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„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să‑L înălţăm 
pe Domnul nostru Isus Hristos, 
prin prezentarea de experienţe 
ale dragostei Lui nemărginite, prin 
prezentarea de articole şi ştiri, 
ajutându‑l astfel pe cititor să‑L 
cunoască mai bine pe Mântuitorul 
şi să aibă o speranţă vie în reveni‑
rea Lui pe curând.
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Unul dintre punctele turis‑
tice de atracţie în Ghana îl 
reprezintă pieţele de sclavi 
din Cape Coast şi Elimina 

Castles. Dacă auziţi ce se întâmplă în 
diferitele odăi şi în temniţele de acolo, 
veţi înţelege cât de răi sunt oamenii.

Comerţul cu sclavi este un mod 
rău şi degradant de câştigare a existen‑
ţei. Într‑o astfel de lume, trăia John 
Newton, un autor de imnuri. Se spune 
că John Newton a fost căpitan pe o 
corabie de sclavi şi sunt convins că a 
trecut cu corabia lui pe lângă coasta 
de vest a Africii, pentru a transporta 
oameni în Lumea Nouă. Tot la fel de 
sigur sunt că s‑a oprit odată pe Coasta 
de Aur, în regiunea care astăzi se 
numeşte Ghana.

Bărbatul acesta transporta bărbaţi 
şi femei, băieţi şi fete pe care îi răpea 
din ţara lor şi îi înstrăina de familiile 
lor pentru totdeauna. Se vorbeşte ade‑
sea despre o uşă pe care odată intrat 
nu poţi să te mai întorci niciodată. Mii 
de oameni au fost forţaţi să intre pe 
această uşă strâmtă atunci când erau 
urcaţi pe puntea vasului.

Fiind căpitan, John trebuia să su‑
pravegheze îmbarcarea acestor oameni 
pe corabia lui. Scopul era să încapă cât 
mai mulţi oameni şi nu se ţinea cont 
de condiţiile groaznice în care se aflau. 
Se spune că îi ţineau înghesuiţi unul 
lângă altul, ca pe sardine. După ce por‑
neau la drum, John cobora în cabina 
lui confortabilă, lua o pană şi începea 
să calculeze profitul. Deşi 50% dintre 
oameni nu mai supravieţuiau, el ştia 
că tot avea să facă profit. În timpul 

unei astfel de călătorii, s‑a stârnit o 
furtună şi, în ciuda experienţei lui pe 
mare, el a ştiut că i‑a sosit sfârşitul. 
Era convins că e ultima zi a vieţii lui. 
Era ultima lui călătorie pe mare. Dar 
Dumnezeu, în îndurarea şi harul Său, 
i‑a salvat viaţa.

În cartea sa, Amazing Grace, 
pastorul Lonnie Melashenko scrie 
despre John Newton următoarele: „El 
câştiga bani, el îşi câştiga existenţa 
de pe urma transportului de oameni. 
John Newton şi‑a vândut propriul 
suflet, afundându‑se atât de adânc, 
cât se poate afunda un om; el a ales 
cărarea cea mai dezgustătoare şi mai 
crudă pe care o poate alege vreun om. 
[...] Dacă exista un om despre care se 
putea spune că era pierdut, atunci el 
era acela. Dacă exista un om care era 
orb la chinul şi mizeria din jurul lui, 
atunci John Newton era acela; era orb 
faţă de puterea mântuitoare a lui Hris‑
tos.” (Amazing Grace, p. 58) Deşi avea 
câteva cunoştinţe religioase pe care le 
primise de la mama lui, care murise pe 
când el era copil, totuşi el abandonase 
de mult orice convingere religioasă.

Cu toate acestea, în timpul unei 
călătorii spre casă, în timp ce încerca 
să stăpânească corabia în mijlocul unei 
furtuni, el a trecut printr‑o experienţă 
pe care, mai târziu, avea să o numeas‑
că „marea eliberare”. El a notat în 
jurnal că în clipa în care totul părea 
pierdut şi când avea convingerea că 
vasul se va scufunda, el a exclamat: 
„Doamne, ai milă de noi!”

Mai târziu, când s‑a întors în cabi‑
nă, a reflectat la cuvintele lui şi a înce‑

put să creadă că Dumnezeu i‑a vorbit 
prin furtună şi că harul a început să 
lucreze pentru el.

De atunci înainte, a sărbătorit 
toată viaţa convertirea lui pe 10 mai 
1748: ziua umilinţei în care şi‑a predat 
voinţa unei Puteri mai înalte. Mai 
târziu a devenit preot.

Se spune că a scris cuvintele cân‑
tării „Har minunat” cu aceeaşi pană cu 
care obişnuia să‑şi calculeze profitul.

Este o problemă de alegere
Adu‑ţi aminte de cei doi tâlhari 

care atârnau pe cruce alături de Isus. 
Probabil că amândoi se aflau la aceeaşi 
distanţă de El. Unul s‑a întors spre 
Isus şi I‑a cerut iertare. Celălalt nu s‑a 
întors. A fost o problemă de alegere. 
Alegerea pe care o facem în acest mo‑
ment ne afectează destinul.

Nu crede minciunile diavolului.
Nu crede că faptele tale din trecut 

nu pot fi iertate.
Nu crede că nu eşti suficient de 

bun ca Dumnezeu să te poată ierta. De 
fapt, nimeni nu este îndeajuns de bun 
pentru ca să fie iertat. Dumnezeu te 
iartă pentru că te iubeşte. El a murit 
pentru tine. Tot ce trebuie să faci este 
să alegi să Îl chemi. Primeşte ceea ce 
El a făcut pe crucea Calvarului pentru 
tine. Harul Său este suficient pentru 
toate păcatele pe care le‑ai comis. 
Chiar în momentul acesta, dacă strigi 
la Dumnezeu şi Îi spui: „Doamne, ai 
milă de mine!”, aşa cum a spus John 
Newton, El îţi va oferi mântuirea!

Atâta har
Matthew a. Bediako
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Multe dintre subiectele 
principale ale acestui 
an s‑au concentrat 
asupra economiei. De 

la bursele de valori şi casele de schimb 
valutar până la organismele de stabili‑
zare financiară, multe dintre sistemele 
economice pe care le deţinem ca 
societate au avut tendinţa de a crede 
că sustenabilitatea este ceva garantat. 
În calitate de creştini, suntem şi noi 
solicitaţi, dar aceste solicitări ne oferă 
posibilitatea de a descoperi anumite 
răspunsuri.

Unul dintre primele elemente ne 
aduce aminte că multe dintre sisteme‑
le economice actuale ale lumii noastre 
– bazate pe lăcomie, exploatare, 
nedreptate şi supraconsum absurd – 
sunt greşite. Nu este uşor să spunem 
acest lucru. În perioade stresante, 
oamenii au tendinţa să se ţină de ceea 
ce cunosc.

Teoria economică pe care ne 
bazăm – după cum afirmă Brian 
McLaren în cartea sa Totul trebuie să 
se schimbe – este aceea că „urmărim 
folosirea a cât mai multe resurse şi 
producerea a cât mai multe rebuturi 
(cunoscute drept creştere economică) 
posibile, într‑un timp cât mai scurt”. 
Privilegiile noastre în lumea dezvolta‑
tă se construiesc pe cheltuiala restului 
lumii. Trebuie să recunoaştem că acest 
lucru este greşit şi să folosim momen‑
tele economice dificile pentru a ne 
întreba: Cum am putea să schimbăm 
lucrurile în bine?

Ca parte a acestui proces, trebuie 
să ne întrebăm dacă vieţile noastre 

şi chiar credinţa noastră sunt atât de 
prinse în economie, încât nu putem să 
ne imaginăm alte metode de a ne or‑
dona vieţile şi lumea. Cei care promo‑
vează şi profită de pe urma sistemelor 
economice au voci puternice, care ne 
conving de importanţa şi greutatea 
lor. În cartea Coloseni remixat, de 
Brian J. Walsh şi Sylvia C. Keesmaat, 
forţele economice preponderente pot 
fi descrise drept „o mişcare religioasă 
de proporţii nemaiauzite. Progresul 
este mitul său principal, creşterea 
economică nelimitată este credinţa pe 
care se bazează, hipermarketul – fizic 
sau online – este locul de închinare, 
consumerismul este imaginea sa. 
„Servesc un Big Mac cu cartofi prăjiţi” 
este ritualul de iniţiere, iar dominaţia 
globală este ţinta sa finală.

În cursa capitalismului condus de 
cumpărături, devine din ce în ce mai 
clar de ce a spus Isus: „Nu puteţi să 
slujiţi la doi stăpâni” (Matei 6:24). 
El a continuat, sfătuindu‑ne să nu 
ne îngrijorăm în legătură cu ce vom 
mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom 
îmbrăca – iar lista ar fi fost mai lungă, 
probabil, dacă Predica de pe Munte ar 
fi fost ţinută în secolul al XXI‑lea în 
faţa cumpărătorilor dintr‑un hiper‑
market. El ne reaminteşte să‑L căutăm 
mai întâi pe Dumnezeu, care cunoaşte 
deja toate nevoile noastre, şi El ne va 
dărui tot ce avem nevoie în fiecare zi, 
dacă vom căuta mai întâi Împărăţia 
Lui. (Matei 6:32,33)

Chiar dacă ne punem astfel de 
întrebări, trebuie să recunoaştem că 
săracii sunt deja dezavantajaţi pentru 

că sunt primii care suferă din cauza 
a ceea ce cauzează stres în societate. 
Trebuie să ne întrebăm cum putem 
noi, ca persoane şi ca biserică, să‑i 
ajutăm pe cei care suferă din punct de 
vedere financiar şi emoţional în comu‑
nităţile noastre şi în toată lumea.

Dăruirea este argumentul suprem 
în faţa economiei construite pe acu‑
mulare şi posesie. Trebuie să rezistăm 
tentaţiilor pe care nesiguranţa le aduce 
– construirea de ziduri de protecţie în 
jurul nostru. Aşa cum a recomandat 
Isus, prin generozitatea şi credincio‑
şia noastră demonstrăm că avem o 
comoară în ceruri (vezi Matei 6:20). 
Chiar şi în diferite variante ale timpu‑
lui sfârşitului – în care turbulenţele 
economice par să fie mereu prezente – 
trebuie să ne îndepărtăm de autocon‑
servare, fie ea spirituală sau fizică.

Scriitorul adventist Chris Blake 
oferă o viziune alternativă pentru 
oamenii lui Dumnezeu care fac faţă 
crizelor potenţiale: „Oamenii lui 
Dumnezeu se transformă prin harul 
lui Dumnezeu. Creştinismul nu a fost 
niciodată izolaţionist şi nici nu va fi 
vreodată… În mijlocul colapsului imi‑
nent, familiile adventiste îşi deschid 
căminele pentru cei săraci şi temători. 
Bisericile şi şcolile adventiste devin 
oraşe de refugiu şi avanposturi ale 
milei. Sanctuarele îi primesc pe cei 
fără adăpost. Terenurile de joacă devin 
grădini de legume. În timp ce lumea se 
autodistruge, capitolul 2 din Faptele 
apostolilor apare în faţa ochilor noştri 
uimiţi. … Este momentul suprem 
pentru noi.”

Respingerea categorică a 
culturii consumeriste

NathaN BrowN

În faţa recesiunii economice, 
creştinii ar trebui să fie şi mai 
generoşi

4   c u r i e r u l  a d v e n t i s t  —  a u g u s t  2 0 1 0



Luni, 28 iunie 2010, Bruno R. 
Vertallier, în vârstă de 61 de 
ani, a fost ales preşedinte al 
Diviziunii Euro‑Africa. Bruno 

Vertallier a fost crescut în familia 
unui pastor misionar adventist. A 
studiat Teologia la Universitatea 
Collonges‑sous‑Salève, din Franţa, şi 
a obţinut un doctorat la Universitatea 
Andrews, în SUA. În timpul celor 36 
de ani de slujire în Biserica Adventistă, 
a lucrat ca pastor, director de depar‑
tament în Madagascar, profesor la 
Seminar, administrator al bisericii în 
Franţa şi la Diviziunea Euro‑Africa.

De asemenea, secretarul Divi‑
ziunii, Gabriel Maurer, a fost reales 
de Comitetul de numiri şi confirmat 
de adunarea generală a delegaţilor. 
Pastorul Maurer are 52 de ani, deţine 
această poziţie din anul 2003 şi a mai 
slujit în cadrul Diviziunii ca secretar 
al Asociaţiei Pastorale. El a studiat 
Teologia în Germania şi Anglia şi, în 
trecut, a slujit ca pastor şi profesor de 
teologie şi religie.

Pentru poziţia de trezorier, dele‑
gaţii la Sesiunea Conferinţei Generale 
l‑au ales pe Norbert Zens, în vârstă de 
44 de ani, şi îl înlocuieşte pe Peter R. 
Kunze, care şi‑a anunţat intenţia de a 
se pensiona. Peter Zens a absolvit Uni‑
versitatea din Passau, în Germania, cu 
o specializare în Business Administra‑
tion. A fost director comercial pentru 
nouă ani la Seminarul Bogenhofen din 
Austria şi, din anul 2004, a lucrat ca 
revizor în cadrul Conferinţei Generale.

Pe 29 iunie, Comitetul de numiri a 
continuat să lucreze pentru întregirea 
echipei care va include şi directorii de 
departamente.

Astfel, a fost reales Karel Nowak 
ca director al Departamentului 
Comunicaţii şi Libertate religioasă. 
Magyarosi Barna a fost ales ca director 
al Departamentului de Educaţie şi 

Slujirea familiei. El îl va înlocui pe 
Roberto Badenas, care şi‑a anunţat 
pensionarea.

Cine sunt liderii Diviziunii Euro‑Africa?
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Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea din regiunea 
Euro‑Africa se confruntă cu 
un amestec semnificativ de 

culturi, sisteme politice şi religii, dar 
emisiunile unei televiziuni arabe şi un 
program dinamic al Departamentului 
Sănătate se numără printre iniţiativele 
care stimulează creşterea constantă a 
bisericii din această zonă.

Diviziunea Euro‑Africa cuprinde 
29 de ţări, printre care Afganistan, 
Turcia, Iran şi alte ţări membre ale Fe‑
restrei 10/40, o regiune care se întinde 
din partea de nord a Africii în partea 
de est a Asiei, unde prozelitismul este 
adesea ilegal, în multe zone Evanghe‑
lia neputând ajunge.

Multe dintre ţările Diviziunii cu‑
nosc o diversitate etnică tot mai mare 
– aproape jumătate dintre adventiştii 
din Spania au emigrat din România.

„Avem pe teritoriul nostru chiar 
şi Vaticanul”, a spus preşedintele de 
curând reales, Bruno Vertallier.

În ciuda provocărilor, membrii din 
această Diviziune găsesc căi de a influ‑
enţa societatea. Se aşteaptă ca postul 
de televiziune arab Hope Channel din 
Beirut, Liban, lansat în anul 2008, 
să cucerească teritorii noi de partea 
Domnului. Prin intermediului unui ra‑
port video, cei prezenţi în Domul din 
Atlanta au putut vedea, de asemenea, 
că biserica îşi întăreşte reputaţia de 
comunitate care se preocupă cu com‑
pasiune de oameni, printr‑o recentă 

colaborare cu Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, cu sediul în regiune.

În anul 1999, Diviziunea Eu‑
ro‑Africa a lansat programul expozi‑
ţiilor de sănătate, urmând exemplul 
lui Isus de a veni în întâmpinarea ne‑
voilor fizice şi emoţionale, precum şi 
a celor spirituale. Expoziţiile continuă 
să fie cunoscute în rândul populaţiei, 

care apreciază instruirea practică în 
domeniul sănătăţii.

„Există un ritm pentru orice, inclu‑
siv pentru creşterea bisericii”, se mai 
afirmă în raport. „Poate că suntem 
o Diviziune cu o creştere lentă, dar 

activităţile noastre sunt numeroase şi 
continuăm să mergem mai departe.”

Euro‑Africa înregistra aproape 
177.000 de adventişti la mijlocul 
anului 2009, înregistrând o „uşoară 
creştere” faţă de anul 2005, ca mărtu‑
rie a numeroaselor proiecte cu impact 
asupra societăţii, mai este adăugat în 
raport.

În Italia, un program experimental 
al Şcolii de Sabat centrat pe relaţii, 
părtăşie şi lucrarea de mărturisire a 
dublat numărul de participanţi. În 
Bulgaria, adventiştii au distribuit 
cartea Calea către Hristos, acoperind 
aproape jumătate din ţară.

Raportul Diviziunii Euro‑Africa

elizaBeth lechleitNer/aNN
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Delegaţii adventişti au con‑
tinuat să delibereze asupra 
celor 95 de modificări pro‑
puse la Manualul bisericii, 

în cadrul întâlnirilor administrative ce 
au avut loc în sala Georgia Dome.

