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Vladimirescu, Bocșa, Reșița, București (Comitetul
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Timişoara IV: Timişoara IV
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Misiunea dep. Spiritul
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Oltenia Conference (RU)

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

Belgian-Luxembourg
Conference (FBU)

Făget: Făget I, Făget II, Margina,
Săvârşin, Grupa: Groşi, Brădăţel, Zam

Școala RomânoAmericană Omega

Bohemian Conference
(CSU)

Buziaş: Darova, Ficătari, Niţchidorf,
Sinersig, Grupa: Buziaş

Misiunea dep.
Comunicare

Central Rhenish
Conference (SGU)

Arad IV „Agape”
Zona misiune: Arad-Aradul Nou

Recunoștință 2015

Swiss Union (SU)

28.11- 4.12
5-11.12
12 – 18.12
19-25.12
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Iertarea,
ingredientul
de bază al relaţiilor
sănătoase
Astrid Daulia T. Dinescu,
Semnele Timpului

Iertarea este probabil unul dintre cele mai grele
procese din viaţa unui om. Dacă până acum
nevoia iertării era justificată de motive spirituale,
acum este susţinută şi de cele de natură medicală
şi psihologică.
Probabil unul dintre lucrurile esenţiale când
vine vorba de iertare este înţelegerea, interpretarea corectă a acesteia. Iertarea nu este negarea a
ceea ce s-a întâmplat, nu înseamnă acceptarea
greşelilor ca fiind un lucru bun şi normal, nu
înseamnă justificarea greşelilor şi nu înseamnă
nici uitare, înţeleasă ca un fel de amnezie, potrivit consultanta-psihologica.com. Iertarea este un
act voluntar, liber, prin care renunţăm la mânie,
la sentimentele negative provocate de un anumit
comportament sau persoană, prin care ne schimbăm modul de gândire de la unul centrat pe
răzbunare la unul bazat pe acceptare, prin care
nu-i mai considerăm vinovaţi pe cei care ne-au
greşit. Iertarea nu se naşte din dreptate, deoarece
nicio greşeală, fie chiar explicabilă, nu poate fi
scuzabilă, ci din iubire; din iubire pentru celălalt
şi, nu în ultimul rând, pentru propria persoană.
Iertarea se oferă, se cere, dar nu se pretinde.
De multe ori, suferinţa sufletească provoacă
suferinţă fizică. Cabinetele medicilor sunt pline
de oameni care suferă din punct de vedere fizic
fără nicio cauză aparentă şi care apelează la tot
felul de medicamente care să blocheze, să stopeze efectele, dar care nu elimină cauza. Una
dintre cauze poate fi lipsa iertării. Se ştie că
mânia, resentimentele, gândurile negative

contribuie la creşterea nivelului de anxietate, de
stres şi afectează somnul, obiceiurile alimentare,
scad imunitatea şi măresc pulsul şi tensiunea,
printre altele.
Ţinând cont de importanţa iertării, iată câteva
recomandări pentru a face mai uşor procesul
iertării:
Gândeşte-te la rezultatul dorit. Vrei să câştigi
lupta sau războiul? Îţi doreşti o relaţie în care să
primeze înţelegerea şi cooperarea sau competivitatea şi vina?
Evită gândurile negative. Dacă alimentezi în
permanenţă gândurile negative şi resentimentele,
nu vei putea să faci niciun pas spre iertare.
Caută partea pozitivă. Analizează bine situaţia şi
vezi cum te-a schimbat experienţa prin care ai
trecut şi ce ai învăţat din ea.
Alege să trăieşti în prezent. Unii au un obicei
foarte dăunător: acela de a trăi în trecut. Între
timp, prezentul le scapă printre degete.
Iertarea nu este un proces uşor, deoarece necesită multă motivaţie şi o voinţă puternică. Însă,
după cum spunea Lewis Smedes, „A ierta înseamnă a elibera un prizonier şi a descoperi că
prizonierul erai tu.”
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Botez la Beiuș
Ionică Herlea, pastor

În data de 17 octombrie, la biserica din Beiuş a fost
sărbătoare.
Trei suflete au păşit în apa botezului pentru o nouă viaţă
împreună cu Hristos.
Bucuria a continuat în “camera de sus”, cu o masă de
părtăşie la care au
participat nu doar
membrii ci şi musafirii nostri din tot
districtul.
Mulţumiri fie aduse
lui Dumnezeu
pentru aceste suflete şi pentru toate
bucuriile pe care ni
le oferă.

le de sărbătoare ale toamnei prin
roadele binecuvântării a lui
Dumnezeu. În fiecare din cele trei
programe ale sabatului, tema recunoştinţei faţă de Dumnezeu a fost
primordială.
Toate categoriile de vârstă, de la tineri
până la cei mai vârstnici, au contribuit la rugăciune, cântec de laudă şi
mulţumire aduse lui Dumnezeu
pentru toate binecuvăntările primite
şi în acest an.
Armoniile diverse ale imnurilor,
interpretate de corul de tineret local,
au constituit decorul spiritual plăcut
în care copiii lui Dumnezeu şi-au
adus mulţumirea şi recunoştinţa.

