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“Om prea iubit și scump”
Abel Iștoc, pastor

În viață apar deseori momente de descurajare.
În lupta cu păcatul, cu eul personal, dar și cu
răutatea celor din jur, uneori obosim. Este
ocazia de aur pentru Satana de a ne învălui în
negura îndoielii cu privire la iubirea lui
Dumnezeu. Loviți, biruiți de ispite sau de firea
păcătoasă, ne întrebăm plini de neliniște: “Oare
mă mai iubește Dumnezeu? Mai pot ajunge
vreodată la ținta, la desăvârșirea dorită de
Dumnezeu? Desăvârșirea caracterului este o
țintă realistă, care se poate atinge, sau e o simplă
iluzie, o ”fata morgana“, spre care omul aleargă
întreaga sa viață, dar pe care nu o atinge
niciodată?”
Mulțumim lui Dumnezeu că există un răspuns
la toate aceste întrebări și incertitudini, unul
dintre ele fiind Cartea lui Daniel. Cartea aceasta, nu conține doar istorie și profeție, ci și caractere de oameni care au atins desăvârșirea în
condiții cu totul deosebite.
Se pune întrebarea: Găsim în viața lui Daniel
vreun lucru păcătos, vreun defect de caracter,
vreo slăbiciune? Chiar dacă aceste lucruri sunt
greu de găsit, Biblia afirmă că ”toți oamenii au
păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3:28). Nici Daniel nu făcea excepție,
după cum nu au făcut excepție nici Moise sau
Ilie, care au fost socotiți vrednici să fie luați la
cer. Un argument în plus este faptul că în rugăciunea sa Daniel își mărturisește păcatul său
împreună cu al poporului: “pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul
meu și păcatul poporului meu Israel…”
(Daniel 9:20)
Daniel era un om ca oricare dintre noi, dar care
prin supunerea față de voința lui Dumnezeu și
conlucrarea cu Duhul Sfânt, a atins culmi ale
caracterului pe care nu mulți oameni au reușit
să le atingă. Câți dintre oameni a mai primit
calificativul “om preaiubit și scump”
(Daniel 9: 23; 10: 11.19) și încă de trei ori?

Un om păcătos nu-și poate dori mai mult.
Ce poate fi mai încurajator decât să știi că tu,
om slab, cu căderi și păcate, în loc să fii abandonat, ești prețuit înaintea cerului, ești preaiubit
de Creator? Deci există în Cartea lui Daniel un
răspuns la momentele noastre de descurajare, de
singurătate, de înstrăinare și de cădere.
Când ne predăm viața cu totul în mâinile lui
Dumnezeu, când Îi dăm Lui inima noastră cu
tot răul din ea, cerul este gata să realizeze pentru
noi și în viața noastră lucruri mărețe.
Când a fost numit Daniel “om preaiubit și
scump”? Oare atunci când s-a hotărât să nu se
spurce cu alimentele necurate de la masa împăratului? Sau când a mustrat plin de curaj păcatele celor doi împărați puternici? A primit el
acest calificativ când se afla în groapa cu lei?
Sau când a ieșit curat în urma controalelor de
care a avut parte? Nicidecum!
Momentul în care cerul îi adresează aceste
cuvinte este cel al rugăciunii. De ce nu i se
spune “om preaiubit și scump” și in alte împrejurări? Pentru că oameni corecți, oameni care
studiază Biblia, curajoși, dezinteresați material,
respectuoși și buni mai există în lume. Puțini
însă au o viață de rugăciune ca a lui Daniel.
Virtuțile sunt zerouri fără valoare, dacă nu sunt
precedate de o cifră care să le dea valoare. Și ceea
ce dă valoare tuturor virtuților este o legătura
vie cu Hristos, Domnul.
“Om preaiubit și scump” este sigiliul lui
Dumnezeu pus pe fruntea acestui bărbat
care a oglindit într-un mod desăvârșit caracterul
Domnului Hristos. Lui i s-a oferit privilegiul să
vadă prin ochii profeției, istoria omenirii cuprinzând mai bine de 2500 ani. Fie ca acest
sigiliu să fie pus pe fruntea fiecăruia dintre noi,
cei care trăim pe pragul împlinirii ultimelor
profeții care vestesc venirea Împărăției slavei
Domnului nostru Isus Hristos!
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Mișcări de personal
în Conferința Banat

Lecțiile Școlii de Sabat copii
în format video

Pavel Memete, secretar

Otilia Ardelean, director asistent slujirea copiilor

Pastorul Ion Buciuman a preluat slujirea
bisericilor din Hațeg, Hunedoara, Bărăști și
Ciopeia, în urma plecării pastorului Dragoș
Mușat la departamentul relații publice și
libertate religioasă a Uniunii Române.
Secretarul Conferinței Banat, pastorul Pavel
Memete, preia departamentul relații publice și
libertate religioasă.
Pastorul Claudiu Gâșman a preluat slujirea
bisericilor Arad III ”Salem” și Macea, precum si
coordonarea Școlii adventiste de la Macea și a
Grădinițelor de la Salem și Macea.
Pastorul Florin Orodan a preluat slujirea
bisericilor: Măderat, Târnova și a grupelor din
Nadăș, Șilindia, Minișel.

