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MIELUL - LEU
Forța unei imagini

Se spune, pe bună dreptate, că o imagine transmite cât o mie de cuvinte. Acest adevăr se aplică
și în ceea ce privește modul în care Dumnezeu a
ales să comunice cu noi prin Biblie. De nenumărate ori, Dumnezeu a comunicat cu profeții prin
intermediul imaginilor, prezentând adevăruri pline
de forță și profunzime spirituală. Cartea biblică
în care întâlnim cele mai multe mesaje prezentate sub forma unor imagini este, fără îndoială,
cartea Apocalipsa. Aici este prezentată marea
luptă dintre Isus, simbolizat cu un Miel, și Satana,
care apare în forma unui balaur. Este oarecum de
așteptat să întâlnești un astfel de simbolism în
dreptul lui Isus, respectiv în dreptul Diavolului. Mai
mult, faptul că personajul principal al Apocalipsei,
Mielul, este junghiat, ne îndreaptă atenția spre
sacrificiul din dragoste adus de Isus pentru a răscumpăra umanitatea. În ceea ce privește simbolul
balaurului… nu necesită prea multe comentarii.
Este suficient de înfricoșător pentru a-l prezenta
pe îngerul căzut, înnebunit de furie. Cine ar vrea
să se întâlnească azi pe stradă cu un balaur?

Leul și mielul împreună

Cu toate că simbolul lui Isus pe parcursul întregii
cărți a Apocalipsei este acela de Miel, există un
tablou în care apare un element nou și surprinzător:
Leul, folosit tot în a-L reprezenta pe Isus. În fața tronului lui Dumnezeu, Ioan Îl vede pe Mielul junghiat,
adică pe Isus, însă unul dintre cei care sunt prezenți
acolo îi spune apostolului că de fapt acest Miel nu
este altcineva decât „Leul din seminția lui Iuda”
(Apoc. 5. 5,6). Leul-Miel sau Mielul-Leu. Cu alte
cuvinte, mielul și leul nu numai că pot trăi împreună, ci reprezintă împreună o singură realitate:
persoana lui Isus Hristos. Ce dorește Dumnezeu
să ne transmită prin această imagine cu privire la
caracterul lui Isus? Poate fi Isus reprezentat și de
leu și de miel în același timp? Se poate armoniza
puterea absolută reprezentată de leu cu blândețea

și jertfa infinită simbolizată de miel? În dreptul lui
Dumnezeu maxima „puterea corupe iar puterea
absolută corupe absolut” pur și simplu nu se aplică.
În El puterea și mila, dragostea și dreptatea, se
află în armonie deplină. Din moment ce în esența
ființei Sale „Dumnezeu este dragoste” (1Ioan 4.8),
înseamnă că și atunci când Își manifestă puterea
și dreptatea, la baza acestora se află tot motivația
dragostei.
De fapt, atât mielul cât și leul sunt două imagini complementare ale dragostei lui Dumnezeu,
care pot fi numite dragostea delicată și dragostea
fermă, militantă. Pentru ca dragostea să fie una
autentică, trebuie să se mențină tot timpul în acest
echilibru fin dintre delicatețe și fermitate, altfel
degenerează în sentimentalism bolnăvicios sau în
libertinism.

Iubește cu adevărat

Pentru a iubi cu adevărat pe cei din jurul nostru, pe
cei din familie, prieteni, colegi, avem nevoie și de
dragostea delicată și de cea fermă. Atunci când
manifestăm iertare față de cei care ne-au greșit,
atunci când cel de lângă noi are nevoie de încurajare, susținere, empatie, este nevoie de dragostea
delicată. Atunci când trebuie să atragem atenția
cuiva că a apucat-o pe un drum greșit, atunci când
trebuie aplicată disciplina, sau când trebuie să confruntăm pe cineva cu greșelile comise, este nevoie
de dragostea fermă. Din nefericire, de multe ori aplicăm greșit lucrurile și procedăm exact altfel de cum
ar trebui să procedăm în mod corect. Este nevoie de
înțelepciune pentru a ne iubi familia, prietenii, colegii, într-un mod inteligent. Cel mai frumos tablou al
împletirii celor două feluri de dragoste a fost realizat
atunci când Isus se afla atârnat pe cruce: dragostea
fermă care distruge păcatul și dragostea delicată
care îl iartă pe păcătos. Cu cât vom privi și vom
medita mai mult la acest tablou, cu atât vom înțelege mai profund cum să iubim cu adevărat.
JJFlorin Orădan, pastor
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Sabate de laudă și închinare prin cântec la Apateu
Ultimele două sabate ale anului 2017 au fost dedicate
laudei prin cântec la Apateu. Cei doi invitați, Vili Dulă
și Robert Bede, au adus un plus de culoare, armonie
și frumos în inimile celor care au participat la serviciile
divine în sală sau în direct pe internet. În programe
s-au împletit cântul soliștilor cu cel al corului, poeziile,
cântecele formațiilor intrumentale și cele ale fanfarei
bisericii, la care s-a alăturat uneori și frățietatea prezentă în sală. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste
două ocazii deosebite de înălțare sufletească cu dorința
în suflet de a-I aduce mereu ceea ce avem mai bun.
JJIonică Herlea, pastor

