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Introducere

Dezvoltarea istoricã a Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea
Ca  împlinire a planului divin, miºcarea adventistã ºi-a început cãlãtoria

profeticã spre Împãrãþia cerurilor în anul 1844. La început, pionierii miºcãrii au
fost puþini la numãr, adeseori purtând amintirea tristã a izgonirii din bisericile din
care fãcuserã parte, pentru cã acceptaserã învãþãtura cu privire la revenirea
Mântuitorului. În aceste condiþii, ei au înaintat ºovãitor. Erau siguri de doctrina
pe care o susþineau, dar nu ºtiau încã ce formã de organizare sã adopte sau dacã
era necesarã vreuna. Celor mai mulþi dintre ei le era proaspãtã amintirea bisericilor
puternice, bine organizate, care îºi folosiserã puterea pentru a se opune adevãrului
celei de-a doua veniri, aºa cã se temeau, instinctiv, de orice formã de organizare
ºi de conducere centralizatã. Cu toate acestea, anumiþi conducãtori ai bisericii
au înþeles din ce în ce mai bine necesitatea stringentã a unei forme de conducere
pentru instaurarea ordinii ºi pentru întãrirea miºcãrii. Convingerea lor a fost
întãritã de soliile transmise prin Ellen G. White.

Ca rezultat, în anul 1860 a fost ales numele denominaþiunii, �Biserica Adventistã
de Ziua a ªaptea� ºi a fost creat �un organism legal care sã deþinã bunurile bisericii.
În anul 1861, a fost organizatã prima noastrã Conferinþã, în statul Michigan. Aceasta
a implicat organizarea bisericilor locale, în care membrii au semnat un legãmânt, ºi
organizarea  diferitelor biserici într-un corp unit ca sã constituie ceea ce numim
acum Conferinþã localã. Pentru protejarea comunitãþilor de impostori care le-ar fi
putut  face rãu, pastorilor li s-au dat legitimaþii.

În 1863, prin unirea Conferinþelor locale existente la acea datã, a fost
organizatã Conferinþa Generalã, imprimându-se astfel miºcãrii adventiste un
curs ordonat, organizat.

Istoricul Manualului Bisericii
 An de an, când Conferinþa Generalã se aduna în sesiune, au început sã fie

luate în discuþie diverse probleme de organizare a bisericii, într-un efort de
formulare a principiilor care sã guverneze viaþa bisericii. În 1882, sesiunea
Conferinþei Generale a votat pregãtirea unor �instrucþiuni pentru angajaþii
bisericii care sã fie tipãrite în Review and Herald  sau într-o broºurã� (Review
and Herald, 26 dec. 1882). Aceastã acþiune indicã o mai bunã înþelegere a
faptului cã funcþionarea eficientã a organizaþiei depindea de respectarea ordinii
ºi cã pentru a lucra în unitate era nevoie de principii cãlãuzitoare, prezentate
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sub formã tipãritã. În scurt timp, aceastã lucrare a fost realizatã. Totuºi, la
sesiunea Conferinþei Generale din anul 1883, când s-a propus redactarea
principiilor într-o formã stabilã, ca manual al bisericii, ideea a fost respinsã.
Fraþii s-au temut cã aceasta ar putea duce la formalism în bisericã ºi ar putea
rãpi pastorilor libertatea de a trata problemele de ordine din bisericã în felul în
care ar dori fiecare.

Curând, însã, a fost îndepãrtatã aceastã temere, care reflecta opoziþia faþã de
orice fel de organizare a bisericii, manifestatã cu douãzeci de ani în urmã. Sesiunile
anuale ale Conferinþei Generale au continuat sã trateze probleme de naturã
organizatoricã. Cu alte cuvinte, s-a început încet, dar sigur, sã se producã mate-
rial pentru un manual al bisericii. Din când în când, anumite personalitãþi
proeminente ºi-au asumat sarcina sã adune într-un volum sau  într-o broºurã
regulile general acceptate ale bisericii. Cea mai impresionantã încercare de acest
fel a fost cartea de 184 de pagini a neuitatului pionier J.N. Loughborough,
intitulatã The Church, Its Organization, Order and Discipline (�Biserica:
organizare, ordine ºi disciplinã�), publicatã în anul 1907. Deºi, într-un anumit
sens, lucrarea lui Loughborough a fost o întreprindere personalã,  în ea au fost
tratate multe dintre subiectele de care se ocupã acum Manualul bisericii ºi  a
avut multã vreme un rol însemnat în cadrul miºcãrii adventiste.

Între timp, miºcarea adventistã a continuat sã se dezvolte rapid, atât în
Statele Unite, cât ºi în alte þãri ale lumii. În vederea pãstrãrii ordinii ºi unitãþii,
care au constituit întotdeauna obiectivele noastre, comitetul Conferinþei Generale
a luat hotãrârea, în anul 1931, sã publice un manual al bisericii.

J.L. McElhany, pe atunci vicepreºedinte al Conferinþei Generale pentru
America de Nord ºi mai târziu preºedinte al Conferinþei Generale timp de
paisprezece ani, a fost rugat sã pregãteascã manuscrisul. Comitetul Conferinþei
Generale l-a examinat cu toatã atenþia ºi l-a publicat în anul 1932. Propoziþia de
început din prefaþa acestei prime ediþii fãcea urmãtoarea observaþie justã: �A
devenit tot mai evident cã este necesar un manual privind modul de organizare
a bisericii, care sã prezinte ºi sã pãstreze practicile ºi forma de conducere a
denominaþiunii noastre�. Observaþi cuvântul s„ p„streze. Nu era o încercare de
a crea deodatã o întreagã structurã organizatoricã, ci mai curând un efort, în
primul rând, de a pãstra toate hotãrârile bune luate de-a lungul anilor ºi, în al
doilea rând, de a adãuga ºi alte reguli, pe care le cereau creºterea rapidã ºi
complexitatea bisericii.

Vezi capitolul 1, Autoritatea bisericii ºi Manualul bisericii, cu privire la
respectarea rolului pe care Manualul bisericii  îl deþine în Biserica Adventistã
de Ziua a ªaptea.



5

Conþinutul Manualului bisericii

Sesiunea Conferinþei Generale din 2000 a autorizat reclasificarea materialului
Manualului bisericii deja existent ºi a aprobat procesul de modificare a acestuia.
Conþinutul acestui Manual, aºa cum apare în capitole ºi secþiuni în interiorul
capitolelor, este împãrþit în douã tipuri de materiale. Conþinutul principal al
fiecãrui capitol are o valoare general valabilã ºi aplicabilã fiecãrei biserici locale.
Recunoscând existenþa unor situaþii specifice, materialul adiþional care este
explicativ, apare ca note la sfârºitul unor capitole ºi este oferit pentru îndrumare.
Notele au subtitluri care corespund subtitlurilor capitolului ºi sunt corelate cu
numerele respectivelor pagini.

Procedura pentru modificãri ale Manualului bisericii

La sesiunea din 1946, înþelegând tot mai mult cât de important este ca în
lucrarea mondialã totul sã se facã �în chip cuviincios ºi cu rânduialã� ºi ca
hotãrârile ce se iau cu privire la conducerea bisericii sã nu exprime doar gândirea
unei fracþiuni, ci sã aibã deplina autoritate a bisericii, Conferinþa Generalã a
adoptat urmãtoarea procedurã:

 �Toate schimbãrile sau revizuirile regulamentelor din Manual trebuie sã fie
autorizate de Conferinþa Generalã în sesiune� (Raportul Conferin˛ei Generale
nr. 8, pag. 97, 14 iunie 1946).

 Totuºi, în diferite pãrþi ale globului, condiþiile locale cereau luarea unor
hotãrâri speciale. În consecinþã, Comitetul de toamnã din 1948, care a votat sã le
supunã sesiunii din 1950 a Conferinþei Generale, a mai votat urmãtoarele:

 �Fiecare diviziune, inclusiv Diviziunea Nord-Americanã, va pregãti un
supliment la noul Manual al bisericii, nu pentru a-l modifica, ci pentru a
adãuga material care sã corespundã condiþiilor ºi situaþiilor specifice din fiecare
diviziune. Manuscrisele acestor suplimente trebuie sã fie aprobate de comitetul
Conferinþei Generale înainte de a fi tipãrite� (Hot„r‚rile Comitetului de toamn„,
1948, pag. 19).

