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Întâlnire departament familie - Oradea
Săptămâna de consacrare
Festival compa pe conferință – Salem Arad
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Caporee licu Banat
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VIZITE PASTORALE ÎN MARTIE 2018

Arad Agape, Arad Micălaca, Vladimirescu, Macea,
Maur M. Sânmartin, Socodor, Ineu Emaus, Ineu Salem, Tinca, Batăr,
Salonta, Darova.
Morar M.

Batăr, Tinca, Eforie Sud (Convenție secretari și Asociația
Pastorală), Sânandrei, Cornești, Timișoara „Speranta”

Ardelean N.

Nadăș (tabără explo), Viena, Arad Salem, Kassel (congres
lideri de tineret), Nadăș (tabără compa)

Trandafir C.

Constanța (Congresul departamental)

Ștefan cel Mare nr. 3
Arad, 310237
0257 27 82 40
0740 11 61 91
banat@adventist.ro;
adventistbanat.ro

SĂ NE RUGĂM PENTRU CONFERINȚĂ - UNIUNE - DIVIZIUNE

Data

Conferința Banat

Uniunea
Română

Diviziune

Sebiș: Sebiș, Archiș, Nădălbești;
Departamentul
Grupa: Susani, Gurahonț,
Spitalul Waldfriede
Spiritul profetic
Neagra, Vârfuri, Groșeni
Oradea A: Oradea
15-21 A-”Maranatha”, Bălaia
Conferința
Familia pastorală
sep.
Grupa: Mihai Bravu, Bicaciu,
Moravia-Silesian
Șuncuiuș
Uniunea Austriacă
Oradea B: Oradea B- „Eden”,
Seminarul Teologic
22-28 Fughiu, Galoșpetreu
Departamentul
Bogenhofen
sep.
Grupa: Diosig II, Salonta, Valea Sănătate
Casa de editură Top
lui Mihai
Life Wegweiser
Institutul
Oradea C: Oradea C, Diosig I,
29 sep.
Teologic
Grupa: Sânicolau de Munte,
Conferința Hansa
-5 oct.
Adventist
Săcuieni
Cernica
Marghita: Marghita, Suplacu de
6-12
Centrul de
Barcău, Ciutelec, Galoșpetreu,
Comitetul anual CG
oct.
sănătate Podiș
Biharia
8-14
sep.

13-19
oct.

Beiuș: Beiuș, Pietroasa, Batăr, Căminul de
Conferința Boemia
Tinca; Grupa: Vașcău, Hinchiriș bătrâni Theodora
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Puterea minciunii
De la discursul șarpelui din Eden și până astăzi
minciuna este prezentă și activă în toate compartimentele societății. Nici nu ne-am putea imagina
viața fără existența acesteia. Uneori suntem conștienți de prezența minciunii, alteori nu. Și sunt
situații când negăm cu determinare că am acceptat să trăim în parteneriat cu ea, deși evidențele
sunt clare și vizibile. Biserica nu ne poate feri de
minciună. Mai mult, biserica este chiar terenul
unde, bine structurată și larg răspândită, minciuna
operează în mod constant. Căci biserica este locul
unde se duce lupta între Hristos și Satana, iar ultimul este chiar ”tatăl minciunii” (Ioan 8: 44).
Această stare de fapt ar trebui să determine
în noi o permanentă și atentă vigilență față de
pericolul de a rosti sau a crede minciuna. Suntem
însă destul de relaxați. Nu pare să ne sperie
minciuna. Nu o încadrăm la categoria păcatelor primejdioase. Și aceasta este prima sursă de
putere a minciunii. Deși apare pe lista pierzării
(Apoc. 21: 8), totuși nu este considerată periculoasă. Când auzim câte un zvon, cum că biserica
ar accepta homosexualii, ne revoltăm profund și
ripostăm cu fermitate față de o asemenea posibilă
realitate. Dar față de prezența minciunii în biserică nu avem reacții. Nimeni nu a fost sancționat
vreodată pentru minciună. Și astfel, în biserică,
minciuna are putere.
Deși mințim constant și în multe feluri minciunile de politețe, cele prin care ne ascundem
păcatele, minciunile în afaceri, la piață, minciunile
pentru păstrarea imaginii, minciunile invidiei și
mândriei, ale răutății sau stupidității - negăm cu
înverșunare că suntem mincinoși. Ne simțim
ofensați și reacționăm imediat și chiar violent
împotriva celor ce ar încerca să facă asemenea
afirmații despre noi. Însă negându-i existența, nu
facem altceva decât să îi conferim putere.
Dar poate ne mai reconsiderăm atitudinea
dacă citim cu puțină atenție descrierea făcută de
profet în dreptul minciunii: Vorbirea neadevărată
în orice problemă, orice încercare sau intenție de
a-l înșela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici.
Intenția de a înșela constituie o minciună. Printr-o
privire a ochiului, o mișcare cu mâna, o expresie a
feței pot spune tot atât de bine o minciună, ca și prin
cuvinte. Orice adăugire intenționată în vorbire, orice
aluzie sau orice insinuare făcută în mod calculat, cu
gândul de a face o impresie greșită sau exagerată,