Un botez după 25 de ani
Sabatul care a încheiat săptămâna de rugăciune
a fost unul special pentru biserica din Caransebeș.
Valentina Ciortescu a frecventat Biserica
Adventistă în urmă cu 25 de ani fiind interesată
de botez, însă descurajată a renunțat. Alegerile
pe care le-a făcut atunci au purtat-o prin viață
fără o relație strânsă cu Dumnezeu. Pe parcursul
anului 2017, înțelegând altfel rostul vieții, hotărăște
ca înainte de încheierea anului să încheie un
legământ cu Dumnezeu prin botez. Rugăciunile
înălțate de mama și cei dragi și-au găsit împlinirea
așteptată pe data de 9 decembrie.
JJNatanael Jigău, pastor

Proiectul „Împarte-ţi pâinea”
Aflat la deja trei ani de activitate, proiectul „Împar
te-ţi pâinea” din Hunedoara a adus şi anul acesta
zâmbetul pe feţele copiilor din familiile asistate.
În colaborare cu primăria, proiectul susţine cu
pâinea zilnică (şi nu numai) mai multe familii nevoiaşe din Hunedoara şi împrejurimi. În acelaşi timp,
încercăm să le oferim sprijin în rezolvarea unui
venit stabil, pentru a deveni independenţi din punct
de vedere financiar.
În pragul Sărbătorilor de iarnă, mulţumim
sponsorilor generoşi, care ne-au ajutat să oferim
cadouri copiilor din aceste familii, constând în alimente, dulciuri şi îmbrăcăminte.
A fost o ocazie prielnică să le reamintim că
Dătătorul este Isus Hristos, care S-a dat pe Sine
pentru mântuirea tuturor.
JJMutnean R. Károly, plantator biserică
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Importanța jocului
Dragi părinți, vă mai jucați cu copiii voștri sau
aveți impresia că sunteți prea mari pentru joacă?
Știați că educația copilului înseamnă și joacă? În
primii nouă ani, cei mici se dezvoltă atât fizic, cât
și emoțional și cognitiv. Copilul învață foarte mult
prin joc și acesta ajută copilul să se dezvolte pe
toate planurile.
Atunci când cei mici se joacă cu diferite
obiecte, ei învață la ce anume se folosesc obiectele respective și încep să gândească abstract,
însă au nevoie de ajutorul unui adult pentru a li se
explica lumea înconjurătoare și a putea înțelege
realitatea cât mai bine. Prin joc, cei mici adoptă
diferite roluri și acest lucru este esențial pentru
dezvoltarea personalității copilului. Atunci când
se joacă, ei imită adulții și dezvoltă relații cu cei
din jur. De aceea este important ca adulții să

se joace cu copiii pentru clădirea unei relații de
atașare.
Educația timpurie este extrem de importantă
în viața omului, deoarece ajută la dezvoltarea personalității și pune bazele educației care continuă
pe tot parcursul vieții. Făcută sub formă de joc,
poate fi o experiență frumoasă pentru cei mici care
astfel pot explora lumea din jur și se pot forma
diferite aptitudini.
Vă încurajez să petreceți timp cu copilul dumneavoastră și încercați ca cel puțin jumătate de
oră pe zi să o dedicați jocului. De asemenea, este
important să puneți accent pe calitate și nu pe
cantitate. Copiii sunt darul lui Dumnezeu, și avem
datoria să-i formăm pentru împărăția Sa.
JJRamona Demeter,
Asociația soțiilor de pastori

Tabără de pregătire pentru Olimpiada de Religie 2018
În perioada 4-8 februarie, Departamentul de Educație al Conferinței Banat organizează la o
tabără de pregătire pentru Olimpiada de religie. Ea se va desfășura la Săvârșin, costul fiind de 65 de
lei (pentru cazare și 9 mese). Sosirea va avea loc în cursul după-amiezei de duminică, 4 februarie, iar
încheierea taberei 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 telefon (0740116198) sau direct
pe Facebook. Contravaloarea taberei va fi achitată la sosirea în tabără.
JJLucian Mercea, Director Departament Educație
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UNIVERSUL

FAMILIEI

Scopul creației:

Bărbatul: Dumnezeu a creat bărbatul ca acesta să
răspundă la dorinţa cea mai profundă a soţiei sale
după afecţiune şi relaţie, mai întâi emoţională, psihică şi afectivă şi abia apoi fizică. Este cuceritor,
Î m p r e u n ă c u B e n ia m i n z e i l e r aventurier înnăscut, eroic, vrea, caută, se luptă să
fie el, cel mai bun, să fie remarcat, în faţa altora,
pastor, director Departamentul „Viața de familie”
să fie conducător, să pună stăpânire, îi place să
fie centrul atenţiei. Bărbații doresc să atingă ţinta,
să fie învingători, să depăşească orice obstacol.
Cei doi
Pot recurge la agresiune şi dominare chiar şi prin
v o r f i u n s i n g u r t r u p. . . ( 2 )
forţă pentru a-şi atinge un anumit scop. Reprezintă
motorul maşinii, făcut să înainteze oricum, pe
Bărbatul și femeia sunt diferiți, dar complementari, orice cale, prin orice mijloace, oricât ar trebui să fie
sunt proiectați să funcționeze foarte bine împreună turat pentru aceasta. E făcut să fie cap. Neînfricat.
în echipă.
Înregistrează mai puţine detalii în orice împrejurare, comparativ cu o femeie (probabil cu excepţia
performanţelor unei... maşini, sau motociclete). Un
Atracția:
gest oarecare de bunăvoință din partea unei femei
Femeile. Sunt atrase de bărbații buni comuni- este perceput aproape întotdeauna ca atare. Chiar
catori, adică de cei sinceri, deschiși cu privire la un gest de afecţiune şi o semnalizare clară din
emoțiile lor, care au și un vocabular dezvoltat si
partea unei femei, cu sensul de “te plac”, adesea
nu discută nimicuri... Nu sunt interesate de bărbaţii
trece neremarcat de către un bărbat, căci acesta
care se cred atotcunoscători şi nici de „șmecherii”
care se dau mari cu “realizările” lor, dar nici de junii nu prea se “prinde”, stă mai prost şi cu imaginaţia.
Femeia: Dumnezeu a creat femeia ca aceasta
care pozează în “darul lui dumnezeu” pentru fete
Bărbații. Sunt atrași de femeile care au ceva să răspundă la dorinţa cea mai profundă a soţusemnificativ de spus despre domenii variate şi de lui său după recunoaştere. În timp ce el trăieşte
interes: viață, artă, economie, sport, politică, etc. pentru a îndeplini un anumit scop în lumea sa
Nu sunt atrași de femeile care-i flatează, dar nici femeia este verbală, relaţională, orientată spre
de cele specializate în scene istericale pentru a îngrijirea, mângâierea altora (fizică si psihică),
obține ceea ce-şi doresc şi nici de cele care fac pe putând oferi sprijin social real şi de calitate. Femeia
trebuie să fie permanent o cetate de cucerit;
mironosițele pentru a căpăta afecţiune.
când un bărbat nu mai are ce cuceri la o femeie,
aceasta poate deveni neinteresantă, iar el e posibil
Alegerea partenerului:
să-şi caute altă...cetate de cucerit!!! Deci femeia
Femeia. Este cea aleasă; mai rar o femeie îşi alege se va îngriji, ca aspect exterior, la orice vârstă, ca
ea un bărbat ca să-i fie soţ, dar la fel de adevărat să placă propriului soţ, căutând să fie cochetă!
e că dacă ea nu se evidențiază cu ceva, el nici nu A fost creată pentru a iubi şi pentru a fi iubită. Ea
observă că ea există. Ea va trebui să aibă pute- reprezintă volanul şi frâna maşinii. E făcută să fie
rea şi tăria de caracter de a respinge un potenţial gât, adică să orienteze, să direcţioneze şi să canapretendent, dacă acesta nu-i este pe plac, ea lizeze corect energia unui bărbat, dar atenţie mare,
trebuie să aştepte si să-şi cultive răbdarea, dar şi ca această direcţionare să nu fie transformată în....
să accepte doar un viitor partener potrivit şi să nu manipulare! Fiind temătoare, este mai atentă si
meargă pe premiza nenorocită potrivit căreia....
poate păstra un contact vizual mai îndelungat cu
“dacă nu mă ia nici ăsta, rămân pe veci fată-băcineva, dar şi ca să-l “citească” și să-i observe
trână şi nemăritată!”
Bărbatul. Este cel care alege de regulă, reacţiile mimicii, atunci când face diverse afirmaţii
viitoarea soţie, dar să o facă cu ochii deschişi! pe parcursul unei conversaţii. Un gest oarecare de
Recomandare: nu face din alegerea viitorului bunavoinţă şi atât, făcut de către un bărbat, fără ca
partener de viaţă o joacă, căci această operaţiune acesta să aibă vreo altă intenţie, o femeie îl poate
este una foarte serioasă şi de alegerea făcută va percepe si interpreta ca pe un mesaj de genul “mă
depinde fericirea sau nefericirea propriului tău interesezi”, iar mintea ei poate să înceapă să procămin! Să cauţi o persoană care să te placă pentru ceseze inutil, să-şi facă deja scenarii.
ceea ce eşti acum şi nu pentru ceea ce încerci să
fii, probabil, cândva!
va urma...
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„La iesle”