Botez la Betania
Valentin Apetrei

În cel de-al doilea
Sabat din
Octombrie, în
biserica Betania din
Timișoara patru
suflete au răspuns
afirmativ chemării
divine și au încheiat
legământ cu
Dumnezeu prin
botez.
Frățietatea din din Timișoara se bucură pentru cei patru
membri care s-au adăugat așteptătorilor revenirii
Mântuitorului: Viorel , Elena, Paul si Diana. Domnul să fie
lăudat pentru cei care au luat hotărârea de a-L urma!

Ziua Recunoştinţei la Fughiu
Verebi Laszlo, pastor

Al doilea sabat din octombrie a fost dedicat în întregime de
frățietatea din Fughiu mulţumirii şi recunoştinţei.
Începând de vineri seara, biserica a fost îmbrăcată cu haine-
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Ieșire la Belgrad
Natanael Jigău, pastor

Districtele Caransebeș, Oravița și
Reșița au organizat o ieșire împreună
pentru data de 18 octombrie în capitala Serbiei. Grădina Zoologică,
plimbarea pe Dunăre cu vaporul au
fost principalele atracții pentru cele
65 de persoane participante.
Drumul spre casă a făcut un ocol
prin Locke unde am vizitat fabrica
Soyafood deținută de o familie adventistă de etnie română. Aici am
putut degusta și cumpăra produse
sănătoase din soia.
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Investire de licurici și exploratori la
Timișoara
Paula Popescu

Mulțumim lui Dumnezeu pentru
vremea excelentă din acea zi și ghizilor români din Banatul Sârbesc care
ne-au însoțit.

Seminarii pentru familie
la Beiuș
Ionică Herlea, pastor

În Sabatul 5 din luna Octombrie,
biserica din Beiuș a avut bucuria de a
avea în mijlocul ei familia Manda,
Stela (psiholog clinician, psihoterapeut de familie şi cuplu) şi Marian
(inginer).
Doamna Stela Manda a prezentat
câteva seminarii de familie:
“Pierderea şi doliul în viaţa creştină”,
“Mânia şi familia de origine”,

În după-amiaza sabatului din 24 octombrie 2015, s-a
desfășurat la biserica Betania din Timișoara un program
împărțit în două segmente. Mai întâi a avut loc ceremonia
de investire a nouă licurici, șase exploratori si un instructor.
Prin fraze precum „Pentru Domnul, cu bucurie” și „Pentru
Domnul, gata oricând” cei 16 și-au luat angajamentul de a
se pune la dispoziția lui Dumnezeu.
A urmat programul
„Micii predicatori”, în
cadrul căruia mai
mulți copilași au
recitat poezii, psalmi,
au cântat și au transmis într-un mod
inedit de frumos
mesaje spirituale celor
prezenți.
„Copiii nu își vor aminti de tine pentru lucrurile pe care li
le-ai cumpărat ci pentru simțământul că ai avut grijă de ei”
(Richard L Evans)

Vizitatori din Serbia la Reșița
Natanael Jigău, pastor

În Sabatul din 3 Octombrie 2015, Biserica din Reșița a
primit vizita unui grup de 58 de frați adventiști din Serbia.

“Relaţia de familie şi rănile
copilăriei”.
Biserica este recunoscătoare atât
pentru eveniment, cât și pentru
oaspeții care au vizitat-o cu această
ocazie.

Demersul a fost un răspuns la vizita pe care un număr
considerabil din membrii districtului Reșița au făcut-o
Bisericii Adventiste din Lokve, Serbia, în luna Mai a anului
curent. În cadrul serviciului divin, mesajul spiritual și cel
muzical au fost transmise prin pastorul-oaspete și corul de
tineri a bisericii sârbe. La masa de părtășie au participat atât
gazdele cât și oaspeții, iar după amiază corul de tineri a
susținut un concert presărat cu scurte intervenții ale fraților
din Serbia: experiențe, mesaje spirituale și prezentări
tematice.
Deși formăm o
diversitate, mulțumim lui Dumnezeu
pentru unitate!