chiar povestirea unor fapte în așa fel încât să ducă
în rătăcire pe cineva constituie o minciună. Acest
precept interzice orice încercare de a vătăma bunul
nume al semenului nostru prin relatări inexacte sau
bănuieli rele, prin vorbiri de rău sau bârfeli. Chiar și
ascunderea intenționată a adevărului, de pe urma
căreia alții pot fi păgubiți, este o violare a poruncii a
noua. (Patriarhi și Profeți, 309).
O altă situație în care minciuna acționează
cu succes în biserică este în dreptul evaluării de
sine. Ne considerăm credincioși, deși nu suntem.
Am făcut un legământ cu Dumnezeu și nu îl
respectăm. Ne-am angajat să fim prezenți în
lucrare alături de El și suntem leneși. Declarăm că
suntem poporul Lui, dar nu acceptăm conducerea
Lui. Pretindem că iubim, dar nu facem sacrificii.
Mărturisim ceva și viața noastră spune altceva. Ne
lăudăm cu adevărul, dar nu avem roada Duhului.
Aceasta este îndreptățire de sine. Similară cu cea
pe care au manifestat-o fariseii. Este autoamăgire. Este minciună. Ne mințim pe noi înșine. În
fiecare Sabat. În fiecare zi. Și negăm, uneori cu
vehemență, că aceasta ar fi situația. Desigur, sunt
și excepții. Biruitorii. Dar prea mulți trăim încă în
iluzia unei credințe pe care nu o avem. Și astfel, în
biserică, minciuna are putere.
Și mai este ceva. Puterea minciunii aspra
celor ce nu mint. Eva, în dialogul cu șarpele din
Eden, nu a mințit. Dar a păcătuit. A păcătuit
pentru că a crezut minciuna șarpelui. Dacă nu ar
fi crezut-o, minciuna nu ar fi avut nicio putere.
Pentru că a crezut-o a acționat așa cum spunea
minciuna și a pierdut Edenul. Este un păcat la fel
de mare să crezi minciuna, nu doar să o rostești. Și
suntem predispuși să credem minciuna. Adevărul
este greu de crezut. Ca orice medicament, are
amărăciune în el, dar vindecă. Minciuna însă este
asemenea unei prăjituri. Ne place. Ne place să o
auzim rostită despre ceilalți. Ne plac bârfele, vorbirile de rău, criticile, defăimările. Și le credem. Și
astfel, în biserică, minciuna are putere.
Și totuși, cu toată puterea pe care o are
minciuna, vor fi credincioși care vor câștiga. Aceia
care, înțelegând puterea acestui inamic atât de
răspândit, se înarmează și luptă pe măsură. Cu
toată puterea ei, minciuna poate fi învinsă. Dacă
nu o rostim și dacă nu o credem.
Pastor Dănuț Obăgeanu
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Botez la Macea

În Sabatul din 30 iunie, într-o atmosferă de sărbătoare, ca răspuns la rugăciunile celor dragi și datorită
lucrării Duhului Sfânt în viața lui, tânărul Bogdan
Petrescu la frumoasa vârstă de 20 de ani a făcut pasul
cel mai important pe care un om poate să îl facă în viață
și a fost botezat, alăturându-se comunității de credincioși din Macea. Bogdan este dornic de a fi parte din
comunitatea celor care formează trupul lui Hristos,
slujind în biserică și mărturisindu-L pe Hristos lumii.

Botez la Sânmartin

Fericire și emoție au fost sentimentele de la sărbătoarea nașterii din nou, ce a avut loc la Sânmartin,
în Sabatul din 28 iulie. Cele patru persoane, Toader
Beniamin, Ghiță Aniela, Ioanovici Manuela, Vasici
Zorița, reprezentând patru generații care L-au căutat și
găsit pe Hristos, acceptându-l ca Domn și Mântuitor în
viața lor, au intrat in rândul celor ce-L așteaptă cu dor
pe Isus.

Pastor Robert Demeter

”Copil Valdenz” la Sebiș...

Motivați de exemplul misionar al copiilor valdenzi
de altădată, copiii din biserica adventistă Sebiș au venit
cu propunerea ca în sabatul din 7 iulie, cu ocazia Zilei
Evanghelistului Laic, să desfășoare o campanie de distribuire de literatură religioasă în orășelul lor. În acest scop
misionar ei au fost organizați în patru grupe de slujire a
câte patru copii, și înarmați cu dragoste de oameni și de
Isus, au vizitat Spitalul Orășenesc din Sebiș, instituțiile și
magazinele deschise, locații unde au împărțit 150 de cărți
”Speranță pentru viitor”, 150 de CD-uri cu muzică religioasă, 24 de cărți ”Tragedia Veacurilor” și 20 de ”Hristos
Lumina Lumii”.

Mărturia personală care a fost pecetluită în această
ocazie ne oferă tuturor speranța faptului că Fiul omului
va mai găși credință pe pământ în fiecare generație.
Pastor Robert Demeter

Harul multiplu al lui Dumnezeu

În această vară în districtul Cuvin am beneficiat de
multiple binecuvântări și bucurii datorate unor tineri care
s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botez. În
data de 7 iulie a avut loc un astfel de eveniment la Nadăș,
unde și-au predat viața Domnului Indricău Eliss, Indricău
Maria Rebeca și Dista Alexandru. O săptămână mai
târziu, la biserica din Cuvin, în prezența pastorului Ștefan
Tomoiagă, președintele Uniunii Române, au încheiat legământ cu Dumnezeu Bodnar Aura Mara, Popescu Roxana
Cristina și Chelmagan Melisa Casandra. Iar în 8 septembrie
am sărbătorit în biserica din Covasânț botezul sorei Popovici
Paola, precedat de un foarte frumos program muzical.