În seara zilei de 25 decembrie 2017, în sala de
evenimente a restaurantului Moara cu Noroc din
Ineu, tinerii și copiii Bisericii Adventiste din Archiș,
au susținut un program muzical în cinstea nașterii
Mântuitorului intitulat ”La iesle”. Însoțiți de părinți
fizici dar și spirituali,, prin piese corale adecvate
momentului, prin muzică instrumentală și poezie
sacră, vlăstarele tinere ale bisericii au dat o frumoasă mărturie despre iubirea infinită a cerului
descoperită prin întruparea Domnului Isus Hristos.
Conducerea și personalul restaurantului, precum
și publicul larg prezent in sală pentru a sărbători,
au apreciat și s-au bucurat de mesajul Evangheliei
transmis în premieră în acest mod de tinerii bisericii noastre în această locație rustică și selectă.
Evenimentul s-a încheiat cu o recepție pentru cei
care au cântat și au ...încântat!
JJȚica Drăgan Eduard, Diriginte Tineret

Bucurie pentru 123 de copii
În data de 10 decembrie 2017, 65 de copii de la
Orfelinatul Curcubeul copiilor din Oradea, au fost
destinatarii unui Concert de colinde interpretat
de orchestra de clopoței din Arad. După concert,
fiecare copil a primit două sacoșe pline , una cu
jucării și una cu dulciuri și fructe. Departamentul
Misiunea Femeii a fost susținut de femei din bisericile din Oradea și împrejurimi, Bethausen, Cermei și
Șimand, care au strâns jucării de pluș pentru copii.
A doua zi s-au dus jucării și alimente pentru
două orfelinate din Arad: Fundația Creștină
Speranța Copiilor – 30 de copii din Subcetate, și la
Orfelinatul copiilor cu dizabilități - 28 de copii, din
zona Piața Mihai Viteazu. În cele două zile, 123 copii
au aflat că cineva îi iubește și se gândește la ei.
În anul care urmează departamentul Misiunea
Femeii are alte două proiecte majore:
1. La Apateu în 10-11 martie – în colaborare cu
Departamentul de Sănătate și șase medici - seminarii de sănătate pentru femei, în a doua zi având
loc și o acțiune de ajutor pentru familiile nevoiașe
din Satul Nou.
2. La Reșița, în colaborare cu Departamentul
de Tineret, pe 3 iunie, într-o sală publică, seminarii pentru mămici, Teatru de Păpuși și Concert cu
Orchestra de clopoței.
Încurajăm femeile care doresc se implice
în aceste proiecte să ia legătura cu responsabila
acestui departament de la conferință.
JJMariana Toma,
Director Departament Misiunea Femeii,
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Copil valdenz,
la Lugoj
În primul Sabat din decembrie,
biserica din Lugoj a găzduit copiii
doritori de misiune din conferință.
Chiar dacă afară vremea nu a fost
tocmai prielnică, toți cei mici care au
preluat spiritul valdenz în inimile lor,
au adus zâmbete pe fețele oamenilor
prin oferirea de cărți. Activitatea s-a
desfășurat cu mai multe echipe, în
diferite puncte-cheie ale orașului,
fiecare având posibilitatea să facă
parte din această misiune de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu.
Proiectul s-a finalizat cu împărtășirea experiențelor frumoase de
care au putut avea parte cei mici.
Alături de ei au fost prezenți pastorii
Teofil Brînzan, responsabil Slujirea
Copiilor și Adelin Bortiș, noul capelan AMiCUS Timișoara.
Mâinile mici au făcut o lucrare
mare, împărțind peste 500 de
pachețele pentru 500 de inimi.
Dumnezeu să îi binecuvânteze
pe acești copii, iar lucrarea pe care
au început-o să aducă roade pentru
Împărăția Lui.
JJ Iolanda Banyacskay,
Biserica din Lugoj
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Serbare la
Școala Primară
„Speranța”
din Macea

