Anul XV, nr. 12 / 2015
DECEMBRIE

Revistă de informare a
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea,
Conferinţa Banat

3

Mesajul
Președintelui

8

Învestire Compa
Festival Explo

10

Olimpiada
de Religie

DECEMBRIE

Evenimente
în Conferința Banat
31.12 - 3.01
4-7.01
16 - 23.01
31.01

Revelion pentru companioni – Nadăș
Tabără de pregătire pentru Olimpiada de religie - Săvârșin
Săptămâna de rugăciune AMiCUS
Școala Liderilor (Covăsânț, Șepreuș, Cuvin, Oradea A, Hațeg, Reșița, Lugoj, Timișoara
Speranța)

Vizite pastorale
Mihai Maur
Pavel Memete

Ionel Soponariu
Liviu Roman
Narcis Ardelean

Să ne rugăm

NOIEMBRIE

Arad I Betel, Timișoara IV Dynamis, Timișoara I Maranatha, Arad II Micalaca, Susani,
Nadalbesti, Timișoara II Betania, Curtici, Cuvin.
Tg. Mureș (Convenția ASI Romania), Sânnicolaul Mare, Timișoara II ”Betania”, Timișoara
(”Ridică-te și umblă”), Buziaș, Sinersig, Lugoj (Școala Liderilor), Beliu (15 ani Casa
Orhideea), Iecea Mare, Timișoara (20 ani RVS Timișoara), Caransebeș, Timișoara III
”Speranța
Timișoara Maranatha, Timișoara Betania, Bărăștii Hațegului, Hațeg, Arad Salem,
Timișoara Dynamis, Lugoj, Sinersig
Curtici, Timisoara III Crişan, Curtici, Sânandrei, Timişoara I ’’Maranatha’’, Oradea A,
Craiva, Archiş, Beliu, Beiuş, Oradea B, Apateu, Şimand, Socodor, Beiuş, Pietroasa
Margina, Făget II (Sabat compa), Timișoara I Maranatha (intâlnire slujbaşi Timiș), Şepreuş,
Sintea Mare (Sabat compa), Covăsânţ, Arad I Betel, Sibiu (festival national Amicus),
Chişineu Criş.
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Arad I: Arad I -„ Betel”, Frumuşeni,
Şiria, Zimandul Nou, Grupa: Pecica
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Euro-Africa

2-8.01

Arad II: Arad II-„Micălaca”,
Vladimirescu, Covăsânţ
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Penitenciare
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9-15.01

Arad III: Arad III- „Salem”

Consacrare pentru
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oraşele mari

North France Conference
(FBU)
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Macea: Macea, Sânmartin

Conferința Oltenia

Servir Publishing House (PU)
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Comitetul Executiv al Conferinței Banat

Mesajul Președintelui
”Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice,
ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o
purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind
venirea zilei lui Dumnezeu... Dar noi, după
făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De
aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste
lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără
prihană, fără vină, și în pace.” 2 Petr. 3 : 11-14
La 20 de secole distanță, și la o aruncătură de
piatră de advent, mesajul acesta devine unul de
viață sau de moarte pentru o rămășiță ce pare
adormită și greoaie în a-și înțelege divina chemare. Nu e un secret că încă ocolim în cerc muntele de probleme, în pustia lumii acesteia, dincoace de Iordan și cu o imagine destul de ștearsă a
Canaanului ceresc. Deși ar fi trebuit să fim
demult în țara promisă, suntem încă aici! Chiar
dacă semnele adventului se năpustesc în valuri
peste lume iar întunericul pierzării înfășoară
planeta, lumina noastră e mai de grabă sub
obroc, iar faptele noastre bune făcute cu atâta
sudoare impresionează atât de puțin. Și an după
an, creștem masa verbului „a face”, mai multe
proiecte, mai multă sudoare și totuși parcă mai
puțină pasiune, mai puțină bucurie și tot mai
puțină slavă pentru Tatăl.
La acest ceas de plănuire și armonizare de planuri și proiecte se înalță rugăciuni, se exprimă

speranțe. Dosarul de activități e plin, e generos
ca întotdeauna, dar tot consumul acesta de
energie va avea sens dacă noi, biserica vom fi tot
”săraci, nenorociți, orbi și goi”? Acesta e destinul nostru profetic, ca-n astfel de timpuri să ne
întreținem stropul de viață prin activități precum muribundul legat artificial la aparate? Nu,
de o mie de ori nu! Ce fel de oameni ar trebui să
fim, nu ce fel de proiecte ar trebui să facem,
aceasta ar trebui să fie temelia preocupărilor
noastre. Mai întâi caracterul și abia apoi faptele
acestuia!