Rolul Spiritului Profetic
în dezvoltarea Adventismului - III
Florin Orodan, director Departament Spiritul Profetic

În momentul
decesului ei,
totalitatea
scrierilor lui Ellen
White însumau
aproximativ
100 000 pagini.
Compilaţiile
făcute după
moartea sa ridică
totalul cărţilor
de întrebuinţare
curentă la mai mult
de 130.
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Lucrarea prin publicaţii a fost promovată cu tărie de Ellen White. La puţin
timp după 1844, Ellen White îi cere
soţului ei, ca urmare a unei descoperiri, să înceapă publicarea adevărului
prezent sub formă de tractate şi reviste. Astfel că, în vara anului 1849
James White începe publicarea revistei Adevărul prezent, care cuprindea
la început 8 pagini. În 1851 apare
prima carte a lui Ellen White, O
schiţă a experienţei creştine şi a viziunilor lui Ellen White, fiind o lucrare
de 64 de pagini, la care se adaugă un
Supliment în 1854. Mai târziu ele au
fost incluse în volumul Scrieri
Timpurii sau Experienţe şi Viziuni,
aşa cum apare tradusă cartea în limba
română.
Ca urmare a întinderii lucrării, se
înfiinţează edituri adventiste peste tot
în lume. Se naşte şi se dezvoltă lucrarea de colportaj, răspândirea publicaţiilor fiind considerată o ramură
importantă a lucrării de transmitere a
adevărului. După cum se exprimă
Ellen White, cărţile care conţin

adevărurile pentru acest timp sunt
„predicatori muţi foarte eficienţi,
deoarece cartea poate găsi intrare
acolo unde predicatorul în carne şi
oase nu are acces. Când spune acest
lucru, ea se referă la toate publicaţiile
bisericii, nu doar la scrierile ei.
În momentul decesului ei, totalitatea
scrierilor lui Ellen White însumau
aproximativ 100 000 pagini cuprinzând: 24 carţi de uz curent; două
cărţi la stadiul de manuscris gata de
publicare; 5,000 de articole pentru
periodicele bisericii; mai mult de 200
broşuri si pamflete; aproximativ
35,000 de pagini tipărite din documente sub formă de manuscris şi sub
formă de scrisori; 2,000 pagini de
scrisori scrise de mână şi materiale de
jurnal scrise în formă comprimată în
momentul când au fost copiate; alte
15,000 de pagini dactilografiate.
Compilaţiile făcute după moartea sa
ridică totalul cărţilor de întrebuinţare
curentă la mai mult de 130.
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Simplitate

Emanuela Gâșman,
din partea Asociației soțiilor de pastori

Într-o lume în care totul este din ce
în ce mai complicat, simt deseori
dorința să găsesc lucruri simple, să
îmi redobândesc acea inocență de a
percepe lumea dincolo de aparențe.
Tânjesc după acele bucurii oneste pe
care le găsesc cu greu într-o lume a
speranțelor amânate. Aleg să mă
bucur din plin de culorile unui apus
de soare, de o cană aburită cu ceai, de
o îmbrățișare, o frunză, de un cuvânt
spus la timpul potrivit. Alerg să
strâng mănunchi de firmituri și
constat cu stupoare că ele se transformă iute in binecuvântări mari.
În toamna lui 2006 am petrecut o
lună în jungla Guyanei. Acolo mi-a
fost dat să realizez că pot trăi cu mai
puțin, dar cu mai multă libertate si
lejeritate. Pe măsură ce m-am despovărat, am realizat că lucrurile care
mi-au rămas au încetat să-mi mai fie
indispensabile. Până la urmă, avem
nevoie de foarte puțin ca să trăim și
devenim mai împliniți cu cât deținem mai puține lucruri. I-am admirat pe băștinașii care posedau o umilă
colibă fără geamuri, câteva hamace
pentru dormit, o ață pe care își atârnau hainele și un foc modest la care
găteau. I-am invidiat pentru ce aveau.
Puținul acela le aducea mereu zâmbete pe fețe, cântece pe buze și acel
sentiment de împlinire deplină. Nu
mă puteam opri să-i urmăresc cum
petreceau timp tolăniți, cu bărbia

proptită între
palme și cu
un fir de iarbă
între dinții ce contrastau așa frumos
cu pielea lor ciocolatie. Aveau timp
pentru copiii lor, stăteau fără grabă
de vorbă cu vecinii și nu se stresau la
gândul că nu știau ce vor mânca
mâine. Am descoperit că simplitatea
este o valoare pozitivă, care îmbogățește. Grație ei, putem trăi eliberați
de prejudecăți și constrângeri care ne
fac să ne risipim energia și ne stresează pe deasupra.
Să ne întoarcem la noi. Să trăiești
simplu într-o epocă marcată de excese
și opulență nu e deloc… simplu. Vă
provoc să faceți curățenie între lucruri, gânduri și amintiri, citiți cartea
pe care o tot amânați, petreceți câteva ore cu copiii fără telefon, sunați-vă
părinții, plimbați-vă in loc să vă uitați
la un film!
Lăsați bucuriile unei vieți mai naturale să vă învețe arta de a trăi pe
deplin, rămânând în același timp în
armonie cu secolul în care ne găsim.
Dați o șansă simplității! Veți pierde
obiecte și veți câștiga momente.
Merită!