Departamentul Tineret și Slujirea copiilor vă
pune la dispoziție materialele video ale lecțiilor
pentru Școala de Sabat copii, secțiunile
Grădiniță si Primară.

Pastorul Petru Hărdălău a preluat slujirea
bisericilor din Urviș, Hășmaș și Botfei.

Ele vor fi postate săptămânal pe Facebook pe
pagina „Slujirea copiilor Banat” și pe pagina de
internet a conferinței (www.adventistbanat.ro)
la secțiunea Rerurse.

Pastorul Ion Pop a preluat și șlujirea bisericii din
Beliu.

Școala de Misiune – Colportaj

Pastorul Emil Dulgheru a preluat și slujirea
bisericii din Șofronea.

Situația membrilor la
sfârșitul trimestrului
IV/2015
Pavel Memete, secretar

Conferința Banat avea la 31
decembrie 2015 – 6.743 de
membri. În trim. IV au intrat prin
botez 24 de membri, iar prin
transfer 40.
Au ieșit, prin transfer 97 de membri, au decedat
25 de membri și au fost excluși 9 membri. La
sfârșitul trimestrului aveam cu 67 de membri
mai puțin!
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Pavel Memete, director publicații

În perioada 3 – 7 aprilie 2016, la
Brașov ”Stupini” are loc Școala de
Misiune pentru Colportaj. Dacă
simți că El te chiamă și dorești să fii
ambasador pentru Hristos, vino în
această perioadă la Stupini.
Persoane calificate vor preda în
fiecare zi cursuri cu privire la
această nobilă misiune.
Veți învăța nu doar cum să faceți
misiune prin carte, ci veți putea să
beneficiați de statutul și toate drepturile unui
angajat, dacă veți decide să intrați în rândul
evangheliștilor cu literatură.
Participarea se face prin înscrierea la primul
colportor din Conferința Banat, Ardelean
Avram – tel. 0740-100012.

Școala părinților
Narcis Ardelean, director departament tineret și slujirea copiilor

Duminică, 24 ianuarie, la Timișoara ”Betania”,
a avut loc o întâlnire interesantă, la inițiativa
părinților copiilor de clasele I - IV.

cadrul programului pentru licurici, program
care, potrivit declarațiilor oficiale, este un
program pentru părinți și copii!

În timp ce ”licuricii” își derulau propria
întâlnire, într-un alt spațiu din incinta bisericii
un număr de 15 părinți dezbăteau cu invitatul
lor, pastorul Narcis Ardelean, tema pe care tot ei
au ales-o ”Cum să-mi conduc copilul la
Hristos?”.

Încurajăm pastorii să se pună lunar la dispoziția
unor asemenea programe pe care le-am dori
derulate în cât mai multe biserici!

Scriem aceste câteva rânduri spre a motiva și
încuraja alte asemenea întâlniri în locațiile unde
părinții vor să învețe împreună cum să le ofere
copiilor lor și altceva decât împlinirile legate de
viața aceasta!
Încurajăm părinții să se adune în aceste ”școli
ale părinților” care își au locul de minune în

Părinți mai preocupați de creșterea după
principii biblice a copiilor lor, pastori implicați
în sprijinirea demersului acestor părinți, iată
ingredientele de bază pentru proiectul pe care,
în cadrul programului de licurici, departamentul
de tineret îl propune bisericilor locale pentru
anul 2016!
Dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, vă stăm la
dispoziție cu plăcere!
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Rolul Spiritului Profetic
în dezvoltarea Adventismului - VI
Florin Orodan, director Departament Spiritul Profetic

Un alt domeniu important în care
Ellen White a avut un rol esenţial este
cel al educaţiei.
Dacă astăzi sunt în lume peste 2100
de școli şi universităţi adventiste,
aceasta se datorează în mare măsură
soliilor pe care Dumnezeu le-a transmis prin Spiritul Profeţiei. În 1872,
Ellen White primeşte prima viziune
cu privire la educaţie şi îi este descoperită filosofia corectă cu privire la ceea
ce înseamnă adevărata educaţie
(Mărturii, vol 3, p. 131-160 orig.).
La doi ani după primirea acestei
viziuni, în 1874, se înfiinţează colegiul
de la Battle Creek, fiind prima unitate
de învăţământ adventistă înfiinţată.
Colegiul era pe atunci destul de departe de idealul prezentat lui Ellen White.
Iată câteva dintre principiile care i s-au
descoperit: Dumnezeu trebuie să fie în
centru; Biblia să aibă un rol central şi
în toate materiile să fie văzut
Dumnezeu; în predare să se insiste
asupra lucrurilor esenţiale şi care au
legătură cu viaţa practică; este criticat
sistemul de îndopare cu informaţii,
multe dintre ele fiind nefolositoare în
viaţă; este încurajată în elevi gândirea
critică şi originalitatea; educarea caracterului are un loc foarte important;
trebuie urmărită dezvoltarea holistică a
elevului: minte, suflet, trup; accent
mare pe pregătirea pentru slujire.

