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De ce?

MARTIE

Marcel Țărmure, pastor

„Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii
sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului
sunt fără putere,căci ţara a fost spurcată de
locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile
şi rupeau legământul cel veşnic!” Is. 24:4-5

că aceasta le-ar afecta stima de sine. Iar noi am spus
OK.

Mult prea des ne întrebăm, poate revoltându-ne,
de ce Dumnezeu permite atâtea intenţii să devină
fapte criminale, planuri strâmbe dar reuşite să aducă
o avalanşă parcă neoprită de suferinţă, degradare,
moarte? O întrebare firească dealtminteri.

Apoi, unii dintre aleşii noştri de vârf au spus că nu
contează ceea ce fac în viața lor privată, atâta timp
cât îşi fac treaba la slujbă. De acord, a spus fiecare
dintre noi.

Fiica binecunoscutului evanghelist Billy Graham,
Anne, a fost întrebată într-o emisiune tv de un
reporter contrariat: „Cum a putut Bunul Dumnezeu
să lase să se întâmple aşa ceva şi să privească atât de
nepăsător această catastrofă de pe pământul
Americii?, (referindu-se la atacul din 11 septembrie
2001)”. Răspunsul ei a evidenţiat devieri majore
în timp de la fundamentul creştin al istoriei
americane, însă sunt convins că ele în mare parte
oferă răspuns şi la problemele noastre europene şi
chiar româneşti.
Să citim deci răspunsul ei: “Și eu mi-am pus deseori
această întrebare şi am găsit următoarele răspunsuri:
Cred – nu cred, sunt profund convinsă – că
Dumnezeu a fost şi rămâne adânc întristat de
aceasta, la fel ca şi noi, numai că noi, de ani de zile,
Îi spunem şi chiar Îi poruncim să iasă din şcolile
noastre, din guvernul şi din viețile noastre, că ne
descurcăm şi singuri, fără ajutorul Lui… Si, fiind
un adevărat gentleman, cred că pur şi simplu S-a
dat calm la o parte… Cum de mai îndrăznim noi
oare să-I cerem binecuvântarea, mila şi protecția,
dacă Îi cerem să ne lase în pace?
Cred că totul a început când Madeleine Murray
O’Hare a afirmat că nu dorea nici un fel de rugăciuni
în şcolile noastre, iar noi am spus OK.
Apoi, cineva a spus că mai bine nu am citi Biblia
în şcoli, iar noi am spus OK.
Apoi, dr. Benjamin Spock a spus că nu ar trebui să
ne plesnim copiii atunci când se poartă urât, pentru

Apoi, altcineva a spus că profesorii nu ar trebui să-i
disciplineze pe copii atunci când greşesc. Iar noi
am spus OK.

Apoi, industria show-business-ului a spus: hai să
facem show-uri TV şi filme care să promoveze
îndepărtarea de Dumnezeu, violența şi sexul ilicit,
să inregistrăm melodii care să încurajeze violurile,
drogurile, crimele, sinuciderea şi temele satanice.
Iar noi am spus că nu este decât entertainmentamuzament, nu are efecte adverse şi, oricum, nu o
ia nimeni în serios, aşa că totul a mers înainte. Iar
acum ne întrebăm speriați de ce copiii nostri nu au
conştiință, de ce nu disting binele de rău, de ce nu
îi deranjează să ucidă pe străini, pe colegii de clasă
sau pe ei înşişi. Cred că totul se reduce la faptul că
ceea ce vei semăna, aceea vei şi culege.
E ciudat cum oamenii Il disprețuiesc pe Dumnezeu,
şi apoi se întreabă cu naivitate de ce totul merge
tot mai prost? Este ciudat cum de credem tot ceea
ce scriu ziarele, dar noi ne îndoim de ceea ce spune
Biblia. E ciudat cum de toți oamenii vor să meargă
în ceruri, deşi nu cred, nu gândesc, şi nu spun sau
nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie. Este ciudat
cum de unii pot spune: da, eu cred în Dumnezeu
şi de fapt îl urmează pe Satana. E ciudat cum de
tot ceea ce este vulgar, crud si obscen trece liber
prin cyber-space, dar orice discuție publică despre
Dumnezeu este împiedicată la şcoală şi la locul de
muncă? Este, în sfârşit, ciudat cum poate fi cineva
atât de înflăcărat de dragoste pentru Hristos, fiind
în acelasi timp un creştin invizibil in timpul
săptămânii.”
Dacă ceea ce aţi citit vi-a adus cumva un dram de
serenitate şi încredere înseamnă că mi-am atins
scopul. Dumnezeu cu noi!