În după‑amiaza zilei de marţi, 29 
iunie, delegaţii au votat pentru hiroto‑
nirea diaconeselor, precum şi pentru 
adăugirile emfatice cu privire la sigu‑
ranţa copiilor în biserică şi în cadrul 
activităţilor desfăşurate de biserică.

La o întâlnire administrativă a bi‑
sericii din 2008, membrii Comitetului 
executiv al Bisericii mondiale au votat 
pentru prima oară numirea unui grup 
de studiu pentru revizuirea Manualu‑
lui bisericii, în ceea ce priveşte „stilul 
şi coerenţa”. Ultima revizuire a fost 
făcută în anul 2005.

Discuţiile din 27 iunie au fost mar‑
cate de revizuirea Manualului pentru 
acomodarea structurii Uniunilor de 
biserici, astfel încât un grup de biserici 
adventiste locale pot să raporteze 
direct către Uniunea de care aparţin, 
eliminându‑se structura Conferinţelor 
din acea zonă. Delegaţii au votat mo‑
ţiunea prin care i se conferă structurii 
bisericii mai multă flexibilitate, recu‑
noscând faptul că nu toate regiunile 
corespund tiparului.

Unii delegaţi au fost mai rezervaţi 
în a accepta deosebirile regionale şi 
în dimineaţa următoare, atunci când 
a fost discutată moţiunea privind 

includerea hirotonirii diaconeselor în 
Manual. Anterior, menţiunea privind 
hirotonirea diaconeselor lipsea.

Alte delegaţii regionale au susţinut 
modificarea propusă ca fiind un pas 
înainte necesar în afirmarea femeilor, 
mai ales a celor tinere, în lucrare.

„Dacă vom vota împotriva unui 
lucru atât de inofensiv, îi vom descu‑

Revizuirile aduse la Manualul 
bisericii includ hirotonirea femeilor 
ca diaconese, precum şi notificările 
scrise în caz de comportament 
sexual necorespunzător 

elizaBeth lechleitNer/aNN

29 iunie 2010, atlanta, 
georgia, statele unite

raja pe tineri”, a declarat John Brunt, 
reprezentant din America de Nord.

„[Tinerii] nu sunt doar viitorul 
bisericii; sunt prezentul.”

Un fapt remarcabil, mulţi dele‑
gaţi din Diviziunea Africa de Sud – 
Oceanul Indian s‑au opus moţiunii, 
argumentând că este superfluă şi 
speculând că ar pregăti terenul pentru 
hirotonirea femeilor ca pastori.

„După părerea mea, Comitetul 
pentru Manualul bisericii şi‑a încălcat 
limitele”, a afirmat Stain Liyanda, 
delegat din Diviziunea Africa de Sud – 
Oceanul Indian, şi a numit moţiunea 
„o ambuscadă” prin care problema 
hirotonirii femeilor să câştige o poziţie 
fără precedent.

Ca răspuns, noul subsecretar ales 
al Conferinţei Generale, Home Trecar‑
tin, le‑a reamintit delegaţilor că, încă 
din luna mai, fiecare dintre ei a primit 
un exemplar cu modificările propuse, 
având deci „timp mai mult decât sufi‑
cient” pentru a le studia.  
Jeroen Tuinstra, reprezentant din 
Diviziunea Trans‑Europeană, a suge‑
rat ca fraza propusă să fie omisă, iar 
termenul „diacon” să fie considerat de 
gen neutru, desemnând atât bărbaţi, 

cât şi femei care slujesc în această 
poziţie, hirotoniţi în aceeaşi manieră. 
Delegaţii au votat pentru acceptarea 
amendamentului, însă a fost evident 
că mulţi nu au fost încântaţi de dez‑
nodământ. Unii au venit la microfon 
mult timp după vot, încercând să 
reaprindă discuţia.
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În cadrul sesiunii, în orele care au 
urmat acestei dezbateri, au fost votate 
mai multe revizuiri minore, fără prea 
multe discuţii. Însă, după o oră, cu 
aproape două treimi din modificările 
propuse încă nevotate, mulţi delegaţi 
şi‑au pierdut răbdarea şi au încercat să 
accelereze procesul de vot, fluturân‑
du‑şi cartonaşele galbene mai înainte 
ca moţiunile să fie supuse votului.

Însă cu toţii s‑au oprit în momen‑
tul în care a fost prezentată propu‑
nerea prin care transferul foştilor 
abuzatori sexuali într‑o comunitate 
nouă să se facă doar cu o notificare 
scrisă cu privire la trecutul lor.

Unii delegaţi, printre care şi un 
avocat, şi‑au exprimat îngrijorarea că 
limbajul folosit ar fi prea puternic şi ar 
putea duce la procese legale, în cazul 
în care cineva a fost acuzat pe nedrept 
de abuz sexual. Karnik Doukmetzi‑
an, consilierul general al Conferinţei 
Generale, şi‑a exprimat dezacordul: 
„Mai degrabă aş pleda într‑un proces 
de defăimare de caracter intentat 
bisericii, decât să risc abuzarea sexuală 
a unui copil.”

De aceeaşi părere s‑a declarat şi 
Karen Flowers, fost director‑asociat 
la Departamentul Familie, din cadrul 
Conferinţei Generale, care a spus că 
iertarea nu elimină consecinţele, iar în 
cazurile de pedofilie, aceste consecinţe 
sunt „grave şi ample”. După discuţii 
îndelungate, modificarea a fost adop‑
tată.

La alt punct similar, oficialii care 
au moderat discuţia i‑au informat 
pe delegaţi cu privire la modificarea 
adusă de către Comitetul executiv al 
Conferinţei Generale la formularea 
unui punct privind protejarea copiilor 
prin blocarea accederii abuzatorilor se‑
xuali în poziţii care le‑ar oferi contact 

nesupravegheat cu minorii. Noua for‑
mulare le permitea foştilor abuzatori, 
care se presupune ca s‑au pocăit, să 
participe la biserică şi la evenimentele 
legate de biserică.

Câţiva delegaţi au observat că nu 
se putea aştepta de la ei să voteze 
fără să fi văzut versiunea modificată. 
Ulterior, textul modificat a fost afişat 

pe ecrane, după care unii delegaţi au 
contestat faptul de a‑i îngădui unui 
abuzator să ajungă în apropierea victi‑
melor sale. În cele din urmă, moţiunea 
a fost adoptată provizoriu în forma 
originală.

Delegaţii au trecut în revistă revi‑
zuirile aduse Manualului bisericii şi au 

votat includerea în mai multe capitole 
a unei prevederi pentru verificarea 
şi certificarea tuturor angajaţilor şi 
voluntarilor bisericii care lucrează cu 
minori. 
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În ultimii cinci ani, unul dintre 
evenimentele principale ale 
Departamentului Familie a fost 
comemorarea a 90 de ani de 

slujire faţă de familiile din biserica 
noastră. Odată cu înfiinţarea Comisiei 
pentru Familie, în anul 1919, bine‑cu‑
noscutul scriitor şi educator Arthur 
Spalding, împreună cu soţia sa, Maud, 
au lansat la nivel internaţional un 
proiect care avea ca temă principală 
educaţia părinţilor. De atunci încoace, 
educatorii pentru viaţa de familie au 
clădit pe această moştenire. În pre‑
zent, departamentul instruieşte lideri, 
produce resurse şi sprijină cercetări 
în domeniul familiei, legate de relaţia 
părinte‑copil, de consilierea premari‑
tală, de consolidarea familiei, de evan‑
ghelizarea în familie şi de problemele 
din căsnicie cu privire la sexualitate, 
divorţ, abuz şi violenţă.

Departamentul Familie din cadrul 
Conferinţei Generale îşi propune 
să coordoneze o strategie mondială 
de consolidare a relaţiei membrilor 
familiilor adventiste cu Dumnezeu şi 
a relaţiilor dintre ei, pentru a le oferi 
altora o mărturie convingătoare. O 
parte importantă a acestei strategii 
şi un mijloc valoros de consolidare a 
unităţii şi credinţei Bisericii mondiale 
îl constituie obţinerea consensului în 
ceea ce priveşte concepţiile‑cheie asu‑
pra educaţiei adventiste pentru viaţa 
de familie. Prioritate a avut constru‑
irea de modele de curriculum bazate 
pe Biblie, care să fie folosite pentru 
formarea de lideri, pentru pregătirea 
resurselor şi pentru evaluarea altor 
materiale destinate educaţiei pentru 
viaţa de familie. După succesul cărţii 
Human Sexuality: Sharing the Wonder 
of God’s Good Gift With Your Children 
(2004), disponibilă acum în 12 limbi, 

o echipă internaţională de specialişti 
în viaţa de familie a lucrat la produce‑
rea unei alte cărţi din această serie de 
modele curriculare: Christian Marri‑
age: Intimate Covenant for a Lifelong 
Journey (2010).

Departamentul oferă resurse pen‑
tru susţinerea celor trei Sabate specia‑
le din calendarul bisericii: Săptămâna 
familiei şi Săptămâna căsătoriei, din 
luna februarie, şi Săptămâna unităţii 
familiei, din luna septembrie. Pe lângă 
bogăţia de resurse oferită pe site‑ul 
departamentului, www.adventistfa‑
milyministries.org, la numeroasele 
materiale publicate în ultimele două 
decade s‑au adăugat cinci cărţi noi: 
Managing God’s Resources at Home, 
Relationships Where Grace Is in Place, 
Relationships Where Love Is in Place, 
Families Building Relationships for 
Now and Eternity şi Becoming Family. 
Aceste instrumente – predici, mi‑
niseminare, povestiri pentru copii, 
articole de leadership şi alte materiale 
– îi ajută pe pastori şi pe liderii locali 
ai Departamentului Familie să‑şi 
consolideze familiile şi să aibă relaţii 
sănătoase cu membrii familiei şi cu 
membrii bisericii.

În colaborare cu Departamentul 
Familie de la nivelul Diviziunilor, 
Departamentul Familie din cadrul 
Conferinţei Generale promovează 
instruirea liderilor cu scopul de a lucra 
ca educatori pentru viaţa de familie. 
Colaborarea cu instituţiile de învăţă‑
mânt a avut ca rod oferirea de diplome 
de participare în cadrul Universităţilor 
Andrews, Loma Linda, Montemorelos, 
Pacific Adventist şi Sahmyook şi în 
cadrul colegiilor Avondale şi Fulton. O 
astfel de diplomă în Educaţie pentru 
Viaţa de Familie poate fi obţinută 
după absolvirea cursului introductiv 
de 110 ore. În ultimii cinci ani, peste 
100 de directori de departamente din 
cadrul Diviziunilor, Uniunilor şi Con‑
ferinţelor au obţinut această diplomă.

Cea mai mare binecuvântare în 
lucrarea pentru familii se face simţită 
pe măsură ce cursanţii aplică principi‑
ile fundamentale ale creştinismului în 
relaţiile cu alţii şi pe măsură ce fami‑
liile lor se transformă într‑un mic colţ 
de rai. Succesul planului strategic al 
bisericii noastre pentru sporirea calită‑
ţii vieţii şi creşterea Bisericii mondiale 
depinde de sănătatea şi bunăstarea 
din cadrul familiilor care o compun.

Familia adventistă

roN Flowers
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Lucrarea medicală, alături de 
predicare, educaţie şi formare 
de ucenici, reprezintă una 
dintre priorităţile misiunii 

adventiştilor. Pe lângă combaterea 
bolilor, promovarea sănătăţii ne‑a 
adus la nivel mondial recunoaşterea 
faptului că noi ne bucurăm de „avanta‑
jul adventist”.

Filozofia noastră, potrivit căreia 
mesajul sănătăţii face parte din soliile 
celor trei îngeri, se întemeiază pe con‑
vingerea că Îl lăudăm pe Dumnezeu 
şi Îi dăm slavă atunci când apreciem 
sănătatea pe care El ne‑a oferit‑o şi 
atunci când avem grijă de acest dar.

Cu ocazia ultimei întruniri a 
Consiliului Mondial pentru Sănătate 
al Bisericii Adventiste, participanţii 
au adoptat ca motto pentru următorii 
cinci ani: „Fiecare biserică – un centru 
de sănătate”. Reacţia a fost extraor‑
dinară! Din Filipine (unde proiectul 
a fost adoptat în peste 3.400 din 
aproximativ 4.000 biserici) până la 
Diviziunea Africa de Sud – Oceanul In‑
dian (unde aproape în fiecare biserică 
există o formă a lucrării medicale), ad‑
ventiştii s‑au dovedit a fi cu adevărat 
nişte „misionari medicali”. Revistele 
bisericii noastre, Adventist Review şi 
Adventist World, publică regulat arti‑
cole despre sănătate. Uneori, aceste 
reviste dedică un număr întreg acestui 
aspect al lucrării noastre medicale. De 
asemenea, studiile pentru majori din 
trimestrul al doilea al anului 2010 au 
fost pregătite de echipa Departamen‑
tului Sănătate din cadrul Conferinţei 
Generale.

Canalul de televiziune Hope 
Channel transmite mesajul medical 
în aceeaşi măsură ca şi programul 
Life’s Beat, realizat de aceeaşi echipă a 
Departamentului Sănătate, program 
care a obţinut un premiu prestigios 
anul trecut: Telly Award, premiu oferit 
pentru conţinut şi producţie, la reco‑
mandarea unui comitet format din 
realizatori TV din afara bisericii.

Site‑urile Departamentului de Să‑
nătate din cadrul Conferinţei Generale 
au fost actualizate şi a fost adăugat un 
site nou: PositiveChoices.com. Acest 
nou site se adresează societăţii în 
general.

Spitalele misionare din Africa Cen‑
trală şi de Est şi Diviziuna Africa de 
Sud – Oceanul Indian au fost vizitate 
de echipa de evaluare desemnată de 
biserică şi au fost lansate programe de 
strângere de fonduri pentru susţine‑
rea acestor spitale. Aceste instituţii 
medicale le oferă oamenilor speranţă 
şi siguranţă. Copiii aduşi la spital de 
părinţii lor primesc asistenţă medica‑
lă, chiar dacă părinţii sunt săraci.

Echipa Departamentului Sănătate 
din cadrul Conferinţei Generale a 
organizat cursuri de instruire în multe 
ţări, precum Rusia, Kazahstan, Mada‑
gascar, Africa de Sud, India, Coreea, 
China, Mongolia, Australia, Caraibe, 
Nigeria, Kenya şi Statele Unite. Este 
vorba despre cursuri de sănătate sus‑
ţinute în cele trei Diviziuni ale Africii 
subsahariene, oferite de Universitatea 
Adventistă din Africa. Un curs similar 
a fost susţinut ca parte a programu‑
lui de master oferit de Universitatea 
Loma Linda în Rusia.

Un program nou pentru bisericile 
locale, numit CHARTERS, şi‑a propus 
realizarea de prezentări PowerPoint pe 
care bisericile locale să le folosească în 
programele lor pentru a deveni „centre 
de sănătate” pentru localitatea în care 
funcţionează.

O conferinţă mondială plină de 
succes a fost organizată în Geneva, 

în 2009, în colaborare cu Biroul de 
Parteneriate din cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS). Peste 
700 de delegaţi din 95 de ţări au avut 
ocazia să asculte specialişti cunoscuţi 
la nivel internaţional, care au vorbit 
despre problemele de sănătate şi des‑
pre nevoile omenirii.

Conferinţa a fost o ocazie prielnică 
pentru încheierea unor parteneriate. 
Organizaţia Pan Americană a Sănă‑
tăţii (PAHO) a prezentat directorii 
Departamentelor de Sănătate de 
la Diviziunile Inter‑Americană şi 
Sud‑Americană miniştrilor sănătăţii 
din acele regiuni. Loma Linda Uni‑
versity colaborează cu PAHO prin 
intermediul Şcolii de Sănătate Publică. 
De asemenea, OMS doreşte să testeze 
un proiect‑pilot pentru instruirea 
moaşelor prin intermediul şcolilor 
adventiste de asistente medicale din 
Africa şi India, sub îndrumarea Şcolii 
de asistente medicale de la Loma Lin‑
da University şi a directorului‑asociat 
al Departamentului de Sănătate din 
cadrul Conferinţei Generale. 

Biserica Adventistă mondială este 
gata să ofere planuri pentru înfiinţarea 
de şcoli medicale şi de şcoli pentru 
sănătate publică. Loma Linda Univer‑
sity a susţinut cursuri de leadership 
în Rusia şi urmează să ţină un alt curs 
în Europa. Şcolile medicale din River 
Plate şi Montemorelos au trimis misi‑
onari pe tot globul.

De asemenea, stomatologii noştri 
îndeplinesc o lucrare frumoasă în 
multe zone din lume. Institutul pen‑
tru Prevenirea Dependenţei, cu sediul 
la Universitatea Andrews, a publicat 
multe lucrări ştiinţifice novatoare în 
jurnale de specialitate.

Este evident că dedicarea echipelor 
medicale de pretutindeni a adus multe 
roade, dar avem nevoie de rugăciune 
şi de susţinerea neîntreruptă a tuturor 
membrilor bisericii. 