Accent pe spiritualitate
Nevoia cea mare, resimțită la toate nivelurile, de
la membri la slujbași, de la misionari la pastori, e
adevărata consacrare. Și când ne gândim ce
timpuri trăim! Asemenea lui Daniel în anul
dintâi al lui Dariu, e momentul să ne întoarcem
cu fața spre Domnul și să-l căutăm cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și cenușă.
E răspunderea noastră, iubiții mei colegi pastori
și prezbiteri, să dăm acest ton de care biserica are
nevoie în acest moment.

continuare în pagina 15
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Comitetul Executiv al Conferinței Banat

Raport Secretar

Concluzii:

”Domnul Însuși va merge înaintea ta, El Însuși
va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; Nu
te teme și nu te înspăimânta”
(Deuteronom 31:8)
Promisiunea făcută atunci lui Israel este încă
valabilă și pentru biserica Domnului din
Conferința Banat, acum când privim înainte
spre necunoscutul unui nou an, cu așteptări din
partea Bisericii, dar și cu limitele și stângăciile
noastre!

Situația statistică a membrilor
La 1 octombrie 2015, Conferința Banat avea
6.810 membri, ceea ce reprezintă 10,3 % din
Uniunea Română.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din
Romania, cu cei 66.117 membri, reprezintă
37 % din Diviziunea Inter-Europeană.
La nivel mondial, la începutul anului 2015
numărul adventiștilor era de 18.479.257.

•

În conferința Banat avem, poate, cel mai
mare număr de pastori hirotoniți din istoria
conferinței. Proiectul anului misionar 20152016, ”Biserica din casa ta”, sperăm, ca în
ciuda secularismului care se instalează în
societatea noastră, să strângă un număr
considerabil de persoane.

•

În ultimi 25 de ani, mai mult de 1.600 de
persoane au părasit biserica prin excludere,
multe din ele sunt în viată.

•

Adăugând pe tinerii noștri care au părăsit
biserica și care n-au fost botezati, avem astfel
un număr foarte mare de persoane în dreptul cărora evanghelizarea nu începe de la
zero. Ce ar fi daca ne-am ruga pentru ele si
le-am invita la Biserica din casa noastră!?
Activitatea plantatorilor a început să dea
roade și credem că ea va fi în mod special
binecuvântată în continuare.

Făgăduința că ”Domnul Însuși va merge
înaintea” noastră, să însuflețească lucrarea pe
care El dorește ca fiecare pastor și misionar s-o
facă în anul 2016, să fie cea care să ne poarte în
fiecare zi a unui nou an de misiune, spre sufletele
care au nevoie de mântuire și mărturie.

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru cele 137 de
persoane intrate prin botez și mărturisire de
credință, în perioada 1 ian. - 30 sept. 2015
Intrări

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

BM

215

167

181

161

127

137

Situație intrări (BM - Botez și mărturisire de credință, * - până la 30.09)

Pastori

Pastori
plantatori

Pastori
asistenți

Pastori
asistenți
plantatori

Pastori
stagiari

Pastori
stagiari
plantatori

Misionari
plantatori

Personal
TESA

Total
angajați

38

2

1

2

1

1

3

5

53

Situația personalului angajat

Memete Pavel, secretar

DECEMBRIE

Comitetul Executiv al Conferinței Banat

Raport trezorier

Iuda 1:24-25 ,,Iar a Aceluia, care poate să vă
păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea
slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie
slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de
toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin. ”

La jumătate din conferințele Uniunii Române,
veniturile prin zecime sunt mai slabe decât în
anul trecut. La noi este aproape la fel, dar prin
actualizare avem o scădere la sfârșitul lunii
septembrie de 1,2%.

Încă un an se apropie de sfârșit, adunând în
ghemul lui clipele de succes, înfrângerile, poticnirile și biruințele, dar în toate putem vedea
mâna lui Dumnezeu, care, ca un tată iubitor, are
grijă de fiii Săi.