Instituţiile de învăţământ care s-au
apropiat cel mai mult de idealul prezentat lui Ellen White şi în care ea a
avut un cuvânt greu de spus au fost
Colegiul Avondale din Australia,
deschis oficial în 1897 şi Colegiul
Madison, fondat în 1904, în
Nashville, Tennessee. Universitatea
Loma Linda a fost fondată în 1906 în
California (era atât un sanatoriu, cât şi
un centru educaţional).
Ellen White a susţinut cu tărie înfiinţarea de şcoli primare. Ea spunea că
orice Biserică Adventistă locală ar
trebui să aibă o astfel de şcoală, „chiar
dacă acolo nu sunt mai mult de 6
copii” pentru a fi educaţi (Scrisoarea
141, 1897; Mărturii vol. 6 p. 199
orig.). Astfel că de la 9 şcoli primare
adventiste în 1895, numărul a crescut
la 220 în 1900 şi la 417 în 1905.
Ea a spus: „Adevărata educaţie nu
ignoră valoarea cunoaşterii ştiinţifice
sau a valorilor literare; ea pune însă
puterea mai presus de informaţie;
deasupra puterii, bunătatea; deasupra
culturii intelectuale, caracterul.
Lumea nu are o nevoie atât de mare
de oameni cu un intelect puternic, cât
de oameni cu un caracter nobil. Are
nevoie de oameni în care calităţile să
se afle sub controlul principiului
statornic” (Educaţie, p. 226).

Educație
în funcție de
etapele vârstei copilului
Diana Belean, din partea
Asociației soțiilor de pastori

Fiecare etapă a vieții unui copil, aduce
noi provocări. Este bine, ca părinți, să
le cunoaștem, pentru a ne orienta mai
ușor și pentru a găsi cele mai potrivite
metode și instrumente ale unei comunicări eficiente cu copilul. Iată cele 4
etape ale educației copilului, în funcție
de vârsta lui:

Între 0-5 ani.

Între 10-15 ani.

Până la vârsta de 5 ani se pun bazele
curiozității, ale activității, interesul
față de viața și lumea înconjurătoare.
Daca îl oprești, nu-i dai voie, îl împiedici pe un copil la această vârstă să se
manifeste, îi vei reprima curiozitatea,
intelectul și pofta de viață. Astfel, dacă
ai un copil mic și iți dorești să devină
un adult activ, curios și interesat de
lumea din jur, evită interdicțiile și
pedepsele la această vârstă. În schimb,
adaptează mediul înconjurător cu
nevoile lui.

Acum are loc formarea independenței
gândirii și a acțiunilor așa că este
momentul să discuți cu copilul toate
problemele importante. Oferă-i posibilitatea de a-și manifesta independența încurajându-l în această direcție.
Când crezi că nu procedează corect
vorbește cu el despre consecințe și
oferă-i alternativa pozitivă la acel
comportament. Dacă îți vei dădăci si
proteja excesiv copilul după vârsta de
10 ani, ca și cum ar fi un copil mic, el
va crește neîncrezător și va fi un adult
dependent de prietenii săi mai
independenți.

Între 5-10 ani.
În această etapă, copilul învață să
asimileze regulile vieții. Gândirea
logică și intelectul copilului se dezvoltă cel mai mult în această perioadă.
Astfel, nu-ți fie teamă să îi oferi copilului multe cunoștințe și să-i dai cât
mai multe sarcini pe care să le îndeplinească. Părinții care nu fac aceste
lucruri se vor confrunta mai târziu cu
alte probleme: copilul crește cu o doză
de imaturitate, este incapabil să muncească și nu va fi dispus să depună
eforturi.

Peste 15 ani.
Începând cu perioada adolescenței
respectul este cea mai de succes atitudine în relația cu copilul. La această
vârstă nu se mai pune problema de
exercitare a controlului, ci de menținere a unei relații de sinceritate și
încredere, care te va ajuta să-i fii
alături în orice situație, iar pe copil îl
va face să simtă că mereu poate veni la
tine să-ți spună ce probleme are, fără a
se simți judecat și criticat.