Într-un decor realizat cu măiestrie,
sâmbătă, 16 decembrie 2017, copiii
de la Şcoala Primară „Speranţa” din
Macea au reuşit să umple de emoţie
inimile celor prezenţi la serbarea
organizată cu ocazia sărbătorilor de
iarnă. Părinţi, bunici, rude şi prieteni
au primit cu sufletele deschise vestea
Naşterii Mântuitorului, prezentată prin
cântece şi poezii de către elevi şi
preşcolari, sub îndrumarea cadrelor
didactice care muncesc cu dăruire în
această şcoală.
În ziua următoare, elevii și preșcolarii Școlii „Speranța” au poposit
la Căminul Cultural din Macea, unde
au participat ca invitați la Caravana
Traditiilor de Iarnă, editia a XI-a
(organizată de primărie) și au primit
o diplomă de excelență.
JJProf. Bugariu Paulina
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Premiul I pentru ADRA România la Gala
Solidarității Internaționale GLOBUE 2017
Luni, 11 decembrie 2017, la Hotel Marshal
Garden, din București, a avut loc cea de-a
III-a ediție a Galei Solidarității Internaționale,
în cadrul căreia Agenția Adventistă pentru
Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA
România a câștigat premiul I, la secțiunea
”Organizații neguvernamentale care au
implementat proiecte de dezvoltare în țări
defavorizate”, pentru contribuția la sporirea
solidarității globale și la crearea unei lumi mai
bune.
”Gala GLOBUE 2017”, prezentată în acest
an de Dana Gonț, jurnalist Digi24, a fost organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile (FDSC) și Federația Organizațiilor Negu
ver
namentale pentru Dezvoltare (FOND),
cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al
României (MAE) prin Programul de Cooperare
pentru Dez
voltare (RoAid) și al Programului
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul
Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP).
10

Câștigătorii Galei au fost selectați dintr-un total de 170 proiecte depuse, pentru 7
categorii diferite, fiind premiați simbolic susținătorii și promotorii solidarității internaționale
din societatea civilă, presa, mediul academic, mediul de afaceri și sectorul public din
România, aceștia împărtășind participanților
motivația, experiența și lecțiile învățate.
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare,
Refacere și Ajutor – ADRA România, prin proiectul ”Speranță pentru imigranți” recunoște
umanitatea în această criză a refugiaților,
cât și valoarea fiecărui om implicat. Prin
faptul că drepturile omului sunt respectate și
se acționează cu compasiune, se transmite
un mesaj clar de putere pe parcursul acestei
situații complexe și fragile. Prin activitățile
sale specifice, ADRA dorește minimalizarea
impactului acestei situații copleșitoare și
de nesuportat pentru câți mai mulți bărbați,
femei și copii.
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Conducătorii adventiști cheamă la cooperare
internațională pentru oprirea abuzurilor
asupra refugiaților în Libia
Dovezi video recente a unei piețe active de
sclavi în Libia a atras atenția internațională
asupra unei tragedii umanitare ce a rămas
necunoscută până de curând.
„Acest video arată exploatarea plină
de cruzime a unor ființe umane vulnerabile;
refugiați care caută disperați o salvare din
sărăcie și violență” spune Nelu Burcea, liaison-ul Bisericii Adventiste la ONU și director
asociat al Departamentului Afaceri Publice și
Libertate Religioasă.
Comerțul cu sclavi din Libia reprezintă
doar o parte a unui tablou mai larg al abuzului
față de refugiații africani. Poziția geografică a
Libiei, chiar în dreptul Italiei pe țărmul African
al Mării Mediteraneene, a făcut din ea un punct
important de transit pentru refugiații africani
care caută să intre în Europa. Organizația

Națiunilor Unite pentru migrație estimează că
aproximativ 450 de mii de oameni au încercat
să traverseze Mediterana pornind din Libia.
Datorită eforturilor europene constant de
a opri traficul de refugiați și a întoarce bărcile
ce-I transport, un număr din ce în ce mai
mare de persoane rămân prinse în centrele
de detenție aglomerate și taberele de refugiați
încropite în Libia. Reportajele din aceste locuri
vorbesc despre condiții care se deteriorează,
organizare slabă și fărădelegi. În același timp,
diverse grupuri tribale și miliții locale au început să exploateze pe acești oameni, care nu
pot să continue spre Europa ca refugiați, dar
nici să se întoarcă în țara lor de origine.
Consiliul de Securitate al ONU și-a luat angajamentul de a-și mări efortul de a opri acest
abuz.
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REVISTA
Delegaţia BOR primită de patriarhul
Moscovei şi al întregii
Rusii în Catedrala
Hristos Mântuitorul

Papa apără dreptul la
odihnă duminica, ‚’o zi
de bucurie şi de abţinere
de la muncă’’

Donald Trump a
anunţat că SUA
recunosc oraşul
Ierusalim drept capitală
a Israelului

2 decembrie

13 decembrie

6 decembrie

Delegaţia
Bisericii
Ortodoxe Române condusă
de patriarhul BOR, Daniel,
a fost primită sâmbătă de
Patriarhul Kirill, al Moscovei
şi al întregii Rusii, în Sala
Tronului din Catedrala Hristos
Mântuitorul.
Patriarhul Daniel se află
la Moscova, în perioada 2-5
decembrie, cu prilejul festivităţilor organizate la împlinirea
a 100 de ani de la restabilirea
patriarhatului în Biserica
Ortodoxă Rusă, informează
basilica.ro.
Sâmbătă după amiaza,
patriarhul Daniel va participa
la sesiunea solemnă a sinodului arhieresc şi se va adresa
plenului format din cei 377 de
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a
Rusiei şi celorlalţi Primaţi prezenţi la evenimente.