Schimbãrile sau revizuirile regulamentelor din Manualul bisericii, cu excepþia
notelor (vezi mai jos), nu pot fi fãcute decât de Conferinþa Generalã în sesiune,
când delegaþii credincioºilor corpului bisericii sunt adunaþi ºi se pronunþã pentru
revizuire. Dacã la nivel constitutiv al bisericii (vezi pag. 31) se considerã necesarã
reviziunea Manualului, asemenea revizuire trebuie supusã pentru sfat ºi studiu
nivelului constitutiv superior. Dacã sunt aprobate, sugestiile de revizuire sunt
apoi supuse urmãtorului nivel constitutiv pentru a fi evaluate în continuare. Orice
propunere de revizuire va fi apoi trimisã comitetului pentru Manualul bisericii de
la Conferinþa Generalã. Acest comitet va lua în considerare toate amendamentele

INTRODUCERE
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ºi revizuirile recomandate ºi, dacã sunt aprobate, le va pregãti pentru a fi prezentate
Consiliului anual ºi/sau sesiunii Conferinþei Generale.

Dacã orice nivel constitutiv (vezi pag. 31) considerã necesarã revizuirea
notelor de la sfârºitul unor capitole ale Manualului bisericii, aceste revizuiri
trebuie  supuse evaluãrii urmãtorului nivel constitutiv. Dacã se aprobã, revizuirile
sugerate trebuie înaintate mai departe urmãtorului nivel constitutiv pentru a fi
evaluate, pânã când sunt primite de comitetul pentru Manualul bisericii.
Comitetul  pentru Manualul bisericii va analiza cererea ºi, dacã se aprobã,
revizuirile vor fi înaintate cãtre comitetul executiv al Conferinþei Generale la
Consiliului anual de la sfârºitul cincinalului, pentru a le pune de acord cu
schimbãrile conþinutului principal pe care comitetul executiv al Conferinþei
Generale îl va recomanda urmãtoarei sesiuni  a Conferinþei Generale. Totuºi,
comitetul executiv al Conferinþei Generale poate face modificãri asupra Notelor
la orice Consiliu anual.

La fiecare sesiune a Conferinþei Generale se publicã o nouã ediþie a
Manualului bisericii. Se recomandã ca liderii de la toate nivelele bisericii sã
lucreze dupã cea mai recentã ediþie a Manualului bisericii.

Clarificarea sensului
Bisericile locale trebuie sã caute sfat la Conferinþa localã cu privire la acþiunile

bisericii sau la problemele care se ridicã din studiul Manualului bisericii. Dacã nu
se poate ajunge la un acord, chestiunea trebuie trimisã uniunii pentru clarificare.

Folosirea termenului de Conferinþã etc.
Fiecare bisericã localã organizatã este membrã a Bisericii Adventiste de Ziua

a ªaptea din cadrul bisericilor Conferinþei locale, care este un corp organizat al
bisericilor dintr-un stat, þarã sau teritoriu. Pânã la deplina organizare a Conferinþei
(vezi Working Policy al Conferinþei Generale) se poate folosi termenul de misiune,
câmp sau secþiune pentru a descrie organizarea colectivã a bisericilor locale. În
Manualul bisericii, termenul Conferinþã sau Uniune de Conferinþe poate fi de
asemenea, aplicat misiunii sau uniunii de misiuni.

Ediþia prezentã
Prezenta ediþie cuprinde toate revizuirile ºi completãrile adoptate de

Conferinþa Generalã, incluzând ºi pe cele ale sesiunii Conferinþei Generale
din anul 2000.
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CAPITOLUL 1

Autoritatea bisericii ºi Manualul Bisericii

Autoritatea bisericii în biserica primarã
În calitate de Creator, Rãscumpãrãtor ºi Susþinãtor, Domn ºi Împãrat

al întregii creaþiuni, Dumnezeu este unica sursã ºi fundament al autoritãþii
pentru bisericã. El îºi deleagã autoritatea profeþilor ºi apostolilor Sãi (2 Cor.
10,8). De aceea ei ocupã o poziþie crucialã ºi unicã în transmiterea
Cuvântului lui Dumnezeu ºi în zidirea bisericii (Ef. 2,20).

În Biserica primarã prezbiterii ºi episcopii deþineau o mare autoritate.
Una dintre funcþiile lor importante era lucrarea de pãstorire ºi de
supraveghere (Fapte 20,17-28; Evrei 13,17; ºi 1 Petru 5,1-3), cu þinte
speciale cum ar fi instruirea în învãþãtura sãnãtoasã ºi respingerea celor
care sunt potrivnici acesteia. (1 Tim. 3,1.2; Tit 1,5.9). Aceia care
cârmuiesc bine trebuie sã fie �învredniciþi de îndoitã cinste�, în special
dacã �se ostenesc cu propovãduirea ºi cu învãþãtura� (1 Tim. 5,17).

Biserica a purtat responsabilitatea pentru puritatea în doctrinã ºi
practicã. Ea trebuia sã �cerceteze duhurile pentru a vedea dacã sunt de
la Dumnezeu� (1 Ioan 4,1) sau, în cuvintele lui Pavel, sã �cerceteze
toate lucrurile ºi sã pãstreze ce este bun� (1 Tes. 5,21). Acelaºi lucru
este valabil ºi în dreptul administrãrii disciplinei în bisericã (Matei
18,15-17). Administrarea disciplinei trebuie sã parcurgã tot procesul:
de la mustrarea personalã cu blândeþe (cf. Matei 18,16; Galateni 6,1)
pânã la îndepãrtarea dintre membrii bisericii (Matei 18,18; 1 Cor. 5,11.13;
2 Cor. 2,5-11). Biserica are autoritatea de a stabili condiþiile calitãþii de
membru ºi regulile care guverneazã biserica.

Autoritatea bisericii în Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea
Hotãrârea luatã la sesiunea Conferinþei Generale din 1946 ca �toate

schimbãrile sau revizuirile regulamentelor� din Manualul Bisericii sã fie
�autorizate de Conferinþa Generalã în sesiune� reflectã ideea unui statut
de autoritate deþinut de sesiunile Conferinþei Generale statut recunoscut
de mult timp în biserica noastrã. La sesiunea din 1877, se hotãrâse:
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�Pentru adventiºtii de ziua a ºaptea, cea mai înaltã autoritate, dupã
Dumnezeu, se aflã în voinþa întregii biserici, exprimatã prin hotãrârile
Conferinþei Generale, atunci când ea acþioneazã în cadrul ei legitim de
jurisdicþie. Toþi, fãrã excepþie, trebuie sã se supunã acestor hotãrâri, în
afarã de cazul cã se poate demonstra cã ele vin în conflict cu cerinþele
Cuvântului lui Dumnezeu ºi cu drepturile conºtiinþei individuale� (Review
and Herald, vol. 50, nr. 14, pag. 106).

 Ellen White scria în 1909: �La sesiunea Conferinþei Generale, când
fraþii adunaþi din toate pãrþile lumii iau hotãrâri, independenþa ºi judecata
personalã nu trebuie menþinute cu încãpãþânare, ci supuse. Nici un
lucrãtor al lui Dumnezeu nu trebuie sã considere ca o virtute stãruirea
într-o poziþie de independenþã, contrarã deciziilor corpului întreg�
(Testimonies, vol. 9, pag. 260).

 Cu mult timp în urmã, în anul 1875, sora White scrisese urmãtoarele
în acelaºi sens: �Biserica lui Hristos se aflã într-un pericol permanent.
Satana cautã sã distrugã poporul lui Dumnezeu ºi mintea unui om, judecata
unui om nu sunt suficiente ca sã ne încredem în ele� (Testimonies, vol. 3,
pag. 445). Apoi ea adaugã imediat: �Hristos doreºte ca urmaºii Sãi sã fie
uniþi în cadrul bisericii, sã pãstreze ordinea, regulile ºi disciplina ºi toþi sã
se supunã unul altuia, privind pe ceilalþi mai presus de ei înºiºi�.

 Aceste cuvinte inspirate, hotãrârile sesiunii Conferinþei Generale
din 1877 ºi nevoia unor reguli bine definite, necesare unei bune organizãri
justificã atât existenþa acestui Manual al bisericii, cât ºi obligaþia
respectãrii lui de cãtre noi toþi, pastori ºi membri ai bisericii.

În conþinutul Manualului Bisericii se descoperã expresia cu privire
la modul de înþelegere a Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea în
legãturã cu vieþuirea creºtinã, disciplina ºi conducerea bisericii, bazate
pe principii biblice. Acesta exprimã autoritatea sesiunii Conferinþei
Generale legal constituitã. �Dumnezeu a rânduit ca reprezentanþii
bisericii Sale din toate pãrþile pãmântului, când sunt adunaþi în sesiunea
Conferinþei Generale sã aibã autoritate� (Testimonies, vol.9, pag. 261).
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CAPITOLUL 2

Biserica viului Dumnezeu

Sã aparþii bisericii lui Dumnezeu constituie un privilegiu unic ºi o bucurie
deosebitã. Planul Sãu este sã adune oameni din toate colþurile pãmântului
pentru a-i uni într-un singur trup - trupul lui Hristos, biserica, al cãrei cap
este Însuºi Isus Hristos. Toþi cei care sunt copii ai lui Dumnezeu în
Hristos Isus sunt membri ai acestui trup ºi, în aceastã calitate, ei se pot
bucura de pãrtãºie unul cu altul ºi cu Domnul ºi Învãþãtorul lor.