APRILIE

Încheiere cursuri Școala Liderilor în
Conferința Banat
Pavel Memete, Secretar Asociația Pastorală

Duminică, 20 martie 2016, s-au încheiat cursurile
Școlii Liderilor din Conferința Banat.

Anunț - Excursia verii
Excursia verii organizată de
departamentul tineret al Conferinței
Banat va avea loc în perioada 24 august
– 2 septembrie și va avea ca țintă
Insula Lefkada din Grecia. Se vor vizita:
Lefkada – capitala insulei, Cascada
Dimossari, Porto Katsiki, etc.
Alte detalii puteți afla căutând și
înscriindu-vă în grupul de Facebook:
Excursia verii - Conferința Banat.
Înscrierile se fac la pastorul Cristian
Toma, tel. 0740116188.

Curs de orgă clasică la Timișoara
Prof. univ. dr. Felician Roșca

În perioada 4 - 10 septembrie 2016 la Biserica Adventistă Betania din Timișoara va avea loc un curs
de orgă clasică susținut de Prof. univ. dr. Felician
Roșca pentru tineri organiști începători, mediu
avansați și avansați.
Limita maximă de participanți activi este de câte
patru participanți pentru fiecare nivel (avansați,
mediu și începători) iar limita de vîrstă este de 1235 de ani. Cazarea este gratuită și este oferită de
Universitatea de Vest din Timișoara, masa și transportul fiind suportate de participanți.
Înscrierea la aceste cursuri se face pe baza recomandării celor care trimit cursantul și a fișei de înscriere la adresa de mail: felixorganist@gmail.com până
la data limită de 30 mai 2016.
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A fost o oportunitate pusă la dispoziția slujbașilor
și tuturor celor doritori din bisericile locale ale
conferinței noastre de a participa 11 ocazii, timp
de aproape doi ani, la diferite cursuri care să-i ajute,
mai mult, în slujirea din biserica locală.
Cursurile au atins diferite domenii precum: doctrina
biblică, drept bisericesc, misiune, liturgică,
leadership, spiritul profetic, tineret, finanțe.
Au predat pastori din district si cei din conducerea
conferinței. Au fost prezente la întâlnirile din cele
șapte centre (Oradea, Șepreuș, Arad, Timișoara,
Lugoj, Reșița, Hațeg) 201 persoane, din care au
absolvit 80 de persoane. Felicitări absolvenților!
Diplomele de participare și absolvire vor fi împărțite
de colegii pastori în bisericile de unde au venit cei
care au participant.

APRILIE

Reconsacrarea Bisericii
„Maranatha“ din Oradea
Derecichei Georgia Ruxandra

Sâmbătă, 26 martie, la Oradea a avut loc un
eveniment special – redeschiderea bisericii de
limbă română Oradea A după o perioadă de 7
luni în care biserica încercată prin foc a fost
reconstruită.
Într-o frumoasă zi de primăvară, oamenii s-au
adunat din nou in biserica lor si cu bucurie in inimi
au slăvit pe Dumnezeu prin cântare, prin Cuvânt
si rugăciune de consacrare. Sărbătoarea a fost
dublată de reînnoirea legământului cu Dumnezeu
la Sfânta Cina.
Daca întrebarea “De ce a fost încercată Casa
Domnului prin foc?” a persistat cu durere în mintea
oamenilor, producând deznădejde în inima multora,
atunci răspunsul s-a născut din încercare și așteptare.
Considerăm, ca membri ai acestei biserici, că
Dumnezeu a dorit curățirea vieților noastre pentru
a ne putea chema la slujirea Sa în aceste timpuri în
mod autentic.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea Sa și
pentru această șansă de a ne reconsacra în acest
locaș reînnoit!