„Simplitate.
Iată calitatea pe
care aș dori s-o am
înainte de toate.”
– Lev Tolstoi
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Fericirea
de a fi aproape
Daniel Bota, director ADRA Banat

„Cât pentru mine,
fericirea mea este
să mă apropii de
Dumnezeu..., ca să
povestesc lucrările
Tale”
(Ps. 73:28)

Cum ne apropiem de Dumnezeu? Prin închinarea de acasă, dar și prin cea din Sabat de la biserică. Aceasta e forma pasivă a apropierii. Dar unde
este Isus în celelalte șase zile? Printre nevoiași,
bolnavi, întemnițați, etc. Nu putem fi în toate
locurile, dar suntem chemați să fim măcar într-un loc unde ne putem apropia activ de Isus.
Și ADRA Banat L-a zărit pe Isus între oameni și
nevoile lor în activitățile din ultima perioadă. La
aceste lucrări ați fost și dumneavoastră, cei care
ați donat, sponsorizat și ați muncit ca voluntari.
ADRA suntem toți!
1. Centrul educațional Creativ din Ineu - muncim și în vacanță și în timpul școlii
2. Tot la Creativ, Asociația Adelina a oferit hrană
caldă pentru sărmanii din Ineu
3. Seminarii educaționale ADRA Banat susținute
la Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Arad și în
curând la Sibiu
4. Pachete cu alimente la diferite familii nevoiașe
5. 10 copii susținuți de ADRA Banat în proiectul
„Vreau la școală!”
6. Cu sprijinul ADRA Banat, Ioan Vincze (Ineu)
se poate muta la casa lui.
7. Visul Claudiei și a celor 6 copii de a avea o casă
devine o realitate cu sprijinul ADRA Banat și
jertfa fraților meșteri și muncitori din Șicula și
împrejurimi.
8. ADRA Banat oferă ajutor și Bisericii
Adventiste Oradea A.
La apropierea noului an, vreau să mulțumesc
celor care ați simțit cu ADRA Banat. Prin dăruirea voastră am adus un mai bine multora și anul
acesta; să fiți veșnic răsplătiți! Anul viitor se
întrevăd noi proiecte, unul chiar foarte provocator, de aceea avem nevoie să ne fiți aproape pentru
că vrem din nou să povestim despre vise, bucurii,
împliniri, realizări, fapte reale. Pentru că vrem
din nou să fim aproape de oameni și implicit
aproape de El.

Sfințirea bisericii
din Sintea Mare
Abel Iștoc, pastor

Sâmbătă, 3 octombrie 2015, într-o atmosferă de
sărbătoare autentică, peste 300 de credincioși au
fost martorii evenimentului sfințirii Bisericii din
Sintea Mare.
Au fost prezenți: Erdos Valentin, primarul localității, Flueraș Lucian, viceprimar, profesor Pavel
Carmen, directoarea școlii, Agentul Șef Principal
Popa Aurel, de la poliția locală, preotul Ciuban
Dănuț, protopopul greco-catolic de ChișineuCriș, preotul Pavel Ioan, parohul Bisericii
Ortodoxe. Din partea conducerii Bisericii
Adventiste, a fost prezent pastorul Eduard
Călugăru, trezorierul Uniunii de Conferințe,
membri comitetului local al Conferinței Banat, și
alți pastori. Programul divers a atins corzile
sufletești ale celor prezenți prin piesele interpretate de fanfară și corul biseiricii locale, prin momentele poetice și prestația grupului muzical
prezent.
Filele de istorie adventistă din Sintea Mare, prezentate in imagini și cuvinte de către pastorul
bisericii locale, au purtat auditoriul pe firul istoriei până între anii 1904-1905, când au apărut
primii adventiști în Sintea Mare.
În 1913 erau 16 membri, pentru
ca în 1945 numărul lor să crească la 25.

În anul 1973, membrii de atunci au reușit să
achiziționeze un imobil pe care l-au transformat
in Casă de Rugăciune.
Construcția actualului locaș de închinare a început în anul 2009, pe un teren concesionat de
către Primăria locală, și a fost realizat prin efortul
conjugat și spiritul de sacrificiu al celor 47 de
credincioși pe o perioadă de aproximativ șase ani.