În Scripturi, biserica este numitã �biserica Domnului� (Fapte 20,28),
�trupul lui Hristos� (Ef. 4,12), �biserica Dumnezeului celui viu� (1 Tim.
3,15). Ultimul nume a inspirat alegerea titlului pentru acest capitol.

Cuvântul biseric„ este folosit în raportul biblic cu cel puþin douã
sensuri: un sens general, care se aplicã bisericii din întreaga lume (Mat.
16,18; 1 Cor. 12,28) ºi, de asemenea, un sens particular, care se aplicã
bisericii dintr-o localitate sau o regiune. Observaþi cum sunt menþionate
bisericile locale în urmãtoarele texte: �biserica din Roma� (Rom. 1,6.7),
�biserica din Corint� (1 Cor. 1,2), �biserica din Tesalonic� (1 Tes. 1,1).
Observaþi apoi referirile care se fac la bisericile dintr-o anumitã provincie:
�bisericile din Galatia� (1 Cor. 16,1), �bisericile din Asia� (1 Cor. 16,19),
�bisericile din Siria ºi din Cilicia� (Fapte 15,41).

Hristos, care este capul bisericii ºi Domnul ei cel viu, manifestã o
profundã dragoste pentru fiecare membru al trupului Sãu. El trebuie sã
fie glorificat prin bisericã (Ef. 3,21). Prin ea, El descoperã �înþelepciunea
nespus de feluritã a lui Dumnezeu� (Ef. 3,10). Zi de zi, El Îºi hrãneºte
biserica (Ef. 5,29) ºi dorinþa Lui arzãtoare este de a o face sã ajungã
�slãvitã, fãrã patã, fãrã zbârciturã sau altceva de felul acesta, ci sfântã
ºi fãrã prihanã� (Ef. 5,27).

Nici un zid de despãrþire
Prin cuvânt ºi faptã, Hristos a cãutat sã arate cã Dumnezeu nu a

dorit niciodatã sã existe vreun zid de despãrþire între Israel ºi celelalte
popoare (Ioan 4,4-42; 10,16; Luca 9,51-56; Mat. 15,21-28). Apostolul
Pavel scria: �Neamurile sunt împreunã moºtenitoare cu noi, alcãtuiesc
un singur trup cu noi ºi iau parte cu noi la aceleaºi fãgãduinþe în Hristos
Isus prin Evanghelie� (Ef. 3,6).
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Printre urmaºii lui Hristos nu trebuie sã existe vreo deosebire de
clasã socialã, naþionalitate, rasã sau culoare, cãci toþi sunt de acelaºi
sânge, iar dorinþa Domnului Hristos este ca �oricine crede în El sã nu
piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã� (Ioan 3,16). Cei aleºi ai lui Dumnezeu
sunt o frãþie universalã, o nouã umanitate, �toþi sunteþi una în Hristos
Isus� (Gal. 3,28).

�Hristos a venit pe acest pãmânt cu o solie de milã ºi iertare. El a
aºezat temelia unei religii prin care iudeii ºi neamurile, albii ºi negrii, cei
liberi ºi robii sunt legaþi laolaltã într-o frãþie strânsã, recunoscuþi ca egali
înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul are o dragoste nemãrginitã pentru
fiecare fiinþã omeneascã� (Testimonies, vol. 7, pag. 225).

�Dumnezeu nu recunoaºte nici o deosebire de naþionalitate, rasã sau
clasã socialã. El este Creatorul întregii omeniri. Toþi oamenii aparþin -
prin creaþiune - unei singure familii ºi toþi sunt una prin rãscumpãrare.
Hristos a venit sã dãrâme orice zid de despãrþire ºi sã deschidã orice
despãrþiturã a templului, pentru ca fiecare fiinþã sã aibã intrare liberã la
tronul lui Dumnezeu... În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici
rob, nici slobod. Toþi sunt uniþi prin sângele Lui preþios� (Parabolele
Domnului Hristos, pag. 263).

Obiectul suprem al grijii lui Hristos

Cei care sunt în serviciul Sãu, chemaþi sã conducã biserica, trebuie sã
o îngrijeascã (1 Tim. 3,5). Ei au datoria sã pãstoreascã �biserica Domnului�
(Fapte 20,28) ºi pe umerii lor stã  �grija pentru toate bisericile�, aºa cum
a procedat apostolul iubit al neamurilor (2 Cor. 11,28). Urmãtoarele pasaje
din Spiritul Profetic ilustreazã marea dragoste a lui Hristos pentru poporul
Sãu chemat sã intre în pãrtãºia bisericii:

�Mãrturisesc, fraþilor ºi surorilor, cã biserica lui Hristos, aºa slabã ºi
plinã de defecte cum ar putea fi, este singurul obiect de pe pãmânt asupra
cãruia El Îºi îndreaptã suprema Sa atenþie. În timp ce transmite întregii
lumi invitaþia de a veni la El ºi a fi salvatã, El însãrcineazã pe îngerii Lui sã
dea ajutor fiecãrei fiinþe care vine la El în pocãinþã ºi cu pãrere de rãu.
Prin Duhul Sãu cel Sfânt, El vine în mod personal în mijlocul bisericii Sale.
�Dacã ai pãstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea
sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca sã fii de temut. Eu
nãdãjduiesc în Domnul, sufletul meu nãdãjduieºte ºi aºtept fãgãduinþa
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Lui. Sufletul meu aºteaptã pe Domnul, mai mult decât aºteaptã strãjerii
dimineaþa... Israele, pune-þi nãdejdea în Domnul, cãci la Domnul este
îndurarea ºi la El este belºug de rãscumpãrare! El va rãscumpãra pe
Israel din toate nelegiuirile lui� (Psalm 130,3-8).

Pastori ºi toþi membrii bisericii, lãsaþi ca limbajul inimii noastre copleºite
de marea iubire ºi bunãtate a lui Dumnezeu faþã de noi, ca popor ºi ca
indivizi, sã fie acesta: �Pune-þi nãdejdea în Domnul, Israele, de acum ºi
pânã în veac! Voi, care staþi în Casa Domnului, în curþile Casei
Dumnezeului vostru! Lãudaþi pe Domnul, cãci Domnul este bun; cântaþi
Numele Lui, cãci este binevoitor. Cãci Domnul ªi-a ales pe Iacov, pe
Israel, ca sã fie al Lui. ªtiu cã Domnul este mare ºi cã Domnul nostru
este mai presus de toþi dumnezeii� (Ps. 135,2-5). Fraþi ºi surori, nu uitaþi
cã Domnul are un popor ales, biserica Sa, fortãreaþa Sa, pe care o
pãstreazã într-o lume a pãcatului ºi rãzvrãtirii. El doreºte ca în ea sã nu
fie recunoscutã nici o altã autoritate decât a Sa ºi nici o altã lege decât
propria Sa lege� (Testimonies to Ministers, pag. 15,16).

Împotrivirea vrãjmaºului
�Satana are ºi el o mare confederaþie, biserica sa. Hristos o numeºte

�sinagoga Satanei�, pentru cã membrii ei sunt copii ai pãcatului. Membrii
bisericii lui Satana lucreazã continuu pentru a da la o parte legea divinã
ºi pentru a produce confuzie în ce priveºte deosebirea dintre bine ºi
rãu. Satana lucreazã cu mare putere în ºi prin copiii neascultãrii, pentru
a promova trãdarea ºi apostazia în locul adevãrului ºi al credincioºiei.
În aceste timpuri, puterea inspiraþiei lui satanice determinã pe oameni
sã continue marea rãzvrãtire începutã de el în cer împotriva lui
Dumnezeu� (Ibid, pag. 16).