„Zi de bine” la Oradea
Adrian Belean, pastor

19 martie a fost o zi specială pentru tinerii adventiști
din întreg județul Bihor. La chemarea marelui Păstor,
au ieșit din confortul Bisericii de acasă și au plecat în căutarea celui sărman, nenorocit și descurajat. L-au
găsit la adăpostul de noapte din Oradea, unde au oferit hrană celor flămânzi, la Spitalul Clinic Municipal,
secția de Oncologie, unde copiilor bolnavi de cancer le-au fost readuse zâmbetele pierdute prin cele peste
120 de pachete cu fructe, dulciuri, cărți de colorat și reviste pentru copii.
L-au găsit în parcuri, mall-uri și pe stradă și i-au adus din nou speranța prin fluturașii cu gânduri pline de
optimism și încurajare care au fost oferiți. L-au găsit la Centrul social pentru copii instituționalizați unde
au „cercetat” nevoile acestora, iar cu ocazia sărbătorilor de Paște, se vor întoarce să le ofere îmbrăcăminte,
încălțăminte și solidaritate.
Tinerii noștri au oferit și un mic concert de muzică sacră orădenilor aflați în binecunoscuta Biserică cu Lună.
La sfârșit au plecat acasă mai binecuvântați pentru că „cel ce udă pe alții va fi udat și el” (Prov. 11:25).
Dumnezeu să fie lăudat pentru tot!
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Hirotonire de pastor la Beiuș
Pavel Memete, Secretar

La Beiuș, în Sabatul din 2 aprilie 2016, a avut loc
un eveniment special, unic în istoria bisericii
locale, hirotonirea ca pastor în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a unui nou slujitor al Evangheliei, Ionică Herlea.
Credincioșii districtului, prieteni și apropiați au
umplut lăcașul de închinare fiind martori la
punerea deoparte pentru slujire a aceluia care a
fost între ei în ultimii cinci ani și care s-a angajat
în fața lui Dumnezeu și în fața celor prezenți să
slujească Biserica Sa atâta vreme cât va avea de
trăit.
În această ocazie evenimentele esențiale din viața
lui Ionică Herlea au fost marcate, într-un mod
plăcut, de cel care l-a coordonat, pastorul Liviu
Roman. Președintele Uniunii Române, pastorul
Ștefan Tomoiagă, a prezentat cuvântul Scripturii,
subliniind importanța, seriozitatea și responsabilitatea pastorului chemat de Dumnezeu de a
duce pacea Domnului Hristos pretutindeni în
umblarea sa.
Secretarul Uniunii Române, pastorul Aurel
Neațu, a rostit rugăciunea de binecuvântare.
Președintele Conferinței Banat, pastorul Mihai
Maur, a adresat cuvântul de trimitere, secretarul
Conferinței Banat, pastorul Pavel Memete, a spus
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cuvântul de bun venit în randul pastorilor
întăriți prin binecuvântare, președinta Asociației
”Păstorița”, Aneta Maur, a adresat, Elenei, soția
lui Ionică Herlea, un cuvânt de bun venit. Corul
Bisericii locale a dat culoare, prin cântecele
intonate, acestei deosebite ocazii de consacrare.
După ceremonia de binecuvântare, pastorul
Ionică Herlea s-a adresat adunării exprimându-și
dorința de a-și investi talanții încredințați lui de
Dumnezeu spre binecuvântarea multor suflete. A
mulțumit lui Dumnezeu și Bisericii pentru
chemare.
Aceasta înălțătoare ocazie s-a încheiat printr-o
masă de părtășie, prilej de relaționare și bucurie
în Domnul.

APRILIE

În dorința de a-i integra pe copii

în programul de închinare, numeroase
biserici locale au introdus în cadrul
serviciului divin de la ora 11, din
Sabat, așa numita ”predică pentru
copii” sau ”povestirea pentru copii”.
Din perspectiva departamentelor
care promovează slujirea copiilorși a
tinerilor nu putem să ne referim la
acest demers decât prin a-l cataloga
drept apreciabil!
Din cele văzute pe ici pe colo și din
cele auzite de pe la colegii pastori și
slujbași, simțim obligația de a semnala
faptul că se fac unele greșeli!
Dacă este greșit să îi neglijăm pe copii,
la fel de greșit este ca, ascunzându-ne
în spatele lor, să creăm alt soi de
neajunsuri bisericii locale!
Sugerăm să țineți cont de următoarele
repere:
—  Povestirea copiilor trebuie să fie
scurtă (maxim 5 minute). Atunci
când nu mai rămâne timp pentru
predică fiindcă timpul a fost consumat cu o povestire de 20 minute,
greșim!

—  Povestirea copiilor nu este singurul aspect al închinării care poate și
trebuie să îi aibă în vedere pe copii!
Toate celelalte elemente liturgice, și
cântecul și rugăciunea chiar și predica, trebuie să țină cont (și) de prezența copiilor!
—  Rânduiți persoane echilibrate și
bine pregătite care să își asume pregătirea și prezentarea povestirii pentru
copii! Este de dorit ca aceste persoane
să-i iubească pe cei mici și să aibă
abilitatea de a exprima eficient acest
lucru, dar capacitatea de exprimare
trebuie să fie acceptabilă pentru toți
cei prezenți la închinare!