•

intrările prin zecimi și Darul Școlii de Sabat
sunt în scădere față de anul precedent, dar a
crescut darul de mulțumire

•

construcțiile, deși mai puține ca număr, nu
mai avansează în ritmul dorit și datorită
scăderii contribuției din partea Diviziunii în
fiecare an cu 10%

•

cheltuielile de personal au rămas aproape la
fel ca în anul 2014

Concluzii:

Asta este cea mai importantă concluzie la acest
moment al anului.
De aceea doar lui Dumnezeu I se cuvine toată
mulțumirea, lauda și slava acum și întotdeauna.

2014 RON

2015 RON

Creștere %

2014 EUR

2014 EUR

Media EUR /
2014

Media EUR
/2015

4.744.497

4.659.146

97,2

1.067.783

1.049.357

156.3

154,1

Comparație intrări zecimi în primele 10 luni ale lui 2015 raportat la 2014

Nu putem spune că anul 2015 a fost unul rău, sperăm însă ca până la final să fie recuperate rămânerile
în urmă și să putem încheia anul cu o creștere a veniturilor. Mulțumim Domnului pentru toate cele
care le primim de la El și implorăm prezența Sa în viața noastră și a bisericii în continuare.

Ionel Soponariu, trezorier
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Ziua Exploratorului la Mişca
Radu Roman instructor exploratori, Mișca

În Sabatul din 7 noiembrie, marcând Ziua
Exploratorului, 11 grupe de exploratori din zona
Arad II, s-au reunit în biserica din Mișca, pentru
un program comun, intitulat ”Există … sau nu
există?” Au fost prezenți peste 70 de exploratori
și instructori din Apateu, Archiș, Beliu,
Chișineu Criș, Mișca, Sebiș, Socodor, Șepreuș,
Șicula și Zerind.

Prin cântece, rugăciuni, poezii, scenete,
concursuri, programul a intenționat să aducă
laudă lui Dumnezeu și o plăcută părtășie celor
prezenți!

Chiar dacă a fost o zi de joi, familia invitată în
jurul celor 11 copii ai Casei Orhideea a fost
compusă din 100 de fraţi şi surori încântaţi de
drumul parcurs, sponsori discreţi, dar cu inimi
şi buzunare largi. Direcţia Generală a Protecţiei
Drepturilor Copilului a fost reprezentată de
către dir. Erika Stark, Primăria şi Poliţia Beliu
de către contabilul şef Radu Milian şi comisarul
şef Munteanu, Primăria şi Poliţia oraşului Ineu
de primarul Călin Abrudan și comisarul şef
Aurel Zaharia, Federaţia ONG-urilor
evanghelice de dir. Raul Stepan, Liceul Tehnic
din Beliu de dir. Sarkozi Mihai, iar delegaţia
Conferinţei Banat a fost condusă de pastorul
Mihai Maur.
Luările de cuvânt ale invitaților au conținut
trimiteri clare spre Dumnezeu şi iubirea creştină,
la care s-a adăugat o aducere aminte prin
imagini a evenimentelor fericite a celor 15 ani.

Pe drum de 15 ani...
Ţărmure Marcel, pastor

Pentru toţi cei care iubesc Casa Orhideea din
localitatea Beliu, 26 noiembrie 2015 a însemnat
popasul în care ne-am oprit pentru o zi şi
privind în urmă am revăzut drumul străbătut de
15 ani de acest cămin destinat copiilor uitaţi de
părinţi dar îmbrăţişaţi de Dumnezeu prin noi.

Asistența s-a delectat ascultând imnurile
interpretate de către de-acum tinerii Casei
Orhideea cât şi de către grupul Sublim.
Festivitatea s-a încheiat cu încrederea că așa cum
a făcut-o până acum, Domnul va fi alături de
noi şi pentru următorii 15, 20, sau 30 de ani.
Încheiem cu un cuvânt de apreciere pentru
administratorul acestui așezământ, Sorin Fitero
și soția Mirela, pentru organizare și implicarea
cu tot sufletul.

A fost o frumoasă reuniune a tuturor celor care
de-a lungul vremii s-au rugat, au vizitat şi au
dăruit acestei case.

Mulţumim tuturor pentru toate gândurile de
bine şi faptele de bunătate exprimate spre acest
cămin primitor...