În acest timp, biserica trebuie sã-ºi îmbrace frumosul sãu veºmânt:
�Hristos, neprihãnirea noastrã�. Prin înãlþarea poruncilor lui Dumnezeu
ºi a credinþei lui Isus, deosebirile clare ºi hotãrâte trebuie restabilite ºi
exemplificate înaintea lumii. Frumuseþea sfinþeniei trebuie sã aparã în
toatã strãlucirea ei originarã, în contrast cu diformitatea ºi întunecimea
celor necredincioºi, ale celor care s-au rãzvrãtit împotriva Legii lui
Dumnezeu. Astfel, noi recunoaºtem pe Dumnezeu ºi legea Sa, care
este temelia guvernãrii Sale în ceruri ºi pe tot pãmântul. Autoritatea Lui
trebuie sã fie pãstratã în mod clar în faþa lumii, ºi nici o lege care contravine

BISERICA VIULUI DUMNEZEU
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legii lui Iehova nu trebuie sã fie recunoscutã. Dacã noi permitem lumii
sã influenþeze deciziile ºi atitudinile noastre, sfidând astfel prevederile
lui Dumnezeu, atunci scopul Lui nu este atins. Dacã biserica ºovãie în
acest punct, oricât de credibil ar fi pretextul, în cãrþile din ceruri se va
scrie în dreptul ei: trãdarea celei mai sfinte încrederi ºi datorii, lipsã de
credincioºie faþã de Împãrãþia lui Hristos. Biserica trebuie sã þinã la
principiile ei cu fermitate ºi cu hotãrâre în faþa întregului univers ceresc
ºi a împãrãþiilor pãmântului. Credincioºia statornicã în pãstrarea onoarei
ºi sfinþeniei Legii lui Dumnezeu va atrage atenþia ºi admiraþia lumii.
Vãzând faptele bune ale credincioºilor, mulþi vor fi conduºi sã slãveascã
pe Tatãl nostru ceresc. Cei loiali ºi devotaþi sunt împuterniciþi ai cerului,
nu ai puternicilor lumii. Toþi oamenii vor ajunge sã cunoascã cine sunt
ucenicii aleºi ºi credincioºi ai lui Hristos. Îi vor recunoaºte atunci când
vor fi încoronaþi ºi glorificaþi drept cei ce au onorat pe Dumnezeu ºi pe
care Dumnezeu i-a onorat, dându-le în stãpânire o greutate veºnicã de
slavã...� (Ibid, pag.16, 17).

Biserica, desãvârºitã în Hristos
�Domnul a asigurat biserica Sa cu talente ºi binecuvântãri, pentru ca

ea sã poatã prezenta lumii imaginea propriei Sale desãvârºiri ºi sã fie
desãvârºitã în El, o reprezentare a unei alte lumi, lumea veºnicã, o
reprezentare a legilor care sunt mai presus de legile pãmânteºti. Biserica
Sa trebuie sã fie un templu construit dupã asemãnarea divinã. Pentru
aceasta, îngerul arhitect a coborât din cer cu o trestie de mãsurat din
aur, pentru ca fiecare piatrã sã fie cioplitã ºi tãiatã dupã mãsura divinã
ºi lustruitã pentru a strãluci ca o emblemã a cerului, rãspândind în toate
direcþiile razele pãtrunzãtoare ºi strãlucitoare ale Soarelui Neprihãnirii.
Biserica trebuie sã se hrãneascã cu mana din cer ºi sã stea sub ochiul
veghetor al harului Sãu. Îmbrãcatã cu armura desãvârºitã a luminii ºi
neprihãnirii, ea intrã în lupta ei finalã. Zgura, material fãrã valoare, va fi
mistuitã ºi influenþa adevãrului va da mãrturie lumii despre caracterul
lui sfinþitor ºi înnobilator...

Domnul Isus acþioneazã asupra inimilor omeneºti, manifestându-ªi
mila ºi harul Sãu îmbelºugat. El realizeazã o transformare atât de uimitoare,
încât Satana, cu toatã fanfaronada lui zgomotoasã ºi cu toatã confederaþia
rãului unitã împotriva lui Dumnezeu ºi a legilor guvernãrii Sale, îi priveºte
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pe credincioºi ca pe o fortãreaþã inaccesibilã pentru sofistãriile ºi
înºelãciunile lui. Ei constituie pentru Satana un mister inexplicabil. Îngerii
lui Dumnezeu, serafimii ºi heruvimii, puterile însãrcinate sã coopereze
cu agenþii omeneºti, privesc cu uimire ºi bucurie cum oameni cãzuþi,
odatã copii ai mâniei, învãþând de la Hristos, dezvoltã caractere dupã
asemãnarea divinã pentru a deveni fii ºi fiice ale lui Dumnezeu.

Hristos a oferit bisericii Sale multe privilegii, aºa încât sã poatã primi
un mare câºtig de slavã din partea celor rãscumpãraþi ai Sãi. Înzestratã
cu neprihãnirea lui Hristos, biserica este depozitara bogãþiei milei Sale,
a dragostei ºi harului Sãu. În cele din urmã, toatã aceastã bogãþie trebuie
sã fie descoperitã pe deplin. În rugãciunea Sa de mijlocire, Isus a declarat
cã Tatãl ne iubeºte la fel de mult cum Îl iubeºte pe El, singurul Sãu Fiu,
ºi cã noi vom fi acolo unde este El pentru veºnicie, una cu Hristos ºi cu
Tatãl. Aceastã declaraþie este o minune pentru oºtile cereºti ºi constituie
cea mai mare bucurie a lor. Darul bogat, deplin ºi îmbelºugat al Duhului
Sfânt trebuie sã fie pentru bisericã asemenea unui zid împrejmuitor,
peste care puterile iadului nu pot sã treacã. Hristos îi priveºte pe copiii
Sãi, în puritatea lor imaculatã ºi în desãvârºirea lor fãrã patã, ca fiind
rãsplata suferinþelor Sale, a umilinþei ºi a dragostei Sale, gloria Sa �
Hristos, marele centru de la care vine toatã slava. Fericiþi sunt cei chemaþi
la ospãþul nunþii Mielului� (Ibid, pag. 15-19).

Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea susþine principiile unitãþii bisericii
lui Hristos, enunþate mai sus. Prin pacea ºi puterea pe care le aduce
neprihãnirea lui Hristos, biserica este angajatã sã dãrâme orice barierã
pe care pãcatul a ridicat-o între fiinþele omeneºti.

BISERICA VIULUI DUMNEZEU
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CAPITOLUL 3

Punctele fundamentale de credinþã ale
Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea

Adventiºtii de Ziua a ªaptea acceptã Biblia ca singurul lor crez ºi
susþin anumite principii fundamentale de credinþã ca fiind învãþãturi ale
Sfintelor Scripturi. Aºa cum sunt prezentate mai jos, ele reflectã modul
de înþelegere ºi exprimare al învãþãturii Sfintelor Scripturi de cãtre
bisericã. Revizuirea acestor principii de credinþã poate avea loc cu ocazia
unei sesiuni a Conferinþei Generale, atunci când biserica este condusã
de Duhul Sfânt la o mai profundã înþelegere a adevãrului Bibliei sau
gãseºte un limbaj mai adecvat prin care sã exprime învãþãturile
Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.

1. Sfintele Scripturi

Sfintele Scripturi, Vechiul ºi Noul Testament, constituie Cuvântul scris
al lui Dumnezeu, dat prin inspiraþie divinã, prin mijlocirea oamenilor sfinþi
ai lui Dumnezeu, care au vorbit ºi au scris când erau conduºi de Duhul
Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu a încredinþat omului cunoºtinþa
necesarã pentru mântuire. Sfintele Scripturi sunt descoperirea infailibilã
a voinþei Sale. Ele sunt standardul caracterului, testul experienþei,
descoperirea cu autoritate a doctrinelor ºi raportul demn de încredere al
acþiunilor lui Dumnezeu în istorie (2 Petru 1,20.21; 2 Tim. 3,16.17; Ps.
119,105; Prov. 30,5.6; Is. 8,20; Ioan 17,17; 1 Tes. 2,13; Evr. 4,12).

2. Trinitatea

Existã un singur Dumnezeu: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, o unitate de
trei Persoane veºnice. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotºtiutor,
mai presus de toate ºi omniprezent. El este infinit ºi dincolo de înþelegerea
omeneascã, totuºi cunoscut în mãsura în care El Se reveleazã. El este
pentru veºnicie vrednic de închinare, adorare ºi slujire din partea întregii
creaþiuni (Deut. 6,4; Mat. 28,19; 2 Cor. 13,14; Ef. 4,4-6; 1 Petru 1,2;
1 Tim. 1,17; Apoc. 14,7).
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3. Tat„l

Dumnezeu Tatãl cel veºnic este Creatorul, Izvorul, Susþinãtorul ºi
Suveranul întregii creaþiuni. El este drept ºi sfânt, plin de milã ºi har,
încet la mânie ºi bogat în dragoste statornicã ºi în credincioºie. Toate
atributele ºi puterile descoperite în Fiul ºi în Duhul Sfânt sunt de
asemenea, reprezentãri ale Tatãlui (Gen. 1,1; Apoc. 4,11; 1 Cor. 15,28;
Ioan 3,16; 1 Ioan 4,8; 1 Tim. 1,17; Ex 34,6.7; Ioan 14,9).