—  Povestirea copiilor trebuie să fie
interesantă și clară în lecția pe care o
expune! Este inacceptabil să îi plictisim și pe cei mari și pe cei mici cu
povestiri anoste, nepregătite și prost
prezentate!

—  Cel puțin cu câteva zile înainte,
prezentați pastorului sau prezbiterului
povestirea pe care o pregătiți pentru
Sabatul care vine! Responsabilitatea
finală pentru tot ceea ce se întâmplă
în cadrul serviciului de închinare le
aparține acestora și trebuie să și-o
asume!

—  Povestirea trebuie să fie adaptată
nivelului copiilor cărora le este prezentată, dar în același timp să fie
agreabilă adulților prezenți!
Unele teme din povestiri pot fi bune
pentru copii mai mari, pentru adulți,
dar nu pentru copiii mici! Atenție
mare la tema aleasă!

—  Când vă vizitează persoane mai
bine pregătite sau măcar mai interesante pentru cei din biserică, dați-le
lor posibilitatea de a prezenta povestirea pentru copii! Pe ici, pe colo, unii
care și-au asumat povestirea copiilor
nu ar preda microfonul nici picurați
cu ceară, aspect deloc lăudabil!

Povestirea
pentru
copii din
cadrul
serviciului
de
închinare
Narcis Ardelean,
director Tineret și
Slujirea Copiilor

Cu un minim
de bunăvoință,
povestirea
pentru copii,
poate fi un
timp plăcut
și agreat
de întreaga
biserică locală!
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„Zi de bine” la Arad
Orodan Florin, pastor de tineret, district misionar Arad I

speciale din zona Subcetate, unde au oferit câte un
pachețel și au adus o rază de bucurie și speranță
acestora.
La trei corturi amplasate în zone diferite ale orașului
s-au oferit măsurători medicale gratuite și cărți de
sănătate.

Sabatul misiunii pentru tineret din 19 martie, în
cadrul proiectului „Zi de bine”, a adunat laolaltă
în jur de 80 de tineri din districtul misionar Arad
I pentru a desfășura mai multe acțiuni pentru
semenii din municipiul Arad.

Alte echipe au activat la patru standuri unde s-a
urmărit sensibilizarea trecătorilor pentru
spiritualitate și adevăratele valori prin intermediul
chipului din Daniel 2, a Cortului Întâlnirii, a poștei
mobile pentru suflet și a scării valorilor. În fiecare
locație din oraș s-au împărțit pliante Sola Scriptura,
calendare de buzunar cu mesaje speciale și alte
materiale.

După un timp de devoțiune petrecut la Biserica
Agape din Aradul Nou și după organizarea pe
echipe, tinerii au mers pe teren în întâmpinarea
nevoilor semenilor lor.

După cele câteva ore petrecute pe teren și după
servirea mesei de prânz, a urmat o întâlnire de
părtășie în care tineri din fiecare echipă au relatat
experiențele avute și impresiile cu care au rămas.

Două dintre echipe au vizitat Casa de bătrâni de
pe Calea Bodrogului și Casa de copii cu nevoi

Mulțumiri celor care s-au implicat prin participare,
organizare și susținere.

8

APRILIE

„Zi de bine” în Timișoara
Andreea Ursu, AMiCUS Timișoara

Într-o zi care părea călduroasă, dar în realitate a fost
destul de răcoroasă și cu un vânt tăios, zgribuliți,
tinerii din județul Timiș în frunte cu studenții de
la AMiCUS Timișoara s-au întâlnit la biserica
Betania să strângă un pachet de curaj și binecuvântări
din partea fraților pentru a porni în misiune.
Biserica a fost plină de tineri, și nu numai, care au
așteptat cu nerăbdare această zi care în fiecare an
le-a oferit o satisfacție deosebită.

trecătorii au avut ocazia să cunoască oameni cu
influență din istorie sau chiar contemporani care,
prin munca lor de calitate, au ajutat la dezvoltarea
omenirii, dar, în acelas timp, au păstrat înalte valori
morale.

În această zi de bine centrul Timișoarei a fost plin
de diferite stații și activități menite să înfrumusețeze
ziua trecătorilor. Astfel, Poștă Zi de Bine a fost un
proiect care a avut ca scop răspândirea unei vorbe
bune celor dragi sau autorităților locale printr-o
felicitare făcută de noi.