Departamentul Sănătate

allaN r. haNdysides
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Sistemul de educaţie al Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea 
continuă să se dezvolte 
foarte rapid, demonstrând că 

educaţia adventistă este rodnică. Cele 
mai recente statistici1 arată că biserica 
deţine 7.598 de şcoli, peste 80.000 
de profesori şi 1.545 000 de elevi 
înscrişi în şcoli. Numai anul trecut, 
în sistemul de educaţie al bisericii au 
intrat 65.000 de elevi noi. Cele patru 
Diviziuni, cu cel mai mare număr de 
studenţi înscrişi, sunt: Diviziunea 
Africa Centrală şi de Est (371.000 de 
elevi), Diviziunea Africa Centrală şi 
de Vest (250.000 de elevi), Diviziunea 
Americii de Sud (224.000 de elevi), 
Diviziunea Inter‑Americană (169.000 
de elevi). În prezent, funcţionează 112 
universităţi şi colegii, cu alte 30‑40 de 
campusuri şi centre pentru învăţă‑
mântul la distanţă.

educaţia şi răscumpărarea
„Misiunea bisericii… – de a le 

transmite tuturor naţiunilor Evan‑
ghelia dragostei lui Dumnezeu în 
contextul soliilor celor trei îngeri din 
Apocalipsa 14:6‑12, aşa cum este ea 
dezvăluită în viaţa, moartea, învierea 
şi lucrarea de Mare‑Preot a lui Isus 
Hristos, de a‑i ajuta să‑L primească 
pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn 
personal şi să se unească cu biserica 
rămăşiţei Sale…, ca pregătire pentru 
revenirea Sa iminentă”2 – continuă să 
fie influenţa stabilizatoare în progra‑
mul adventist de educaţie. Scopul 
răscumpărător al adevăratei educaţii, 
desprins din Biblie şi din scrierile lui 
Ellen G. White – de refacere a oameni‑
lor după chipul Creatorului lor3 – con‑
stituie fundamentul tuturor învăţătu‑
rilor predate în şcolile noastre.

În ciuda sporirii reglementărilor 
guvernamentale şi în pofida creşterii 

numărului de elevi de altă religie care 
s‑au înscris la şcolile noastre, există 
multe aspecte încurajatoare, dacă 
privim în viitor. Credem că accentul 
pus de profesorii noştri pe dezvoltarea 
armonioasă completă – spirituală, 
mentală, socială, fizică şi morală – va 
continua să aibă ca rod peste 30.000 
de botezuri, aşa cum se întâmplă anu‑
al în şcolile noastre din toată lumea. În 
ciuda deosebirilor dintre filozofia edu‑
caţiei adventiste şi filozofia pe care se 
bazează alte sisteme de educaţie, elevii 
de altă religie se înscriu în număr 
mare în şcolile adventiste. De aceea, 
credem că oportunităţile pentru evan‑
ghelizare vor creşte odată cu creşterea 
numărului de elevi înscrişi în şcolile 
noastre. Provocarea noastră este aceea 
de a găsi mai mulţi adventişti dedicaţi 
care să dorească să predea în şcolile 
noastre.

În cartea Educaţie, Ellen White 
scria: „Nevoia cea mai mare pe care 
o are lumea este aceea de bărbaţi – 
bărbaţi care să nu se lase cumpăraţi 
sau vânduţi, bărbaţi care să fie cinstiţi 
şi credincioşi în adâncul sufletului lor, 
bărbaţi care să nu se teamă să spună 
păcatului pe nume, bărbaţi a căror 
conştiinţă este la fel de bine orientată 
către datorie, precum este acul busolei 
către Pol, bărbaţi care vor lua poziţie 
neclintită pentru adevăr, chiar dacă 
s‑ar prăbuşi cerul.”4 În şcolile adven‑
tiste, accentul pus pe valorile noastre 
– dezvoltarea caracterului, simţul 
onestităţii şi integrităţii, distingerea 
binelui de rău şi trăirea binelui (valori 
vitale pentru viaţa creştină şi esenţiale 
pentru pregătirea pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu) – va continua să fie 
ca o lumină pentru părinţii şi elevii 
care îşi doresc un sistem de educaţie 
de calitate. În aceasta constă educaţia 
adventistă.

Noile tendinţe din sistemul 
adventist de educaţie ne încurajează 
să credem că se vor putea dezvolta 
programe educative pentru copiii mici, 
că se va pune accent pe învăţământul 
la distanţă şi că va spori numărul de 
instituţii de specializare în domenii 

precum medicină, stomatologie, 
asistenţă medicală şi chiar drept. 
În timp ce aşteptăm ca Domnul să 
vină, educaţia va continua să poarte 
stindardul răscumpărării, ca valoare 
centrală a ei. Sprijinul dumneavoastră 
este bine‑venit.
________________________ 
1 World Report 2008: Adventist 
Education Around the World (General 
Conference of Seventh‑day Adven‑
tists, Department of Education, 31 
dec., 2008). 
2 General Conference Working Policy 
2008‑2009, p. 29. 
3 Ibidem, p. 239. 
4 Ellen G. White, Educatie, ediţia 2001, 
p. 43.

Departamentul Educaţie

c. GarlaNd dulaN
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Misiunea principală a 
Asociaţiei Pastorale 
din cadrul Conferinţei 
Generale este lucrarea 

cu pastorii, cu familiile pastorale şi cu 
prezbiterii bisericii. Pentru îndepli‑
nirea acestei misiuni, colaborăm cu 
diverse organizaţii ale bisericii (cum ar 
fi Diviziunile) pentru organizarea de 
programe de instruire şi întruniri. În 
plus, Asociaţia Pastorală oferă o varie‑
tate de resurse pentru cei care slujesc.

Timp de 17 ani, Asociaţia Pastora‑
lă a fost condusă de James A. Cress, 
până la decesul acestuia, în noiembrie 
2009. Slujirea lui îndelungată a fost 
foarte mult apreciată. După moar‑
tea sa, Gerry Karst, vicepreşedinte 
al Conferinţei Generale şi consilier 
al Asociaţiei Pastorale, a coordonat 
programele asociaţiei.

Fiecare ramură a asociaţiei oferă 
mai jos un scurt rezumat al activităţii 
desfăşurate în ultimii cinci ani.

Prezbiterii bisericii
Peste 250.000 de prezbiteri şi 

directori de companii s‑au oferit să 
conducă bisericile locale, alcătuind o 
armată de oameni dedicaţi misiunii 
de răspândire a Evangheliei. După 
1990, Asociaţia Pastorală şi‑a propus 
să îi ajute să slujească eficient îm‑
preună cu pastorii lor. Unul dintre 
instrumentele prin care ne‑am propus 
să atingem acest obiectiv este revis‑
ta Elder’s Digest. În momentul de 

faţă, sunt tipărite peste 200.000 de 
exemplare trimestrial şi sunt distri‑
buite în peste 100 de ţări din toate 
Diviziunile bisericii. Multe alte resurse 
legate de leadership au fost pregătite 
în ultimii cinci ani, printre care un CD 
cu titlul Elder’s Handbook şi un set de 
studii pentru evanghelizare, cu titlul 
Seventh‑Day Adventists Believe. De 
asemenea, au fost organizate multe 
evenimente speciale pentru instruirea 
prezbiterilor. 
—Jonas Arrais

Formarea personalului 
clerical, educaţia continuă şi 
proiectul Preach

Formarea personalului clerical, 
educaţia continuă şi proiectul PREA‑
CH sunt trei ramuri complementare. 
PREACH este un acronim: Project Re‑
aching Every Active Clergy Home (Lu‑
crarea cu familia fiecărui pastor activ). 
Acest proiect este o ramură a lucrării 
cu pastorii din toate confesiunile, care 
îşi propune să consolideze relaţiile 
şi să ofere suport, resurse, formare 
profesională şi cursuri pentru educaţie 
continuă, precum şi informaţii legate 
de doctrinele Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea.

Ne propunem să susţinem forma‑
rea profesională, educaţia continuă şi 
realizarea proiectului PREACH prin 
următoarele acţiuni:

 � Oferirea de asistenţă regulată la 
peste 63.000 de clerici care nu apar‑
ţin Bisericii Adventiste.

 � Susţinerea de seminare anuale 
pentru formarea profesională a pas‑
torilor, la care să invităm vorbitori 
cunoscuţi la nivel internaţional. Se 
estimează că la aceste seminare par‑
ticipă, în medie, 25.000 de persoane 
anual. Seminarele sunt transmise 
pe Hope Channel şi sunt disponibi‑
le pe internet şi pe DVD.

 � Organizarea de standuri la nume‑
roasele întruniri pastorale, pentru 
a facilita dialogul şi schimbul de 
opinii.

 � Organizarea de cursuri de instruire 
în majoritatea Diviziunilor. 
—Anthony Kent 

evanghelizarea şi leadershi-
pul pastoral

Două realizări notabile ale acestei 
ramuri trebuie amintite. Prima 
realizare este legată de promovarea 
programului „Fiecare membru un 
evanghelist” în Diviziunile America de 
Sud, Euro‑Asia şi Africa Centrală şi de 
Vest şi în alte zone. În ultimul raport 
alcătuit în ultima sa călătorie, James 
Cress a amintit despre un conducă‑
tor al bisericii care i‑a povestit că în 
timpul desfăşurării acestui program au 
botezat peste 80 de persoane. A doua 
realizare este publicarea cărţii The 
Gospel of Love and Real Evangelism 

Asociaţia Pastorală

JaMes a. cress (decedat)
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(Evanghelia dragostei şi evanghelizarea 
reală). Folosind metodele prezenta‑
te în carte, am organizat un curs de 
două săptămâni în Meghalaya (India), 
în urma căruia s‑au botezat 536 de 
persoane. 
—Peter J. Prime

centrul de resurse pentru 
pastori

Centrul de resurse al Asociaţiei 
Pastorale şi‑a propus să le ofere pasto‑
rilor şi prezbiterilor resurse de cea mai 
bună calitate la preţul cel mai scăzut 
posibil, pentru a‑i ajuta să fie efici‑
enţi. În unele zone din lume, acestea 

sunt singurele resurse disponibile. 
Câteva dintre resursele noastre au 
fost traduse în diverse limbi: franceză, 
rusă, chineză, spaniolă şi portughe‑
ză. În ultimii cinci ani, am distribuit 
peste un milion de cărţi/DVD‑uri/
CD‑uri în toată lumea. Iată câteva date 
interesante: materialul Book Club – 
223.000; cartea Seventh‑day Adven‑
tists Believe – 300.000; Comentariul 
biblic – 25.000; Manualul bisericii 
– 20.000.

Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru 
privilegiul de a lucra în slujba Sa şi de 
a‑i ajuta pe oameni să se pregătească 

pentru venirea Sa. Accesaţi site‑ul 
www.ministerialassociation.com ca să 
vedeţi toate resursele disponibile.  
— Jonas Arrais

Ministry, revista internaţio-
nală pentru pastori

Revista Ministry, distribuită la 
peste 85.000 de pastori adventişti şi 
clerici din alte confesiuni, s‑a bucu‑
rat de multă consideraţie încă de la 
prima ei publicare, în anul 1928. În 
ultimii cinci ani, circulaţia ei în rândul 
pastorilor adventişti a crescut cu peste 
20 de procente, iar în rândul cleri‑
cilor din alte confesiuni s‑a dublat. 

De asemenea, numărul vizitatorilor 
site‑ului nostru îmbunătăţit s‑a înmul‑
ţit de cinci ori. Organizaţiile Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea publică 8 
versiuni ale revistei în alte limbi, pre‑
cum şi o ediţie internaţională în limba 
franceză. Fiind o revistă internaţiona‑
lă, fiecare număr apărut în octombrie 
conţine articole trimise de autori din 
diferite părţi ale lumii. 

Pentru sporirea eficienţei revistei, 
am implementat următoarele proiecte:

 � Un sistem de evaluare de speciali‑
tate;

 � Un concurs de articole scrise de 
studenţii la pastoraţie;

 � Un atelier pentru viitorii autori de 
articole.
Redacţia îi aduce mulţumiri lui 

Willie E. Hucks II (redactor‑asociat), 
lui Sheryl Beck (redactor specialist) 
şi lui John F. Feezer IV (specialist în 
dezvoltare) pentru dedicarea şi pentru 
cunoştinţele lor de specialitate.  
—Nikolaus Satelmajer

Păstoriţa
Asociaţia Internaţională Păstoriţa 

publică trimestrial revista The Journal 
dedicată soţiilor de pastori. Numărul 
total de exemplare se ridică la peste 
10.000, cu versiuni în limbile engleză, 
spaniolă, franceză, germană şi rusă.

Cursurile pentru soţiile de pastori 
au fost organizate în fiecare an în 
patru universităţi şi colegii (Andrews, 
AIIAS, Newbold şi Helderberg) şi au 
fost organizate convenţii în 10 Divizi‑
uni. Întruniri la nivelul Conferinţelor, 
întâlniri de discuţie şi evenimente 
educaţionale au fost programate în 
fiecare Diviziune. În câteva Diviziuni, 
au fost organizate convenţii speciale 
pentru copiii predicatorilor, în cadrul 
cărora au fost abordate aspectele pozi‑
tive ale vieţii familiei pastorale.

Cursurile de educaţie continuă au 
abordat tema ospitalităţii biblice şi 
tema lucrării misionare pentru vecini 
cu scopul de a le împărtăşi dragos‑
tea lui Isus Hristos şi de a consolida 
relaţia cu ei. În cadrul formelor de 
lucrare misionară, au fost prezentate, 
pe lângă predicarea formală, cursurile 
de alfabetizare, cursurile de sănătate, 
seminarele de profeţie biblică şi pro‑
iectele de gospodărire.

Duhul Sfânt a binecuvântat foarte 
mult eforturile păstoriţelor, a căror 
lucrare a consolidat vizibil bisericile 
locale din toată lumea, atât în ceea ce 
priveşte numărul membrilor, cât şi în 
ceea ce priveşte unitatea lor. 
—Sharon Cress

c u r i e r u l  a d v e n t i s t  —  a u g u s t  2 0 1 0   1 3



Încă din primul secol, tinerii au 
transmis vestea răscumpărării 
omenirii prin Hristos. Tânărul 
Ioan Marcu a scris ceea ce se 

consideră a fi prima relatare despre 
lucrarea Domnului nostru; de‑a lungul 
secolelor, un şir neîntrerupt de tineri 
(apostoli, reformatori, evanghelişti şi 

martiri) au povestit iar şi iar vestea 
bună prin exemplul lor. În prezent, 
sub mottoul „E vremea”, tinerii conti‑
nuă să participe la misiunea bisericii. 
În ultimii cinci ani, Departamentul 
de Tineret a pus accent pe lucrarea 
misionară, pe relaţiile dintre tineri, pe 
instruire, pe implicare şi pe slujire. 

Aproximativ 10 milioane de tineri 
adventişti de ziua a şaptea, cu vârste 
până în 30 de ani, vin la biserică în fi‑
ecare Sabat. Mulţi dintre ei se implică 
în proiecte evanghelistice. Proiectul 
„Ilie”* s‑a desfăşurat în peste 42.400 
locaţii şi a avut ca rod 186.054 de 
botezuri. În 2008, numai în Diviziu‑
nea Africa de Sud – Oceanul Indian 
au fost conduse 20.000 de campanii 
de evanghelizare în care s‑au implicat 
toate bisericile locale. Tinerii adven‑
tişti de ziua a şaptea mai cred încă în 
trimiterea din Matei 28:19,20.

Unul dintre cele mai frumoase 
evenimente din biserica din Cuba a 

avut loc în capitala Havana, pe 12 mai 
2009, când, timp de cinci zile, peste 
400 de delegaţi au participat la con‑
venţia „Lideri tineri plini de credinţă”. 
Acest eveniment a marcat o nouă 
etapă în lucrarea de tineret din Cuba. 
Participanţii au mâncat şi s‑au bucurat 
de părtăşia frăţească. Probabil că unii 
cred că lucrul acesta nu merită men‑
ţionat, însă în această ţară a existat o 
perioadă în care grupurile de persoane 
nu aveau voie să cumpere alimente în 
cantităţi mari.

În Cuba nu sunt permise proiectele 
pentru servicii comunitare, însă sunt 
permise campaniile de evanghelizare. 
În 2008, peste 200 de persoane au 
primit botezul în Havana, ca urmare 
a Proiectului „Ilie”. Delegaţii au fost 
îndemnaţi să continue eforturile evan‑

ghelistice. Tinerii sunt acum hotărâţi 
să lucreze mai mult decât înainte şi au 

acceptat să trăiască la fel ca Daniel şi 
Iosif.