DECEMBRIE

Rețetă
pentru familia ta
Aneta Maur,
din partea Asociației soțiilor de pastor

Zilele de sfârșit de an ne aduc împreună:
copii, părinți, bunici, verișori; și acesta este
un lucru bun. Gospodinele se străduiesc să
ofere cele mai bune bucate pe masă, pentru
ca toți să se simtă bine.
Aș dori să vă propun o rețetă care sigur va fi
pe placul tuturor. Sfatul meu este să o preparați în bucătăria voastră și-n anul care
vine.
Ia oala cea mai mare pe care o ai la dispoziție și umple-o cu bunătate, toarnă peste ea
amabilitate, adaugă cuvinte frumoase, pune
în ea veselie, pune în ea încurajare, asezonează cu multă dragoste și servește-o caldă,
să nu se răcească.
Gustă tu din ea și poftește-i la masă.
Dacă tu vei deveni ceea ce ‚’mănânci’’, ceilalți se vor molipsi de la tine: copiii tăi,
nepoții tăi, părinții tăi.
„Sunt mulți cei care ar trebui să trăiască mai
puțin pentru lumea din afară și mai mult
pentru propriul lor cerc familial. Ar trebui
să existe mai puțin din politețea și afecțiunea superficială afișate față de străini și
musafiri și mai mult din amabilitatea care
izvorăște dintr-o dragoste și simpatie pentru
cei dragi din propriul nostru cămin.”
(Căminul advent pag. 394)
Vă doresc un nou an binecuvântat de creștere spirituală și vă salut cu textul din
Romani 12:12:
„Bucurați-vă în nădejde; în suferinţă fiţi
răbdători; la rugăciune stăruiţi.’’
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Învestire de companioni la Făget

COMPA

Claudiu
Gâșman,
director
asistent
pentru
companioni

Sâmbătă, 7 noiembrie, a reprezentat pentru
companionii din județele Timiș, Caraș și
Hunedoara, un nou început. A fost momentul în
care peste cinci zeci de adolescenți s-au întâlnit în
biserica Făget-Betania pentru un sabat de cunoaștere, părtășie și închinare. Aproximativ patru zeci
dintre ei au fost învestiți companioni primind
însemnele specifice programului. Ne-am bucurat
de slujirea pastorilor Narcis Ardelean, Levis
Nistor și Robert Demeter. Ziua s-a încheiat cu
jocuri și voie bună la sala de sport a orașului.
Companionilor din această zonă le dorim un an
de lucru binecuvântat!

Deschidere an Compa Arad și Bihor
Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, rămâne o amintire
încărcată de semnificație pentru o bună parte a
tinerilor din Conferința Banat. A fost sabatul în
care peste o sută treizeci de adolescenți s-au
întâlnit în comunitatea Sintea Mare din județul
Arad pentru deschiderea anului de lucru la categoria companioni. Programul a fost înfrumusețat
prin cântece, poezii, fanfară, toate acestea fiind
prezentate de tinerii prezenți. Aproximativ patruzeci dintre ei au fost învestiți companioni primind însemnele specifice programului. Ne-am
bucurat și cu această ocazie de slujirea fratelui
Narcis Ardelean. Ziua s-a încheiat cu o serată în
care accentul a fost pus pe cunoaștere, părtășie și
bună dispoziție. Lăudat sa fie Domnul pentru că
biserica Sa are prezent și viitor!

De la Exod la Exod
Aceasta a fost tema festivalului exploratorilor din
Banat ce s-a desfășurat duminică, 8 noiembrie, la
Timișoara Betania. Egiptul antic și cel ,,modern”
au fost în atenția noastră prin temele care au scos
în evidență ,,provocările vieții din Egipt” dar și
speranța pentru ,,exodul spre Canaan.” Ne-am
bucurat de un program divers și dinamic pregătit
în cea mai mare parte de copiii prezenți.

Prin momentele devoționale prezentate de pastorii Daniel Chirileanu și Narcis Ardelean, copiii
au înțeles nevoia fiecăruia de a lua decizii bune
pentru viața personală. Imediat după masa de
prânz, copiii însoțiți de lideri și părinți au putut
vizita Expoziţia de egiptologie (temporară) găzduită în Bastionul Maria Thereza din Timişoara și
Memorialul Revoluţiei, un loc unde învățăm
despre evenimentele din decembrie 1989.
Mulțumim gazdelor din Betania și celor care au
contribuit la buna desfășurare a programului,
mulțumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment
frumos și sperăm ca lecțiile trecutului să ne ajute
în găsirea drumului care duce spre Canaanul
ceresc.