În Piața Operei un băiat necăjit și-a tot pierdut
portofelul din 10 în 10 minute... iar cei care l-au
înapoiat au primit un Permis de Politețe ca amintire
a nobleții care vine prin ajutorarea semenilor.
Copilașii internați la Spitalul de Copii și cei de la
Leagănul de copii au avut parte de activități
interactive, povestioare, cântecele, dragoste și
zâmbete în această zi specială.

Doritorii puteau scrie pe felicitarea primită un mesaj
pentru o persoană dragă, pe care noi am trimis-o
ulterior destinatarului. Pe Bulevardul Valorilor

În concluzie, împreună ne-am simțit mai aproape
de Dumnezeu prin faptul că am petrecut un Sabat
așa cum și Isus obișnuia, ajutându-i pe alții!
9

APRILIE

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

Conform cu ceea ce ne-a fost transmis
prin Spiritul Profeţiei, zecimea este
folosită corect atunci când sunt
susţinute următoarele categorii de
lucrători:

În articolul
trecut am
prezentat
câteva aspecte
în legătură
cu sfinţenia
zecimii, cu
scopul pentru
care ea a fost
rânduită şi în
ce mod trebuie
adusă lui
Dumnezeu.

—  pastorii Evangheliei în misiunea
lor (Mărturii, vol. 9, p. 206),
—  profesorii care predau Biblia în
şcolile adventiste (Mărturii, vol. 6, p.
134),
—  soţiile de pastori care lucrează în
câmpul Evangheliei cu normă întreagă împreună cu soţii lor
(Evanghelizare, p. 492),
—  misionarii medicali, pastorii
pensionari şi familiile lor,
—  directorii departamentelor de
publicaţii
—  câmpurile misionare aflate în
nevoie.
Sunt menţionate şi trei cazuri excepţionale de folosire a zecimii: munca
misionară a centrelor sanitare, construirea caselor de rugăciune şi plătirea
unui colector de zecimi.
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Prin inspiraţie, Ellen White a fost
foarte explicită şi în ceea ce priveşte
folosirea incorectă a zecimii.

Iată câteva exemple de folosire
incorectă a zecimii:
—  În caz de strâmtorare financiară
sau cazuri neprevăzute, cu gândul că
ea va fi returnată cândva în viitor
(Mărturii, vol. 9, p. 246, 247).
—  Pentru întreţinerea locaşului de
închinare.
—  Actele de caritate (bolnavi şi
săraci), facerea unui dar sau a unei
contribuţii.
—  Pentru întreţinerea şcolilor.
—  Susţinerea vânzătorilor de cărţi şi
a colportorilor (Mărturii, vol. 9, p.
248).
—  Pentru construirea caselor de
închinare.
—  Reţinerea ei pe motivul că nu
există încredere cu privire la administrarea lucrurilor la centrul lucrării
(Mărturii, vol. 9, p. 249).
Sistemul zecimii este simplu, uşor de
înţeles, şi a fost instituit pentru
prosperitatea lucrării bisericii şi pentru
dezvoltarea caracterului acelora care o
oferă.

Despre voluntariat
sau cum să dai valoare timpului tău!
Nicoleta Nistor,
din partea Asociației soțiilor de pastor

Începând cu 1 octombrie 2015 m-am înscris într-un program de
voluntariat, în cadrul Organizației „Salvați copiii”, Reșița. În cadrul
proiectului sunt cuprinși copii vulnerabili social și copii „singuri
acasă”, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Copiii
beneficiază de toate materialele necesare dezvoltării lor în plan
educațional, o masa caldă la prânz, consiliere școlară și sprijin pentru
familiile lor.
Activitatea pe care o desfășor în acest centru educațional este de tip
școlar, împreună cu alte cadre didactice, oferindu-le copiilor suport
în efectuarea temelor, suport emoțional, desfășurarea de activități
extrașcolare cu aceștia și implicarea în campanii inițiate de aceasta
organizație, pentru strângere de fonduri. Este un timp consumat
în mod util, valoros, constructiv!
Voluntariatul aduce cu el și o serie de alte beneficii, pe lângă
împlinirea sufletească: obținerea unei adeverințe de experiență în
domeniu, experiență care este utilă mai ales pentru tinerii care
urmează să se încadreze la un loc de muncă, cunoașterea unor oameni
competenți de la care poți învăța lucruri noi, ocazia de ați face
prieteni și posibilitatea angajării în domeniul în care ai activat ca
voluntar!