4. Fiul

Dumnezeu Fiul cel veºnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au
fost create toate lucrurile ºi prin El este descoperit caracterul lui
Dumnezeu. El este Mântuitorul ºi Judecãtorul lumii. Dumnezeu adevãrat
din veºnicii, El a devenit ºi Om adevãrat, Isus Hristos. El a fost conceput
prin Duhul Sfânt ºi nãscut din fecioara Maria. A trãit ºi a fost ispitit ca
orice fiinþã omeneascã, dar a exemplificat în mod desãvârºit neprihãnirea
ºi dragostea lui Dumnezeu. Prin minunile Sale, El a manifestat puterea
lui Dumnezeu ºi a dovedit cã este Mesia, Cel fãgãduit de Dumnezeu. A
suferit ºi a murit de bunã voie pe cruce pentru pãcatele noastre ºi în
locul nostru, a înviat din morþi ºi S-a înãlþat la ceruri, ca sã mijloceascã
în Sanctuarul ceresc pentru noi. Isus va reveni în slavã pentru eliberarea
finalã a poporului Sãu ºi restatornicirea tuturor lucrurilor (Ioan 1,1-3.14;
Col. 1,15-19; Ioan 10,30; 14,9; Rom. 6,23; 2 Cor. 5,17-19; Ioan 5,22;
Luca 1,35; Fil. 2,5-11; Evr. 2,9-18; 1 Cor. 15,3.4; Evr. 8,1.2; Ioan 14,1-3).

5. Duhul Sf‚nt

Dumnezeu Duhul cel veºnic a luat parte activã împreunã cu Tatãl
ºi cu Fiul la creaþiune, la întrupare ºi la rãscumpãrare. El este Cel
care a inspirat scriitorii Bibliei. El a umplut cu putere viaþa lui Hristos.
El atrage ºi convinge fiinþele omeneºti, iar pe aceia care rãspund îi
înnoieºte ºi îi transformã dupã chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatãl ºi
de Fiul pentru a fi totdeauna alãturi de copiii Lui, El oferã daruri
spirituale bisericii, o împuterniceºte sã dea mãrturie despre Hristos ºi,
în armonie cu Biblia, o conduce în tot adevãrul (Gen. 1,1.2; Luca
1,35; 4,18; Fapte 10,38; 2 Petru 1,21; 2 Cor. 3,18; Ef. 4,11.12; Fapte
1,8; Ioan 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13).

PUNCTELE FUNDAMENTALE DE CREDINfi√
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6. Crea˛iunea

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor ºi a descoperit în Sfintele
Scripturi raportul autentic al activitãþii Sale creatoare. În ºase zile, Domnul
a fãcut �cerul ºi pãmântul�, toate fiinþele vii care sunt pe pãmânt, iar în
ziua a ºaptea a acelei prime sãptãmâni S-a odihnit. Astfel, El a înfiinþat
Sabatul zilei a ºaptea ca memorial veºnic al încheierii activitãþii Sale
creatoare. Primul bãrbat ºi prima femeie au fost fãcuþi dupã chipul lui
Dumnezeu, ca încoronare a lucrãrii de creaþiune. Li s-a dat stãpânire
asupra lumii ºi rãspunderea de a avea grijã de ea. Când lucrarea creaþiunii
a fost încheiatã, lumea era �foarte bunã�, proclamând gloria lui Dumnezeu
(Gen. 1,2; Ex. 20,8-11; Ps. 19,1-6; 33,6.9; 104; Evr. 11,3).

7. Natura omului
Omul a fost creat dupã chipul lui Dumnezeu cu individualitate, putere

ºi libertate de a gândi ºi a acþiona. Fiecare este o unitate indivizibilã a
trupului, minþii ºi sufletului. Deºi creat ca fiinþã liberã, el este dependent
de Dumnezeu în ce priveºte viaþa, suflarea ºi toate celelalte. Când primii
noºtri pãrinþi n-au ascultat de Dumnezeu, ei au tãgãduit, de fapt,
dependenþa lor de El ºi au pierdut poziþia lor înaltã ca reprezentanþi ai
Sãi. Chipul lui Dumnezeu din ei a fost denaturat ºi au ajuns supuºi morþii.
Urmaºii lor împãrtãºesc aceastã naturã decãzutã ºi consecinþele ei. Ei
se nasc cu slãbiciuni ºi tendinþe spre rãu. Dar Dumnezeu, prin Hristos,
a împãcat lumea cu Sine ºi, prin Duhul Sãu, reface în cei care se pocãiesc
chipul Creatorului lor. Creaþi pentru gloria lui Dumnezeu, ei sunt chemaþi
sã-L iubeascã, sã se iubeascã unii pe alþii ºi sã aibã grijã de mediul
natural în care trãiesc (Gen. 1,26-28; 2, 7; Ps. 8,4-8; Fapte 17,24-28;
Gen. 3; Ps. 51,5; Rom. 5,12-17; 2 Cor. 5,19.20; Ps. 51,10; 1 Ioan
4,7.8.11.20; Gen. 2,15).

8. Marea lupt„
Întreaga omenire este acum implicatã într-o mare luptã între Hristos

ºi Satana, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la Legea Sa ºi la
suveranitatea Sa în univers. Acest conflict a început în ceruri, atunci
când o fiinþã creatã, înzestratã cu libertatea de alegere, prin înãlþarea de
sine a devenit Satana, vrãjmaºul lui Dumnezeu, ºi a condus la rãzvrãtire
o parte dintre îngeri. El a introdus spiritul rãzvrãtirii în lumea noastrã,
determinând pe Adam ºi pe Eva sã pãcãtuiascã. Pãcatul omului a dus
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la distrugerea chipului lui Dumnezeu în omenire, la dezordine în lumea
creatã ºi, în cele din urmã, la distrugerea acesteia prin potopul care a
cuprins întreaga omenire. Urmãritã de întreaga creaþiune, aceastã lume
a devenit scena conflictului universal, din care, în cele din urmã,
Dumnezeul dragostei va fi îndreptãþit. Pentru a ajuta pe poporul Sãu în
acest conflict, Hristos trimite Spiritul Sãu cel Sfânt ºi îngeri credincioºi
sã-l cãlãuzeascã, sã-l apere ºi sã-l susþinã pe calea mântuirii (Apoc.
12,4-9; Is. 14,12-14; Ez. 28,12-18; Gen. 3; Rom. 1,19-32; 5,12-21;
8,19-22; Gen. 6-8; 2 Petru 3,6; 1 Cor. 4,9; Evr. 1,14).

9. Via˛a, moartea ∫i Ónvierea lui Hristos

Prin ascultarea desãvârºitã a lui Hristos faþã de voinþa lui Dumnezeu,
prin suferinþele, moartea ºi învierea Sa, Dumnezeu a oferit singurul mijloc
de ispãºire pentru pãcatele omenirii. În acest fel, cei care, prin credinþã,
acceptã ispãºirea, pot avea viaþa veºnicã, iar întreaga creaþiune poate
înþelege mai bine dragostea nemãrginitã ºi sfântã a Creatorului. Aceastã
ispãºire desãvârºitã apãrã dreptatea Legii lui Dumnezeu ºi caracterul
Sãu plin de har, condamnând pãcatul nostru, dar oferindu-ne iertare. Hristos
a murit în locul nostru, aducându-ne ispãºire, împãcare ºi transformare.
Învierea lui Hristos proclamã triumful lui Dumnezeu asupra forþelor rãului,
iar celor ce acceptã ispãºirea, le asigurã biruinþa finalã asupra pãcatului ºi
asupra morþii. Ea declarã domnia lui Isus Hristos, înaintea Cãruia se va
pleca orice genunchi în ceruri ºi pe pãmânt (Ioan 3,16; Is. 53; 1 Petru
2,21.22; 1 Cor. 15,3.4.20-22; 2 Cor. 5,14.15.19-21; Rom. 1,4; 3,25; 4,25;
8,34; 1 Ioan 2,2; 4,10; Col. 2,15; Fil. 2,6-11).