Papa Francisc a apărat,
miercuri, dreptul la odihnă
duminica,
ziua
Sfintei
Liturghii, o tradiţie catolică
subminată în unele ţări tot
mai secularizate, relatează
AFP. Foarte didactic în
timpul audienţei generale de
miercuri, suveranul pontif a
reamintit credincioşilor că
«celebrarea duminicală a
euharistiei se află în centrul
vieţii Bisericii”, momentul
pentru a merge ‚’la întâlnirea
cu Domnul”.
„Ucenicii lui Iisus au
sărbătorit această întâlnire în
ziua numită de evrei ‚prima
zi a săptămânii’ şi pe care
romanii au numit-o ‚ziua soarelui’”, a spus Papa. Alegerea
acestei
zile
corespunde
momentului învierii lui Iisus,
conform credinţei creştine.

Preşedintele
american
Donald Trump a anunţat că
SUA recunosc oraşul Ierusalim
drept capitală a statului Israel,
anunţ care marchează o
schimbare majoră a politicii
Washingtonului în Orientul
Mijlociu, relatează agenţiile
internaţionale de presă.
Totodată, Trump a cerut
Departamentului de Stat al
SUA să înceapă pregătirile
pentru a muta ambasada SUA
de la Tel Aviv la Ierusalim şi a
anunţat că vicepreşedintele
Mike Pence va efectua o vizită
în Orientul Mijlociu în următoarele zile.
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PRESEI
IRES: 75% dintre
români cred că lucrurile
merg într-o direcţie
greşită în ţară

UNICEF denunţă
‚amploarea şocantă’
a atacurilor împotriva
copiilor în lume în 2017

Afghanistan: Cel puţin
40 de morţi şi 30 de
răniţi în explozii care au
vizat un centru cultural
din Kabul

29 decembrie

28 decembrie

28 decembrie

Trei sferturi dintre români
consideră că lucrurile merg
într-o direcţie greşită în
România, potrivit unui sondaj
IRES
transmis,
vineri,
AGERPRES.
Cercetarea relevă că 17%
dintre respondenţi sunt mulţumiţi de direcţia în care merge
România, 7% cred că lucrurile
nu merg nici într-o direcţie
bună, nici într-una greşită, iar
2% nu ştiu.
Cei mai mulţi dintre
români (47%) consideră că
Guvernul este responsabil
de felul în care au mers
lucrurile în România, 23%
- Parlamentul, 22% - preşedintele, 4% - BNR, 1%
- altcineva şi 4% nu ştiu sau
nu au răspuns.

UNICEF a denunţat joi
‚amploarea şocantă’ a atacurilor cărora le-au fost victime
copiii în zonele de conflict din
lume în anul 2017, transmite
dpa.
Într-un
nou
raport,
UNICEF denunţă dispreţul
‚flagrant’ arătat de atacatori
faţă de legile internaţionale
menite să-i protejeze pe cei
mai vulnerabili.
Copiii au devenit ţinte în
prima linie a unor conflicte în
care sunt folosiţi ca scuturi
umane, ucişi, mutilaţi sau
recrutaţi pentru lupte.
Violuri, căsătorii forţate,
răpiri şi ţinere în sclavie au
devenit tactici uzuale în
conflictele din ţări ca Siria,
Yemen, Nigeria sau Myanmar,
mai arată UNICEF.

Cel puţin 40 de persoane
au fost ucise şi alte 30 au fost
rănite în mai multe explozii
care au lovit joi un centru
cultural şiit din vestul capitalei afgane Kabul, a anunţat
Ministerul de Interne, transmit
agenţiile internaţionale de
presă.
Ţinta atacului a fost
centrul cultural Tabayan.
Acolo avea loc o ceremonie
cu ocazia împlinirii a 38 de
ani de la invazia sovietică în
Afganistan, în momentul în
care o (primă) explozie s-a
produs’, a declarat pentru AFP
purtătorul de cuvânt adjunct
al Ministerului de Interne,
Nasrat Rahimi.
Conform
purtătorului
de cuvânt al Ministerului de
Interne, citat de dpa, un atentator sinucigaş s-a aruncat
în aer în interiorul clădirii, iar
alte două explozii au avut loc
în exterior, unde oamenii se
adunau pentru a oferi ajutor.