Astăzi, credincioșii adventiști și nu numai, se pot
închina și mărturisi credința lor, într-o biserică
modernă, complet utilată și cu un ambient plăcut
și atrăgător, ridicată spre slava Bunului
Dumnezeu.
Programul s-a încheiat cu masă festivă la
Căminul Cultural din localitate.
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Pastorul Marius Munteanu a fost
ales Director al Departamentului
Educație în cadrul
Diviziunii Inter-Europa
Info Adventist

Alegerea pastorului Marius
Munteanu în această poziție,
precum și în cea de director al
Departamentului Capelanie,
s-a decis în urma întrunirii
Comitetului Executiv al
Diviziunii Inter-Europa
desfășurat la București în perioada 29 octombrie
- 1 noiembrie. Aceste alegeri completează lista
persoanelor alese in cadrul Sesiunii Conferinței
Generale din luna iulie a acestui an.
Pastorul Marius Munteanu a slujit ca președinte
al Conferinței Moldova între 2005-2009. Din
2009 a fost ales președinte al Institutului
Teologic Adventist iar din 2014 a fost președinte
al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
România.

Pastorul Ioan Câmpian-Tătar este
noul director al Departamentului
Administrarea Creștină a Vieții
în cadrul Diviziunii Inter-Europa
Info Adventist

Din 2014, pastorul Ioan
Câmpian-Tătar a fost
Director al Departamentelor
Publicații și Grupuri Etnice
ale Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea din România!
Ioan Câmpian - Tătar a slujit ca Trezorier al
Conferinței Moldova între anii 1992 – 1995,
apoi ca Trezorier al Uniunii Române între 1995
– 2009, iar între 2009 și 2014 Secretar al
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
România.
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Aproape 19 milioane
de adventiști la nivel mondial
Lauren Davis

În 30 iunie 2015, numărul membrilor se apropia
de 18,8 milioane, de la aproape 18,5 milioane în
31 decembrie, a spus Trim. În aceste șase luni,
numărul comunităților locale, atât biserici cât și
grupe, a crescut, de asemenea, până la 149.850
de la 148.023.
Retenția membrilor rămâne, însă, o preocupare
serioasă.
Din 1965 până la finalul anului 2014 numărul
membrilor botezați a ajuns la peste 33 de milioane. Dintre aceștia, peste 13 milioane, adică 4
din 10 membri, au părăsit biserica.
În cadrul a două studii globale, foștii membri au
raportat câțiva factori care i-au determinat să
plece. Unii s-au înstrăinat, pur și simplu, în
timp ce alții au observat lipsa de compasiune, au
experimentat un eșec moral personal sau au
simțit că nu se integrau.
Multe persoane au trecut printr-o experiență
stresantă – precum mutarea într-un alt stat,
căsătoria, divorțul, sau un deces în familie – în
anul dinainte de a înceta să frecventeze biserica.
40% dintre cei chestionați au spus că după ce au
plecat nu i-a contactat nimeni din partea
bisericii.
Rezultatele arată că e posibil ca bisericile locale
să nu fi fost destul de prietenoase, iubitoare sau
nu și-au susținut credincioșii.
Elementul cel mai des menționat ca determinându-i pe foștii membri să părăsească biserica a fost
perceperea unei anumite ipocrizii, a spus el.
Majoritatea celor chestionați, 63%, au spus că
erau tineri adulți atunci când au încetat să mai
frecventeze biserica.
Cu toate acestea, foarte puțini foști membri sunt
ostili față de biserică. 58% au spus că, în anumite circumstanțe, ar fi din nou deschiși față de
adventism.

NOIEMBRIE

Raportul anual
al departamentului
Libertate Religioasă
Bettina Krause / IRLA / AARC

Departamentul Relaţii Oficiale şi Libertate
Religioasă al Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea a publicat Raportul anual cu privire la
libertatea religioasă în lume. Acesta este al nouălea astfel de raport realizat de Biserică începând
cu anul 1999 şi, potrivit directorului PARL
Ganoune Diop, prezintă tendinţe internaţionale
care sunt departe de a fi încurajatoare.
„În ciuda unei mobilizări globale fără precedent
de promovare a libertăţii religioase”, scrie Diop
în introducerea raportului, „starea libertăţii
religioase în lume rămâne sumbră”.
El observă că informaţile colectate recent de
Biserica Adventistă - ca şi de alte agenţii de
apărare a drepturilor omului – prezintă imaginea
unei libertăţi religioase din ce în ce mai restrictive şi mai puţin stabile. Şi mai serioasă este ameninţarea reprezentată în multe regiuni de aşa-numiţii „actori non-statali” precum organizaţiile
teroriste şi grupurile paramilitare.
În dreptul României, Raportul subliniază faptul
că legislația din România garantează libertatea
religioasă în țară, iar instituțiile cultelor religioase operează liber însă amintește și de numeroase
discriminări.
„Biserica Adventistă continuă să întâmpine
probleme cu universitățile care refuză să schimbe
data examenelor pentru studenții adventiști
atunci când acestea sunt programate sâmbăta,
deși s-au înregistrat progrese în această direcţie.
În plus, elevii nu pot participa la olimpiadele
școlare, majoritatea fiind programate sâmbăta”,
se precizează în raport.
În raport, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
menționează și probleme în obținerea aprobărilor de a folosi săli publice pentru activități religioase, în special din cauza presiunii exercitate de
preoții ortodocși, mai ales în zone rurale sau în
localități mici.