10. Experien˛a m‚ntuirii

În nemãrginita Sa dragoste ºi milã, Dumnezeu a fãcut ca Hristos, care
nu a cunoscut pãcatul, sã fie fãcut pãcat pentru noi, astfel ca, prin El, sã
putem fi neprihãnirea lui Dumnezeu în El. Conduºi de Spiritul Sfânt, noi
ne recunoaºtem pãcãtoºenia, ne pocãim de nelegiuirile noastre ºi credem
în Isus ca Domn ºi Hristos, ca Înlocuitor ºi Exemplu al nostru. Aceastã
credinþã care primeºte mântuirea vine prin puterea divinã a Cuvântului ºi
este darul harului lui Dumnezeu. Prin Hristos, noi suntem îndreptãþiþi,
adoptaþi ca fii ºi fiice ale lui Dumnezeu ºi eliberaþi de sub domnia pãcatului.
Prin Spiritul Sfânt, suntem nãscuþi din nou ºi sfinþiþi; tot Duhul Sfânt este
Acela care ne înnoieºte mintea, scrie legea dragostei lui Dumnezeu în
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inimã ºi ne dã putere sã trãim o viaþã sfântã. Rãmânând în El, ne împãrtãºim
de natura divinã ºi avem asigurarea mântuirii acum ºi în ziua judecãþii (2 Cor.
5,17-21; Ioan 3,16; Gal. 1,4; 4,4-7; Tit 3,3-7; Ioan 16,8; Gal. 3,13.14; 1
Petru 2,21.22; Rom. 10,17; Luca 17,5; Marcu 9,23.24; Ef. 2,5-10; Rom.
3,21-26; Col. 1,13.14; Rom. 8,14-17; Gal. 3,26; Ioan 3,3-8; 1 Petru 1,23;
Rom. 12,2; Evr. 8,7-12; Ez. 36,25-27; 2 Petru 1,3.4; Rom. 8,1-4; 5,6-10).

11. Biserica

Biserica este comunitatea credincioºilor care cred ºi mãrturisesc pe
Isus Hristos ca Domn ºi Mântuitor. Ca urmaºi ai poporului lui Dumnezeu
din Vechiul Testament, suntem chemaþi sã ieºim din lume. Noi ne adunãm
laolaltã pentru închinare, pentru pãrtãºie, pentru instruire din Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru celebrarea Cinei Domnului, pentru slujirea întregii
omeniri ºi pentru proclamarea Evangheliei în toatã lumea. Biserica îºi
primeºte autoritatea de la Hristos, care este Cuvântul întrupat, ºi din Sfintele
Scripturi, care constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Biserica este
familia lui Dumnezeu. Fiind adoptaþi ca fii ai Lui, membrii ei trãiesc în
baza noului legãmânt. Biserica este trupul lui Hristos, o comunitate de
credinþã, al cãrei Cap este Însuºi Hristos. Ea este mireasa pentru care a
murit Hristos ca s-o sfinþeascã ºi s-o curãþeascã. La întoarcerea Lui
triumfalã, El o va recunoaºte ca fiind biserica Sa glorioasã: cei credincioºi
din toate timpurile, rãscumpãraþi prin sângele Sãu, fãrã patã sau zbârciturã,
sfinþi ºi fãrã prihanã (Gen. 12,3; Fapte 7,38; Ef. 4,11-15; 3,8-11; Mat.
28,19.20; 16,13-20; 18,18; Ef. 2,19-22; 1,22.23; 5,23-27; Col. 1,17.18).

12. R„m„∫i˛a ∫i misiunea ei

Biserica universalã este compusã din toþi cei care cred cu adevãrat
în Hristos. Dar, în ultimele zile ale istoriei planetei, când apostazia
devine generalã, Dumnezeu cheamã deoparte o rãmãºiþã care þine
poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus. Ea anunþã sosirea ceasului
judecãþii, proclamã mântuirea prin Hristos ºi vesteºte apropierea celei
de a doua veniri a Lui. Aceastã proclamare este simbolizatã de cei
trei îngeri din Apocalips 14. Ea coincide cu judecata din ceruri ºi are
ca rezultat o lucrare de pocãinþã ºi reformã pe pãmânt. Fiecare
credincios este chemat sã dea mãrturie personalã în aceastã lucrare
mondialã (Apoc. 12,17; 14,6-12: 18,1-4; 2 Cor. 5,10; Iuda 3,14; 1 Petru
1,16-19; 2 Petru 3,10-14; Apoc. 21,1-14).
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13. Unitatea trupului lui Hristos

Biserica este un corp de credincioºi, compus din mulþi membri, chemaþi
din toate naþiunile, neamurile, limbile ºi popoarele. În Hristos, noi suntem
o nouã creaþiune. Deosebirile de rasã, culturã, instruire ºi naþionalitate,
precum ºi diferinþele dintre cei de sus ºi cei de jos, dintre bogaþi ºi sãraci,
dintre bãrbaþi ºi femei nu trebuie sã dea loc la dezbinãri între noi. Toþi
suntem egali în Hristos care, printr-un singur Duh, ne-a legat în aceeaºi
pãrtãºie cu El ºi unul cu altul. Noi trebuie sã slujim ºi sã fim slujiþi fãrã
pãrtinire sau rezervã. Prin descoperirea lui Isus Hristos în Sfintele
Scripturi, împãrtãºim aceeaºi credinþã ºi nãdejde ºi dãm tuturor o mãrturie
unitã. Aceastã unitate îºi are izvorul în unitatea Treimii divine, care ne-a
adoptat ca fii ai Sãi (Rom. 12,4.5; 1 Cor. 12,12-14; Mat. 28,19.20; Ps.
133,1; 2 Cor. 5,16.17; Fapte 17,26.27; Gal. 3,27.29; Col. 3,10-15; Ef.
4,14-16; 4,1-6; Ioan 17,20-23).

14. Botezul
Prin botez, noi mãrturisim credinþa noastrã în moartea ºi învierea

lui Isus Hristos ºi dãm mãrturie privind moartea noastrã faþã de pãcat
ºi hotãrârea de a umbla într-o viaþã nouã. Astfel, noi recunoaºtem
pe Hristos ca Domn ºi Mântuitor, devenim poporul Lui ºi suntem
primiþi ca membri de cãtre biserica Sa. Botezul este un simbol al
unirii noastre cu Hristos, al iertãrii pãcatelor ºi al primirii Duhului
Sfânt. Botezul este sãvârºit prin scufundarea în apã ºi este condiþionat
de mãrturisirea credinþei în Isus ºi de dovada pocãinþei. El trebuie sã
fie precedat de instruirea în adevãrurile Sfintelor Scripturi ºi de
primirea învãþãturilor ei (Rom. 6,1-6; Col. 2,12.13; Fapte 16,30-33;
22,16; 2,38; Mat. 28,19.20).

15. Cina Domnului
Cina Domnului este împãrtãºirea cu simbolurile trupului ºi sângelui

lui Hristos, ca expresie a credinþei în El, Domnul ºi Mântuitorul nostru.
În aceastã experienþã a comuniunii, Hristos este prezent pentru a Se
întâlni cu poporul Sãu ºi a-l întãri. Când ne împãrtãºim, noi proclamãm
cu bucurie moartea Domnului, pânã va reveni El. Pregãtirea pentru
Cina Domnului cuprinde cercetarea de sine, pocãinþa ºi mãrturisirea.
Învãþãtorul a instituit serviciul spãlãrii picioarelor, care înseamnã o
reînnoire a curãþirii, o expresie a bunãvoinþei de a ne sluji unul altuia în
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umilinþã creºtinã ºi de a ne uni inimile în dragoste. Serviciul Cinei
Domnului este deschis tuturor credincioºilor creºtini (1 Cor. 10,16.17;
11,23-30; Mat. 26,17-30; Apoc. 3,20; Ioan 6,48-63; 13,1-17).

16. Darurile spirituale ∫i slujirea

Dumnezeu acordã tuturor membrilor bisericii Sale din toate vremurile
daruri spirituale pe care fiecare membru urmeazã sã le foloseascã
pentru binele comun al bisericii ºi al omenirii, într-o slujire plinã de
iubire. Acordate prin mijlocirea Duhului Sfânt, care dã fiecãruia în
parte dupã cum voieºte, darurile aduc cu ele toate aptitudinile ºi
capacitãþile de slujire de care are nevoie biserica pentru a-ºi îndeplini
funcþiile stabilite de Dumnezeu. Potrivit Scripturii, între aceste daruri
se aflã: credinþa, vindecarea, profetizarea, propovãduirea, învãþarea,
administrarea, împãcarea, compasiunea, slujirea cu sacrificiu de sine
ºi binefacerea pentru încurajarea ºi ajutarea semenilor. Unii membri
sunt chemaþi de Dumnezeu ºi înzestraþi de Duhul Sfânt pentru
îndeplinirea funcþiilor recunoscute de bisericã, cum ar fi: lucrarea
pastoralã, evanghelisticã, apostolicã ºi de învãþare. Ele sunt necesare
în mod deosebit pentru pregãtirea membrilor în vederea lucrãrii de
slujire, pentru dezvoltarea bisericii în vederea atingerii maturitãþii
spirituale, cum ºi pentru promovarea unitãþii credinþei ºi a cunoaºterii
de Dumnezeu. Atunci când membrii folosesc aceste daruri spirituale
ca administratori credincioºi ai harului felurit al lui Dumnezeu, biserica
este protejatã de influenþele distructive ale învãþãturilor false, îºi
primeºte creºterea de la Dumnezeu ºi se zideºte în credinþã ºi dragoste
(Rom. 12,4-8; 1 Cor. 12,9-11.27.28; Ef. 4,8.11-16; Fapte 6,1-7; 1 Tim.
3,1-13; 1 Petru 4,10.11).