Dă valoare
timpului tău!
Fii util, fără
să mai întrebi:
„Doamne,
când Te-am
văzut noi (...)
și nu ți-am
slujit?”
Dumnezeu
îți va da o
satisfacție
deosebită
atunci când te
pui la dispoziția
celor din jur!
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REVISTA PRESEI
Arhiepiscopul de
Canterbury: Temerile
privind migrația nu
înseamnă rasism

Tereza de Calcutta
va fi canonizată la 4
septembrie

România, pe locul al
71-lea în clasamentul
țărilor cu cei mai fericiți
oameni, condus de
Danemarca

11 martie, Agerpres

15 martie, Agerpres

16 martie, Agerpres

Într-un interviu acordat revistei
The House, publicație a
parlamentului britanic, Welby
a spus că există o ‚’teamă reală’’
referitoare la impactul afluxului
de migranți asupra locurilor de
muncă, locuințelor și sistemului
de sănătate din Marea Britanie.
Totuși, el a cerut Londrei să-și
asume partea sa de
responsabilitate în ceea ce
privește refugiații și migranții.

Canonizarea Maicii Teresa din
Calcutta, fondatoarea ordinului
„Misionarele Carității”, va
deveni efectivă la 4 septembrie,
a decretat marți papa Francisc.

România ocupă locul al 71-lea
în clasamentul țărilor cu cei mai
fericiți oameni dintr-un total de
156 de state listate. Danemarca
a revenit în fruntea acestui
clasament, potrivit unui studiu
internațional publicat miercuri
la New York.

„Teama este un sentiment
normal în timpul unor astfel de
crize colosale. Aceasta este una
dintre cele mai mari deplasări
de oameni din istoria umanității.
Pur și simplu enormă. Iar a fi
îngrijorat de acest lucru este
extrem de justificat’’, a adăugat
arhiepiscopul de Canterbury.
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Tereza de Calcutta va fi prin
urmare canonizată cu o zi
înainte de comemorarea ei, la
19 ani de la moarte, în acest oraș
indian și în plină desfășurare a
Anului Extraordinar al
Milostivirii.

România se află pe listă după
țări ca Moldova (55), Rusia
(56), Polonia (57), Slovenia
(63), dar înaintea unor state
precum Estonia (72), Croația
(74), Turcia (78), China (83),
Ungaria (91) sau Portugalia
(94).

MARTIE 2016
Sănătatea și bunăstarea
tinerilor de vârstă
școlară, afectate de
inegalități sociale și de
gen (raport OMS)

Terorismul nuclear,
o amenințare ce nu
mai poate fi ignorată,
avertizează AIEA

Îmbătrânirea populației
se accelerează la nivel
mondial (studiu)

15 martie, Agerpres

25 martie, Agerpres

29 martie, Agerpres

În pofida progreselor
considerabile în ceea ce privește
sănătatea adolescenților, cum ar
fi reducerea binevenită a
proporției adolescenților care se
apucă de fumat, mulți dintre
aceștia se confruntă cu inegalități
uriașe. Este cazul fetelor și
copiilor din familiile cu venituri
mai mici, unde datele indică în
mod constant o sănătate
mentală și fizică mai precare și
mai puțină activitate fizică decât
în cazul băieților și copiilor din
familiile mai bogate.

Pe lângă riscul unui atac direct
asupra vreuneia dintre cele
aproximativ 1.000 de instalații
nucleare existente în prezent în
lume, amenințarea principală
este reprezentată de furtul
materialelor radioactive,
subliniază Yukiya Amano.
În ultimele două decenii, AIEA
a inventariat aproape 2.800 de
cazuri de trafic, de deținere
ilegală sau de ‚pierdere’ a unor
asemenea substanțe, un astfel
de incident înregistrându-se
anul trecut în Irak. Și ‚este foarte
posibil ca acesta să fie doar
vârful aisbergului’, notează
directorul acestei organizații.