EXPLO

Coordonatorii de zonă au atras privirile tuturor
prin costumele de egipteni pe care copiii le-au
putut admira pe parcursul programului.

Natanael
Jigău,
director
asistent
exploratori,
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Bibliografie Olimpiada de Religie 2016
Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Biblia
1.

Evanghelia după
Matei

Evanghelia după
Matei

Evanghelia după
Matei

Evanghelia după
Matei

Evanghelia după
Matei

2.

Exod 1-6

Exod 1-20

Exod
1-20.24.31-34

Exod
1-20.24.31-34

Exod
1-20.24.31-34

1 Ioan

1 Ioan

1 Ioan

Filipeni

Filipeni

3.
4.
5.

Neemia

Spiritul Profetic
Solii către tineret
cap. 1 și 2

1.

Solii către tineret
cap. 1 și 2-3, 9

Solii către tineret
cap. 1 și 2-3, 9-11

Solii către tineret
cap. 1 și 2-3, 9-12

Texte de memorat: selecţie din Cartea Proverbelor
1.

Matei 6,9-13

Matei 6,9-13

Matei 6,9-13

Matei 6,9-13

Matei 6,9-13

2.

Ex. 20,12-17

Ex. 20,12-17

Ex. 20,12-17

Ex. 20,12-17

Ex. 20,12-17

Matei 5,1-12

Matei 5,1-12

3.
Etapa I (faza locală): februarie 2016
Etapa a II-a: 27 martie 2016 (faza pe conferință, Arad, Salem, ora 12)
Etapa a III-a: 5-8 mai 2016 (faza pe uniune)
Director Departament Educație, Lucian Mercea (tel. 0740116198)

Tabără de pregătire pentru Olimpiada de Religie 2016
Lucian Mercea, Departament Educație

În perioada 3-7 ianuarie 2016 Departamentul de Educație al Conferinței Banat
organizează la Săvârșin Tabăra de pregătire pentru olimpiada de religie.
Costul taberei va fi de 70 de lei, care include cazarea și cele nouă mese aferente celor trei
zile. Sosirea în tabără se va face în cursul după-amiezei de duminică, 3 ianuarie, de
preferat după ora 12:00, iar încheierea va fi joi dimineața la prima oră. Prima masă va fi
servită luni dimineața. Locurile sunt limitate și se vor ocupa în ordinea înscrierilor.
Înscrierile se fac la pastorul Lucian Mercea, fie pe Facebook, fie la telefon (0740116198).
Contravaloarea taberei va fi achitată la sosirea în tabără. Îi rugăm să se înscrie doar cei care
doresc să se pregătească și mai bine pentru Olimpiada de Religie.
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Adventiștii din întreaga lume,
solidari cu cetățenii francezi: Ne
rugăm pentru Paris, ne rugăm
pentru Franța!
Conducerea Bisericii
Adventiste de Ziua a
Șaptea și membrii săi
din întreaga lume
și-au declarat sprijinul
și au înălțat rugăciuni
pentru cetățenii
francezi din Paris și
din întreaga țară după evenimentele sângeroase
care au făcut zeci de victime.
Mario Brito, președintele Diviziunii InterEuropene a Bisericii Adventiste, al cărui teritoriu
include Franța, și-a exprimat „profunda
consternare” în urma tragicelor evenimente din
Paris: „Ne exprimăm solidaritatea cu tot poporul
francez”. Președintele a menționat în aceeași
declarație că acest atac, împreună cu cel
precedent din Liban, soldat cu moartea a cel
puțin 43 de persoane, reprezintă un posibil
indiciu că „terorismul este în creștere și devine
greu de controlat”, subliniază Adventist Review.

Convenția Națională ASI
Romania
Vineri și sâmbătă, 6-7 noiembrie, sub motto-ul
„Așteaptă-L! Mărturisește-L! Implică-te!” s-a
desfășurat la Centrul de Evenimente RAB din
Sângeorgiu de Mureș, Convenția Națională ASI
România.
Evenimentul a debutat
vineri dimineața cu o
sesiune de seminarii
pe teme de
spiritualitate,
economie, finanțe,
medicină și familie.
Invitatul special al evenimentului a fost pastorul
și solistul de renume, Wintley Phipps. Raportul
proiectelor din 2015 au emoționat și sensibilizat

pe cei prezenți față de multele nevoi existente în
jurul nostru și inimile au fost mișcate să susțină
cele 24 de proiecte prin dărnicia și promisiunile
făcute.
Convenția Națională ASI România s-a încheiat
cu un concert festiv susținut de oaspetele special
Wintley Phipps, Grupul Voces și trioul
Noblesse.