13

IANUARIE 2018

Proiecte departamentale noi în care merită să te implici
ASOCIAȚIA PASTORALĂ
•

Clasa preseminarială - identificarea și încurajarea tinerilor începând din clasa a X-a și
instruirea acestora la sediul Conferinței de către
profesori de la ITA, pentru pregătirea candidaților
la specializarea Teologie adventistă pastorală.

TINERET ŞI COPII
•
•
•
•
•
•
•

Licurici - Școala părinților, Lecturici, Convenția
națională de lideri (februarie)
Exploratori - camporee națională (iulie); convenția națională pentru lideri (februarie).
Companioni – formarea a 5-10 grupe locale
Tineri adulți - Congres/festival pe conferință; congres mondial pentru lideri (august, Germania).
AMiCUS - Implicare proiect ”Fii unul din cei 7000”.
Slujire muzicală - Program de interpretare
vocală pentru copii ”Vreau să cânt”; Festival de
coruri; Festival național de fanfare;
Convenție interdepartamentală pentru slujbași
și pastori cu Jonathan Tejel, director DT la EUD

ȘCOALA DE SABAT ȘI LUCRAREA
PERSONALĂ
•
•
•
•
•

•
•

Școala de Sabat – întâlniri zonale de evaluare
și motivare; Convenția Națională a Școlii de
Sabat (4–6 mai)
Lucrarea personală – Școala Evangheliștilor
(30 mai–3 iunie); Convenția Lucrării personale
(23–25 noiembrie)
Sola Scriptura - Tabăra Națională Sola Scriptura
(15–27 iulie) pentru cursanți și absolvenți
Serviciul umanitar pentru penitenciare (SUP) Convenția Națională SUP (2-4 noiembrie)
Lucrarea socială - inventarierea laicilor din
Conferință care au copii în îngrijire; încurajarea amenajării unui spațiu în bisericile noastre
pentru activități sociale; Convenția de asistență
socială (27–29 aprilie)
Slujirea în spitale – Încurajarea și susținerea
lucrătorilor în spitale
„Ridică-te și umblă” – susținerea proiectelor
din Timișoara și Arad și înființarea a noi centre

EDUCAŢIE
•
•

Tabără de Educație (iunie/iulie) - Castel Macea
Tabără de Arheologie (iulie) – săpături
arheologice

PUBLICAȚII
•

Școala de colportaj, pentru noii colportori,
(24–28 iunie)

RELAȚII PUBLICE ȘI LIBERTATE
RELIGIOASĂ
•

Seminarii de libertate religioasă și relații
publice în biserici

COMUNICARE
•
•
•

Încurajarea creării de pagini Facebook pentru
fiecare biserică locală cu potențial
Susținere financiară pentru bisericile care
investesc în dezvoltarea lucrării pe internet
Desfășurarea de seminarii misionare online

SPIRITUL PROFETIC
•

Convenții ale Spiritului Profetic (Arad și Timiș)

MISIUNEA FEMEII
•
•

Seminarii de sănătate pentru femei (Apateu,
10-11 martie)
Seminarii pentru mame (Reșița, 3 iunie)

MINORITĂȚI ETNICE
•
•
•

Sabatul ucrainienilor (aprilie)
Evanghelizare Oradea cu un evanghelist din
Ungaria
Congresul adventiștilor maghiari din România
– (29 septembrie, Tg. Mureș)

SĂNĂTATE
•
•
•

Întâlnire pe județe cu toate cadrele medicale
Organizarea de cursuri de bucătărie
vegetariană
Încurajarea înființării de restaurante vegetariene în orașele mari

ADRA
•
•

Construirea unei case pentru familia Rus din
Sântana și reconstruirea casei pentru familia
Novacovici din Tormac, jud. Timiș
Donare de alimente pentru 100 de familii
nevoiașe

ADMINISTRARE CREŞTINĂ A VIEŢII
•

Prezentarea în biserici a seminarului „Finanțele
familiei”

FAMILIE

RADIO VOCEA SPERANȚEI

•

•

•

Seminarii pentru familiști la Arad, Timișoara,
Oradea și Deva
Tabere de familie și sănătate (august,
septembrie)
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•

Publicitate pe raza acoperită de semnalul radio
la fiecare stație;
Organizare de evenimente în comun cu RVS
București, în Timișoara, Oradea, Deva, Ineu.
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E Timpul!
Fii u n u l di n c e i
Jurnal