Îmbătrânirea populației la nivel
mondial se accelerează într-un
ritm fără precedent, persoanele
în vârstă de peste 65 de ani
urmând să reprezinte 17% din
locuitorii Planetei în anul 2050,
față de 8,5% în prezent, potrivit
unui studiu al Biroului de
recensământ al Statelor Unite
publicat luni, transmite AFP.
Îmbătrânirea afectează mai
multe aspecte ale societății:
îngrijirile medicale, pensiile,
sectorul muncii, transporturile,
locuințele și în consecință
trebuie ținut cont de situațiile
diferite care există în fiecare țară.
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Reprezentanții cultelor evanghelice din România si
rectorii institutelor teologice s-au întâlnit cu Președintele
Klaus Johannis
Marți,
15.03.2016,
reprezentanții
cultelor
evanghelice
din România
si rectorii
institutelor
teologice s-au
întâlnit cu
Președintele
Klaus Johannis
La întâlnire au
mai participat
reprezentanți
ai Cultului
Creștin
Baptist, ai
Cultului
Creștin
Penticostal
și ai Bisericii
Creștine după
Evanghelie,
precum și
reprezentanți
ai institutelor
teologice ale
fiecărui cult.

Pe agenda comună a întâlnirii s-au aflat
probleme precum statutul învățământului confesional, cazul familiei Bodnariu, (in)vizibilitatea cultelor evanghelice pe posturile naționale de radio și TV,
integrarea romilor dar și implicarea și
colaborarea cu toate cultele pentru sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire.
„Cred că interesul manifestat de Administrația Prezidențială în direcția unui
dialog constant și nepreferențial cu toate
cultele religioase prezente în România
va aduce doar beneficii. Apreciez, în acest
sens, viziunea constructivă în ceea ce
privește diversitatea religioasă, recunoscută ca factor de dezvoltare socială și încurajată ca atare, precum și dorința de
a include și cultele minoritare ca instituții cheie în afirmarea națională a României și a principiilor ei democratice.”
a declarat pastorul Ștefan Tomoiagă, Președintele Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea din România.
Conf. Univ. Dr. Roxana Paraschiv, noul
rector al Institutului Teologic Adventist
a subliniat că „în numele Institutului
Teologic Adventist ne-am exprimat aprecierea pentru dialogul inițiat de Administrația Prezidențială și am adus în discuție anumite dificultăți cu care ne
confruntăm ca instituție de învățământ
superior confesională. De asemenea, am
susținut necesitatea de a fi consultați și

luați în considerare atunci când se adoptă
decizii care vizează activitatea instituțiilor de învățământ superior din
România”.
În timp ce și-a exprimat aprecierea
pentru proiecte precum „România
educată” pastorul Tomoiagă, a relansat
discuția cu privire la două subiecte importante: olimpiadele și aplicarea Legii
Cimitirelor.
„În ceea ce privește olimpiadele, am
transmis regretul nostru pentru faptul
că numeroși elevi adventiști și evrei se
califică la olimpiadele județene, demonstrând o bună pregătire, însă sunt nevoiți
să abandoneze concursul din cauza programării acestuia, aproape fără excepție,
sâmbăta.
„Singurul criteriu de departajare în
cadrul olimpiadele naționale trebuie să
fie verificarea cunoștințelor însă în momentul de față, opțiunea religioasă
devine un criteriu eliminator și, prin
urmare, discriminator.”
De asemenea, în cazul Legii Cimitirelor au fost amintite numeroasele situații tensionate în care credincioși ai bisericilor minoritare au avut de suferit
umilințe și dificultăți din cauza neaplicării acestei legi în cele mai multe localități din țară.

Purtarea în casa lui Dumnezeu
Mihai Maur, Președinte Conferința Banat

Pentru câteva luni vom aborda un subiect extrem
de important și delicat, purtarea în casa Domnului.
Pentru aceasta am socotit că avem nevoie de sprijinul
mărturiilor inspirate, așa cum le găsim în volumul
5 al Mărturiilor pentru comunitate, capitolul
Purtarea în casa Domnului, pag 491-500.
Pentru că nu toți membrii Bisericii au în casele lor
acest volum de mărturii și chiar cei ce au poate nu
au lecturat recent aceste sfaturi, vom reda în
întregime în câteva episoade gîndurile servei
Domnului pe această chestiune:
“Pentru sufletul umil și credincios, Casa lui
Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului.
Cântecul de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de
reprezentanții Domnului Hristos sunt instrumentele
rânduite de Dumnezeu ca să pregătească un popor
pentru biserica de sus, pentru a avea o închinare
aleasă, în care nu poate intra nimic ce întinează.
De la sfințenia ce a fost atribuită sanctuarului
pământesc, creștinii pot învăța cum ar trebui să
privească locul în care Domnul Se întâlnește cu
poporul Său. A avut loc o mare schimbare, și nu
spre mai bine, ci spre mai rău, în obiceiurile și
deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea
religioasă. Lucrurile prețioase, sfinte, care ne leagă
de Dumnezeu își pierd foarte repede controlul
asupra minții și inimii noastre și sunt coborâte la
nivelul lucrurilor obișnuite. Respectul pe care
oamenii l-au avut din vechime pentru sanctuarul
în care se întâlneau cu Dumnezeu în cadrul serviciilor
sfinte a dispărut în mare măsură.
Cu toate acestea, Dumnezeu în persoană a poruncit
tot ce avea legătură cu serviciul Său, înălțându-l cu
mult mai presus de orice este de natură trecătoare.
Casa este sanctuar pentru familie, iar cămăruța sau
dumbrava sunt locurile cele mai retrase pentru
închinare sau rugăciune personală; dar Casa de
rugăciune este sanctuarul pentru comunitate.
Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul și
modul de închinare sau serviciul divin. Nimic din
ceea ce este sacru, nimic din ceea ce aparține adorării

