilegiaţi
suntem în comparaţie cu tinerii din alte zone ale
lumii! A doua parte a întâlnirii a fost una de recreere
şi destindere şi a avut loc în sala de sport din localitate. Mulţumim bisericii din Macea pentru găzduire
şi fratelui Ştefan Nădăban pentru sprijinul acordat.

Claudiu Gâşman , pastor tineret Arad 1.

Convenţia diriginţilor de tineret din
Conferinţa Banat

Sâmbătă, 1 februarie 2014, a avut loc, la Arad, convenţia celor care slujesc în linia întâi adolescenţii
şi tinerii din conferinţa noastră. Alături de pastorii
de tineret judeţeni, au participat la program în
jur de o sută de persoane, diriginţi de tineret, ajutoare ale diriginţilor de tineret, prezbiteri, lideri de
companioni. Invitatul nostru a fost pastorul Daniel
Chirileanu, director al departamentului de tineret
al Uniunii de conferinţe, care i-a motivat şi instruit
pe cei prezenţi într-o manieră atât agreabilă cât şi
eficientă, combinând prezentările teoretice cu activităţi practice recepţionate entuziast de către toţi
cei prezenţi! Îi mulţumim, şi pe această cale, pentru
prezenţă şi slujire! Mulţumirile noastre se îndreaptă
şi spre membrii şi conducătorii comunităţii gazdă,
Arad IV ”Agape”, care au fost atât de disponibili să
ne cedeze sala pentru derularea acestui program!
Pentru că încă păstrăm gustul delicioaselor sarmale,
servite la prânz, le mulţumim surorilor şi tuturor
celor din echipa fratelui Marcel Ţărmure care s-au
ostenit pregătindu-ne masa! Nu în ultimul rând,
mulţumirea se îndreaptă spre Dumnezeu care ne-a
chemat la o slujire atât de delicată dar atât de frumoasă şi care ne susţine şi ne oferă modalităţi de
creştere şi dezvoltare în vieţuire şi slujire!

Narcis Ardelean / director Dep. tineret

BibleExplorer

35 de tineri din districtul misionar Arad II
şi-au propus să păşească înţelept în anul 2014
reunindu-se în perioada 10-12 ianuarie la tabăra
creştină din Chisindia pentru a citi, medita şi dezbate Biblia, această carte magnifică pentru fericirea
şi împlinirea tinerilor. Această întâlnire a fost o reală
încântare datorită interesului real dovedit faţă de
Scripturi. Sesiunile de studiu au fost presărate cu
muzică, discuţii răscolitoare, creaţii artistice şi masă
foarte bună. Mulţumim pastorilor Florin Orodan şi
Daniel Bota care prin prezentările lor au fixat mai
straşnic cele citite din Evanghelia după Marcu.
Deasemenea, mulţumim susţinerea deplină din
partea departamentului de tineret al Conferinţei
noastre. DOMNUL bun şi mare să binecuvinteze
tinerii şi în acest an providenţial!

pastor Marcel Ţărmure