Înainte de Sesiunea Conferinţei 
Generale au fost organizate congre‑
se de tineret în câteva săli mici. În 
prezent, multe Diviziuni organizează 
întâlniri de tineret uriaşe, precum cea 
din Asia de Sud din anul 2008, unde 
peste 80.000 de tineri au participat la 
serviciul divin din Sabat. Peste 37.000 
de exploratori au participat la Cam‑
poreea Exploratorilor din Diviziunea 
America de Nord, desfăşurată în 
Oshkosh, Wisconsin, în 2009. Au fost 
botezaţi atunci 600 de exploratori. 
În 2009, Diviziunile Euro‑Africa şi 
Trans‑Europeană au organizat al do‑
ilea Congres Pan‑European al Tinerilor 
în München, Germania; 18 tineri 
s‑au botezat cu această ocazie. A fost 
formulată Declaraţia de la München. 
Ea a fost prezentată celor două Divizi‑
uni cu recomandarea de a o evalua şi 
implementa. 

Iată câteva extrase din această 
declaraţie:

 � „Apreciem discuţia începută aici, în 
München, cu conducătorii noştri şi 
suntem mulţumiţi de preocuparea 
lor veritabilă.

 � Noi, tinerii, suntem credincioşi Bi‑

sericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
şi suntem dornici să contribuim şi 
să ne implicăm activ.

Departamentul 
Tineret
Baraka G. MuGaNda
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 � De aceea, îi îndemnăm pe condu‑
cătorii bisericii din Europa să se 
orienteze spre un nou model de 
leadership, bazat pe dialog deschis, 
pe înţelegere reciprocă şi pe un scop 
comun.”
Scopul principal al acestor eve‑

nimente este susţinerea, echiparea 
şi motivarea tinerilor pentru a trăi 
pentru Isus Hristos şi pentru a deveni 
cetăţeni buni în societate.

serviciile comunitare
În 2008, peste 2.000 de delegaţi au 

participat la a doua Conferinţă Mondi‑
ală a Tinerilor şi a Serviciilor Comuni‑
tare desfăşurată în Taiwan. În ultima 
săptămână a evenimentului, tinerii 
s‑au implicat în proiecte comunitare – 
au zugrăvit clădiri, au făcut curăţenie 
pe străzi, au predat limba engleză etc. 
Toate materialele necesare au fost 
puse la dispoziţie de tineri. În cea de‑a 
doua săptămână, tinerii au participat 
la seminare şi au sărbătorit dragostea 
lui Dumnezeu faţă de ei.

Când a aflat că tinerii au pus la 
dispoziţie toate materialele şi că au 
plătit şi preţul biletelor de avion, gu‑
vernatorul Districtului Taipei le‑a spus 
organizatorilor evenimentului că nu 
va fi nevoie să plătească chiria pentru 
sală, pentru că doreşte să le ofere 
sala gratis. De asemenea, i‑a cerut 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
să înfiinţeze şcoli internaţionale de 
limba engleză în ţara sa. În prezent, 
există trei astfel de şcoli supervizate 
de biserica noastră.

Mulţi tineri sunt atraşi de proiec‑
tele comunitare. Tinerii de astăzi nu se 
mulţumesc doar să primească, ci vor 
şi să le transmită oamenilor dragostea 
lui Dumnezeu.

tinerii ca misionari
Carlos Benjamin Quiroz Baca 

locuieşte împreună cu familia lui în 
Chinandega (Nicaragua). La vârsta de 
4 ani, bunica a încurajat‑o pe mama lui 
să îl trimită la o şcoală adventistă din 
localitate. Lui Carlos i‑a plăcut şcoala 
şi şi‑a dorit să meargă şi la biserică. 
Părinţii lui au ezitat la început, dar el a 
insistat şi mama lui, care fusese mem‑

bră a bisericii, l‑a lăsat până la urmă. 
Carlos s‑a înscris în Clubul Explorato‑
rilor şi după câteva luni s‑a botezat. La 
încurajarea lui, mama lui s‑a botezat şi 

s‑a alăturat bisericii. Tatăl lui, care nu 
cunoştea mesajul adventist, a fost atât 
de mult încurajat de mărturia fiului 
său, încât după 18 luni şi‑a predat şi el 
inima lui Isus.

 Acum, Carlos are 10 ani şi este ex‑
plorator. Sora lui are 6 ani şi s‑a înscris 
în Clubul Licuricilor, unde mama lui 
este instructoare.

cuvântul „consacrare”
De curând, am aflat ce înseamnă 

cuvântul „consacrare”. Cu ochii în 
lacrimi, o tânără, care venise cu trenul 
la congresul din München împreună 
cu un grup de tineri din Siberia, mi‑a 
mărturisit că efortul lor a meritat! În‑
tâlnirile începeau la ora 8 dimineaţa şi 
ţineau până aproape la miezul nopţii. 
Dar s‑au plâns ei de acest lucru? Nu! 
Erau plini de energie şi de zel pentru 
Dumnezeu. Ei au spus: „Am mers cu 
trenul şapte zile în şir ca să participăm 
la acest congres, şi acum să ne plân‑
gem că întâlnirile sunt lungi?”

Imediat după cutremurul din 
ianuarie care a devastat Haiti, presa 
a difuzat ştirea că tinerii adventişti 
îmbrăcaţi în uniforme de exploratori 

s‑au organizat, le‑au oferit ajutor răni‑
ţilor şi au distribuit alimente la mii de 
oameni. Datorită lor, există acum sute 
de oportunităţi pentru a manifesta 

dragostea lui Dumnezeu şi de a câştiga 
tinerii de partea lui Isus Hristos.

Ellen White a avut dreptate când a 
aşternut în scris următoarele cuvinte: 
„Avem astăzi o armată de tineri care 
pot face foarte mult dacă sunt îndru‑
maţi şi încurajaţi corespunzător. Ne 
dorim ca ei să creadă adevărul. Dorim 
ca ei să fie binecuvântaţi de Dumne‑
zeu. Dorim ca ei să se alăture planu‑
rilor bine organizate de a‑i ajuta pe 
alţi tineri.” (General Conference Daily 
Bulletin, 29 ianuarie 1893)

Obiectivul Departamentului de Ti‑
neret din cadrul Conferinţei Generale 
este acela de a susţine tinerii şi de a‑i 
implica în misiunea bisericii. „Mântui‑
rea” şi „slujirea” vor fi lozincile noastre 
şi pe mai departe.

Pentru mai multe informaţii des‑
pre noi, vizitaţi pagina: http://youth.
gc.adventist.org. 
__________
* Un proiect sponsorizat de Asociaţia 

Oamenilor de Afaceri Adventişti şi 
de Conferinţa Generală şi organizat 
de Departamentul de Tineret al 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
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Departamentul Publicaţii

howard FaiGao ţie numeroase resurse şi programe. 
Dintre acestea amintim:

Revista Literature Evangelist 
într‑un nou format: Am actualizat 
aspectul revistei noastre trimestriale şi 
am introdus conţinuturi noi relevante 
pentru evangheliştii cu literatură din 
toată lumea.

Leaders Digest: Este o publicaţie 
trimestrială în formă digitală, fiecare 
număr conţinând 6‑8 pagini. Ea este 
disponibilă în format PDF şi este o re‑
sursă destinată liderilor de pe teren şi 
directorilor editurilor din toată lumea. 
Pe lângă veşti şi rapoarte speciale, 
ea conţine articole de motivare şi de 
îndrumare pentru stimularea gândirii 
creative şi progresiste. Ea este trimisă 
administratorilor şi altor persoane 

care vor să o citească regulat şi poate fi 
descărcată de pe adresa www.publi‑
shing.gc.adventist.org.

Pagina de internet a Depar‑
tamentului Publicaţii din cadrul 
Conferinţei Generale: Această 
pagină este mijlocul de informare 
a departamentului. Aici se găsesc 
anunţuri despre programe şi proiecte, 
produse ale caselor de editură, eveni‑
mente din viaţa bisericii şi mărturii 

Trebuie să tipăreşti un ziar 
mic şi să‑l trimiţi la oameni”, 
i‑a spus Ellen White soţului 
ei, James. Aceasta se întâm‑

pla în noiembrie 1848, imediat după 
ce ea primise un mesaj impresionant 
din partea Domnului. „La început să 
fie mic”, a continuat ea, „dar pe măsu‑
ră ce oamenii îl vor citi, îţi vor trimite 
banii cu care să tipăreşti şi va avea 
succes încă de la început. Mi s‑a arătat 
că acest început slab se va transforma 
în adevărate valuri de lumină care vor 
înconjura lumea.” (Colporteur Minis‑
try, p. 1)

Ascultând sfatul ei profetic, James 
White a început să publice primul ziar 
al bisericii, un mic tratat de 8 pagini 
despre Sabatul adevărat, căruia i s‑a 
pus numele The Present Truth. De la 
acest început firav de numai 1.000 
de copii, lumina adevărului în formă 
tipărită a continuat să crească până 
astăzi, înconjurând lumea, la propriu, 
cu razele ei strălucitoare.

În prezent, există 63 de edituri 
adventiste de ziua a şaptea în diverse 
zone din lume. Ele publică în 136 de 
limbi şi produc 456 de periodice şi 
mii de titluri de carte. Fără îndoială că 
Dumnezeu a revărsat binecuvântarea 
Sa asupra acelei viziuni minunate.

În ultimii cinci ani, am adoptat 
mottoul: „Să păstrăm vie viziunea” şi 
am dorit ca el să se reflecte în obiecti‑
vele şi în planurile noastre. Împreună 
cu biserica în întregime, am încercat 
să transmitem misiunea noastră sub 
forma unui slogan: „Oferă o carte şi du 
vestea bună în lume!”

În lucrarea cu publicaţiile, avem 
un dublu rol, şi anume acela de a lucra 
cu publicul larg şi de a hrăni spiritual 
biserica. De aceea, ascultând de îndru‑
marea dată de Ellen White (Manuscris 
126, 1902), ne concentrăm asupra a 
două aspecte ale lucrării cu publicaţi‑

ile, şi anume, vânzarea de cărţi prin 
intermediul evangheliştilor cu literatu‑
ră şi răspândirea publicaţiilor prin 
intermediul membrilor bisericii.

evanghelizare prin vânzarea 
de cărţi

Solia adventistă trebuie să ajungă 
peste tot în lume şi de aceea este 
nevoie de lucrători pe tot globul. 
„Dumnezeu cheamă lucrători din 
toate bisericile noastre, care să intre în 
slujba Sa ca evanghelişti cu literatură” 
(Colporteur Ministry, p. 20). Echipa 
noastră internaţională de lideri şi 
colportori este unită şi îşi doreşte cu 
multă seriozitate să atingă numărul de 
60.000 de evanghelişti cu literatură. 
Pe lângă aceşti lucrători dedicaţi, do‑

rim să eficientizăm programele pentru 
studenţii evanghelişti cu literatură 
prin organizarea Asociaţiei Studenţilor 
Evanghelişti cu Literatura (Student 
Association of Literature Evangelists – 
SALE) în fiecare dintre universităţile, 
colegiile şi academiile bisericii noastre.

Pentru susţinerea şi motivarea 
permanentă a acestei armate de lucră‑
tori, departamentul pune la dispozi‑
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personale. Vizitaţi pagina noastră 
www.publishing.gc.adventist.org.

Congresele evangheliştilor cu 
literatura de la nivelul Diviziuni‑
lor: În 2008 şi 2009, departamentul a 
organizat congrese ale evangheliştilor 
cu literatura în aproape toate Diviziu‑
nile bisericii. Aceste reuniuni reaprind 
zelul spiritual al evangheliştilor cu 
literatură, le reînnoiesc consacrarea 
faţă de chemarea lor specială şi le 
oferă instruire cu privire la metodele 
eficiente de lucrare cu literatură. De 
asemenea, ele îi conştientizează şi le 
stârneşte interesul faţă de oportuni‑
tăţile deosebite pe care le au acum în 
frumoasa lucrare cu literatură.

O creştere de 15.000 de lu‑
crători: În anul 2000, am intrat în 
noul secol cu 28.000 de evanghelişti 
activi cu literatură. Astăzi, prin harul 
lui Dumnezeu, biserica are 46.000 de 
bărbaţi, femei şi tineri care duc vestea 
dragostei lui Hristos la oamenii de 
pretutindeni. Dintre aceştia, 18.000 
sunt tineri studenţi din academiile, 
colegiile şi universităţile noastre.

Creşterea vânzărilor: În ultimii 
5 ani, evangheliştii cu literatură au 
vândut publicaţii în valoare de 535 de 
milioane de dolari. În funcţie de dife‑
ritele contexte economice din fiecare 
stat, suma reprezintă sute de milioane 
de cărţi şi reviste şi un profit cu 171 
de milioane de dolari mai mare decât 
în perioada 2000‑2005.

Curriculumul pentru forma‑
rea evangheliştilor cu literatu‑
ră: Pentru a menţine capacitatea de 
instruire a lucrătorilor, departamentul 
a conceput noi programe de învăţă‑
mânt. Ele sunt utilizate în cele 17 
instituţii pentru instruirea evan‑
gheliştilor cu literatură, fie în clădiri 
construite special în acest scop, fie 
în clădiri cu alte destinaţii, dar care 
găzduiesc astfel de cursuri. Practic, mii 
de lideri şi evanghelişti cu literatură 
sunt binecuvântaţi prin cursurile com‑
plete oferite de profesorii care oferă 

instruire în domeniul evanghelizării 
cu literatură.

evanghelizare prin oferire 
de cărţi

Îi încurajăm pe toţi membrii biseri‑
cii noastre să pună în practică sfatul 
divin care arată că „fiecare credincios” 
este chemat „să răspândească foi, bro‑
şuri şi cărţi care conţin solia pentru 
timpul prezent”. (The Advent Review 

and Sabbath Herald, 12 noiembrie 
1903)

Ca reacţie faţă de acest îndemn, 
am iniţiat publicarea Cărţii misionare 
anuale mondiale, pentru a‑i mobiliza 
pe membrii bisericii noastre să se im‑
plice în evanghelizare prin distribuirea 
de literatură. „Fiecare membru oferă o 
carte” este mottoul proiectului derulat 
în ultimii cinci ani. Cărţile misionare 
folosite până acum au fost: Cele Zece 
Porunci (în 2007 şi 2008); A doua 
venire a lui Hristos (2009); Dumnezeu 
a zis: „Adu‑ţi aminte” (2010).

În diferite zone din lume au fost 
utilizate numeroase metode pentru 
răspândirea literaturii. În America de 
Sud, mii de membri i‑au invitat pe 

prietenii lor acasă la ei ca să ia masa 
împreună. Au urmărit o prezenta‑
re video şi apoi le‑au oferit o carte 
misionară. În România a fost conce‑
pută o strategie pentru ca în fiecare 
casă să ajungă câte un exemplar al 
Cărţii misionare a anului. În Polonia, 
membrii noştri au format o orchestră 
care să cânte în parcuri, în timp ce alţi 
voluntari ofereau cărţi. Mulţi membri 
au luat din timpul şi din resursele lor 

şi au oferit pentru lucrarea Domnu‑
lui. Din dragoste pentru Mântuitorul 
şi pentru lucrarea Sa, un membru a 
distribuit peste 90.000 de cărţi în zece 
luni, iar alţii peste 10.000 de cărţi 
fiecare. În 2009, toţi membrii bisericii 
mondiale au oferit peste 15 milioane 
de cărţi. Numai în Diviziunea Ameri‑
ca de Sud au fost distribuite peste 7 
milioane de cărţi.

Ne bucurăm de faptul că, în ultimii 
cinci ani, un sfert de milion de oameni 
s‑au alăturat Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea ca urmare a influenţei 
exercitate de lucrarea cu publicaţiile. 
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste 
roade!
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Bisericile Adventiste de 
Ziua a Şaptea ar trebui să 
devină centre comunitare în 
domeniul sănătăţii, utili‑

zând influenţa fundamentală pentru 
promovarea unei vieţi sănătoase şi a 
stării de bine, au spus reprezentanţii 
Departamentului Sănătate al Bisericii 
mondiale în timpul unui seminar sus‑
ţinut în cadrul celei de‑a 59‑a Sesiuni a 
Conferinţei Generale.

„La nivelul Conferinţei Generale 
putem vorbi, dar ştim că implementa‑
rea începe la nivelul vostru, pe teren”, 
a spus Allan Handysides, directorul 
Departamentului Sănătate al Bisericii 
mondiale.

Allan Handysides s‑a adresat unui 
grup de reprezentanţi ai Pan American 
Health Organization (PAHO, Organi‑
zaţia Pan‑Americană a Sănătăţii), un 
birou regional al Organizaţiei Mondi‑
ale a Sănătăţii, care a încheiat recent 
un protocol de colaborare cu Biserica 
Adventistă. Împreună cu reprezen‑
tanţii Departamentului Sănătate au 
încurajat bisericile locale să găsească 
modalităţi de promovare a unui stil 
de viaţă mai bun în rândul persoane‑
lor din comunităţile lor, descriind şi 
activităţile, şi rolul PAHO.