17. Darul profe˛iei

Printre darurile Duhului Sfânt se aflã ºi profeþia. Acest dar este un
semn de identificare a bisericii rãmãºiþei ºi s-a manifestat prin lucrarea
Ellenei White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sunt un izvor continuu
de adevãr învestit cu autoritate, adevãr care oferã bisericii mângâiere,
cãlãuzire, instruire ºi îndreptare. Ele aratã clar cã Biblia este etalonul
dupã care trebuie sã fie verificatã orice învãþãturã ºi experienþã (Ioel
2,28.29; Fapte 2,14-21; Evr. 1,1-3; Apoc. 12,17; 19,10).
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18. Legea lui Dumnezeu
Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece

Porunci ºi exemplificate în viaþa Domnului Hristos. Ele exprimã dragostea,
voinþa ºi scopurile lui Dumnezeu cu privire la comportarea ºi relaþiile umane
ºi sunt obligatorii pentru toþi oamenii din toate timpurile. Aceste precepte
constituie baza legãmântului lui Dumnezeu cu poporul Sãu ºi etalonul
judecãþii lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfânt, ele scot în evidenþã
pãcatul ºi trezesc simþãmântul nevoii dupã un Mântuitor. Mântuirea se
realizeazã prin har ºi nu prin fapte, dar roada ei este ascultarea de porunci.
Aceastã ascultare dezvoltã caracterul creºtin ºi are ca rezultat un
simþãmânt al stãrii de bine. Ea constituie dovada dragostei noastre faþã de
Dumnezeu ºi a interesului pentru semenii noºtri. Ascultarea care vine din
credinþã demonstreazã puterea Domnului Hristos de a transforma viaþa ºi
întãreºte în acest fel mãrturia creºtinã (Ex. 20,1-17; Ps. 40,7.8; Mat.
22,36-40; Deut. 28,1-14; Mat. 5,17-20; Evr. 8,8-10; Ioan 15,7-10; Ef.
2,8-10; 1 Ioan 5,3; Rom. 8,3.4; Ps. 19,7-14).

19. Sabatul

Dupã cele ºase zile ale creaþiunii, Creatorul binefãcãtor S-a odihnit
în ziua a ºaptea ºi a instituit Sabatul pentru toþi oamenii, ca memorial al
creaþiunii. Porunca a patra a Legii neschimbãtoare a lui Dumnezeu cere
pãzirea Sabatului ca zi de odihnã, de închinare ºi de slujire, în armonie
cu învãþãturile ºi exemplul lui Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este o zi
de comuniune plãcutã cu Dumnezeu ºi unii cu alþii. Este un simbol al
rãscumpãrãrii prin Hristos, un semn al sfinþirii noastre, o dovadã a
credincioºiei noastre ºi o pregustare a viitorului nostru veºnic în Împãrãþia
lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al lui Dumnezeu, al
legãmântului veºnic dintre El ºi poporul Sãu. Pãzirea cu bucurie a acestui
timp sfânt, de seara pânã seara, de la apus pânã la apus, este o celebrare
a lucrãrii de creaþiune ºi rãscumpãrare a lui Dumnezeu (Gen. 2,1-3; Ex.
20,8-11; Luca 4,16; Is. 56,5.6; 58,13.14; Mat. 12,1-12; Ex. 31,13-17;
Ez. 20,12.20; Deut. 5,12-15; Evr. 4,1-11; Lev. 23,32; Marcu 1,32).

20. Ispr„vnicia
Noi suntem ispravnicii lui Dumnezeu, cãrora ne-a încredinþat timp ºi

ocazii, capacitãþi ºi bunuri, binecuvântãrile pãmântului ºi resursele lui.
De aceea, suntem rãspunzãtori faþã de El pentru buna lor folosire. Noi
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recunoaºtem drepturile de proprietar ale lui Dumnezeu, printr-o slujire
plinã de credincioºie faþã de El ºi faþã de semenii noºtri, prin faptul cã Îi
înapoiem zecimea ºi dãm daruri pentru vestirea Evangheliei, pentru
susþinerea ºi dezvoltarea bisericii Sale. Isprãvnicia este un privilegiu pe
care ni l-a dat Dumnezeu pentru a creºte în dragoste ºi pentru a birui
egoismul ºi lãcomia. Ispravnicul se bucurã de binecuvântãrile care vin
asupra altora, ca rezultat al credincioºiei sale (Gen. 1,26-28; 2,15; 1
Cron. 29,14; Hag. 1,3-11; Mal. 3,8-12; 1 Cor. 9,9-14; Mat. 23,23; 2
Cor. 8,1-15; Rom. 15,26.27).

21. Comportamentul cre∫tin
Noi suntem chemaþi sã fim un popor evlavios, care gândeºte, simte ºi

acþioneazã în armonie cu principiile cerului. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu
sã refacã în noi caracterul Domnului nostru, trebuie sã ne angajãm numai
în acele lucruri care vor produce în viaþa noastrã curãþie, sãnãtate ºi bucurie.
Aceasta înseamnã cã plãcerile ºi distracþiile noastre trebuie sã corespundã
celor mai înalte standarde ale bunului-gust ºi frumuseþii creºtine. Deºi
recunoaºtem deosebirile de culturã, îmbrãcãmintea noastrã trebuie sã fie
simplã, decentã ºi de bun gust, aºa cum se potriveºte acelora pentru care
adevãrata frumuseþe nu constã în împodobirea exterioarã, ci în podoaba
nepieritoare a unui duh blând ºi liniºtit. Aceasta mai înseamnã cã, întrucât
trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, trebuie sã avem grijã de
ele într-un mod inteligent. Pe lângã miºcare fizicã ºi odihnã corespunzãtoare,
trebuie sã adoptãm cea mai sãnãtoasã dietã cu putinþã ºi sã ne abþinem de
la alimentele necurate identificate în Scripturã. Pentru cã bãuturile alcoolice,
tutunul, folosirea iresponsabilã a medicamentelor ºi a narcoticelor sunt
dãunãtoare corpului nostru, trebuie sã ne abþinem de la folosirea lor. În
schimb, trebuie sã ne angajãm în tot ceea ce ne aduce gândurile ºi trupul
în ascultare de Hristos, care doreºte sã fim sãnãtoºi, plini de bucurie ºi
bunãtate (Rom. 12,1.2; 1 Ioan 2,6; Ef. 5,1-21; Fil. 4,8; 2 Cor.10,5; 6,14-7,1;
1 Petru 3,1-4; 1 Cor. 6,19; 10,31; Lev.11,1-47; 3 Ioan 2).

22. C„s„toria ∫i familia
Cãsãtoria a fost instituitã de Dumnezeu în Eden. Isus a declarat-o

ca fiind unirea pentru toatã viaþa dintre un bãrbat ºi o femeie, într-o
pãrtãºie plinã de dragoste. Pentru creºtin, cãsãtoria este un legãmânt
atât faþã de Dumnezeu, cât ºi faþã de tovarãºul de viaþã. De aceea,
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trebuie sã fie încheiatã numai între parteneri care împãrtãºesc aceeaºi
credinþã. Aceastã relaþie se întemeiazã pe dragoste reciprocã, pe cinste,
respect ºi responsabilitate ºi trebuie sã reflecte dragostea, sfinþenia,
apropierea ºi permanenþa relaþiei dintre Hristos ºi biserica Sa. Cu privire
la divorþ, Isus a învãþat cã cel care se desparte de tovarãºul sãu de viaþã
din alte motive decât infidelitatea, cãsãtorindu-se cu altcineva, comite
adulter. Deºi unele relaþii de familie nu corespund idealului, soþii care se
dãruiesc unul altuia pe deplin în Hristos pot realiza o unitate plinã de
dragoste prin cãlãuzirea Duhului ºi pot contribui la dezvoltarea bisericii.
Dumnezeu binecuvânteazã familia ºi doreºte ca membrii ei sã se ajute
unul pe altul pentru a ajunge la maturitate. Pãrinþii sunt datori sã-ºi creascã
copiii în dragoste ºi ascultare de Dumnezeu. Prin exemplul ºi cuvintele
lor, ei trebuie sã-i înveþe cã Hristos disciplineazã în mod iubitor,
întotdeauna gingaº ºi atent, dorind ca ei sã devinã membri ai trupului
Sãu, familia lui Dumnezeu. Legãtura familialã tot mai strânsã este unul
dintre semnele distinctive ale soliei finale a Evangheliei (Gen. 2,18-25;
Mat. 19,3-9; Ioan 2,1-11; 2 Cor. 6,14; Ef. 5,21-33; Mat. 5,31.32; Marcu
10,11.12; Luca 16,18; 1 Cor. 7,10.11; Ex. 20,12; Ef. 6,1-4; Deut. 6,5-9;
Prov. 22,6: Mal. 4,5.6).