„Părinții
trebuie să
urmărească să
cultive anumite
tendințe în
tineri, astfel
încât în orice
etapă a vieții,
ei să poată
reprezenta
frumusețea
potrivită acelei
perioade,
desfășurând-o
în mod natural,
așa cum fac
florile din
grădină.”
Ellen G. White
Educație, p. 107
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O călătorie
în timp
Adelina Ivașco

În perioada 22-24 ianuarie, 35 de tineri din
Zona Arad II s-au adunat la Chișindia, cu
același gând… să călătorim în timp, să ne
cunoaștem istoria și totodată să învățăm să ne
prețuim pionierii Bisericii noastre .
După ce vineri seara am făcut cunoștință, în
Sabat dimineața ne-am rugat, am studiat, am
discutat teme biblice şi am avut un timp dedicat
pentru lectură având în vedere cărțile
“Experiențe uimitoare ale Pionierilor
Adventiști”, vol. 1 si 2, scrise de Norma J.
Collins. De asemenea, pastorul Florin Orodan a
prezentat câteva date despre cum, unde și prin
cine a apărut adventismul în țara noastră.
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După amiază, pastorul Marcel Ţărmure a
prezentat adventismul din județul Arad, când
s-a înființat, cine au fost pionierii, unde a fost
prima biserică adventistă, şi o mulțime de
experiențe frumoase. Duminică dimineața
pastorul Daniel Bota a povestit câte ceva despre
adventismul din timpul comunismului.
Dincolo de partea spirituală, am avut timp și de
voie bună, jocuri și de o bulgăreală cu zăpadă pe
cinste. Toate acestea susținute de o hrană
gustoasă.
Credem că ne-am întors privindu-i cu alți ochi
pe înaintașii noștri, care fără minunile
tehnologiei de azi au răspândit Cuvântul lui
Dumnezeu și și-au riscat viața învățându-i pe
oameni despre Mântuitorul nostru minunat!

În cadrul proiectului „Sabate de Misiune pentru
TINEri” organizat de departamentul de tineret
al conferinței Banat, în ultimul Sabat din luna
ianuarie, o grupă de tineri inimoși din biserica
din Șepreuș a dorit să pună în practică ceea ce
au auzit în acel Sabat cu privire la misiune și
importanța ei.
Numele grupei este „Help”, cuvânt care scoate
la suprafață dorința lor de a ajuta, implicându-se
pentru început în activitatea de ajutorare a celor
greu încercați, demarată de biserica locală.

Echipa „Help”
Adelin Bortiș, responsabil „Misiune pentru tineri”

Tinerii au oferit hrană caldă pentru oamenii
străzii, precum și îmbrăcăminte, încălțăminte și
pături pentru perioadele mai friguroase! Au fost
vizitate trei locații, între care și un adăpost de
noapte, aceste persoane necăjite primind astfel o
frântură din bucuria tinerilor manifestată și prin
cântece!
Felicitări tinerilor și bisericii Șepreuș care îi
încurajează la slujire. Putem spune că „...e mai
ferice să dai decât să primești...” s-a văzut reflectat în atitudinea și simțămintele celor implicați!
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Pastorul Viorel Răducan este noul
președinte al Conferinței Oltenia
Petre Niță, director Comunicare, Conferința Oltenia

Luni, 18 ianuarie 2016, sub conducerea
pastorului Ștefan
Tomoiagă, președintele
Uniunii Române,
Comitetul Executiv al
Conferinței Oltenia s-a
întâlnit, în ședință
extraordinară, cu scopul
numirii noului președinte al Conferinței, în
urma alegerii pastorului Aurel Neațu ca secretar
executiv al Uniunii de Conferințe.
După momente de rugăciune și dialog deschis
cu privire la profilul președintelui și modalitatea
de lucru, voturile exprimate de către pastori și
laici au condus la alegerea pastorului Viorel
Răducan în calitate de președinte al Conferinței
Oltenia. Acesta este licențiat în teologie
pastorală la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj,
a slujit ca pastor și apoi capelan al Liceului
Teologic Adventist din Craiova, după care, în
ultimii 10 ani, a activat ca trezorier al
Conferinței Oltenia. Este căsătorit cu Marta și
împreună au doi copii, Adriel și Alice.
Activitatea decizională a comitetului a continuat
prin alegerea pastorului George Sbîrnea, în
calitate de trezorier, acesta urmând să
împletească în activitatea curentă slujba de
secretar pe care o deținea în cadrul conferinței
cu cea de trezorier.

Dumnezeu este interesat atât de bunăstarea
fizică și spirituală, dar și de bunăstarea mintală a
copiilor săi, Departamentul Sănătate al Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea aduce în România
Programul Nedley de recuperare din depresie și
anxietate, care se va desfășura în perioada 25-28
februarie, 2016, la Centrul de Medicină
Lifestyle Herghelia Jud. Mureș.