Grupul misionar s-a deplasat în etapa a doua a
proiectului la Moneasa, unde în parcul din stațiune, au
susținut un mini-concert de muzică religioasă adventă!
Ne rugăm Domnului ca El să lucreze prin acești ”martori
tăcuți” în viețile semenilor noștri, spre mântuirea lor!
Beznea Ionuț, responsabil proiect
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Asul din mânecă
Puține încercări sunt atât de mari pentru om
ca pierderea sănătății.
La testul pierderii averii și a copiilor, Satana
a adăugat în cazul lui Iov pierderea sănătății. Era
„asul din mânecă” pe care-l folosește și în cazul
nostru, știind că poate produce în felul acesta
multe tulburări si sperând chiar să ne facă să ne
pierdem credința.
Totuși, Dumnezeu nu dorește să fim testați
prea des în privința aceasta, de aceea El ne-a lăsat
sfaturi amănunțite cu privire la alimentație și un
stil de viață sănătos. Dar de multe ori însă, prin
neascultare, îl ajutăm chiar noi pe cel rău, servindu-i asul cel mare. Suntem liniștiți că avem medici
și medicamente, dar nu știm că sunt multe boli
pentru care nu există nici o șansă de recuperare.
În locul unei vieți fericite apare o viață de suferință
și tristețe, paralizat pe pat ani de zile (datorită unui
accident vascular cerebral), sau fără un picior,
sau orb (datorită complicațiilor diabetului), sau
cu sechele serioase după chimioterapie (pentru
tratarea cancerului). Sigur, există și situații în
care o boală gravă apare fără nicio cauză evidentă,
poate datorită unei moșteniri genetice sau ca o
încercare îngăduită de Dumnezeu, ca și în cazul lui
Iov. E.G.White spune că este un păcat tot atât de
mare să călcăm legile ființei noastre ca și acela de
a călca una din Cele 10 Porunci (Dietă și hrană,
pag 57, ed 1999). Oare au legătură poruncile cu
sănătatea noastră? Să vedem:
1. Dumnezeu e Creatorul corpului tău. El știe
cel mai bine cum poate funcționa corect,
de aceea pune sfaturile Lui pe primul loc.
2. Nu-ți fă idol din apetit și nu te închina
înaintea lui.
3. Nu vorbi de rău reforma sănătății. Indirect
discreditezi pe Cel care ne-a transmis-o.
4. Odihna de Sabat previne multe boli fizice
și psihice. Stresul, depresia, epuizarea sunt
mai frecvente la cei care lucrează șapte zile
din șapte.

5. Părinții tăi vor avea nevoie de ajutorul tău
când vor fi bătrâni. Din păcate mulți copii
mor înaintea părinților lor din cauza obiceiurilor rele în mâncare și băutură.
6. Ai grijă să nu te sinucizi prin călcarea legilor sănătății.
7. Bolile cu transmitere sexuală sunt foarte
răspândite. Anumite bacterii sau viruși
contactați pe această cale rămân în
organism permanent, producând multe
probleme de sănătate (inclusiv anumite
forme de cancer).
8. Când aduci boală în corpul tău prin călcarea legilor fizice, furi din timpul celor din
jur care trebuie să te îngrijească, din banii
lor ca să-ți plătească medicamente, tratamente, investigații (sau din banii și timpul
tău care sunt ale lui Dumnezeu).
9. Fii sincer cu tine însuți! Nu te mai amăgi
singur că vei continua să fii sănătos chiar
dacă ai un stil de viață care nu ține cont de
legile sănătății.
10. Nu pofti mâncărurile sau băuturile „alese”
dar nesănătoase. Mulțumește-te cu ceea ce
a hotărât Dumnezeu pentru tine.
Să ne păzim sănătatea ascultând sfaturile
divine. În această lună avem o săptămână a sănătății în care să ne aducem aminte că Dumnezeu
dorește să fim sănătoși și fericiți. O săptămână în
care să ne cercetăm și să mai facem câte o schimbare acolo unde știm că până acum am greșit. Și
dacă totuși vom fi încercați prin boli, să trecem cu
bine testul, ca si Iov, fără să murmurăm, ba chiar
să-l lăudăm pe Dumnezeu și în suferință.
Dr.Adina Morar, Director departament
Sănătate – Conferința Banat
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de acestea si de atmosfera creată de acesta sau pe
care au creat-o împreună înainte de contopirea
lor fizică. Când ea nu beneficiază de afecțiune, îl
va respinge pe el sexual și-și va căuta împlinirea
afecțiunii în altă parte, deși asta înseamnă adulter.
Î mp r e u n ă c u B eniamin z eile r Femeia daca vrea afecțiune, trebuie sa-i ofere bărbatului ei sex.

UNIVERSUL

FAMILIEI

pastor, director Departamentul „Viața de familie”
C ei doi

vo r fi u n sing u r t r u p . . . ( 7 )

Bărbatul și femeia sunt diferiți, dar complementari, sunt proiectați să funcționeze foarte bine
împreună în echipă.

FEMEIA:
Curățenie: În general, este mai ordonată, mai
orientată spre curățenie (curățenia personală și a
mediului înconjurător), având mirosul de 50 de ori
mai dezvoltat. Face curățenie și o întreține.
Gustul: mai ușor distinge gustul dulce și amar
Capacitatea de relaționare cu alte persoane:
este foarte bună.
Capacitatea de detașare de trecut: foarte
scăzută. Se detașează greu de trecut, de care se
ancorează puternic, dar uită repede că e iubita
soțului și el trebuie să-i reamintească mereu și
mereu.
Orientarea în spațiu: are abilități spațiale
problematice (la parcarea laterală cu spatele a
unei mașini și la datul cu spatele) și are dificultăți
la citirea și interpretarea unei hărți și în orientare,
memorând mai greu un traseu parcurs, care să-i
fie util la întoarcere
„Citirea” unei persoane: descifrează imediat
(„citește”) un caracter de persoană, identifică un
mincinos numai după mimică si mișcarea ochilor.
Nu poate fi păcălită foarte ușor (doar de către unii
bărbați și doar in anumite situații).
În cadrul relațiilor sexuale... Orientarea ei
este emoțională. Savurează intimitatea. Este stimulată de sentimente, atingere, cuvinte, miros (un
miros dezagreabil al partenerului o inhibă)
Nu va face sex oricând, oriunde, oricum și
nici cu oricine. Răspunde mai lent și mai greu la o
ofertă sexuală și poate fi distrasă rapid. Se excită
mai greu, însă se „răcește|” greu („soba cu lemne”).
Îi plac detaliile legate de partener și este interesată
6