Un alt subiect atins de report îl reprezintă ignorarea continuă (în ceea ce privește articolele
neutre / pozitive) a unor minorități religioase în
cadrul programelor media sau chiar opoziția
unor preoți în ceea ce privește aparițiile media
ale acestor minorități chiar și în cadrul televiziunilor locale.
Pe de altă parte, raportul menționează scăderea
numărului articolelor de presă defăimătoare la
adresa adventiștilor.
Raportul mondial din acest an prezintă dificultăţile cu care se confruntă studenţii şi angajaţii
adventişti în respectarea Sabatului în aproape
fiecare regiune şi în ţări diverse precum
Bangladesh, Belarus, Nicaragua, Sri Lanka,
România, Rusia, Uganda sau Zimbabwe.
Credincioșii, atât adventiști cât și din alte denominațiuni, trăiesc în condiții deosebit de apăsătoare în multe țări din Asia Centrală și în țări cu
o puternică prezență a fundamentalismului
religios – fie ele hindus, budist sau islamic.
În anii trecuți, Raportul mondial a fost citat în
rapoarte internaționale, inclusiv în cele realizate
de Consiliul pentru Drepturile Omului a
Națiunilor Unite și de Departamentul de Stat al
Statelor Unite. Raportul din acest an conține
informații referitoare la 223 de țări și teritorii,
fiind disponibil online.

11

REVISTA PRESEI

NOIEMBRIE

12

1 din 3 copii cu
părinţii plecaţi are
probleme de sănătate
mintală

Câţi copii din
România au cel puţin
un părinte plecat la
muncă în străinătate

jurnalul.ro, 23 octombrie

Mediafax, 15 octombrie

O analiză realizată de sociologii de la Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca arată
care sunt consecinţele plecării
părinţilor la muncă în străinătate în dezvoltarea emoțională a adolescenților.

Peste 81.500 de copii sunt
afectaţi de plecarea părinţilor
la muncă în străinătate, peste
un sfert dintre ei au rămas
fără niciun părinte şi peste
4.000 de minori au ajuns în
sistemul de protecţie specială,
rezultă din datele centralizate
de ANPDCA.

Deşi la majoritatea acestor
copii nu se constată fenomene
patologice, totuşi mai mult de
o treime dintre ei au probleme comportamentale şi de
sănătate mintală, potrivit
cercetării în care au fost
incluşi 3.500 de liceeni din
clasele terminale.

Dintre acestea, în 15.675 de
familii ambii părinţi sunt
plecaţi din ţară, iar numărul
total de copii rămaşi acasă
care provin din aceste familii
a ajuns la 21.319.
În evidenţele direcţiilor
generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului mai figurează 8.234 de familii cu
părinte unic susţinător plecat
la muncă în străinătate, cu un
total de 10.242 de copii
afectaţi.

NOIEMBRIE

Aproape 70% dintre
familiile din mediul
rural nu au venituri
suficiente pentru
traiul de zi cu zi

Românii, cei mai
expuși din UE la
riscul de sărăcie și
excludere socială

STUDIU: Un copil
petrece aproape 23
de ore pe săptămână
în faţa calculatorului
sau televizorului

Realitatea.net, 23 octombrie

Agerpres, 16 octombrie

Mediafax, 23 octombrie

Aproximativ 40,2% din
populația României era
expusă în 2014 riscului de
sărăcie și excludere socială,
situație care a plasat-o pe
primul loc în Uniunea
Europeană, în condițiile în
care, la nivelul UE, 122 de
milioane de persoane, sau
24,4% din populație, se aflau
în această situație, potrivit
datelor publicate, vineri, de
Eurostat.

„În România, un copil petrece circa 22,7 ore pe săptămână în faţa unui ecran (calculator sau televizor), în vreme ce
în Olanda şi Belgia timpul
petrecut este de circa 15 ore.

„66,1% din familiile din
mediul rural nu au venituri
suficiente pentru traiul de zi
cu zi. Unul din opt copii din
satele românești merge uneori
sau întotdeauna la culcare
flămând, în creștere cu 2%
(în 2013) față de 2012.
Procentul celor care se duc
întotdeauna la culcare flămânzi s-a dublat la 4% față
de 2013”, se arată în document, citând raportul
‚Bunăstarea copiilor din
mediul rural’ (2012 și 2014)
realizat de World Vision.
Potrivit acestuia, unul din
cinci copii între 0 și 5 ani nu
a fost la medic în ultimul an
și aproape jumătate dintre
aceștia a avut boli respiratorii,
acestea fiind principalele
afecțiuni care cauzează moartea copiilor sub 5 ani. 2,3%
dintre familiile din mediul
rural declară că în ultimul an
cel puțin un copil din gospodărie a abandonat școala.
Același raport arată că 1 din
5 copii muncește înainte sau
după școală și 1 din 8 absentează pentru a munci în
gospodărie. UNICEF arată
că în România 8 minori din
100 trăiesc la nivelul de
„sărăcie severă”, cu mai puțin
de 15 lei pe zi.