Programul de instruire va fi susținut de dr. Neil
Nedley, evenimentul fiind dedicat celor care
doresc să planifice și să prezinte cu succes
programul de recuperare din depresie și
anxietate în comunitatea locală. Sunt așteptați
să participe atât profesioniști din domeniul
medical, psihologi, consilieri și asistenți sociali
cât și pastori, profesori și coordonatori ai
cluburilor de sănătate din bisericile locale.
Pentru mai multe informații, detalii cu privire la
înscriere, cazare și transport puteți accesa pagina
de internet www.vindecadepresia.ro

Summitul crizei refugiaților din Europa
Robert Georgescu / Director Executiv ADRA România

Daniel Seniuc / Departamentul Sănătate,
Uniunea Română

În perioada 18 – 19 Ianuarie 2016 s-a desfășurat
în Zagreb, Croația ”Summitul crizei refugiaților
din Europa”, eveniment organizat de către
ADRA International și la care au participat
liderii europeni ai birourilor ADRA și ai
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, respectiv
diviziunile administrative Inter Europeană și
Trans Europeană, dar și reprezentanți de seamă
din Statele Unite ale Americii și din Orientul
Mijlociu.

Recunoscând numărul tot mai mare al celor ce
suferă din cauza depresiei, cât și faptul că

Pe lângă delegați, printre oaspeții prezenți la
summit, s-a numărat și Înaltul Comisar al

Recuperarea din Depresie și Anxietate
- Seminar de Instruire
cu dr. Neal Nedley
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Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR),
care a ținut să mulțumească ADRA pentru
răspunsul prompt și susținut în atât de multe
țări din Europa afectate în ultimii ani de
numărul mare de refugiați.

Comunicat de presă a bisericii
adventiste din România cu privire la
familia Bodnariu

”Îi chem pe frații mei, nu doar să-și îndrepte
privirile, ci să-și întindă mâinile către semenii
lor refugiați aflați în criză. Pentru timpurile
acestea, biserica este chemată să fie un spital în
asistarea persoanelor aflate în dificultate, iar
urmașii lui Hristos trebuie să fie prezenți acolo
unde nevoia o cere. Este invitația la împreună
simțire pe care ne-o adresează Tatăl nostru
ceresc” a declarat Ștefan Tomoiagă, Președintele
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
România.

În cazul preluării copiilor familiei Bodnariu de
către Serviciul Norvegian de Protecție a
Copilului, în urma unui denunț telefonic al
directoarei școlii locale, Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea din România își manifestă
îngrijorarea în ceea ce privește relatarea unor
afirmații discriminatorii cu privire la educația
religioasă.

Din anul 2015, atât în țară cât și în afara țării,
ADRA România implementează proiectul
”Speranță pentru imigranți”, prin care susține
refugiații, imigranții și emigranții. Cei care
doresc să se alăture echipei ADRA România și
să implice, o pot face prin
- voluntariat,
- prin donații materiale (în special produse
medicale, dar și produse alimentare, de igienă și
îmbrăcăminte), dar și prin
- donații financiare în conturile ADRA sau
- donând direct pe site ul adra.ro/doneaza,
pentru proiectul ”Speranță pentru imigranți”.
Ca organizație umanitară internațională, ADRA
a promis solidaritatea cu refugiații, implicânduse și îndemnând la un răspuns plin de
compasiune pentru criza existentă.

8 ianuarie 2016

Libertatea gândirii, de conștiință și religie sunt
drepturi fundamentale, înscrise de Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor Unite în
Declarația Universală a Drepturilor Omului și
este necesar să fie respectate de fiecare stat în
parte.
Articolul 18 al Declarației Universale a
Drepturilor Omului ne amintește tuturor că
„orice om are dreptul la libertatea gândirii, de
conștiintă și religie; acest drept include libertatea
de a-și schimba religia sau convingerea, precum
și libertatea de a-și manifesta religia sau
convingerea, singur sau împreună cu alții, atât
în mod public, cât și privat, prin învățătură,
practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.“
În ceea ce privește acuzațiile de abuz asupra
copiilor, respectând legislația fiecărei țări și
încurajând la eliminarea oricărei forme de
violență din relațiile familiale, considerăm că
orice demers trebuie să aibă în vedere, atunci
când este posibil, păstrarea integralității familiei
și găsirea de soluții alternative în cazul în care
comportamentul părinților nu pune în pericol
sănătatea și integritatea fizică sau psihică a
copiilor.
Ne rugăm la bunul Dumnezeu pentru soluția
potrivită în cazul copiilor și a soților Bodnariu.
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IRES: 75% dintre români
spun că nu fumează, iar
51% nu permit niciodată
fumatul în casă
Agerpres, 27 ianuarie