Palatul Parlamentului, gazda celei
de-a treia ediții a Conferinței
Internaționale de Libertate
Religioasă
„Legislația, etica și
religia: în contextul
libertății religioase”, s-au
aflat in centrul atenției
în cadrul celei de-a treia
ediții a Conferinței
internaționale de
libertate religioasă care a
avut loc joi, 19 noiembrie, la Palatul
Parlamentului.
Evenimentul, inițiat de Asociația „Conștiință și
Libertate” și organizat în colaborare cu Comisia
legislativă din cadrul Camerei Deputaților,
International Religious Liberty Association
(IRLA) și Association Internationale pour la
Defense de la Liberte Religieuse, a reunit oficiali
guvernamentali și ai administrației locale,
profesori universitari și lideri religioși.
Au luat cuvântul dr. Ganoune Diop, Secretarul
General al IRLA, deputatul Bogdan Ciucă,
Președintele Comisiei Legislative a Camerei
Deputaților, dr. Nelu Burcea, președintele
Asociației „Conștiință și Libertate”, Liviu
Olteanu, Secretar General al Association
Internationale pour la Défense de la Liberté
Religieuse și alți vorbitori.
Lucrările prezentate în cadrul conferinței au fost
publicate în cea de-a treia ediție a Jurnalului
Libertății de Conștiință.
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Starea de sănătate și
diminuarea veniturilor
- principalele surse de
îngrijorare pentru
români

Eurostat: Peste un
sfert din copiii din
UE, la risc de
sărăcie. În România
sunt peste jumătate

Agerpres, 9 noiembrie

Mediafax, 24 noiembrie

Majoritatea românilor consideră că țara se îndreaptă
într-o direcție greșită, cei mai
mulți fiind îngrijorați de
posibilitatea înrăutățirii stării
de sănătate și a diminuării
veniturilor, conform unui
sondaj realizat de INSCOP
Research.

Copiii riscă sărăcia cel mai
mult în România (51%),
Bulgaria (45,2%) şi Ungaria
(41,4%), în timp ce procentul
este mult mai mic în ţări
precum Danemarca (14,5%),
Finlanda (15,6%) şi Suedia
(16,7%).

De asemenea, jumătate dintre
români consideră că în
România se trăiește la fel ca
în urmă cu un an.

Problema malnutriţiei în
rândul copiilor este, de asemenea, în creştere în Europa.
Potrivit UNICEF, procentul
de copii care nu îşi pot permite să mănânce carne sau peşte
o dată la cel puţin două zile
s-a dublat în Estonia, Grecia
şi Italia (din 2008).

DECEMBRIE

Copiii atei sunt
mai altruiști decât
cei credincioși

Schimbările
climatice au efecte
directe și indirecte
asupra sănătății

Numărul persoanelor
ucise în atentate
la nivel mondial a
crescut cu 80%
în 2014

Agerpres, 7 noiembrie

Agerpres, 29 noiembrie

Agerpres, 17 noiembrie

Aceasta este concluzia unui
studiu realizat de cercetători
de la Universitatea din
Chicago, care au vrut să
măsoare în ce fel influențează
religia comportamentele
sociale. Fiecare copil a vizionat videoclipuri care prezentau alți copii îmbrâncindu-se
sau trântindu-se. Cercetătorii
le-au solicitat să noteze nivelul de „răutate” și pedepsele
meritate de cei vinovați, pe o
scară gradată. S-a constatat că
altruismul nu este o calitate
definitorie a copiilor proveniți
din familii practicante ale
unei religii. Aceștia au prezentat o înclinație pentru
aplicarea unor sancțiuni mai
severe decât copiii din familii
care nu aparțineau niciunei
religii. Copiii credincioși au
propus pedepse mai severe
decât cei atei.

Între 2030 și 2050, schimbările climatice ar putea antrena
anual aproape 250.000 de
decese în plus, dintre care
circa 38.000 cauzate de
expunerea la căldură a persoanelor în vârstă, 48.000
provocate de diaree, 60.000
ca urmare a paludismului și
95.000 din cauza subnutriției
copiilor, potrivit OMS.