„Există organizaţii în care sunt 
oameni integri, oamenii ai misiunii..., 
cu un scop, angajament şi dăruire”, a 
declarat Allan Handysides, apreciind 
PAHO pentru deschidere şi dispoziţia 
de a colabora.

„A ne ocupa de aspectele de sănă‑
tate la nivelul comunităţii presupune 
ca toţi să lucrăm la nivelul nostru, 
pentru a îmbunătăţi starea de sănă‑
tate”, a declarat Hernan Montenegro, 
coordonator de proiect pentru servicii 

de sănătate integrate al PAHO, o agen‑
ţie regională a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii, o agenţie a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. „La nivel de comuni‑
tate sunteţi într‑o situaţie privilegiată, 
pentru că înţelegeţi comunitatea, o 
cunoaşteţi, cunoaşteţi oamenii, le 
cunoaşteţi istoria, cultura.”

„Într‑adevăr”, a declarat Chris‑
topher Drasbeck, consultant al PAHO 
pentru sănătatea integrată a copilului, 
„colaborarea cu organizaţiile religi‑
oase este o relaţie foarte importantă, 
durabilă, la care trebuie să lucrăm 
împreună”.

Christopher Drasbeck a citat 
statisticile mai degrabă sumbre pe care 
organizaţia sa încearcă să le combată: 
8,8 milioane de copii sub 5 ani mor 
în fiecare an din cauza pneumoniei, 
diareei şi malnutriţiei, conform da‑
telor din 2008. În Caraibe şi America 
Latină mor 400.000 de copii sub 5 ani, 
a adăugat el.

„Putem preveni două treimi dintre 
aceste decese cu puţine cheltuieli, 
bazându‑ne pe dovezi şi intervenţii 
extrem de eficiente”, a spus Drasbeck, 
referindu‑se la ultimele statistici. 
„Sperăm că putem lucra în acest do‑
meniu împreună… cu biserica.”

Intervenţiile – 16 „practici‑cheie în 
familie” – sunt simple şi promovează 
lucruri, cum ar fi dezvoltarea fizică, 
sănătatea mintală, prevenirea bolilor 
şi apelarea la asistenţă medicală, a 
spus Christopher Drasbeck.

„Voi sunteţi cei care puteţi lua aces‑
te decizii şi interveni în comunitate”, 
le‑a spus Drasbeck liderilor bisericii 
şi membrilor prezenţi. „Am putea 
spune că suntem toţi lucrători sanitari 
comunitari...”

PAHO este gata să faciliteze acti‑
vitatea şi să ofere resurse, a adăugat 
el. Handysides a subliniat faptul că 
PAHO nu este o organizaţie de finan‑
ţare.

Într‑un efort similar de promovare 
a unui stil de viaţă sănătos, Departa‑
mentul Sănătate al Bisericii mondiale 
a lansat recent un nou site – www.
positivechoices.com – şi lucrează la 
altul – www.healthministries.com.

PositiveChoices.com „oferă lumii, 
prin intermediul internetului, o per‑
spectivă echilibrată, bazată pe dovezi, 
practică, asupra sănătăţii adventiste”, 
cu ponturi de sănătate zilnice şi alte 
informaţii, a declarat Fred Hardinge, 
un expert în sănătate, care a dezvoltat 
site‑ul şi a ajutat la crearea Bibleinfo. 
com.

Biserica Adventistă a fost invitată 
să colaboreze cu Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, în decembrie 2007. Unii 
şi‑au exprimat reticenţa de a lucra cu 
alte organizaţii care pot avea legături 
sau obiective politice. Dar alţii au 
subliniat potenţialul unei astfel de 
legături, dat fiind accesul mai bun al 
celor două organizaţii la reţele şi resur‑
se pentru îmbunătăţirea stării de să‑
nătate în comunităţile locale. Biserica 
încearcă, de asemenea, să ajute OMS 
să îndeplinească Millennium Develop‑
ment Goals (Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului) ale Organizaţiei Naţiu‑
nilor Unite, care includ îmbunătăţirea 
sănătăţii mamelor şi combaterea HIV/ 
SIDA şi malariei.

În luna aprilie, oficialii bisericii au 
votat acceptarea invitaţiei de cola‑
borare într‑un program de reducere 
a mortalităţii materne şi infantile a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Biserica Adventistă cooperează cu 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru a 

îmbunătăţi sănătatea comunităţii
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Şcoala de Sabat a început în Bi‑
serica Adventistă în 1852, când 
James White a scris primele 
studii. El a organizat prima 

Şcoală de Sabat, care a avut loc în mod  
regulat, în anul 1853, în Rochester 
(New York). În prezent, după 157 de 
ani, 21 de milioane de membri parti‑
cipă în fiecare Sabat în peste 133.000 
de Şcoli de Sabat din toată lumea, în 
cadrul căreia studiază Biblia, se bucură 
de părtăşia frăţească şi se implică în 
lucrarea misionară.

În perioada 2005‑2010, în armo‑
nie cu obiectivul Bisericii mondiale, 
Departamentul Şcoala de Sabat şi 
Lucrarea personală a avut o contribu‑
ţie semnificativă în cadrul proiectului 
Tell the World.

Sub conducerea lui Gary B. Swan‑
son, director‑asociat, care coordonea‑
ză realizarea studiilor şi organizează 
cursuri de instruire pentru instructorii 
şi diriginţii Şcolii de Sabat, departa‑
mentul promovează şi oferă resurse 
pentru creşterea spirituală. Rugăciu‑
nea, studiul Bibliei şi serviciul divin 
constituie miezul formării de ucenici 
prin toate secţiunile Şcolii de Sabat. 
Departamentul produce curriculumul 
pentru Şcoala de Sabat copii cu Falvo 
Fowler, în calitate de redactor al stu‑
diilor pentru Primii paşi, Grădiniţă şi 
Primară; Bonita Shields, în calitate de 
redactor al studiilor PowerPoints, Real 
Time Faith şi Conexiuni salvatoare; 
şi Lyndelle Chiomenti, în calitate de 
redactor al studiilor Collegiate Quar‑
terly. În ultimii cinci ani s‑a înregistrat 
o creştere semnificativă a circulaţiei 
studiilor biblice ca instrumente pentru 

creşterea spirituală. O realizare im‑
portantă pe care o putem observa este 
traducerea materialelor pentru Şcoala 
de Sabat pentru copii în limbile fran‑
ceză, spaniolă, arabă şi chineză – toate 
disponibile online şi putând fi accesate 
din orice parte a lumii.

Emisiunea săptămânală Sabbath 
School University (Universitatea Şcoala 
de Sabat), transmisă prin satelit şi pe 
internet, a împlinit opt ani de la prima 

difuzare. Este vorba de o emisiune 
de 30 de minute care îi implică pe 
telespectatori în studiul Şcolii de Sabat 
din săptămâna respectivă printr‑o 
discuţie antrenantă şi provocatoare 
pentru tineri.

De fapt, Şcoala de Sabat şi‑a extins 
legăturile cu Biserica mondială prin 
intermediul materialelor multimedia. 
Douăsprezece site‑uri oferă inspiraţie 

şi resurse pentru persoane de toate 
vârstele prin podcasturi video şi audio, 
animaţii, prezentări PowerPoint şi 
studii biblice şi alte materiale care pot 
fi descărcate sau tipărite.

În iulie 2010, Şcoala de Sabat va 
publica Studii biblice pentru membrii 
noi, pentru cei care s‑au alăturat 
bisericii de puţin timp. Această serie 
alcătuită din patru studii trimestriale 
prezintă doctrinele, tradiţiile şi moş‑

tenirea Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea.

Un alt proiect misionar este sluji‑
rea în societate. Adventist Community 
Services (Asociaţia Adventistă pentru 
Servicii Comunitare) este o respon‑
sabilitate majoră a Departamentului 
Şcoala de Sabat şi Lucrarea personală. 
Sub conducerea lui May‑Ellen Colon, 
departamentul promovează serviciile 

Școala de Sabat şi 
Lucrarea personală
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comunitare la nivel mondial, concen‑
trându‑şi activitatea pe oferirea de 
instruire, resurse şi suport organiza‑
ţional.

Lucrarea personală este o ramură 
a lucrării bisericii care a apărut la în‑
ceputul înfiinţării Bisericii Adventiste, 
în jurul anului 1860. Ea îşi propune să 
inspire, să motiveze, să pregătească, 
să instruiască şi să mobilizeze toţi 
membrii pentru slujirea creştină, cu 
convingerea că „biserica lui Hristos 
este organizată pentru slujire” (Divina 
vindecare, p. 148) şi că „fiecare fiu 
şi fiecare fiică a lui Dumnezeu este 
chemat să fie misionar; noi suntem 
chemaţi să‑I slujim lui Dumnezeu şi să 
le slujim oamenilor.” (Ibid., p. 395)

În ultimii cinci ani, departamen‑
tul a organizat cursuri importante 
de instruire despre mărturisirea 

personală, despre lucrarea în oraşe, 
despre plantarea de biserici şi despre 
campaniile de evanghelizare. Una 
dintre activităţi include colaborarea cu 
Asociaţia Adventistă a Slujbaşilor Laici 
din Diviziunea Nord‑Americană pen‑
tru instruirea şi pregătirea membrilor 
pentru evanghelizarea prin interme‑
diul DVD‑urilor. În ultimii cinci ani, 

peste 40.000 de persoane au primit 
instruire şi aproape 35.000 de membri 
din 13 Diviziuni au fost dotaţi cu DVD 
playere şi DVD‑uri. Ei au lucrat cu 1,4 
milioane de persoane.

 În ultimii cinci ani, departamentul 
a continuat realizarea seriei de studii 
„Reaching and Winning”, destinate 
în special anglicanilor, evanghelicilor, 
mormonilor, penticostalilor, marto‑
rilor lui Iehova, adepţilor New Age, 
evreilor, musulmanilor, budiştilor şi 
oamenilor cu o gândire secularizată. 
Prin ele dorim să le oferim membri‑
lor oportunitatea de a se implica în 
proiectul Tell the World.

De asemenea, tot din cadrul De‑
partamentului Lucrarea personală face 
parte Institutul Internaţional pentru 
Slujire Creştină (Internaţional Insti‑
tute of Christian Ministries), institut 

care oferă o largă paletă de studii din 
domeniile: educaţie religioasă, leaders‑
hip creştin, misiune globală şi lucrare 
de evanghelizare. Prin acest institut, 
mii de membri laici din toată lumea au 
primit instruire în conducerea bisericii 
locale, în evanghelizarea personală sau 
publică. Rezultatele instruirii laicilor 
sunt prezentate în cadrul festivalurilor 

laicilor din toată lumea, ocazii în care 
membrii laici se adună ca să sărbăto‑
rească binecuvântările lui Dumnezeu, 
mărturisind despre susţinerea Sa în 
câştigarea sufletelor preţioase. Unii 
membri au câştigat mii de suflete sau 
chiar zeci de mii.

Şcolile biblice prin corespondenţă 
au fost înfiinţate în 1942. În prezent, 
avem astfel de şcoli şi filiale în 140 
de ţări. Studiile biblice sunt disponi‑
bile în limbile şi dialectele vorbite în 
aceste ţări. Kurt Johnson a organizat 
întruniri de discuţii cu diriginţii Şcolii 
de Sabat din mai multe Diviziuni. În 
acest moment se lucrează la un plan 
pentru înfiinţarea de şcoli biblice pe 
internet, în strânsă legătură cu şcolile 
biblice prin corespondenţă. Site‑ul 
Voice of Prophecy (Vocea Profeţiei) 
– www.biblestudies.com – conţine 
linkuri sau găzduieşte studii biblice 
în 46 de limbi preluate de la şcoli‑
le biblice prin corespondenţă din 
toată lumea. A fost lansat un site 
cu informaţii despre şcolile biblice 
prin corespondenţă pentru a facilita 
comunicarea între şcolile de pretu‑
tindeni, inclusiv informaţii legate de 
locaţie, adresă, modalitatea de intrare 
în posesia studiilor, regulament şi 
alte informaţii generale. Un articol a 
prezentat faptul că cea mai veche şcoa‑
lă biblică prin corespondenţă (Şcoala 
Biblică Voice of Prophecy din cadrul 
Centrului Media Adventist din Simi 
Valley, California) a atins numărul de 
un milion de absolvenţi.

Multe alte resurse valoroase din 
domeniul Şcolii de Sabat şi al Lucrării 
personale au fost produse de Divizi‑
unile bisericii. Departamentul Şcoala 
de Sabat şi Lucrarea personală de 
la Conferinţa Generală adună toate 
aceste programe şi materiale. Prin 
harul lui Dumnezeu, departamentul 
a menţinut cu credincioşie viziunea 
pionierilor şi continuă să pregătească 
tot mai mulţi oameni pentru venirea 
Domnului Isus Hristos.
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credem că evenimentele biblice din 
Geneza 1‑11, inclusiv creaţia specială 
a fiinţelor umane, sunt istorice şi re‑
cente, că cele şapte zile ale creaţiei au 
fost zile literale, de 24 de ore, alcătu‑
ind o săptămână literală, şi că potopul 
a fost global.

Credinţa în creaţie este funda‑
mentală pentru înţelegerea adventistă 
de ziua a şaptea cu privire nu doar la 
problema originii. Scopurile şi misiu‑
nea lui Dumnezeu descrise în Biblie, 
responsabilitatea umană în adminis‑
trarea mediului, instituţia căsătoriei şi 
semnificaţia sacră a Sabatului, toate îşi 
găsesc sensul în doctrina creaţiei.

Adventiştii de ziua a şaptea recu‑
nosc că raportul biblic al creaţiei nu 
răspunde la toate întrebările cu privire 
la origine. Înţelegerea noastră este 
limitată în dreptul acestor taine. Noi 
anticipăm că studiul continuu al Bibli‑

ei şi al naturii ne va adânci înţelegerea 
în ce priveşte puterea lui Dumnezeu şi 
ne va întări credinţa în Cuvântul Lui şi 
în raportul creaţiei cuprins în el.

(Această declaraţie este susţinută 
de numeroase texte biblice, precum: 
Psalmi 19:1; Coloseni 1:16‑17; Geneza 
1‑11; Psalmi 139:14; Exod 20:8,11; 
Marcu 2:27; Romani 8:20,21).

Această declaraţie a fost aprobată şi votată 
de către Comitetul administrativ al Conferin‑
ţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea, pe 23 iunie 2010, la Sesiunea Conferinţei 
Generale, desfăşurată la Atlanta, Statele Unite 
ale Americii.

Creaţia
Viziunea bibliei 
despre lume

Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea afirmă credinţa în 
raportul biblic despre crea‑
ţie, în opoziţie cu explicaţia 

evoluţionistă în ce priveşte originea 
organismelor vii şi relaţia oamenilor 
cu alte forme de viaţă. Adventiştii 
de ziua a şaptea notează cu interes 
discuţia tot mai intensă despre pro‑
iectul inteligent în natură şi dovezile 
ce susţin această poziţie. În lumina 
interesului public considerabil pentru 
acest subiect, Biserica foloseşte ocazia 
pentru a‑şi exprima încrederea în 
raportul biblic.

Adventiştii de ziua a şaptea cred că 
Dumnezeu este Creatorul întregii vieţi 
şi că Biblia prezintă un raport acurat al 
activităţii Lui creatoare. Mai mult, noi 
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Conducerea Bisericii Adven‑
tiste de Ziua Şaptea a votat 
joi dimineaţă, 1 iulie 2010, 
clarificarea definiţiei căsăto‑

riei consemnată în Manualul bisericii.
Adăugarea sintagmei „între un 

bărbat şi o femeie” la declaraţia care 
anterior spunea: „Căsătoria, instituită 
de Dumnezeu, este o relaţie monoga‑
mă, heterosexuală” a fost una dintre 
cele 95 de propuneri de modificare a 
Manualului discutate în a doua săptă‑
mână a desfăşurării lucrărilor Confe‑
rinţei Generale.

Definiţia votată pe 1 iulie se po‑
triveşte modificării propuse iniţial de 
Comitetul pentru Manualul bisericii, 
dar aprobarea acesteia nu a fost sim‑
plă sau rapidă. În timpul discuţiilor 
de o oră şi jumătate, delegaţii s‑au 
confruntat cu nenumărate moţiuni, 
amendamente, amendamente la 
amendamentele anterioare şi chiar cu 
reconsiderarea unui amendament.

„Vă daţi seama că ne‑am adâncit 
în pădure, iar acum încercăm să găsim 
drumul de întoarcere”, a declarat 
vicepreşedintele Bisericii mondiale, 
Pardon Mwansa, când confuzia şi 
frustrarea cuprinseseră audienţa.

Era clar că o majoritate covârşi‑
toare a delegaţilor au fost de acord cu 
completarea, dar unii delegaţi şi‑au 
exprimat preocuparea că aceasta i‑ar 
înstrăina pe homosexuali de Biserica 
Adventistă şi copiii nu ar putea fi 
protejaţi împotriva căsătoriilor care li 
se impun.