lui Dumnezeu n-ar trebui să fie tratat cu neglijență
sau indiferență.
Ca să poată face cea mai bună lucrare pentru a aduce
laudă lui Dumnezeu, când se strâng laolaltă, oamenii
trebuie să facă deosebire între ce este sfânt și ce este
obișnuit, de rând. Cei care au idei largi, gânduri și
aspirații nobile, sunt aceia care se asociază, se adună
laolaltă, în ceea ce privește toate gândurile cu privire
la lucrurile divine. Fericiți sunt aceia care au un
sanctuar, fie el mare sau modest, în oraș sau printre
crestele aspre ale munților, în coliba umilă sau în
pustie.
Dacă este tot ceea ce pot să aibă mai bun pentru
Domnul, El va sfinți locul cu prezența Sa și el va fi
sfânt pentru Domnul oștirilor.
Când intră în locul de întâlnire, închinătorii trebuie
să facă lucrul acesta ținând seama că este sfânt, să
meargă liniștiți la locurile lor. Dacă în încăpere este
o sobă, nu este potrivit să se îngrămădească în jurul
ei, într-o atitudine indolentă, neglijentă.
Vorbirea obișnuită, șoapta și râsul n-ar trebui să fie
îngăduite în Casa de rugăciune, fie înainte, fie după
serviciul divin. O evlavie fierbinte, activă, ar trebui
să-i caracterizeze pe cei ce vin să se închine.
Dacă unii trebuie să mai aștepte câteva minute
înainte ca adunarea să înceapă, aceștia să păstreze
un adevărat spirit de devoțiune, printr-o meditație
tăcută, având inima înălțată la Dumnezeu în
rugăciune, pentru ca serviciul divin să poată fi în
mod special benefic pentru inimile lor și să ducă la
convingerea și convertirea altor suflete. Ei nu trebuie
să uite că soli cerești sunt prezenți în acea casă. Cu
toții pierdem mult din dulcea comuniune cu
Dumnezeu prin neastâmpărul nostru, prin faptul
că nu încurajăm momente de rugăciune și meditație.
Este nevoie ca starea spirituală să fie adesea revizuită,
iar mintea și inima atrase către Soarele Neprihănirii.
Dacă, atunci când intră în Casa de rugăciune,
oamenii au cu adevărat respect pentru Domnul și
sunt conștienți că se află în prezența lui Dumnezeu,
atunci în tăcere va fi o plăcută elocvență.”

Zi de bine – Moldova Nouă
Pastor de tineret CS, Natanael Jigău

Orașul Moldova Nouă a fost împânzit de peste 50 de persoane
care s-au implicat în proiectul bisericii mondiale pe 19 martie
2016. Am avut trei standuri multifuncționale amplasate în locuri
circulate din oraș și 14 echipe de câte două-trei persoane care
au lucrat în oraș din ușă în ușă. Au fost împărțite peste 1000 de
cărți cu diferite titluri, s-au făcut diferite teste pentru evaluarea
sănătății, oamenii s-au înscris la cursurile Sola Scriptura și am
avut posibilitatea să discutăm cu locuitorii orașului.
Am fost onorați de prezența pastorului Mihai Maur, președintele
conferinței, care ne-a ajutat să înțelegem importanța lucrării și
perspectivele ei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea
frumoasă și tuturor celor care s-au implicat în această acțiune
de semănat.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea și lucrătorii.
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