Cu toate acestea, România se
situează printre statele membre UE care, între 2008 și
2014, au realizat cele mai
mari progrese în privința
reducerii riscului de sărăcie și
excludere socială, în condițiile în care acest risc a scăzut cu
patru puncte procentuale, o
reducere mai mare la nivelul
Uniunii, de 5,8 puncte procentuale, fiind înregistrată
doar în Polonia.

Ţara noastră este surclasată
doar de Bulgaria, cu 25 de
ore.
Timpul petrecut în faţa
calculatorului este monitorizat egal la nivelul grupurilor
socio-economice ţintă: 50 la
sută dintre părinţi controlează timpul petrecut de copiii
lor în faţa ecranului”, arată
rezultatele studiului, realizat
în cadrul proiectului EPHE,
implementat în România de
Fundaţia Prais.
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De ce participă adventiștii la ședințele ONU
și reuniuni ecumenice?
Ganoune Diop / Director Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Credincioșii adventiști mă asaltează
cu întrebări atunci când află că am
reprezentat Biserica Adventistă la
Națiunile Unite și la întâlnirile organizațiilor ecumenice creștine.
Răspunsul meu este simplu: este
legitimă unirea oamenilor bine intenționați pentru a salva și proteja vieți și
pentru a recunoaște importanța și
sfințenia vieții. Este chiar urgent ca
toți oamenii să se unească pentru a
face această lume un loc mai bun
pentru toate ființele umane, contribuind la îmbunătățirea sănătății, a
educației și în activități umanitare în
demnitate, libertate, dreptate, pace și
fraternitate.
Toate activitățile și
inițiativele Bisericii
Adventiste de Ziua
a Șaptea caută să
promoveze viața –
și viața în belșug.
În îndeplinirea
misiunii bisericii,
adventiștii
interacționează și
cu alte organizații
creștine.

În organizațiile creștine globale,
Biserica Adventistă își menține statutul de observator în cadrul întâlnirilor, însă este deschisă colaborării cu
alte biserici în domenii care nu îi
compromit identitatea, misiunea și
mesajul.
Regula intuiției este să nu fie membră
a vreunui organism ecumenic care ar
eradica sau șterge mesaje adventiste
distincte referitoare la suveranitatea
lui Dumnezeu, Creatorul, sau referitoare la Sabat și revenirea lui Isus.
În principiu, decizia adventiștilor de a
nu fi implicați în alianțe doctrinare
cu alte biserici, este legată de abordarea holistică și integrată a doctrinelor
biblice și a respectării doctrinelor pe
care adventiștii consideră că ar fi fost
marginalizate, modificate sau uitate
de-a lungul istoriei bisericii.
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Acestea fiind spuse, unitatea nu este
rea. Adventiștii prețuiesc unitatea, tot
așa cum o prețuiește și Dumnezeu.
Unitatea își are temeiul în existența
lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu
Fiul și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt.
Adventiștii promovează unitatea
pentru îndeplinirea misiunii, pentru
a-l face cunoscut pe Hristos oamenilor de orice limbă, trib sau popor.
Creștinii se pot uni pentru a face
lumea un loc mai bun prin promovarea sănătății, a educației, a inițiativelor umanitare și pentru promovarea și
protejarea drepturilor omului.
Însă creștinii trebuie să aibă mereu în
minte faptul că nu vor răspunde
principalei lor chemări dacă nu se
unesc pentru a susține și modela
valorile spirituale întemeiate pe
Evanghelia cea veșnică.
Virtuțile teologice ale credinței,
speranței și dragostei sunt esențiale în
misiunea creștină și un dar oferit
lumii. Aceste virtuți se pot dezvolta
cel mai bine atunci când libertatea
religioasă este o realitate.
Pentru adventiști, libertatea religioasă
este antidotul sincretismului ecumenic și un apel pentru a îmbrățișa
adevărul cu libertatea inalienabilă de
conștiință, libertatea religioasă sau de
credință, libertatea de a-și exprima
public convingerile, libertatea de a-i
invita pe alții să le împărtășească
convingerile și de a li se alătură comunității de credință.