BĂRBATUL:
Curățenie: Este mai dezordonat, mai puțin
orientat spre curățenie în general și spre propria
igienă.
Gustul: Gustul acru și sărat mai ușor percepute, deși sunt situații (și nu puține) când la gustul
sărat are carențe majore de percepție, implicând
creșterea consumului de sare, cu grave repercusiuni asupra stării de sănătate.
Capacitatea de relaționare cu alte persoane:
Este mai redusă.
Capacitatea de detașare de trecut: Este
foarte bună. Nu se leagă de ceva ce oricum a
trecut.
Orientarea in spațiu: Are abilități spațiale
deosebite si citește sau interpretează o hartă fără
probleme. In orientarea spațială e de 10 ori mai
performant, decât o femeie. Deci contați pe un
bărbat ! (cel puțin aici)
„Citirea”unei persoane: Descifrează mai greu
o persoană si poate fi păcălit mai ușor (mai ales de
o femeie
În cadrul relațiilor sexuale... Orientare lui
este fizică. Savurează relația sexuală. Stimulat de
vedere, imagini (în lipsa lor, chiar și de imaginație).
Când o fată sau o femeie se îmbracă, aceasta trebuie să știe că bărbații sunt vizuali și că ei vor vedea
întotdeauna mai mult decât ar vrea ele să le arate.
Are capacitatea de a iniția un raport sexual oricând
și oriunde, chiar și cu oricine. Răspunde rapid la
stimuli excitanți si greu poate fi distras dacă s-a
„încălzit”. Se excită rapid, însă se răcește la fel de
rapid („cuptor cu microunde”). Este interesat de
acțiunea în sine fără detalii inutile. Vrea să treacă
direct la „lucruri serioase”, concrete și practice.
Preferă să se concentreze exact pe ceea ce trebuie
făcut, fără pierdere de vreme în detaliile nesemnificative! Când el nu beneficiază de sex din partea
ei, o va respinge afectiv și-și va căuta o parteneră
de sex în altă parte, deși asta înseamnă adulter.
Bărbatul dacă vrea sex, trebuie să-i ofere soției
sale afecțiune !

va urma...
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Botez la Arad Micălaca
Ocazie deosebită pentru Biserica Adventistă
Micălaca sâmbătă 25 august, când două suflete
prețioase au încheiat legământ cu Domnul Isus
prin botez. Într-o atmosferă deosebită, cu evidentă
emoție și încântare, Eana Claudia și Budin Camelia
au intrat în apa botezului și au decis să înceapă
un nou drum alături de Dumnezeu. Pastorii care
au oficiat au fost Emil Dulgheru și Paul Balaban.
Ne rugăm ca implicarea în viața comunității să le
aducă împlinire și pașii să le fie conduși de Creator
înspre Împărăția Sa din Cer.

și literatură creștină, adunând multe motive de
rugăciune și cereri de vizite ulterioare. Adunările
de seară organizate în parcul comunei Bozovici au
atras atenția și participarea multora prin cântări,
clipuri motivaționale, întrebări biblice cu premii,
etc. Grupul a avut și ocazia vizitării unor obiective
splendide ale zonei.
Mulțumim tuturor acelora care atât financiar
cât și relațional au făcut posibilă această frumoasă
excursie. Sora Cerasela, bucătăreasă și participantă
la această excursie, a descris experiența:
„Am fost impresionați cum frați baptiști și
ortodocși au deschis larg ușa pentru a ne primi. Am
văzut localnici încântați cu lacrimi în ochi, uimiți că
văd pe ulițele satului tineri cu Biblia în mână. Am
fost foarte uimită că fratele Tima (baptist) ne-a
pus la dispoziție casa lui cu tot ce e în ea, bucătărie, baie, camere și o curte foarte mare. Domnul
să îl răsplătească! Aștept cu nerăbdare următoarea
tabără.”
Pastor Marcel Țărmure

Școala Biblică de Vacanță la Vulcan
Pastor Paul Balaban

Excursie Misionară 3.0
În perioada 20 iulie – 5 august un grup de
17 tineri și 6 adulți au desfășurat activități misionare în zona încântătoare a comunei Bozovici,
județul Caraș-Severin. Multe mulțumiri familiei
misionare Scridon Gigi și Mika pentru implicare și
ospitalitate.

În săptămâna petrecută în această zonă s-au
vizitat casă cu casă șapte localități oferind Biblii

În perioada 29 iulie – 2 august în localitatea
Vulcan, jud. Hunedoara, a avut loc Școala biblică
de vacanță „Oameni care s-au întâlnit cu Isus”.
În fiecare zi cei aproximativ 50 de copii au făcut
cunoștință cu personaje biblice ca Zacheu, sutașul
roman, ucenicul Toma și cei zece leproși învățând
din fiecare lecție învățături morale potrivite cu
vârsta lor. Fiecare prezentare a fost însoțită de
cântecele și lucru manual.