7000

”După aceea, Domnul a mai rânduit alți
șaptezeci de ucenici, și i-a trimis doi câte
doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate
locurile, pe unde avea să treacă El. Şi le-a
zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt
lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului
să scoată lucrători la secerişul Său” (Luca
10,1-2)
Acest antic jurnal de front, cu o vechime de
aproape 2000 de ani, scoate în evidență
un handicap ce pare perpetuu. Indiferent
despre ce generație vorbim, întotdeauna cei
dispuși să se implice în lucrarea lui Hristos,
au fost insuficienți. Mare este secerișul dar
puțini sunt lucrătorii, această tristă concluzie a Domnului nostru, e la fel de actuală,
din nefericire, și azi.
Ne-am fi dorit ca la ora scrierii acestui
raport de front, să vă bucurăm sufletele
anunțându-vă că i-am găsit și înrolat pe
cei 700 de misionari din Banat parte a
celor 7000 de lucrători din toată țara. Am
sperat până în ultima clipă ca la închiderea
platformei de înscriere a misionarilor, la 31
decembrie 2017, ținta asumată să fie atinsă.
Ce frumos ar fi fost ca 7000 de adventiști
lucrători să deschidă zilele acestea 7000 de
studii și seminare în casele oamenilor. Din
nefericire, lucrurile nu stau așa, nici măcar
pragul de 3000 de misionari la nivel național
și 300 la nivelul conferinței noastre, nu a fost
depășit. Chiar dacă implicarea pare aproape
dublă față de anul trecut, ea nu e nici la
jumătatea țintei asumate. Gândindu-ne la
toate acestea, simțim măcar puțin din tristețea de atunci a Mântuitorului…”puțini sunt
lucrătorii”…
Cu toate acestea, nu trebuie să dezarmăm! Tot Domnul a fost Cel ce a declarat
ca El nu disprețuiește începuturile slabe,
ba chiar a ales pe lucrurile slabe să le facă
de rușine pe cele tari! Atâția câți suntem,

de front (III)

trebuie să începem lupta. Cu credință,
pasiune și responsabilitate, să deschidem
Cuvântul și seminarele pregătite, în locuri
publice, în casele oamenilor sau în propria
casă. Avem o mulțime de materiale pe care
le putem folosi, astfel încât orice așteptare
să fie împlinită. Succesul evanghelizărilor
publice de mai târziu depinde cum nici nu
ne imaginăm de reușita seminarelor personale. Căutați un copil, sau un frate, un
părinte, un vecin, un prieten sau chiar un
necunoscut cu care să începeți să lucrați! Și
nu uitați că veștile bune aduse din lucrarea
aceasta, experiențele împărtășite apoi și
celorlalți, vor aduce optimism, vor motiva și
determina și pe alții care poate acum stau
deoparte temători sau neîncrezători.
Apoi un duh de rugăciune continuă, ar
trebui să cuprindă biserica în ansamblul ei.
Intensificați ocaziile de rugăciune pentru cei
înrolați deja. Cereți protecția îngerilor pentru
cei ce vor sta în linia întâi. Stăruiți pentru ca
Duhul să deschidă mințile și inimile celor
interesați de adevăr. Și nu în ultimul rând,
cereți ca Domnul secerișului să scoată și alți
lucrători la secerișul său. Inițiativa acestui an
misionar ar trebui să devină linie directoare
permanentă. Tot mai mulți membri implicați,
în tot mai multe zile ale anului, aceasta să
fie tema rugii fierbinții!
Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute
în acest demers misionar iar atunci când
misiunea aceasta va fi consumată să ne
întoarcem toți asemenea celor 70 de ucenici
de altă dată:
”Cei şaptezeci s-au întors plini de
bucurie, şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii
ne sunt supuşi în Numele Tău.” ….Iar Domnul
să răspundă: ”Totuşi, să nu vă bucuraţi de
faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în
ceruri.” (Luca 10,17-20)
Mihai Maur, președinte Conferința Banat
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Revelion AMiCUS
la Nadăș
În perioada 29 decembrie-1 ianuarie,
filiala AMiCUS Timișoara a petrecut
trecerea dintre ani în îndrăgitul de tineri
loc, Nadăș. Scopul taberei a fost creșterea
spirituală, mintală și fizică, iar emblema
,,Rise Up AMiCUS - RELEVANT’’ a pornit
de la nevoia de a deveni cu adevărat
oameni relevanți în societate. Astfel,
devoționalele au descris ce înseamnă
să fii un om relevant, unul care se ridică
si face voia lui Dumnezeu; seminarul a
vizat administrarea eficientă a timpului,
iar duminică a avut loc provocarea unei
drumeții în condiții nefavorabile.

Tinerii s-au putut bucurat de natură,
mâncare pregătită cu drag, de nelipsitele
jocuri, de momente speciale, de
momentele surpriză și de părtășia unii
cu alții, au legat noi prietenii și le-au
întărit pe cele existente. Au beneficiat și
de slujirea pastorului Narcis Ardelean,
a lui Ionel Indricău, a bucătăreselor și a
capelanului Adelin Bortiș. Datorită lor,
trecerea dintre ani și masa festivă vor
rămâne memorabile.
Dumnezeu să binecuvânteze pe studenți în acest an de har!
JJAndreea Berejnec, AMiCUS Timișoara