Jeroen Tuinstra, un reprezentant 
din Diviziunea Trans‑Europa, a făcut 
primul amendament, cerând următoa‑
rea formulare: „Căsătoria este o relaţie 
monogamă, din iubire, între doi adulţi 
care consimt.” El a explicat că textul 
actual ar putea fi interpretat pentru a 
permite căsătoriile forţate.

„În plus, cred că biserica noastră 
este una deschisă, nu închisă..., una 
milostivă, nu o biserică ce condamnă”, 
a adăugat Jeroen Tuinstra, spunând 

că textul i‑ar îndepărta mai mult pe 
homosexuali şi pe lesbiene de biserică.

Sugestia lui nu a fost acceptată de 
delegaţi. Paotonu Reno, din Diviziu‑
nea Pacificul de Sud, a spus că el a fost 
„şocat” să audă o asemenea declaraţie 
din partea unui delegat.

Din cauza timpului limitat, Pardon 
Mwansa şi ceilalţi moderatori au alo‑
cat pentru discutarea amendamentu‑
lui 10 minute, un minut pentru fiecare 
comentariu.

Delegaţii din Diviziunile America 
de Nord, Africa de Sud – Oceanul In‑
dian şi Africa Centrală şi de Vest şi‑au 
exprimat puternic dezaprobarea faţă 
de modificare.

„Putem să fim milostivi şi să ne 
menţinem standardele pe care le‑a 
instituit Dumnezeu cu privire la ceea 
ce este bine şi ceea ce este rău”, a spus 
un delegat din America de Nord, adău‑
gând că fratele său este homosexual.

Passmore N. Mulambo, din Divizi‑
unea Africa de Sud – Oceanul Indian, 
a aprobat. „În timp ce manifestăm 
dragoste, atenţie şi acceptare, nu tre‑
buie să pierdem din vedere orientarea 
noastră teologică”, a spus el.

Colegul lui Mulambo, Tinto 
Ngulube, a mers mai departe, cerând 
ca Manualul să includă o „declaraţie 
clară, prin care condamnă homosexua‑
litatea în acelaşi mod în care condam‑
nă adulterul.”

Switta Stevens, din Diviziunea 
Africa Centrală şi de Est, a spus că „a 
spune păcatului pe nume” este „un 
mod de a proclama harul lui Isus”.

În timp ce delegaţii şi‑au exprimat 
dezacordul faţă de căsătoriile între ho‑
mosexuali, unii au subliniat că o parte 
a amendamentului lui Jeroen Tuinstra 
a fost trecută cu vederea.

„Cred că uităm partea care urmă‑
reşte să protejeze împotriva căsătorii‑
lor între copii”, a spus Birgit Philipsen, 
din Africa Centrală şi de Est. „Acest 
lucru nu ar trebui să se piardă în 
discuţii.”

Curând după aceea, Stephen 
Logan, din Diviziunea Trans‑Europa, 
a inclus amendamentul lui Birgit 
Philipsen în amendament, sugerând 
următoarea formulare: „Căsătoria 
instituită de Dumnezeu este relaţia 
consimţită, heterosexuală, între un 
bărbat şi o femeie, adulţi.”

Mai mulţi delegaţi au spus că, deşi 
sunt de acord cu intenţia amenda‑
mentului, sunt îngrijoraţi de faptul că, 
deoarece definiţia noţiunii de „adult” 
variază în funcţie de regiune, biserica 
s‑ar putea ocupa de legiferare, în loc 
de ghidare, comportament.

Amendamentul a fost, cu toate 
acestea, aprobat în unanimitate. Când 
delegaţii au votat pentru aprobarea 
întregului capitol al Manualului ce 
conţine definiţia căsătoriei, consilierul 
general al bisericii, Karnik Doukmetzi‑
an, i‑a informat pe delegaţi că au creat 
o enigmă: prin modificarea amenda‑
mentului au pus biserica într‑o poziţie 
dificilă din punct de vedere legal, 
acceptarea întregului capitol nemaifi‑
ind posibilă.

Un delegat a sugerat trimiterea 
întregului capitol înapoi, la Comitetul 
pentru Manualul bisericii, dar pastorul 
Mwansa le‑a reamintit că, fiind con‑
strânşi de timp – sesiunea urmând să 
se încheie în acea săptămână – Biseri‑
ca ar rămâne cu acelaşi limbaj învechit 
încă cinci ani. Această definiţie folo‑
seşte numai „monogamă şi heterose‑
xuală” pentru a descrie căsătoria.

Pentru a remedia această situa‑
ţie, delegaţii au votat reconsidera‑
rea amendamentului care include 
sintagma „adulţi care consimt”. Prin 
respingerea acesteia, delegaţii au avut 
apoi posibilitatea de a vota forma 
originală propusă de Comitetul pentru 
Manualul bisericii.

Majoritatea delegaţilor şi‑au ridicat 
cartonaşele galbene de vot.

„Vă mulţumesc, s‑a aprobat. Minu‑
nat”, a spus pastorul Mwansa.

Manualul bisericii defineşte căsătoria
elizaBeth lechleitNer / aNN

2 2   c u r i e r u l  a d v e n t i s t  —  a u g u s t  2 0 1 0

http://adventist.ro/index/stiri/sesiunea-conferintei-generale/2440-manualul-bisericii-defineste-casatoria-.html


O trăsătură distinctivă a 
oamenilor este abilitatea 
oferită de Dumnezeu 
de a comunica în mod 

abstract, prin discurs, simboluri şi 
cuvântul scris. Această capacitate nu 
este nicăieri exprimată ca în domeniul 
credinţei. Comunicarea convingeri‑
lor religioase este esenţială pentru 
abilitatea noastră de a explora sensul 
şi scopul în viaţă, de a discuta despre 
valorile care ne ghidează acţiunile 
şi de a ne împărtăşi experienţa pe 
măsură ce cunoaştem mai mult despre 
Dumnezeu. 

Biserica Adventistă de Ziua a Şap‑
tea sprijină cu fermitate libertatea de 
exprimare, în general, şi libertatea de 
exprimare religioasă, în special. Deşi 
libertatea de exprimare este garantată 
de articolul 19 al Declaraţiei Univer‑
sale a Drepturilor Omului, se fac, în 
continuare, eforturi pentru a limita 
exprimarea atât la nivel naţional, 
cât şi în cadrul Naţiunilor Unite. La 
ambele niveluri, s‑a acordat o atenţie 
deosebită limitării exprimării care 
ofensează convingerile religioase ale 
ascultătorului. Adventiştii de ziua a 
şaptea susţin sensibilitatea şi respec‑
tul în toate formele de comunicare. 
Suntem, astfel, preocupaţi cu privire 
la discursul conceput pentru a ofensa 
sensibilităţile religioase. Cu toate 
acestea, credem că cedarea dreptului 

de a controla discursul religios statului 
duce la apariţia unei ameninţări mult 
mai mari a autonomiei credincioşilor 
decât cea reprezentată de exprimarea 
ofensatoare. Într‑adevăr, astăzi există 
numeroase exemple de state care in‑
vocă dorinţa de a proteja sentimentele 
religioase pentru a justifica reducerea 
forţată la tăcere a vorbirii religioase 
paşnice. 

Opoziţia noastră faţă de restricţio‑
narea discursului nu este fără excepţii. 
Biserica recunoaşte că, în anumite cir‑
cumstanţe, exprimarea poate conduce 
la prejudicii semnificative, tangibile, 
ale dreptului la siguranţă fizică, ale 
dreptului la proprietate şi alte drepturi 
similare. În astfel de cazuri foarte 
rare, recunoaştem responsabilitatea 
statului de a acţiona pentru protejarea 
populaţiei. Atunci când aceste limite 
sunt necesare, biserica se aşteaptă ca 
toate guvernele să formuleze restricţii 
stricte pentru a aborda doar discursul 
periculos în cauză. 

Biserica recunoaşte responsabili‑
tatea specială a celor aflaţi la putere 
pentru a comunica un mesaj care 
susţine drepturile fundamentale ale 
omului, inclusiv toate dimensiunile 
libertăţii religioase. Această respon‑
sabilitate este în mod deosebit legată 
de guvernanţi, care sunt, în general, 
într‑o poziţie unică de a încuraja res‑

pectul pentru drepturile poporului lor 
şi, în special, ale minorităţilor. 

Recunoscând dreptul de a‑şi 
exprima liber convingerile religioase, 
adventiştii de ziua a şaptea accep‑
tă responsabilitatea de a‑şi adapta 
discursul pentru a se asigura că este 
în concordanţă cu învăţăturile biblice. 
Aceasta include obligaţia de a fi atât 
cinstiţi, cât şi iubitori. Acest lucru este 
deosebit de important atunci când 
se discută o altă credinţă, deoarece 
pasiunea religioasă poate duce la o 
percepere unidimensională a celor‑
lalţi. Onestitatea nu înseamnă doar 
prezentarea cu acurateţe a faptelor, ci 
şi plasarea informaţiilor în contextul 
corect. Fapte care să ateste cu exacti‑
tate, dar, de asemenea, introducerea 
de informaţii într‑un context precis. 
Adventiştii de ziua a şaptea vor fi con‑
duşi de legea iubirii lui Hristos, în tot 
ce spun şi fac. Atunci când darul vorbi‑
rii, oferit de Dumnezeu, este folosit 
pentru a comunica în dragoste, îi vom 
binecuvânta nu numai pe semenii 
noştri, ci Îl vom onora pe Dumnezeu, 
care ne‑a creat pe toţi cu darul de a ne 
exprima.

Această declaraţie a fost aprobată şi 
votată de către Comitetul Administrativ al 
Conferinţei Generale a Bisericii Adventis‑
te de Ziua a Şaptea, pe 23 iunie 2010, la 
Sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată 
în Atlanta, Statele Unite ale Americii.

Libertatea de exprimare şi 
defăimarea religiei 

declaraţia bisericii adVentiste de ziua a 
şaptea cu priVire la libertatea de eXprimare şi 
defăimarea religiei
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Adventiştii de ziua a şaptea 
acordă o mare valoare copi‑
ilor. În lumina Bibliei, copiii 
sunt priviţi ca daruri pre‑

ţioase de la Dumnezeu, încredinţate 
grijii părinţilor, a familiei, a comunită‑
ţii de credinţă şi a societăţii în general. 
Copiii au un potenţial enorm pentru a 
aduce contribuţii pozitive în biserică şi 
în societate. Atenţia acordată îngrijirii, 
ocrotirii şi dezvoltării lor este extrem 
de importantă.

Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea reafirmă şi îşi extinde eforturi‑
le îndelungate de creştere şi ocrotire a 
copiilor şi tinerilor de persoane cunos‑
cute şi necunoscute, ale căror acţiuni 
constituie o formă de abuz şi violenţă 
împotriva lor şi/sau îi exploatează 
sexual. Isus a exemplificat acel fel de 
respect, îngrijire şi ocrotire pe care 
copiii ar trebui să le aştepte din partea 
adulţilor în grija cărora se află. Unele 
dintre cele mai puternice mustrări ros‑
tite de El au fost îndreptate împotriva 
celor care le fac rău copiilor. Copiii au 
nevoie de o ocrotire vigilentă, date 
fiind natura încrezătoare a copiilor şi 
dependenţa lor de adulţii mai în vârstă 
şi mai ştiutori, precum şi consecinţe‑

le schimbătoare de viaţă ale violării 
acestei încrederi.

disciplinare mântuitoare
Biserica Adventistă de Ziua a 

Şaptea acordă prioritate educaţiei 
parentale în biserică, pentru a‑i ajuta 
pe părinţi să‑şi dezvolte aptitudinile 
necesare pentru o disciplinare mân‑
tuitoare. Mulţi copii suferă pedepse 
aspre în numele metodei biblice de 
disciplinare. Corecţia caracterizată de 
controlul sever, punitiv, dictatorial, 
dă naştere adesea la resentimente şi 
răzvrătire. O astfel de disciplină aspră 
este totodată asociată cu riscul ridicat 
de vătămare fizică şi psihologică a 
copiilor, precum şi cu posibilitatea 
crescută ca tinerii, la rândul lor, să 
recurgă la coerciţie şi violenţă pentru 
a‑şi rezolva problemele cu ceilalţi. În 
schimb, exemplele din Biblie, precum 
şi numeroase studii confirmă eficienţa 
formelor mai blânde de disciplinare, 
care le permit copiilor să înveţe prin 
raţionare şi experimentarea consecin‑
ţelor alegerilor personale. S‑a dovedit 
că astfel de măsuri mai temperate 
favorizează posibilitatea ca şi copiii să 
facă alegeri corecte pentru viaţă şi să 

adopte valorile părinţilor pe măsură ce 
se maturizează.

să facem biserica un loc 
sigur pentru copii

Biserica îşi asumă cu seriozitate 
responsabilitatea de a minimiza riscul 
abuzului sexual şi al violenţei împotri‑
va copiilor, într‑un cadru congregaţio‑
nal. Mai întâi de toate, conducătorii şi 
membrii bisericii trebuie ca ei înşişi să 
trăiască în conformitate cu un cod etic 
strict, care să prevină chiar şi aparenţa 
de rău în privinţa exploatării minorilor 
pentru gratificarea dorinţelor adul‑
ţilor. Alte măsuri practice pentru a 
face biserica un loc sigur pentru copii 
mai sunt şi atenţia faţă de siguranţa 
clădirii bisericii şi a împrejurimilor, 
supravegherea şi monitorizarea atentă 
a copiilor şi a locului unde se găsesc 
în timpul tuturor activităţilor legate 
de biserică. Educaţia cu privire la ce 
anume constituie o interacţiune cores‑
punzătoare şi necorespunzătoare între 
adulţi şi copii, semnele de avertizare 
ale abuzului şi violenţei şi paşii speci‑
fici ce trebuie urmaţi atunci când este 
raportat sau suspectat un comporta‑
ment necorespunzător, este de impor‑
tanţă vitală. Pastorii şi conducătorii 
bisericii, fiind vizibili şi abordabili, 
joacă un rol important în prevenţie, 
precum şi în reacţionarea adecvată la 
nevoile copiilor, a căror siguranţă se 
poate să fi fost ameninţată. Actuali‑
zări regulate sunt necesare în ceea ce 

Declaraţie cu privire la creşterea  
şi ocrotirea copiilor
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priveşte responsabilitatea morală şi 
legală a acestora în raportarea abuzu‑
lui împotriva copiilor către autorităţile 
civile de profil. Desemnarea persona‑
lului calificat şi protocoalele specifice 
la niveluri mai mari ale organizaţiei 
bisericii vor ajuta la luarea măsurilor 
potrivite atunci când este raportat un 
abuz într‑un cadru congregaţional.

Dată fiind natura complexă a 
violenţei şi a abuzului sexual împo‑
triva copiilor, intervenţia şi tratarea 
făptaşilor necesită resurse ce depăşesc 
domeniul lucrării bisericii locale. Însă 
prezenţa unui făptaş cunoscut într‑o 
comunitate reclamă cel mai înalt grad 
de vigilenţă. În timp ce făptaşii trebuie 
socotiţi întru totul responsabili de 
comportamentul lor, este necesară 
supravegherea persoanelor cu o istorie 
de fapte comportamentale necores‑
punzătoare, pentru a se asigura că 

astfel de persoane vor păstra distanţa 
şi se vor abţine de la orice contact cu 
copiii în timpul activităţilor pentru co‑
pii desfăşurate în biserică. Prevederea 
unor oportunităţi alternative pentru 
creşterea spirituală a făptaşilor în 
cadre în care nu sunt prezenţi şi copiii 
augmentează mult efortul de protecţie 
a copiilor.

Facilitarea vindecării emoţi-
onale şi spirituale

Copiii care au fost ei înşişi victime 
sau care au asistat la evenimente 
tulburătoare au nevoie de grija unor 
adulţi care să‑i trateze cu sensibilitate 
şi înţelegere. Sprijinul practic care 
îi ajută pe copii şi pe familiile lor să 
rămână stabili în mijlocul tulburărilor 
le capacitează pe victime şi pe familiile 
acestora şi favorizează vindecarea. 
Angajamentul bisericii de a rupe tăce‑

rea, adesea asociată cu 
abuzul sexual şi violenţa 
împotriva copiilor, efor‑
turile sale de susţinere a 
tuturor victimelor pen‑
tru a li se face dreptate 
şi acţiunea deliberată 
de salvgardare a copiilor 
împotriva tuturor for‑
melor de abuz şi violen‑
ţă vor contribui mult la 
recuperarea emoţională 
şi spirituală a tuturor 
celor afectaţi. Biserica 
consideră creşterea 
şi ocrotirea copiilor o 

responsabilitate sacră.
(Această declaraţie are la bază 

principiile exprimate în următoarele 
texte biblice: Levitic 18:6; 2 Samuel 
13:1‑11; 1 Împăraţi 17:17‑23; Psalmi 
9:9,12,16‑18; 11:5‑7; 22:24; 34:18; 
127:3‑5; 128:3‑4; Proverbe 31:8‑9; Isa‑
ia 1:16,17; Ieremia 22:3; Matei 18:1‑6; 
21:9,15,16; Marcu 9:37; 10:13‑16; 
Efeseni 6:4; Coloseni 3:21;  1 Timotei 
5:8; Evrei 13:3.)