Pastor Lucian Suciu
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Tabăra de exploratori - “Figuri în jurul Crucii”

Mihaela Zaha, coordonatoare explo Zona Nord

Desfășurată în prima săptămâna a lunii iulie, cu
o prezență impresionantă (peste 300 de exploratori),
tabăra a avut ca subiect spiritual viața personajelor
biblice, martore la momentul răstignirii Domnului
Hristos și deciziile adoptate de acestea. Astfel, sub
forma unor monologuri, devoționalele de dimineață
și de seară i-au prezentat pe: Iuda, Maria - mama lui
Iisus, Pilat și soția lui, tâlharul, Petru, Caiafa, Maria
Magdalena, Nicodim, centurionul roman, Simon din
Cirene. Timpul a fost deosebit de plăcut și activitățile
desfășurate au fost diverse: de la specializări explo la
exatlon, de la Explochef (un concurs de gătit al grupelor, sub supravegherea instructorilor) la Quiz (concurs
de cultură generală). Focul de tabără, cu teatrul de
păpuși educativ și nelipsitul Nadăș Tv, a contribuit și
mai mult la buna dispoziție generală!
Sabatul din 7 iulie a fost memorabil! Rude, prieteni și cunoștințe s-au alăturat celor 4 tineri care au
încheiat legământ prin botez, la Nadăș: Andrada Fodor
(14 ani), Becky și Eliss Indricău (15, respectiv 16 ani),
Alex Dista (23 de ani). Îi mulțumim lui Dumnezeu
pentru toți participanții taberei și pentru binecuvântările trăite în această perioadă!

Tabăra Companionilor “IN LOVE”
În perioada 14-18 august, companionii conferinței
noastre au avut ocazia de a participa la tabăra care s-a
organizat la Centrul de tineret Nadăș, județul Arad.
Tabăra numită “IN LOVE” - Relații și Complicații, a
avut scopul de a transmite valori autentice si corecte
legate de diversele dimensiuni ale dragostei. Astfel,
fiecare zi a taberei și-a propus să scoată în
evidență prin studiul pe grupe, devoționale și
temele prezentate una dintre aceste dimensiuni
ale dragostei: iubirea în relația cu Dumnezeu,
iubirea în relația cu biserica, iubirea în relația cu
prietenii și iubirea în relația cu familia și, nu în
ultimul rând, iubirea față de persoana de care
suntem îndrăgostiți, subiect care a fost abordat
prin seminariile de specialitate prezentate în
fiecare zi de către invitatul special al taberei,
psihologul lect. Univ. dr. Zenobia Niculiță
Natura frumoasă, activitățile distractive de
pe parcursul zilei, dar și momentele de părtășie
au creat o atmosferă plăcută și bună dispoziție.
Miercuri s-au desfășurat diverse probe
și jocuri care au provocat tinerii la munca în
echipă și au pusa la probă abilitățile fizice,
îndemânarea și intelectul. Joi Adina Tomoiagă, Asistent
UPU SMURD, a transmis noțiuni de prim ajutor în
cazul arsurilor și a excoriațiilor, dar și despre resuscitarea
cardio-pulmonară în cazul stopului cardio-respirator.
Activitățile și jocurile pregătite de Zenobia Niculiță au
provocat tinerii să găsească soluții la diferite situații și
să lucreze în echipă. Alte provocări pregătite de organizatori au testat abilitățile și curajul tinerilor. Vineri s-a
mers într-o drumeție cu prânz în natură.

Vineri seara, pastorul Narcis Ardelean a făcut un
apel pentru a înțelege ce a făcut Dumnezeu pentru noi
și a răspunde dragostei lui pozitiv și imediat! În cadrul
programului special de Sabat, 26 de tineri au fost învestiți companioni după care, la marginea unei păduri, cinci
pastori au prezentat cupluri din Biblie și povestea lor.

La finalul programului de după-amiază, sora Zenobia
a răspuns întrebărilor adăugate de tineri pe parcursul
săptămânii în cutia de întrebări.
Pentru toate lucrurile frumoase din această tabără
mulțumim celor ce s-au implicat și au participat. Iar
pentru toate Îl lăudăm și Îi mulțumim lui Dumnezeu,
care ne iubește cu o iubire veșnică!
Robert Demeter, director-asistent companioni
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Proiectele ADRA Banat
În ultimul an, ADRA Banat a fost implicată în mai multe campionate sociale. Prin
proiectul “Vreau la școală!”, 153 de copii au
beneficiat de rechizite pentru școală, îmbrăcăminte, alimente și chituri de igienă. Proiectul
educațional “Youth Max” a strâns peste 1000
de elevi și studenți la seminarele de dezvoltare
personală din școli și săli publice. Mai multe
familii au fost sprijinite în încercările prin care
viața i-a trecut: incendiu, furtuni, boli și alte
lipsuri (alimente și lemne de foc).