Trei sferturi (75%) dintre
respondenții unui sondaj
IRES, iar 79% au o părere
bună sau foarte bună despre
legea care interzice fumatul în
spațiile publice din România.
Potrivit sondajului făcut public
miercuri, 18% dintre subiecți
afirmă că fumează tutun zilnic,
iar 7% susțin că fumează tutun
mai rar. Procentul celor care
fumează tutun zilnic este mai
ridicat în cazul respondenților
cu vârste între 18 și 35 ani
comparativ cu celelalte
categorii de vârstă.
Un sfert (26%) dintre
fumătorii participanți la acest
studiu cheltuie până la 30 lei
săptămânal pe țigări, 19%
cheltuie între 31 și 50 de lei,
iar 30% cheltuie între 51 și
100 lei săptămânal.

finalizează învățământul
gimnazial, iar 43% dintre
copiii cu dizabilităţi nu sunt
înscrişi în nicio formă de
învăţământ.

UNICEF: Aproape 24
de milioane de copii
care trăiesc în zone
de conflict nu merg la
școală
Agerpres, 13 ianuarie

Potrivit agenției ONU,
aproape un sfert din cei 109
milioane de copii cu vârste
între 6 și 15 ani care trăiesc în
22 de țări răvășite de conflicte
nu sunt cuprinși într-un sistem
de educație, ceea ce îi va priva
de oportunități economice în
viitor.
Situația cea mai îngrijorătoare
este în Sudanul de Sud, unde
51% dintre copii nu merg la
școală. În Niger, ei sunt în
proporție de 47%, în Sudan
— 41% și în Afganistan —
40%.

Țara abandonului: tot
mai mulți fără școală

UNICEF face apel la un
ajutor de 2,8 miliarde de
dolari pentru copiii din
întreaga lume

Jurnalul, 4 ianuarie

Agerpres, 26 ianuarie

România ocupă locul 26 din
28 la abandon şcolar timpuriu
în UE. Aproape o cincime
dintre elevii români rămân cu
cel mult opt clase, 37% dintre
tinerii de 15 ani sunt
funcţional iliteraţi, peste 75%
dintre copiii romi nu

UNICEF a făcut apel marți la
colectarea unui ajutor în
valoare de 2,8 miliarde de

dolari pentru a-i sprijini pe cei
43 de milioane de copii care
trăiesc în zone cu crize
umanitare în întreaga lume,
precizând că o mare parte din
bani se vor îndrepta spre
finanțarea educației, relatează
DPA.
Ajutorul urmărește să facă
astfel încât 5 milioane de copii
sirieni care locuiesc în
interiorul și în afara țării să
ajungă la școală.
UNICEF precizează că
ajutorul la care face acum apel
este de două ori mai mare
decât cel din urmă cu trei ani,
în contextul în care, în prezent,
unul din nouă copii trăiește
într-o zonă de conflict la nivel
mondial.

Obezitatea infantilă,
„coșmar exploziv”
în țările în curs de
dezvoltare (OMS)
Agerpres, 25 ianuarie

Obezitatea în rândul copiilor
sub cinci ani atinge cote
„alarmante”, devenind un
„coșmar exploziv” în țările în
curs de dezvoltare, îndeosebi în
Africa, unde rata s-a dublat din
1990, a anunțat luni
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS), preluată de
AFP.
În Africa, numărul copiilor sub
cinci ani supraponderali
aproape că s-a dublat între
1990 și 2014, trecând de la 5,4
milioane la 10,3 milioane.
Rata creșterii în Asia este mai

greu de calculat, a adăugat
Gluckman, însă aproape
jumătate (48%) dintre copiii
considerați obezi în lume se
află în țările asiatice.
Un sfert sunt din Africa.
Raportul subliniază că în țările
bogate copiii proveniți din
familii sărace prezintă o
probabilitate mai mare să fie
obezi, îndeosebi ca urmare a
prețului mic al hranei fastfood, cu conținut ridicat de
zahăr.

Avertismentul care pune
în alertă Europa: Încă un
milion de imigranţi vor
veni în 2016
Gandul.info, 30 ianuarie

În Europa vor intra în anul
2016 încă un milion de
imigranţi, mai ales prin Turcia
şi Grecia, arată liderul Agenţiei
europene pentru
managementul cooperării
operaţionale la frontierele
externe ale UE (Frontex),
Fabrice Leggeri.
Acesta acuză guvernul de la
Ankara că nu ia măsurile
necesare pentru a opri acest val
de refugiaţi, cu toate că şi-a
asumat responsabilitatea în
acest sens prin acordul încheiat
cu Uniunea Europeană,
informează agenţia EFE.