Aceasta declaraţie a fost aprobată şi 
votată de către Comitetul Administra‑
tiv al Conferinţei Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, pe 23 
iunie 2010, la Sesiunea Conferinţei Ge‑
nerale, desfăşurată la Atlanta, Statele 
Unite ale Americii.

Declaraţie cu privire la creşterea  
şi ocrotirea copiilor
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Pe lângă miile de adventişti 
care au participat la Sesiunea 
Conferinţei Generale din 
Atlanta, au fost prezenţi mai 

mulţi oaspeţi, reprezentând diverse 
entităţi, organizaţii politice şi grupuri 
religioase.

Vineri, 25 iunie, Kasim Reed, 
primarul oraşului Atlanta, a urat „Bun 
venit” în oraş Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea în timpul întâlnirii de 
seară. Dl Reed, care a fost învestit în 
funcţia de primar în luna ianuarie, 
a mulţumit Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea pentru implicarea sa în 
comunitate.

„Apreciez Biserica Adventistă şi 
dinamismul membrilor săi pentru an‑
gajamentul pentru educarea semenilor 

lor.” Apoi a continuat: „Angajamentul 
vostru este un adevărat exemplu de 
compasiune creştină şi un model 
de slujire pe care ceilalţi, din cadrul 
comunităţilor religioase şi laice, ar face 
bine să îl urmeze.”

Kasim Reed a spus că, personal, a 
apreciat cât de mulţi adventişti par să 
trăiască ceea ce cred. „Adventiştii de 
ziua a şaptea le demonstrează tuturor 
că nu este suficient să creadă cuvintele 
Bibliei, ci că trebuie să acţioneze în 
conformitate cu inteligenţa ei atempo‑
rală pentru a face societatea noastră la 
fel de bună şi de decentă cum ştim că 
ar putea fi.”

În ultimii ani, Biserica Adventistă 
a construit o relaţie cu Pan American 
Health Organization (PAHO, Organi‑
zaţia Pan‑Americană de Sănătate), iar 
James Hill, directorul pentru relaţii 
externe, cu sediul din Washington, 
D.C., a fost prezent la această sesiune. 
Dl Hill, care în trecut a participat la 
Conferinţa mondială despre Sănătate 
şi Stil de Viaţă, organizată de Depar‑
tamentul Sănătate al bisericii în iulie 
2009, în Geneva, Elveţia, lucrează 
pentru a crea o colaborare între cea 
mai mare organizaţie de sănătate din 
emisfera vestică cu grupuri de credinţă 
şi alte entităţi sanitare pentru a lupta 
împotriva bolilor, cum ar fi tuberculo‑
za şi holera, şi să oprească răspândirea 
epidemiei SIDA.

La sesiune au participat şi re‑
prezentanţi ai Three‑Self Patriotic 
Movement a Bisericilor Protestante 
din China (TSPM). TSPM, unită oficial 
cu China Christian Council, formează 
organizaţia‑umbrelă sub care sunt 
recunoscuţi oficial toţi protestanţii din 
Republica Populară Chineză. În timpul 
vizitei sale istorice în China, în anul 
2009, preşedintele Conferinţei Gene‑
rale (de la data aceea), Jan Paulsen, şi 
o delegaţie de la sediul mondial au fost 
găzduiţi de reprezentanţi ai TSPM.

Mulţi dintre adventiştii de ziua a 
şaptea din prima generaţie au provenit 

din mişcările metodistă şi wesleyană, 
iar structura organizatorică a Biseri‑
cii Adventiste are multe asemănări 
cu forma de organizare metodistă. 
George Freeman, secretar‑general al 
Consiliului Metodist Mondial, a fost 
un alt invitat special care a asistat la 
şedinţă. Consiliul Metodist Mondial 
reuneşte la nivel mondial mai mult de 
70 de milioane de metodişti, şi George 
Freeman a fost prezent în Atlanta, în 
numele lor.

Neville Callam, secretar general 
al Alianţei Mondiale Baptiste din 
2007, a adus la sesiune salutări din 
partea organizaţiei de 47 de mili‑
oane de membri, reprezentând mai 
mult de 200 de religii baptiste, fără 
a include Convenţia Baptistă Sudică 
din Statele Unite. Pe lângă doctrinele 
biblice fundamentale, cum ar fi preoţia 
tuturor credincioşilor şi principiul Sola 
Scriptura, baptiştii au în comun cu 
adventiştii o lungă istorie de apărare a 
separării bisericii de stat.

John Graz, director pentru Relaţii 
oficiale şi Libertate religioasă la Confe‑
rinţa Generală, spune că e important 
să avem invitaţi care să participe la 
şedinţă. „Majoritatea acestor lideri 
au avut deja relaţii cu noi, dar ei nu 
ştiu ce reprezentăm. Este o adevă‑
rată oportunitate faptul că ei văd ce 
înseamnă să fii adventist.”

Pastorul Graz crede, de asemenea, 
că dezvoltarea relaţiilor cu alţi lideri va 
avea multe beneficii. „Aceşti oameni 
sunt lideri care vorbesc cu şefi de stat 
şi alţi lideri religioşi. Ei vorbesc despre 
ceea ce văd, ei vorbesc despre modul 
în care i‑am primit şi ce impresie au 
despre noi. Asta înseamnă că de fieca‑
re dată când cineva spune ceva despre 
adventişti şi ei pot spune ceva.”

Cine a asistat la Sesiunea 
Conferinţei Generale? 

evaN kNott / Adventist Review
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Oh, şi dacă e timp, cel ce îi face 
programul îi planifică cât mai multe 
întâlniri cu fostul preşedinte, Jan 
Paulsen, pentru a ajuta la facilitarea 
tranziţiei în prima săptămână a lui 
Ted Wilson, la birou.

„Totul se desfăşoară într‑o viteză 
uimitoare. Oh, e incredibil”, a decla‑

rat un alt fost preşedinte, Robert S. 
Folkenberg.

„Este o supraîncărcare senzoria‑
lă, supraîncărcare spirituală şi exces 
de informaţii”, a adăugat pastorul 
Folkenberg, liderul bisericii în perioa‑
da 1990‑1999, care şi‑a amintit cum 
a fost mutat din funcţia de preşedinte 
al Conferinţei Carolina în funcţia de 
preşedinte al Conferinţei Generale, în 
câteva minute.

Provocările care vor urma
Cei care îl cunosc pe Ted Wilson 

spun că va face faţă provocărilor 
datorită trecutului şi experienţei sale. 
El este fiul unui fost preşedinte al Bi‑
sericii mondiale, Neal Wilson, şi a fost 
mult timp vicepreşedinte al Conferin‑
ţei Generale.

„El este destul de familiarizat 
cu unele dintre problemele cu care 
se va confrunta”, a spus Orville D. 
Parchment, asistent al preşedintelui 
Paulsen, din 2003 şi, de puţin timp, 
asistentul preşedintelui Wilson.

Tranziţia rapidă „pare foarte brus‑
că pentru cineva din exterior”, a ob‑
servat Heather J. Knight, preşedintele 
Pacific Union College din California de 
Nord”, dar, în realitate, el a fost foarte, 
foarte bine pregătit.”

Totuşi, un timp mai lung pentru 
pregătirea pentru noua funcţie are 

beneficiile sale, a declarat Knight, un 
fost oficial al Universităţii Andrews, 
care a acceptat poziţia în cadrul Pacific 
Union College, pe 17 iunie 2009, şi a 
început să lucreze acolo după aproape 
trei luni.

În perioada de tranziţie, ea a 
pregătit un ghid cu instrucţiuni, gros 
de 12,5 cm, pentru succesorul ei la 
Andrews, a călătorit în California 
pentru a se întâlni cu noua sa echipă 
de conducere şi şi‑a stabilit obiectivele 
pentru noul loc de muncă.

„În realitate, nu este niciodată sufi‑
cient timp, dar atunci când Dumnezeu 
te cheamă să faci ceva”, a spus Knight, 
„El îţi dă şi puterea de a realizeze acea 
sarcină.”

Întâlnirile de dimineaţă
Noul preşedinte al Conferinţei Ge‑

nerale se trezeşte înainte de răsăritul 
soarelui pentru devoţionalul perso‑
nal, iar apoi participă, la ora 6:45, la 
şedinţa Comitetului director, unde 
stă în capul unei mesei dreptunghiu‑
lare, înconjurat de vicepreşedinţi şi 
alţi funcţionari care ajută la stabilirea 
ordinii de zi pentru ziua următoare.

„Dintr‑un participant sau un 
observator devii brusc un ghid 
informat”, a spus R. Folkenberg. „E 
incredibil!”

După şedinţa de dimineaţă, Ted 
Wilson intră din nou în şedinţe succe‑
sive, unele dintre ele desfăşurându‑se 
într‑un birou temporar care a fost 
asamblat, pentru el, în Georgia World 
Congress Center, care este aproape 
identic cu biroul în care lucrează Jan 
Paulsen, pe partea cealaltă a holului.

Nu e neobişnuit pentru Ted Wil‑
son să participe la întâlniri care se în‑
cheie noaptea târziu, după încheierea 
programului în Georgia Dome, care, 
de obicei, se încheia după ora 21:00.

După încheierea sesiunii în acest 
weekend, Ted Wilson va reveni în 
Silver Spring, Maryland, şi se va muta 
în biroul preşedintelui, la aproximativ 
13 metri de actualul său birou.

Apoi, programul său va începe să 
se aglomereze. Rapid.

„Noul preşedinte va începe să facă 
programări, iar, în curând, progra‑
mările sale – aş spune în termen de o 
lună sau două – se vor întinde pe doi, 
trei ani”, a spus Parchment. „Nu există 
o perioadă de lună de miere.”

Tranziţia 
rapidă a unui 
nou preşedinte 
al bisericii
edwiN MaNuel Garcia / aNN

Preşedintele Statelor Unite, 
Barack Obama, s‑a bucurat 
de o perioadă de tranziţie 
de 77 de zile de la alegeri la 

învestitură.
Preşedintele Pacific Union College, 

Heather J. Knight, a avut nevoie de 81 
de zile pentru a se pregăti pentru noul 
ei loc de muncă.

Dar vineri, 25 iunie, când Ted 
N. C. Wilson a fost ales lider al celor 
16,3 milioane de membri ai Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, i‑au fost 
puse la dispoziţie mai puţin de două 
ore pentru a‑şi părăsi vechiul loc de 
muncă şi pentru a se pregăti pentru 
cel nou, în cadrul celei de‑a 59‑a 
Sesiuni a Conferinţei Generale din 
Atlanta.

Perioada de timp poate părea in‑
credibil de scurtă pentru o funcţie cu o 
astfel de responsabilitate, dar este, de 
asemenea, o practică bine stabilită la 
fiecare sesiune a Conferinţei Generale, 
iar oficialii bisericii au încredere că 
procesul funcţionează.

Preşedinţii nu sunt singurii care 
trec printr‑o tranziţie rapidă. Zeci de 
lideri ai bisericii aleşi în timpul sesiu‑
nii de 10 zile, din perioada 23 iunie – 
3 iulie, încep să lucreze în noile funcţii 
sau îşi continuă activitatea în aceleaşi 
funcţii – efective imediat după votul 
delegaţilor.

Dar tranziţia nu este nicăieri atât 
de rapidă ca în cazul preşedinţiei, când 
viaţa proaspătului lider ales se schim‑
bă în câteva minute.

I se atribuie instantaneu o gardă 
de corp care‑l transportă rapid din‑
tr‑un loc în altul, uneori prin pasaje 
secrete pentru a evita mulţimile. El 
este brusc conducătorul întâlnirii de 
planificare de dimineaţă, în cadrul că‑
reia, cu o zi înainte, fusese un simplu 
participant. El ajunge să exercite in‑
fluenţă asupra Comitetului de numiri 
care alege liderii care vor lucra cu el în 
următorii cinci ani.
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Sărăcia este prezentă în orice 
societate. Sărăcia îi jefuieşte 
pe oameni de cele mai ele‑
mentare drepturi. Sărăcia îi 

înfometează pe oameni, îi privează de 
îngrijire medicală, apă curată, educa‑
ţie, posibilitatea de a munci şi, adesea, 
generează un sentiment de neputinţă, 
deznădejde şi inegalitate. Zilnic, peste 
24.000 de copii mor din cauza unor 
condiţii prevenibile create de sărăcie.

Adventiştii de ziua a şaptea cred 
că acţiunile de reducere a sărăciei 
şi a nedreptăţilor adiacente sunt o 
parte importantă a responsabilităţii 
sociale creştine. Biblia dezvăluie clar 
interesul special al lui Dumnezeu 
pentru cei săraci şi răspunsul pe care 
El îl aşteaptă de la credincioşii Lui, în 
dreptul celor nevoiaşi. Toate fiinţele 
omeneşti poartă chipul lui Dumnezeu 
şi sunt beneficiare ale binecuvântărilor 
lui Dumnezeu (Luca 6:20). În lucrarea 
pentru săraci, noi urmăm exemplul şi 
învăţătura lui Isus (Matei 25:35,36). 
Ca şi comunitate spirituală, adventiştii 
de ziua a şaptea promovează drepta‑
tea pentru săraci şi „vorbesc pentru 
cei care nu pot vorbi pentru ei înşişi” 
(Proverbe 31:8 – NIV) şi împotriva 
celor care îi „jefuiesc pe săraci de 
drepturile lor” (Isaia 10:2 – NIV). Noi 
lucrăm împreună cu Dumnezeu care 
le „face dreptate celor săraci”. (Psalmi 
140:12 – NIV).

Acțiunile în vederea reducerii sără‑
ciei şi a foametei înseamnă mai mult 
decât a arăta simpatie faţă de săraci. 
Înseamnă militarea pentru politici pu‑
blice care să le ofere săracilor dreptate 

şi echitate, pentru drepturile şi capa‑
citatea lor. Înseamnă sponsorizare şi 
participare la programe care vizează 
cauzele sărăciei şi ale foamei, ajutân‑
du‑i pe oameni să‑şi clădească vieţi 
sustenabile. Acest angajament pentru 
dreptate este un act de dragoste (Mica 
6:8). Adventiştii de ziua a şaptea cred 
că este, de asemenea, un apel pen‑
tru o vieţuire simplă şi modestă, ca 
mărturie împotriva materialismului şi 
culturii opulenţei.

Adventiştii de ziua a şaptea se ală‑
tură comunităţii globale în susţinerea 
Obiectivelor ONU de Dezvoltare ale 
Mileniului, de reducere a sărăciei cu 
cel puţin 50%, până în 2015. În vede‑
rea acestei ţinte, adventiştii de ziua a 
şaptea intră în parteneriat cu socie‑
tatea civilă, guverne şi alte instituţii, 

lucrând împreună cu acestea local şi 
global şi, astfel, participând la lucrarea 
lui Dumnezeu de instaurare a unei 
dreptăţi durabile într‑o lume frântă.

Ca urmaşi ai lui Hristos, ne 
angajăm în această lucrare cu spe‑
ranţă neşovăielnică, impulsionaţi de 
făgăduinţa divină a unui cer nou şi 
un pământ nou, unde nu vor mai fi 
sărăcie şi nedreptate. Adventiştii de 
ziua a şaptea sunt chemaţi să trăiască 
cu credincioşie conform acestei viziuni 
a Împărăţiei lui Dumnezeu, acţionând 
pentru a pune capăt sărăciei acum.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată 
de către Comitetul administrativ al Conferin‑
ţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea, pe 23 iunie 2010, la Sesiunea Conferinţei 
Generale, desfăşurată la Atlanta, Statele Unite 
ale Americii.

Sărăcia globală
declaraţia bisericii adVentiste de ziua 
a şaptea cu priVire la sărăcia globală
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Delegaţii la sesiune au 
confirmat principala pre‑
ocupare a Bisericii privind 
creaţia

În confruntarea cu o societate şi cu 
o comunitate academică în care doctri‑
na fundamentală a Bisericii Adven‑
tiste de Ziua a Şaptea privind „creaţia 
literală, recentă, de şase zile” este 
supusă unui tir puternic de provocări, 
delegaţii celei de‑a 59‑a Sesiuni a Con‑
ferinţei Generale din Atlanta, Georgia, 
au votat joi, 30 iunie, propunerea 
privind reafirmarea acestei doctrine 
şi posibilitatea revizuirii enunţului 
doctrinei fundamentale a Bisericii în 
această privinţă.

„Eu cred că Biblia este Cuvântul 
autoritar al lui Dumnezeu”, a spus 
Ted. N. Wilson, preşedintele Bisericii 
Adventiste mondiale. „Este Cuvântul 
lui Dumnezeu adresat nouă şi, de 
aceea, noi trebuie să‑l acceptăm aşa 
cum este.”