Pe teritoriul Conferinței, ADRA Banat
are în construcție două case: casa familiei
Novacovici din Tormac, TM, și casa familiei
Rus sin Sântana, AR. Casa familiei Novacovici
din Tormac, cu excepția băii, este în întregime
finalizată pe interior, iar familia se bucură deja,
de noul cămin. Până la venirea iernii ne dorim
să finalizăm și exteriorul ca să putem inaugura.
La casa familiei Rus din Sântana, o familie cu
cinci copii, am ajuns, deocamdată, la nivelul
fundației. Construcția a debutat anul acest
în iulie și ne dorim să ridicăm zidurile până la
venirea frigului.
Nici unul din aceste proiecte nu ar fi fost
posibil fără bunătatea lui Dumnezeu, dăruirea
sponsorilor și implicarea voluntarilor. Motiv
pentru care ADRA Banat este recunoscătoare tuturor.
Intrăm într-un an misionar nou și ADRA
Banat este plină de entuziasm să se implice
în continuare. Credem că anul care vine va
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fi mai plin de provocări dar tot la fel generos
în oportunități. Vom crește cât alegem să o
facem. Misiunea noastră este să schimbăm
lumea de lângă noi, schimbând, rând pe rând,
câte o viață.
Te așteptăm cu mare bucurie în echipa
ADRA Banat, să-ți faci din viața ta o misiune
și să faci din misiune, viața ta.
Dacă te pricepi în vreun domeniu de
activitate dintre cele amintite mai sus si ești
aproape de locațiile unde avem construcțiile,
donează o zi sau mai multe, venind pe șantier.
Dacă programul tău este prea plin dar
îți bate inima pentru cei în nevoie și vrei să
donezi din câștigul tău într-un proiect social
care este mai aproape de inima ta, o poți face
în următoarele moduri:
• pui în plicul comunității tale suma pe
care vrei să o donezi, treci la explicații
ADRA Banat și proiectul pe care vrei
să Îl susții.
• la casierie Conferința Banat în contul
ADRA Banat
• În contul ADRA pentru Banat: RO3
3RNCB0074029215400042 - LEI
Mulțumim că ești parte din schimbarea
pe care o dorești în jurul tău!

Daniel Bota, director Departament ADRA
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ADRA sprijină victimele
incendiului din Grecia
Uniunea de Conferințe

Peste 85 de morți și sute de răniți, mai mult
de 1.200 de case distruse – așa arată bilanțul
incendiilor din apropierea Atenei, Grecia, unde
ADRA s-a mobilizat și lucrează deja pentru a oferi
sprijin. Cele mai dezastruoase incendii sunt considerate cele care au izbucnit luni, 23 iulie 2018, în
Mati, estul regiunii Attica.
Deși marți, 24 iulie 2018 avea planificat
un eveniment în vederea susținerii refugiaților
din Katerini, la 500 de kilometri nord de Atena,
Despina Tologlou, Director interimar al biroului
ADRA Grecia, la aflarea veștii despre incendiile
survenite, în calitate de conducător al operațiunilor
ADRA în Grecia, a transformat evenimentul în
parcul orașului într-un eveniment de strângere de
fonduri. Localnicii au donat sinistraților apă îmbuteliată, produse alimentare și de igienă, medicamente
de bază și articole pentru copii, până în prezent
fiind distribuite peste 240 de pachete cu donații.

Purtând o cravată de Explorator ca semn
de susținere a lucrării clubului, Wilson a început
cu o declarație. „Tinerii vor reprezenta cea mai
mare putere pentru proclamarea Cuvântului lui
Dumnezeu acestei lumi”, a spus acesta.
Wilson a continuat să facă referire la tema
evenimentului încurajându-i pe liderii de tineret să
„[îi] ajute [pe tineri] să preia roluri de conducere
în biserica locală”. În același context, el i-a provocat pe participanți nu „doar să îi distreze pe tineri.
Hrăniți-i cu prețiosul Cuvânt al lui Dumnezeu,
iar apoi implicați-i în lucrarea de slujire a lui
Dumnezeu și a celorlalți”, a spus el.

Studiu: Influența Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea asupra dietei
la nivel mondial
Uniunea de Conferințe

„ADRA Europa colaborează cu rețeaua
ADRA pentru a sprijini inițiativele din Grecia în
această situație de urgență” afirmă João Martins,
Directorul ADRA Europa.

Lideri care aduc roade bune
Uniunea de Conferințe

În încheierea Congresului Mondial al Liderilor
de Tineret, care a avut loc în Kassel, Germania,
în perioada 31 iulie – 4 august 2018, vorbitorii,
printre care s-a numărat și Președintele Bisericii
mondiale Ted Wilson, au adus elemente deosebit
de importante în atenția celor aproximativ 1600
de lideri de tineret ai Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea.

Impactul filosofiei adventiste cu privire la
alimentație asupra dezvoltării practicilor la nivel
mondial, și în mod deosebit asupra creșterii vegetarianismului, este tema unui articol publicat în
numărul din august 2018 al publicației științifice
Religions.
Intitulat „Influența la nivel global a Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea asupra dietei”,
articolul scris de Jim E. Banta, autor principal al
articolului și conferențiar în cadrul Facultății de
Sănătate Publică a Universității Loma Linda, abordează transformările legate de accentul adventist
asupra unei alimentații bazate pe plante începând
de la jumătatea secolului al XIX-lea.
„Printre lecțiile învățate de la adventiștii de ziua
a șaptea se numără importanța implicării sociale, a
familiei, a credinței, a activității fizice moderate și a
lipsei consumului de tutun și alcool. Printre lecțiile
referitoare la alimentație se numără dieta vegetală
și consumul de leguminoase, inclusiv soia, cereale
integrale și oleaginoase”, observă Banta.
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REVISTA
Arsenie Boca, mai
venerat de români decât
Iisus Hristos și Fecioara
Maria

Românii cheltuiesc 93%
din bani pentru consum
și plăți la stat

Războiul comercial
dintre SUA și China a
început

Antena3, 13 august

Digi24, 4 iulie

Agerpres, 6 iulie

Potrivit unui sondaj IRES,
realizat în luna iulie 2018 și publicat în ultimul număr al revistei
Sinteza, 57% dintre români
spun că au un sfânt din credința
ortodoxă pe care îl venerează, pe
primul loc situându-se Arsenie
Boca – un personaj necanonizat
-, urmat de Ioan Botezătorul,
Iisus Hristos și Sfânta Maria.
De asemenea, mai notează
studiul, lipsa modelelor și a
reperelor este o realitatea în
România. 1 din 5 români (22%)
își găsesc modele în viața publică
de la noi, dar 4 din 10 admiră
celebrități
din
străinătate.
Întrebați care este personalitatea
publică din România cu care
le-ar plăcea să semene, cei mai
mulți dintre respondenți au răspuns Gigi Becali, apoi Ion Țiriac,
Andra și Monica Tatoiu.