Numărul persoanelor ucise în
atentate la nivel mondial a
crescut cu 80% în 2014, cel
mai ridicat nivel înregistrat
vreodată, potrivit unui studiu
publicat de Institutul pentru
Economie și Pace (IEP).
Potrivit Indicelui Global al
Terorismului, 32.658 de
persoane au fost ucise în
atentate teroriste în 2014

Costul efectelor negative
directe asupra sănătății se
situează între două și patru
miliarde de dolari pe an până
în 2030, conform aceleiași
organizații.

Gruparea islamistă armată
Boko Haram din Nigeria și
gruparea jihadistă Statul
Islamic (SI) sunt responsabile
pentru mai mult de jumătate
din aceste decese.
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Rolul Spiritului Profetic
în dezvoltarea
Adventismului - IV
Florin Orodan, director Departament Spiritul Profetic

Ca urmare a
perspectivei pe
care Dumnezeu
ne-a descoperit-o,
lucrarea medicală
s-a dezvoltat,
ajungându-se azi
la 173 de spitale în
întreaga lume.
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Un alt domeniu în care Ellen White a
fost instrumentul lui Dumnezeu
pentru dezvoltarea bisericii rămășiței
și a lucrării acesteia este cel al
Reformei Sănătății. Reforma sănătății
nu se rezumă la niște reguli stricte
cum ar fi: să nu mănânci carne, să nu
folosești tutun, cafea sau alcool, etc.
Prin ceea ce i s-a descoperit lui Ellen
White, se trasează niște principii de
urmat în toate aspectele vieții. Se știe
că la început adventiștii, printre
altele, foloseau tutun și mâncau carne
de porc. Ellen White însăși a fost la
început, după cum mărturisește, „o
mare consumatoare de carne (Dietă și
Hrană, pag. 433).
În anul 1848, lui Ellen White i se
descoperă că ceaiul (cel tare), tutunul
și alcoolul sunt dăunătoare sănătății,
însă cea mai importantă viziune în
domeniul sănătății a fost cea din 6
iunie 1863 de la Otsego (viziunea
aceasta este relatată în Solii Alese, vol
2, la apendix 1). În această viziune i
se dau multe sfaturi practice pentru
sănătate, sunt subliniate adevăratele
remedii (aerul, apa, soarele, mișcarea,
nutriția, cumpătarea, odihna și încrederea în Dumnezeu) și se combat

remediile vremii care constau în
substanțe otrăvitoare cum ar fi arsenic, nux vomica, opiu, mercur, etc.
Ea a spus: „Aerul curat, lumina
soarelui, cumpătarea, odihna, exerciţiul fizic, dieta corespunzătoare,
folosirea apei, încrederea în puterea
divină - acestea sunt adevăratele
remedii (Dietă și Hrană, pag. 267).
Ca urmare a descoperirilor și a sfaturilor date prin Ellen White, apare la
scurtă vreme, în 1866, prima instituție sanitară adventistă. Renumitul
Sanatoriu de la Battle Creek ia ființă
în 1876, iar doctorul John H.
Kellogg, devenit celebru, a condus cu
multă competență lucrarea medicală a
bisericii. În timp au apărut și alte
instituții medicale, nu doar în
America de Nord, ci și pe alte continente, odată cu creșterea și răspândirea soliei advente.
Filosofia sănătății promovate prin
Ellen White este construită pe câțiva
piloni: strânsa legătură dintre minte
și trup; corpul omului este un templu; stilul de viață sănătos este o
slujbă adusă slavei lui Dumnezeu;
pregătirea deplină – trup, suflet,
minte – pentru a doua venire.
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Comitetul Executiv al Conferinței Banat