„Ne aflăm într‑o perioadă critică”, 
a adăugat Ted Wilson, în care „cel rău 
încearcă să submineze adevărul”. În 
timp ce „doctrina şi punctele noastre 
de credinţă Îl au în centru pe Hristos 
şi harul Său”, a mai spus el, Sabatul zi‑
lei a şaptea – pe care creaţia îl susţine 
– este „singurul semn pe care Dum‑
nezeu îl va folosi pentru a‑Şi sigila 
poporul la vremea sfârşitului”.

După comentariile lui Ted Wilson, 
moţiunea a fost prezentată de vicepre‑
şedintele Gerry D. Karst şi apoi supusă 
discuţiei:

„Partea A: Sesiunea [a 59‑a] a 
Conferinţei Generale îşi însuşeşte 
declaraţia Consiliului anual din 2004 
de reafirmare a creaţiei. Partea B: 
Administraţia Conferinţei Genera‑
le solicită iniţierea unui proces de 
integrare a doctrinei fundamentale nr. 
6 şi a declaraţiei «Reacţie la afirmarea 
creaţiei», aşa cum a fost pregătit în 
protocolul Sesiunii Conferinţei Gene‑
rale din 2005, privind amendarea unei 
doctrine fundamentale.”

Preşedintele Universităţii Adven‑
tiste Southern, Gordon Bietz, a propus 
împărţirea în două a rezoluţiei. După 
părerea unor observatori, a făcut acest 
lucru în încercarea de a evidenţia 
aspectele mai sensibile ale propunerii. 
Moţiunea a fost votată, separându‑se 
afirmarea declaraţiei din 2004 de 
rediscutarea doctrinei fundamentale 
nr. 6 în vederea revizuirii şi a reformu‑
lării, ultima urmând să fie încorporată 
în formularea declaraţiei din 2004.

Totuşi, ambele părţi ale propu‑
nerii, acum distincte, au trecut cu o 
majoritate de voturi.

Benjamin L. Clausen, om de ştiinţă 
al Geoscience Research Institute din 
Loma Linda, California, s‑a opus pro‑
punerii de susţinere a declaraţiei din 
2004, aşa cum a fost redactată: „Este 
periculoasă poziţia de a fundamenta 
credinţa cuiva din Scriptură pe ştiinţă. 
Nu avem un model de «creaţie scurtă» 
[ştiinţifică] funcţional şi probabil că 
nu ar trebui să ne aşteptăm că vom 
avea.”

Ambele moţiuni au trecut cu o 
majoritate de voturi, iar examinarea şi 
posibila revizuire a doctrinei funda‑
mentale nr. 6 vor avea loc în următorii 
cinci ani, rezultatele urmând să fie 
prezentate la sesiunea viitoare.

(Mark A. Kellner/ Adventist 
Review)

Spune lumii este în conti‑
nuare tema misiunii Bise‑
ricii

Planul strategic care a condus 
misiunea Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea în ultimii cinci ani o va 
conduce în continuare, au declarat 
oficialii bisericii în ultima zi a Sesiunii 
Conferinţei Generale.

Spune lumii a fost adoptată ca 
strategie a Bisericii mondiale la ultima 
Sesiune a Conferinţei Generale din St. 
Louis, Missouri. Concepută pentru 
a coordona eforturile Bisericii de 
răspândire a mesajului de speranţă, 
programul este central pentru identi‑

tatea Bisericii şi a moştenirii acesteia, 
au spus liderii Bisericii.

În ultima zi a sesiunii din Atlanta, 
delegaţii şi membrii au urmărit un re‑
zumat video al impactului Proiectului 
Spune lumii, în care fostul preşedinte 
al Bisericii mondiale, Jan Paulsen, a 
numit biserica lui Dumnezeu „instru‑
mentul ales” prin care vorbeşte lumii. 
Fără această misiune, „Biserica nu are 
niciun motiv să existe”, a spus Jan 
Paulsen.

Biserica şi‑a propus ca în următorii 
cinci ani să îşi concentreze efortu‑
rile şi resursele în această direcţie. 
Misiunea intenţionată este deosebit 
de importantă în zonele în mare parte 
neevanghelizate, cum ar fi multe ţări 
din Fereastra 10/40, o regiune care se 
întinde din nordul Africii până în estul 
Asiei, în care prozelitismul este în 
multe locuri ilegal.

După raport, delegaţi şi alte per‑
soane din public au acceptat provoca‑
rea preşedintelui Bisericii mondiale, 
Ted N. C. Wilson, de a pleca de la 
sesiune cu angajamentul reînnoit de 
a împărtăşi mesajul de speranţă al 
Bisericii.

(ANN)

Comitetul executiv al Bi‑
sericii Adventiste va inclu‑
de mai mulţi tineri

Vineri, în timpul ultimei întâl‑
niri de lucru a Sesiunii Conferinţei 
Generale, delegaţii au avut ocazia de 
a discuta – şi de a aproba – un punct 
de pe ordinea de zi care încurajează 
reprezentarea tinerilor în Comitetul 
executiv al Conferinţei Generale.

Soluţia: Un amendament la Con‑
stituţia şi Statutul Conferinţei Genera‑
le care afirmă că din comitet trebuie să 
facă parte „între 15 şi 20 de membri… 
laici, inclusiv tineri adulţi”.

Propunerea a fost adoptată aproa‑
pe în unanimitate, dar nu înainte ca 
mai mulţi delegaţi să ceară folosirea 
unui limbaj mai specific, delegaţii 
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alegând să nu adopte un interval de 
vârstă.

La sesiune, au fost înregistraţi 43 
de delegaţi cu vârsta sub 30 de ani, 
dintr‑un total de 2.233 de delegaţi 
care au fost înregistraţi.

Propunerea de vineri, 2 iulie, a 
abordat doar compunerea Comitetului 
executiv format din aproximativ 300 
de membri. Delegaţilor care şi‑au ex‑
primat îngrijorarea la începutul săptă‑
mânii cu privire la lipsa de reprezenta‑
tivitate a tinerilor în rândul delegaţilor 
li s‑a reamintit că Diviziunile, Uniunile 
şi Conferinţele aleg cea mai mare parte 
a delegaţilor la sesiune.

A luat cuvântul şi fostul preşedinte 
al Bisericii mondiale, Jan Paulsen, 
liderul care şi‑a câştigat o reputaţie 
după ce în timpul mandatului său 
de 11 ani a încurajat tinerii din toată 
lumea să se implice în programele 
Bisericii.

Jan Paulsen a spus ca este „mi‑
nunat” că administraţia Conferinţei 
Generale s‑a implicat în această 
problemă. „Cu cinci ani în urmă nu 
am fi avut această prevedere”, a spus 
Jan Paulsen. „Cred că Duhul Sfânt ne 
conduce, iar inima mea se bucură.”

Un delegat s‑a opus amenda‑
mentului, sugerând că nu ar vrea să 
înlocuiască un membru mai în vârstă, 
cu experienţă, cu o persoană mult mai 
puţin experimentată.

(Edwin Manuel Garcia / ANN )

Noul preşedinte al Bise‑
ricii Adventiste reafirmă 
cooperarea cu Organizaţia 
Protestantă din China 

Preşedintele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea, Ted N. C. Wilson, 
va menţine o relaţie de cooperare cu 
Organizația Protestantă recunoscută 
oficial în China. 

„Deşi Biserica Adventistă are doc‑
trine distincte, suntem cu siguranţă 
deschişi să cooperăm cu creştinii care 
Îl înalță pe Hristos”, a spus Ted Wilson 
în urma unei întâlniri cu reprezentanţi 
ai China Christian Council la sediul 
Bisericii Adventiste, pe 6 iulie. 

„China Chiristian Council/ 
Three‑Self Patriotic Movement este 
organizația religioasă recunoscută 
oficial care supraveghează activităţi‑
le bisericilor protestante din China 
continentală.

Deşi Biserica Adventistă a stabilit 
o relaţie cu China Christian Council 
în mijlocul anilor ’90, reprezentanţii 
Consiliului au participat pentru prima 
dată la o Sesiune a Conferinței Gene‑
rale, în Atlanta, Georgia. 

Vizita a contribuit la formarea 
percepţiei China Christian Council 
cu privire la adventişti ca una dintre 
principalele confesiuni protestante”, a 
declarat vicepreşedintele general al Bi‑
sericii mondiale, Eugene Hsu, originar 
din China. 

„Deşi China nu recunoaşte pe 
plan intern structura confesională, 
faptul că a permis participarea unei 
delegații la sesiune arată faptul că 
sunt conştienți de caracterul global al 
Bisericii Adventiste”, a spus Hsu. 

Menţinerea „relaţiilor cordiale” şi 
un dialog constructiv cu liderii altor 
culte „facilitează înţelegerea reciprocă 
între grupurile religioase, au decla‑
rat liderii Departamentului Relații 
oficiale şi Libertate religioasă în cadrul 
întâlnirii.

Din delegația China Christian 
Council au făcut parte Xuebin Shen, 
vicepreşedintele Comitetului Național 
al organizaţiei; Jun Wang, preşe‑
dintele filialei din Shaanxi; Zhiming 
Zhu, vicepreşedinte al Wuxi Christian 
Council, şi Meiying Shi, secretar al De‑
partamentului Relații Internaționale 
al China Christian Council. 

Delegaţia a întrebat cum se rapor‑
tează adventiştii la alte culte şi dacă 
Seminarele adventiste înscriu studenţi 
care nu sunt adventişti. Shen a fost 
impresionat de angajamentul bise‑
ricii față de un stil de viaţă sănătos, 
adăugând că el ar putea încerca o dietă 
vegetariană timp de un an, a spus 
Hsu. 

În timpul întâlnirii, Ted Wilson a 
acceptat invitaţia de a se întâlni cu ofi‑
cialii China Chistian Council în China.

(Elizabeth Lechleitner / ANN)

Noii directori departa‑
mentali ai Diviziunii Eu‑
ro‑Afric a

Delegaţii Diviziunii Euro‑Africa au 
votat noii directori de departament 
în cadrul unei întâlniri de afaceri ce a 
avut loc în 1 iulie, în Atlanta, Georgia. 
Liderii şi delegaţii au fost în Atlanta 
pentru a participa la Sesiunea Confe‑
rinţei Generale, organ care alege liderii 

şi decide asupra politicilor Bisericii. 
Liderii, atât cei de la nivel mondial, cât 
şi cei ai Diviziunii Euro‑Africa, sunt 
aleşi pentru un mandat de cinci ani. 
Următoarele persoane au fost alese să 
slujească în Diviziunea Euro‑Africa:

Denise Hochstrasser, director 
al Departamentului Misiunea 
Femeii, vine din Elveţia. Doamna 
Hochstrasser, în vârstă de 56 de ani, 
a studiat limbi străine şi birotică. Ea 
a lucrat pentru mai multe companii 
şi instituţii ale Bisericii din Anglia şi 
Elveţia. A slujit ca director al Depar‑
tamentului Misiunea Femeii în cadrul 
Conferinţei Germano‑Elveţiene, din 
anul 2006.

Paolo Benini, director al 
Departamentului Şcoala de Sabat 
şi Lucrarea personală, locuieşte în 
prezent în Italia. Pastorul Benini, în 
vârstă de 58 de ani, este licenţiat în te‑
ologie la Seminarul Adventist Collon‑
ges din Franţa. El a lucrat în Italia 
din 1979, slujind ca pastor în diferite 
districte, ca director de departament 
şi administrator al Bisericii. El a fost 
preşedintele Bisericii Adventiste din 
Italia între 1990 şi 1995.

Magyarosi Barna, director 
al Departamentelor Educaţie şi 
Viaţa de Familie, vine din România. 
Pastorul Magyarosi, în vârstă de 36 
de ani, este licenţiat al Institutului 
Teologic Adventist din România, are o 
diplomă de master de la Universitatea 
Andrews şi un doctorat în teologie 
la Universitatea Bucureşti. El a slujit 
6 ani ca pastor şi 2 ani ca director al 
Departamentului Şcoala de Sabat şi 
Lucrarea personală în cadrul Conferin‑
ţei Transilvania de Sud. Apoi a lucrat 
patru ani ca director al Departamentu‑
lui Spiritul Profetic, în cadrul Uniunii 
Române. În ultimii 5 ani, el a slujit 
ca preşedinte al Institutului Teologic 
Adventist din Cernica.

Stephan Sigg, director al De‑
partamentului Tineret, a studiat în 
cadrul Seminarului Bogenhafen, din 
Marienhoehe, şi al Colegiului New‑
bold. În prezent îşi finalizează studiile 
de doctorat în cadrul Universităţii 
Andrews. El a slujit în Elveţia timp 
de 4 ani ca pastor şi timp de 10 ani în 
funcţia de director al Departamentului 
Tineret. Pe lângă studiile de doctorat, 
în prezent predă teologie practică 
în cadrul Universităţii Friedensau şi 
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colaborează la realizarea proiectului de 
cercetare Valuegenesis.

Mario Brito, secretarul Aso‑
ciaţiei Pastorale, a slujit anterior ca 
director al Departamentului Şcoala de 
Sabat şi Lucrarea personală în cadrul 
Diviziunii Euro‑Africa.

Viriato Ferreira a fost reales 
ca director al Departamentului 
Sănătate, iar Karel Nowak a fost 
re‑numit în funcţia de director al 
Departamentelor Comunicare 
şi Relaţii oficiale şi Libertate 
religioasă.

(Departamentul Comunicare/ Divi‑
ziunea Euro‑Africa)

Noul preşedinte al Bise‑
ricii Adventiste reafirmă 
cooperarea cu Organizaţia 
Protestantă din China

Preşedintele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea, Ted N. C. Wilson, 
va menţine o relaţie de cooperare cu 

organizația protestantă recunoscută 
oficial în China.

„Deşi Biserica Adventistă are doc‑
trine distincte, suntem cu siguranţă 
deschişi să cooperăm cu creştinii care 
Îl înalță pe Hristos”, a spus Ted Wilson 
în urma unei întâlniri cu reprezentanţi 
ai China Christian Council la sediul 
Bisericii Adventiste, pe 6 iulie.

China Chiristian Council/ 
Three‑Self Patriotic Movement este 
organizația religioasă recunoscută 
oficial, care supraveghează activită‑
ţile bisericilor protestante din China 
continentală.

Deşi Biserica Adventistă a stabilit 
o relaţie cu China Christian Council 
în mijlocul anilor ’90, reprezentanţii 
Consiliului au participat pentru prima 
dată la o Sesiune a Conferinței Gene‑
rale, în Atlanta, Georgia.

Vizita a contribuit la formarea 
percepţiei China Christian Council 
cu privire la adventişti ca una dintre 

principalele confesiuni protestante, a 
declarat vicepreşedintele general al Bi‑
sericii mondiale, Eugene Hsu, originar 
din China.

„Deşi China nu recunoaşte pe 
plan intern structura confesională, 
faptul că a permis participarea unei 
delegații la sesiune arată faptul că 
sunt conştienți de caracterul global al 
Bisericii Adventiste”, a spus Hsu.

Menţinerea „relaţiilor cordiale” şi 
un dialog constructiv cu liderii altor 
culte „facilitează înţelegerea reciprocă 
între grupurile religioase”, au declarat 
reprezentanţii departamentului Relații 
oficiale şi Libertate religioasă în cadrul 
întâlnirii din această săptămână.

În timpul întâlnirii, Ted Wilson a 
acceptat invitaţia de a se întâlni cu ofi‑
cialii China Chistian Council în China.

(Elizabeth Lechleitner / ANN)

Naşterea din nou, exprimată 
prin botez, este una dintre raţiu-
nile de a fi ale bisericii rămăşiţei. 
În ziua de 13 iunie 2010, prin 
harul Domnului, am asistat la le-
gământul prin botez, în aer liber, 
a 13 tineri şi tinere din distric-
tul Bozieş (jud. Sălaj, Conferinţa 

Transilvania de Nord). Actul so-
lemn a fost oficiat de către pasto-
rii Ilyés János şi Orbán János.

Am considerat o binecuvânta-
re specială că, în ciuda faptului că 
atât înainte, cât şi după botez era 
o vreme preponderent răcoroasă, 
cu multe precipitaţii, totuşi săp-

tămâna la sfârşitul căreia a avut 
loc evenimentul a fost mult soare 
şi o temperatură ridicată. Astfel, 
soarele a încălzit apa Barcăului, şi 
sărbătoarea legământului a fost o 
experienţă plăcută. 

(Miklós Pálffi)
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a -a Convenție
ASI România

Pentru înscrieri și alte informații, 
vă rugăm să ne contactați la 
numărul de telefon: 0265.320.548, 
sau prin e-mail la adresa 
office@asiromania.ro

Informatii detaliate puteți 
găsi pe site-ul nostru 
www.asiromania.ro 