Un procent de 93% din
cheltuielile gospodăriilor au fost
alocate pentru consum și plata
impozitelor și contribuțiilor
către stat, în primele trei luni
ale acestui an, potrivit datelor
Institutului Național de Statistică
(INS) publicate vineri. Față de
aceeași perioadă a anului trecut,
cheltuielile cu impozite și contribuții au crescut ca pondere în
cheltuieli, de la 20,9% la 29,1%.
Au scăzut, în schimb, sumele
alocate de români investițiilor,
de la 0,5% în primele trei luni din
2017 la 0,3% în aceeași perioadă
din 2018.
În intervalul de referință,
cheltuielile totale au fost, în
medie, de 3.317 lei lunar/gospodărie, respectiv 1.270 lei/
persoană și au reprezentat 85,6%
din nivelul veniturilor totale.
În același timp, veniturile
totale ale populației, medii lunare
pe o gospodărie, au fost de 3.873
lei, și 1.483 lei/persoană.

Noile taxe vamale americane pentru importuri chineze
în valoare de 34 miliarde de
dolari au intrat în vigoare vineri
la ora 04:00 GMT, marcând
debutul unui război comercial
între SUA și China, primele
două economii ale lumii, în
pofida îngrijorărilor companiilor
și investitorilor, informează AFP
și Reuters.
China nu are altă alegere
decât să riposteze împotriva
SUA, a anunțat Ministerul
chinez al Comerțului, după ce
Washingtonul a decis să impună
taxe vamale prohibitive pentru
produse chineze în valoare de 34
miliarde de dolari.
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PRESEI

Eritreea și Etiopia
încetează războiul de la
graniță

Grecia suferă, după ce
91 de oameni au murit
în incendii

India: Bilanțul
inundațiilor din Kerala
de la începutul sezonului
musonic a ajuns la 357
de morți

Stiripesurse, 14 iulie

Digi24, 31 iulie

Agerpres, 19 august

Președintele Eritreei, Isaias
Afwerki, vizitează Etiopia pentru
prima dată de la începutul războiului de la granița celor două
state, în 1998. Vizita de trei zile
are ca scop consolidarea relațiilor
și are loc la puțin timp după ce
ambele țări au decis că „starea
de război” este încheiată.
Afwerki a fost primit la
sosirea în Etiopia de prim-ministrul Abiy Ahmed, scrie BBC.
Săptămâna trecută, Abiy a
vizitat Asmara, capitala Eritreei,
unde cei doi lideri au semnat
un pact prin care, oficial, a fost
încheiată starea de război și s-au
angajat să restabilească relațiile
diplomatice și comerțul după
două decenii de ostilități.

Sute de greci s-au adunat,
luni seară, în Piața Syntagma din
Atena, ca să-i comemoreze pe
cei 91 de oameni care au murit în
incendiile de săptămâna trecută.
Tristețea celor prezenți s-a combinat cu furia față de guvern, pe
care îl consideră responsabil de
amploarea tragediei. Autoritățile
au identificat, până acum, 70
dintre persoanele decedate, în
timp ce 14 oameni sunt în continuare dați dispăruți.
Incendiile au izbucnit pe 23
iulie în preajma stațiunii Mati,
de pe coasta de est a peninsulei Attica, aproape de Atena.
Flăcările s-au extins foarte rapid,
din cauza secetei și temperaturilor înalte. Incendiile de vegetație
sunt frecvente în Grecia, mai
ales pe timp de vară.

Bilanțul inundațiilor din
Kerala, cele mai grave pe care
le-a suferit acest stat din sudul
Indiei în ultimul secol, a crescut la 357 de morți, a anunțat
duminică autoritățile locale,
informează AFP și Xinhua.
Această regiune foarte
turistică din sudul Indiei este
afectată de la sfârșitul lunii mai
de ploi torențiale care au provocat alunecări de teren și inundații
bruște care au acoperit sate
întregi.
Aproximativ
350.000
de sinistrați au trebuit să se
refugieze în aproximativ 3.000
de tabere de urgență. Mii de
membri ai armatei, marinei și
forțelor aeriene au fost detașați
pentru a veni în ajutorul celor
care sunt încă izolați de inundații.
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ROŞCA DUMITRU

martie 1922, în comuna
Jabeniţa,
jud. Mureş (primul
Sfârșit
de drum
pt copii) unde îşi petrece copilăria şi urmează şcoala

Dumitru Roșca

azat apoi până în mai 1941 urmează liceul şi Institutul
pini”. Ca urmare a războiului, Ardealul de nord este
e la Stupini este închis, iar tânărul Roşca Dumitru
DumitrucuRoșca
fost primul
născut
teritoriul României,
părinţii asi domiciliul
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când s-a căsătorit cu Elena Toma din Baia
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unde a lucrat
inițial
în districtul
unie 1955 slujeste
în districtul
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ină pregătită de Pavel Memete, secretar Asociaţia Pastorală