OMS: Virusul Zika,
care ar putea genera
microcefalia, se va
răspândi in aproape
toată America

omenirii, relatează EFE marți,
pe baza unor extrase dintr-o
conferință a ilustrului
cercetător care se va difuza în
26 ianuarie și 2 februarie la
BBC Radio 4.

HotNews, 25 ianuarie

Riscurile care planează asupra
existenței umane sunt războiul
nuclear, încălzirea globală și
rezultatele ingineriei genetice, a
susținut savantul într-o
emisiune consacrată studiilor
lui în domeniul găurilor negre.

Virusul Zika, transmis prin
mușcătura de țânțar și care
poate provoca malformații
grave ale fetusului, „va
continua să se extindă” la
întregul continent american,
cu excepția Canadei si a Chile,
a afirmat luni Organizația
Mondială a Sănătății, care a
caracterizat această maladie
dreptul un „subiect serios de
îngrijorare”, scrie AFP.
Virusul este prezent deja în 21
dintre cele 55 de țări ale
continentului american, a
precizat OMS.

Stephen Hawking
atrage atenția asupra
pericolului pe care
progresul științific îl
poate reprezenta pentru
omenire
Agerpres, 16 ianuarie

Astrofizicianul britanic
Stephen Hawking a atras
atenția că progresele științei și
tehnicii, coroborate cu o serie
de factori care depind direct de
oameni, amenință viitorul

În oceane va exista o
cantitate mai mare de
plastic decât de peşte
Gandul.info, 20 ianuarie

În oceanele lumii cantitatea de
plastic o va depăşi pe cea de
peşte până în 2050 dacă
materialele plastice vor fi
folosite la fel de mult ca în
prezent, precizează
huffingtonpost.com, citând
Forumul economic mondial de
la Davos .
Forumul, a prezentat un studiu
realizat cu fundaţia
navigatoarei Ellen MacArthur,
potrivit căruia între tonele de
plastic şi cele de peşte era în
2014 un raport de de 1/5 în
2014.
Acesta va creşte până în 2025
la un nivel 1/3. În 2050
raportul va depăşi 1/1, adică
pentru o tonă de plastic
existent în apele planetei vor fi
mai exista mai puţin de o tonă
de peşti.
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Declarația Bisericii Adventiste din România cu
privire la demersurile de modificare a Constituției
prin definirea familiei
Comitetul Uniunii de Conferințe, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
din România solicită public și încurajează susținerea practică a tuturor
demersurilor de modificare a articolului 48, alineatul 1, din Constituţia
României, având ca scop o definire
explicită și neinterpretabilă a familiei.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
din România susține în mod deplin
următoarea formulare a articolului 48,
alineatul 1, din Constituția României:
„Familia se întemeiază pe căsătoria
liber consimţită între un bărbat și o
femeie, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor.”
Impunerea socială a unor definiții și
modele nefuncționale care atacă familia, așa cum a fost inițial definită, nu
reprezintă o soluție benefică.
Parteneriatele sociale sau de conviețuire între diferite persoane nu pot fi
asimilate familiei deoarece nu o
reprezintă.
Familia nu este un alt „stil de viață”,
nu este un simplu contract sau doar
un parteneriat social, ci o instituție
afirmată și binecuvântată de
Dumnezeu în Eden. Orice abatere și
interpretare abuzivă a conceptului
original de familie implică nu doar o
afectare a voinței lui Dumnezeu ci și
un atentat asupra viitorului
umanității.
Omul a fost făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte
femeiască și, după ce i-a binecuvântat,
14

Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l” - Geneza 1: 27-28. Apoi, tot în
Cartea Genezei, în capitolul 2:24,
găsim scris: „De aceea va lăsa omul pe
tatăl său și pe mama sa și se va lipi de
nevasta sa și se vor face un singur
trup”.
Instituția căsătoriei, așa cum o vedem
definită din primele pagini ale
Scripturii nu slujește doar unității
sufletești, satisfacției sexuale sau protejării sociale și patrimoniale ci oferă și
cadrul potrivit pentru înmulțirea și
perpetuarea familiei umane.
Solicitarea este în acord atât cu
Declarația Universală a Drepturilor
Omului, cât și cu Convenția
Europeană a Drepturilor Omului care
operează în mod intenționat cu noțiunea de „bărbat și femeie” și nu cu cea
de „soți” în ceea ce privește recunoașterea dreptului la căsătorie și consacrarea dreptului de a întemeia o familie.
În acest context, deși respectăm opiniile celor care pot gândi diferit, deși
credem că toți oamenii, indiferent de
rasă, sex sau orientare sexuală, sunt
copiii lui Dumnezeu și trebuie să fie
tratați cu politețe, înțelegere și o
dragostea ca a lui Hristos, ne reafirmăm convingerea că societatea are ca
bază familia și că sănătatea și prosperitatea societății în care trăim este direct
legată de utilizarea corectă a conceptului original de familie, la fel cum
bunăstarea corpului este dată de
funcționarea corectă a inimii.