Mesajul Președintelui
În toate timpurile, marile redeșteptări au început
nu cu mase ci cu indivizi, cu lideri înnăscuți
care au dat un ton puternic, au adresat o chemare clară, au stat ca modele de urmat. Și minunile
au avut loc. Haideți să studiem cu pasiune și
responsabilitate Cuvântul, haideți să respirăm
zilnic aerul curat și pur adus de rugăciunile
fierbinți, haideți să fim modele autentice de
consacrare. Predicile motivatoare în direcția
consacrării în studiu și rugăciune trebuie să
înlocuiască filozofia seacă sau prezentările fără
orizont, îndemnându-i pe ceilalți slujbași, pe
tineri, pe copii, pe adulți, pe cei în vârstă, pe toți
membri bisericii la înnoirea vieții în Isus
Hristos, la experimentarea nașterii din nou, la
primirea Duhului Sfânt. Haideți să nu ne mulțumim în a le predica doar Cuvântul, haideți
să-i vizităm pe membrii, să ne rugăm în casele
lor, să citim cu ei Cuvântul, să le explicăm acasă
ce înseamnă a construi un caracter care să vadă
Cerul.
Cât de mare nevoie avem de atmosfera sfântă a
bisericii primare, unde ruga se împletea cu
studiul în școala de sabat reformulată, iar închinarea era aleasă, în liturgica aceea îmbogățită!
Ce disperată nevoie avem de acel „ A fi” al ucenicilor trecuți prin ploaia timpurie, despre care
tot ce puteau spune fii lumii acesteia era, „ se
vede că au umblat cu Isus”!
Ca Biserică, haideți să nu ne mai mulțumim cu
”ani și zeci de ani de credință” ci cu noi și noi
trepte în dezvoltarea caracterului! Fără această
reușită, mai îndrăznim să ne întrebăm cât din
ceea ce vom face va fi apreciat de Cer?

continuare din pagina 3
”Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în
Mine, și Eu în Tine, ca și ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”
Ioan 17,21. Oare nu cumva oamenii nu cred
Evanghelia pe care le-o predicăm tocmai pentru
că noi nu dovedim unitatea de care vorbea Isus?
“…dacă în poporul lui Dumnezeu ar exista
unitatea pentru care s-a rugat Domnul Hristos,
ar aduce o mărturie puternică și ar răspândi o
lumină strălucitoare în mijlocul întunericului
moral al lumii.” MP 47.4
Sunt în total acord cu președintele uniunii
române care în mesajul adresat comitetului
executiv național cu prilejul votării bugetului
2016 spunea: ”Unitatea are un obiectiv precis.
“El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți,
pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,
pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.”
(Efeseni 4: 11-12 NTLR) Cuvântul “echipare”,
în greaca clasică însemna a pune la loc un os
rupt. Frații noștri vin la biserică “rupți”. În
suflet. Sunt vizibile urmele rănilor din familie,
sau târâie după ei visele frânte. Uneori și credința lor șchiopătează. Și au nevoie de biserică. Au
nevoie de noi toți. Iar după fiecare întâlnire a
noastră, după fiecare program desfășurat, trupul
lui Christos trebuie să fie, cu ei, mai puternic.”
O de-am căuta noi unitatea, și înveșmântați cu
bunătate și iubire, ce priveliște am fi pentru
lume, îngeri și demoni!

Accent pe Unitate

Ce frumos ar putea arăta Biserica din Banat
unită în Cuvânt, unită în rugăciune, unită în
consacrare și inevitabil unită în misiune! În
încheiere să ne rugăm împreună cu apostolul
Pavel:

O revoluție în domeniul spiritual individual și
colectiv, nu poate să nu fie urmată și de una în
domeniul unității pentru care s-a rugat
Mântuitorul:

”Dumnezeul păcii să ne sfințească El însuși pe
deplin; și duhul nostru, sufletul nostru și trupul
nostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Tes 5,23

Mihai Maur, președinte
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Nușa Gherzan

Primul post de radio creștin din Timișoara, Radio Vocea Speranței, a
aniversat sâmbătă, 28 noiembrie 2015, împlinirea a douăzeci de ani de
activitate. La evenimentul găzduit de sala Filarmonicii Banatul din
Timișoara au luat parte oficialități precum senatorul Ben-Oni Ardelean;
deputatul Petru Andea; directorul Centrului Media Adventist din
România, Tiberiu Nica; Președintele Conferinței Banat, Mihai Maur,
precum și alți invitați, alături de un număr important de radioascultători și iubitori ai postului de radio Vocea Speranței Timișoara.
Atmosfera de sărbătoare a fost îmbogățită de momentele muzicale susținute de soliștii Ioana Mia Iuga, Gina Onița, Lucian Onița; cvartetul de coarde Rejoice și formațiile corale Laudes Christi și Filarmonia,
și acompaniate la pian de maestrul Rareș Păltinean.
Fie ca vestea bună a salvării să fie auzită pe frecvența speranței până în
ziua când Mântuitorul se va întoarce pentru a ne lua acasă!

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
Conferința Banat
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