14

SEPTEMBRIE 2018

STANDARDELE VIEții creștine (IV)
Respectul profund în locul de închinare
Creștinii care prețuiesc atotputernicia, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu vor manifesta
întotdeauna un spirit de profund respect față de
El, față de Cuvântul Său și față de închinarea ce I
se cuvine. „Umilința și respectul ar trebui să caracterizeze comportamentul tuturor celor care vin înaintea
lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, pag. 252).
Vom recunoaște că „ceasul și locul rugăciunii sunt
sfinte, pentru că Dumnezeu este acolo” (Slujitorii
Evangheliei, pag. 178). Nu ne vom prezenta în
locașul de închinare într-un mod neglijent, ci
într-un spirit de meditație și rugăciune, evitând
conversațiile inutile.
Ca părinți, trebuie să-i învățăm pe copii cum
să se comporte în „casa lui Dumnezeu” (1 Tim.
3,15). Instruirea și disciplinarea copiilor în familie, la Școala de Sabat și în biserică în ce privește
respectul față de Dumnezeu și închinarea vor
contribui la menținerea credincioșiei în anii de mai
târziu.
Prin exemplul, sfatul și comportarea lor la
amvon, pastorii care sunt conștienți de sfințenia
serviciului divin vor cultiva respectul, simplitatea,
ordinea și buna-cuviință în biserică.
Sănătate și cumpătare
Trupul este templul Duhului Sfânt (1 Cor.
6,9). „Atât vigoarea mintală, cât și cea spirituală
depind într-o mare măsură de activitatea și forța
fizică. Tot ceea ce promovează sănătatea fizică promovează și dezvoltarea unei minți puternice și a unui
caracter bine echilibrat.” (Educație, pag. 195)
Acesta este motivul pentru care noi trăim
înțelept, în conformitate cu principiile sănătoase
cu privire la exercițiul fizic, respirație, expunerea la soare, aerul curat și folosirea apei, somnul
și odihna. Din convingere, alegem să mâncăm
sănătos, să purtăm îmbrăcăminte adecvată, să
practicăm curățenia, să recurgem la modalități
corespunzătoare de destindere. Și alegem liberi
să respectăm principiile sănătății, ale autocontrolului și ale unei alimentații sănătoase. De aceea,
ne abținem de la orice formă de alcool, tutun sau

droguri. Ne străduim să ne conservăm echilibrul
fizic și psihic prin evitarea oricărui exces.
Reforma sănătății și promovarea sănătății și
a cumpătării sunt părți inseparabile ale mesajului
Bisericii. Am primit instrucțiuni prin mesagerul
Domnului: „Cei care păzesc poruncile Lui trebuie să
fie aduși într-o relație sfântă cu El și, prin cumpătare
în mâncare și băutură, ei trebuie să-și păstreze mintea
și trupul în cea mai bună stare pentru slujire” (Sfaturi
pentru sănătate, pag. 132- 133). De asemenea,
„dorința lui Dumnezeu este ca influența restauratoare
a reformei sănătății să fie o parte a ultimului mare
efort de proclamare a soliei Evangheliei”. (Lucrarea
misionară medicală, pag. 259)
Îi aparținem lui Dumnezeu cu trup, suflet și
spirit. Prin urmare, este datoria noastră religioasă
să respectăm legile sănătății atât pentru binele și
fericirea noastră, cât și pentru o slujire mai eficientă a lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Trebuie
să ne ținem apetitul sub control. Dumnezeu
ne-a oferit o mare varietate de alimente, suficiente pentru a satisface orice nevoie alimentară.
„Fructele, cerealele, nucile, legumele și zarzavaturile,
pregătite într-un mod simplu, alcătuiesc, împreună
cu laptele sau smântâna, cea mai sănătoasă alimentație.” (Temperanța, pag. 47)
Atunci când vom pune în practică principiile unui mod de viață sănătos, nu vom mai simți
nevoia de stimulente. Legea naturii ne interzice să
consumăm băuturi alcoolice și narcotice de vreun
fel. Încă din primele zile ale acestei Mișcări, abstinența de la băuturile alcoolice și de la tutun a fost
o condiție a primirii calității de membru al Bisericii.
Dumnezeu ne-a dat o mare lumină cu privire
la principiile sănătății, iar cercetările științifice
moderne au confirmat din plin aceste principii.
(Manualul Bisericii, Cap 12,
Standardele bisericii, p. 184-185)
(va urma)
Mihai Maur, Președinte Conferința Banat
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Dedicarea noii biserici din Darova
Biserica din Darova a avut bucuria ca în ultimul Sabat din august să inaugureze noul
locaș de închinare. Însoțiți de numeroși oaspeți din bisericile adventiste apropiate și de
localnici doritori să participe la această festivitate, membri micuței biserici s-au adunat
pentru a dedica noua construcție lui Dumnezeu. Programul a fost condus de președintele Conferinței Banat, pastorul Mihai Maur împreună cu trezorierul conferinței, pastor
Emil Jigău, iar invitați din partea conducerii Uniunii au participat pastorii Aurel Neațu
(secretar) și Dragoș Mușat (director dep. Comunicare și Relații Publice). A fost prezentă
și o delegație din partea primăriei, în frunte cu primarul Sorin Tilihoi, unul dintre puținii
primari adventiști, unul dintre cei care au demarat lucrările de construcție al noului locaș
de cult.
Recunoscători pentru ajutorul Cerului în acești ani de construcție, ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână asupra bisericii din acest loc
Pastor Erik Csergezan