Pașaport pentru cer (VIII)
Mihai Maur, președintele Conferinței Banat

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.” (Gal 5,22-23)
Pe-a opta filă a pașaportului pentru cer găsim
scris Blândețe! E a opta fațetă a roadei Duhului
Sfânt, e a opta minune înfăptuită în omul cel
nou. Fără blândețe, Roada Duhului e încă
incompletă!
În Biblie găsim multe îndemnuri la a fi blânzi,
la a dovedi blândețe în viaţa de fiecare zi. Cu
toate acestea doar trei exemple sunt expuse în
Scriptură: Domnul Isus (Ier 11:19, Mat 11:29,
Mat 21:5), Moise în Vechiul Testament (Num
12:3), şi Pavel în Noul Testament (2 Cor 10:1).
În Dicționarul explicativ al limbii române un
om bland e un om bun, pașnic, blajin, temperat, domol, neagresiv, prietenos.
În vremurile biblice, blândețea însemna chiar
mai mult decât în zilele noastre. Conceptul
transmitea ideea de a îmblânzi, a ţine sub control un animal sălbatic. Moise a fost numit cel
mai blând dintre oameni, dar înainte ca
Dumnezeu să-i fi adresat chemarea specială, el a
fost un om încăpăţânat şi nestăpânit. Aşadar,
blândeţea este putere şi tărie aduse sub control.
Apostolul Petru a fost un caracter dur şi impulsiv, dar după ce Duhul Sfânt l-a controlat, toată
energia lui a fost canalizată spre gloria lui
Dumnezeu. Iacov și Ioan, fii tunetului, sau
Pavel cândva și el ”tare la cerbice”, sub aceeași
transformare lucrată de Duhul, devin pașnici,
iubitori, temperați.
Blândeţea dovedeşte sensibilitate faţă de alţii şi
este foarte atentă spre a nu trece cu vederea

drepturile altora. Un om blând nu se gândeşte
atât de mult la sine, cât se gândeşte la ceilalţi.
Omul blând este gata chiar să sufere pentru
binele celorlalţi. Domnul Isus spunea: „Eu sunt
blând şi smerit cu inima...” şi în felul acesta
„când a fost chinuit şi asuprit n- a deschis gura
deloc, ca un miel pe care- l duci la măcelărie şi
ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n- a
deschis gura” (Isaia 53: 7). Mândria vine atunci
când privim numai la noi înşine, blândeţea vine
când privim la Dumnezeu. Și astfel, blândețea
se dezvoltă doar în modestie.
Domnia lui Isus Hristos în vieţile noastre face
posibil ca blândeţea să devină una din trăsăturile
caracterului nostru. Cu adevărat, blândeţea
poate fi semnul cel mai palpabil al tăriei care
lucrează în noi. S- ar putea să nu câştigăm
niciodată aplauzele lumii, s- ar putea să nu
ajungem să domnim niciodată şi să nu avem în
mâini sceptrul puterii, dar într-o zi cei blânzi
vor moşteni pământul (Matei 5: 5). Nimeni nu
ne va putea răpi partea de moştenire pe care
Dumnezeu ne-a promis-o. Pentru o asemenea
moştenire merită să dezvoltăm blândeţea ca pe o
virtute duhovnicească, fiind conştienţi că ne dă
valoare înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor.
În biserica ta, un vizitator, poate descoperi
minunea numită Blândețe? Pe pașaportul tău
pentru cer, ce scrie pe-a opta filă? Dacă descoperi că-i o filă goală, sau marcată de cruzime,
ferocitate sau răutate, grăbește-te de șterge tot,
cât încă nu-i târziu, și lasă Duhul Sfânt să scrie
Blândețe! Și nu uita cuvântul care spune
”Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi
oamenii. Domnul este aproape. (Filipeni 4,5)

Toți aceia dintre dumneavoastră care sunteți interesați, puteți găsi pe
pagina de Facebook Creștinism de secol 21, postări săptămânale care
oferă dezbateri și explicații ale unor texte biblice mai dificile, explicate
de pastorul Mihai Maur, președintele Conferinței Banat.
Fără a fi un program care va continua continuu, ne bucurăm să vă
anunțăm că la finalul lunii ianuarie a început sezonul al doilea care se
va derula pe perioada câtorva săptămâni! Fiecare episod este postat în
spațiul virtual la final de săptămână, de regulă vinerea.
Materialele sunt pregătite în speranța că le veți recomanda și le veți
face disponibile și prietenilor dumneavoastră neadventiști.

fb.com/crestinismdesecol21
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