Pașaport pentru cer (VII)
Mihai Maur, Președinte Conferința Banat

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”(Gal 5,22-23) .”
Pe-a șasea filă a pașaportului pentru cer găsim
scris Binefacere! E a șasea fațetă a roadei
Duhului Sfânt, a șasea minune înfăptuită în
omul cel nou. Cei mai mulți oameni sunt liniștiți în fața acestei provocări, în fond și la urma
urmei cine nu reușește fapte de binefacere? O
pâinică, un bănuț, un mic gest de simpatie toți
reușim. Dar oare asta înseamnă facerea de bine
ca roadă a Duhului? Lumina din Cuvânt s-ar
putea să ne surprindă, dar oare nu e vremea
”luminării” noastre? Această fațetă a roadei
Duhului presupune un fond și apoi o formă
determinată de două coordonate, pe verticală
mai întâi și apoi pe orizontală. Termenul grecesc
agathosune înseamnă o acțiune plină de râvnă
pentru adevăr și dreptate precum și o ură față
de tot ce e rău. Acesta e fondul.
Pasajele scripturistice unde acest concept apare
scot în evidență binele pe care Dumnezeu îl face
omului. Conceptul e colorat în generozitate
(Neemia 9,25), acte pline de bunătate (2 Tes
2,16-17; Efes 5,9) dar și acte de mustrare și
corectare a răului (Ps. 119,71; Pl. Ier. 3,25-28).
Ca răspuns, în relație cu Dumnezeu, facerea
binelui înseamnă păzirea poruncilor Lui. Iată
coordonata pe verticală: ”să păziţi poruncile
Domnului Dumnezeului vostru. Să faci ce este
plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit…” (Deut. 6,16-18).
Ca un ecou peste timp auzim mesajul transmis
prin proorocul Mica: ”Ți s-a arătat, omule, ce
este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât
să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli
smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6,8) Același
fond de râvnă pentru adevăr și dreptate, de ură
față de rău și păcat, de iubire și milă pentru
oameni, și de multă, multă generozitate, va

construi și-n plan orizontal acte pline de iubire
dar și mustrări pline de bunătate și corectări
sensibile și atente ale păcatului.
Într-o lume rea, răul se dezvoltă natural pe când
binele trebuie mai întâi descoperit, înțeles. De
aceea ne luminează Cuvântul „Învățați-vă să
faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel
asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe
văduvă!” (Isaia 1,17) Apoi, binele trebuie îngrijit,
cultivat, susținut pentru a deveni o parte a
omului cel nou, a omului duhovnicesc. A ști să
faci un bine și totuși a rămâne indiferent nu e
nimic mai puțin decât …Păcat! ”Deci, cine ştie
să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!”(Iacov 4,17) Putem uita multe în viața asta dar ”..
sã nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui
Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” (Evrei
13,16) Putem adeseori să cădem frânți de oboseală pentru multe pe lumea asta dar ”să nu
obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.”
(Gal.6,9). Să nu căutăm la fața omului ci ”…cât
avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales
fraţilor în credinţă.” (Gal.6,10)
Și pentru că El, Mântuitorul , rămâne modelul
suprem, ascultați-L grăindu-ne: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă bleastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să
fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El
face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei
buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei
nedrepţi.
În biserica ta, un vizitator, poate descoperi
minunea numită Binefacere? Pe pașaportul tău
pentru cer, ce scrie pe-a șasea filă? Dacă descoperi că-i o filă goală, sau marcată de nepăsare,
indolență, neglijență sau chiar răutate, grăbește-te de șterge tot, cât încă nu-i tîrziu, și lasă
Duhul Sfânt să scrie Binefacere! Și nu uita
cuvântul care spune că Domnul în ziua judecății ”va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în
bine, caută slava, cinstea şi nemurirea…”
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Întâlnire AMiCUS pe conferință
Vasile Burleanu, capelan AMiCUS Timișoara

În perioada 23-25 octombrie a avut loc la Nadăș întâlnirea celor trei
filiale AMiCUS din Conferința Banat: Timișoara, Arad și Oradea. A
fost o ocazie potrivită pentru a discuta proiectele comune, valorile care
ne unesc și pentru a face planuri misionare eficiente și adaptate mediului universitar.
A fost prezent și pastorul Adelin Bortiș, care a vorbit despre misiunea
pe care tinerii o pot face pentru cei de vârsta lor. S-a simțit prezența
lui Dumnezeu în devoționalele prezentate, în proiectele expuse, în predica din sabat și în discuțiile purtate uneori până la miezul noptii.
Au fost zile de îmbogățire spirituală, motivațională, s-au legat prietenii și s-au pus ținte înalte de atins prin puterea lui Dumnezeu.
Mulțumim directorului de tineret al conferinței, pastorul Narcis
Ardelean, pentru că ne-a fost aproape în aceste zile, fratelui Ionel
Indricău pentru tot ceea ce a însemnat cazare și masă, precum și capelanilor din cele trei filiale.
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