23. Lucrarea Domnului Hristos Ón sanctuarul ceresc

Existã un sanctuar în ceruri, adevãratul cort întemeiat de Dumnezeu,
nu de om. În el, Domnul Hristos slujeºte în favoarea noastrã, punând la
dispoziþia credincioºilor binefacerile jertfei Sale de ispãºire aduse pe cruce,
o datã pentru totdeauna. El a inaugurat activitatea Sa ca Mare Preot ºi a
început lucrarea de mijlocire la data înãlþãrii Sale. În 1844, la sfârºitul
perioadei profetice de 2300 de zile, El a intrat în cea de-a doua ºi ultima
fazã a lucrãrii Sale de ispãºire. Aceasta este lucrarea judecãþii de cercetare,
care constituie o parte a îndepãrtãrii finale a pãcatului, simbolizatã prin
curãþirea vechiului sanctuar iudaic din Ziua ispãºirii. În acest serviciu
simbolic, sanctuarul era curãþit prin sângele animalelor jertfite, însã lucrurile
cereºti sunt curãþite prin jertfa desãvârºitã a sângelui ºi prin meritele lui
Isus Hristos. Judecata de cercetare descoperã fiinþelor cereºti cine sunt
cei adormiþi în Hristos ºi socotiþi vrednici sã aibã parte de prima înviere.
Ea aratã de asemenea, cine dintre cei vii sunt în Hristos, pãzind poruncile
lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus, fiind astfel gata sã fie strãmutaþi în
Împãrãþia Sa veºnicã. Aceastã judecatã stabileºte dreptatea lui Dumnezeu
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în lucrarea de salvare a celor ce cred în Isus. Ea aratã cã cei care au
rãmas credincioºi lui Dumnezeu vor primi Împãrãþia. Încheierea acestei
lucrãri a Domnului Hristos va marca sfârºitul timpului de probã al omenirii,
înaintea celei de-a doua veniri (Evr. 8,1-5; 4,14-16; 9,11-28; 10,19-22;
1,3; 2,16.17; Dan. 7,9-27; 8,13.14; 9,24-27; Num. 14,34; Ez. 4,6; Lev.
16; Apoc. 14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12).

24. A doua venire a Domnului Hristos

A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranþã a bisericii,
punctul culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literalã,
personalã, vizibilã ºi mondialã. Când El va reveni, morþii neprihãniþi vor fi
înviaþi ºi împreunã cu cei neprihãniþi care vor fi în viaþã vor fi glorificaþi ºi
luaþi la cer, iar cei nelegiuiþi vor muri. Împlinirea celor mai multe profeþii,
împreunã cu situaþia actualã din lume, aratã cã venirea lui Hristos este
iminentã. Timpul acestui eveniment nu a fost descoperit, de aceea suntem
îndemnaþi sã fim gata în orice vreme (Tit 2,13; Evr. 9,28; Ioan 14,1-3;
Fapte 1,9-11; Mat. 24,14; Apoc. 1,7; Mat. 24,43.44; 1 Tes. 4,13-18; 1
Cor. 15,51-54; 2 Tes. 1,7-10; 2,8; Apoc. 14,14-20; 19,11-21; Matei 24;
Marcu 13; Luca 21; 2 Tim. 3,1-5; 1 Tes. 5,1-6).

25. Moartea ∫i Ónvierea

Plata pãcatului este moartea. Dar Dumnezeu, singurul care are
nemurirea, va da viaþã veºnicã celor rãscumpãraþi. Pânã în ziua aceea,
moartea este o stare de inconºtienþã pentru toþi oamenii. Când Se va
arãta Domnul Hristos, Viaþa noastrã, neprihãniþii înviaþi ºi neprihãniþii în
viaþã vor fi glorificaþi ºi luaþi sã întâmpine pe Domnul lor. A doua înviere,
învierea celor nelegiuiþi, va avea loc dupã o mie de ani (Rom. 6,23; 1 Tim.
6,15.16; Ecl. 9,5.6; Ps. 146,3.4; Ioan 11,11-14; Col. 3,4; 1 Cor. 15,51-54;
1 Tes. 4,13-17; Ioan 5,28.29; Apoc. 20,1-10).

26. Mileniul ∫i sf‚r∫itul p„catului

Mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos împreunã
cu sfinþii Sãi în ceruri, între prima ºi a doua înviere. În timpul acesta,
morþii cei nelegiuiþi vor fi judecaþi. Pãmântul va fi complet pustiu, fãrã
locuitori, dar ocupat de Satana ºi îngerii lui. La sfârºitul mileniului, Domnul
Hristos, cu sfinþii Sãi ºi cu cetatea sfântã, va coborî din ceruri pe pãmânt.
Atunci morþii nelegiuiþi vor fi înviaþi ºi împreunã cu Satana ºi îngerii lui
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vor înconjura cetatea; dar foc de la Dumnezeu îi va mistui ºi va curãþi
pãmântul. Astfel, universul va fi eliberat pentru totdeauna de pãcat ºi
de pãcãtoºi (Apoc. 20; 1 Cor. 6,2.3; Ier. 4,23-26; Apoc. 21,1-5; Mal.
4,1; Ez. 28,18.19).

27. Noul P„m‚nt

Pe Noul Pãmânt, în care va locui neprihãnirea, Dumnezeu va pregãti
un cãmin veºnic pentru cei rãscumpãraþi ºi un mediu desãvârºit pentru
viaþã veºnicã, dragoste, bucurie ºi pentru a învãþa în prezenþa Lui. Aici,
Dumnezeu Însuºi va locui cu poporul Sãu, iar suferinþa ºi moartea nu
vor mai fi. Marea luptã va lua sfârºit, iar pãcatul nu va mai exista. Toate
lucrurile, însufleþite ºi neînsufleþite, vor declara cã Dumnezeu este
dragoste. El va domni pentru veºnicie. Amin. (2 Petru 3,13; Is. 35;
65,17-25; Mat. 5,5; Apoc. 21,1-7; 22,1-5; 11,15).
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CAPITOLUL 4

Organizaþia, întemeiatã pe principii divine

Adevãrata organizaþie vine de la Dumnezeu ºi este întemeiatã pe
principii divine. �În toate lucrãrile lui Dumnezeu din univers se manifestã
sistemul ºi ordinea� (Testimonies to Ministers, pag. 26). Puzderia de
stele care aleargã prin spaþiu se miºcã într-o desãvârºitã ordine. În
structura fiecãrei plante care creºte ºi în fiecare fiinþã vie avem o
uimitoare demonstraþie de sistem ºi ordine.

În ceruri, existã o organizare perfectã, ireproºabilã. �Îngerii acþioneazã
în mod armonios. Toate miºcãrile lor sunt caracterizate de ordine
desãvârºitã� (Idem, pag. 28). �Ordinea este legea cerului ºi ea trebuie
sã fie ºi legea poporului lui Dumnezeu de pe pãmânt� (Idem, pag. 26).

Temeiuri biblice pentru organizare
Când Dumnezeu a chemat din Egipt pe copiii lui Israel ºi i-a ales ca

popor deosebit al Sãu, El le-a dãruit un sistem de organizare impresionant,
care sã le arate modul de comportare atât în chestiuni civile, cât ºi
religioase. Prin inspiraþie divinã, Ellen White spune: �Sistemul de
guvernare din Israel era caracterizat de cea mai temeinicã organizare,
remarcabil prin perfecþiunea ºi simplitatea lui. Ordinea manifestatã cu
atâta putere în desãvârºirea ºi modul de aranjare a tuturor lucrurilor
create de Dumnezeu se reflectã ºi în organizarea poporului Israel.
Dumnezeu era centrul autoritãþii ºi al guvernãrii, împãratul lui Israel.
Moise, desemnat de Dumnezeu, era conducãtorul lor vizibil chemat sã
aplice legile în numele Sãu. Dintre bãtrânii seminþiilor, a fost ales apoi
un consiliu de ºaptezeci care sã-l ajute pe Moise în administrarea generalã
a naþiunii. Apoi urmau preoþii, care Îl întrebau pe Dumnezeu în sanctuar.
Seminþiile erau conduse de cãpetenii sau prinþi. Sub aceºtia se aflau
�cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste cincizeci
ºi cãpetenii peste zece� ºi, în cele din urmã, slujbaºii, care puteau fi
folosiþi la activitãþi speciale� (Patriarhi ∫i profe˛i, pag. 378).

Când privim la biserica Noului Testament, descoperim aceeaºi
desãvârºire în organizarea ei. Nici nu ar fi putut sã fie altfel, având în
vedere originea ei divinã. Domnul Hristos Însuºi, care a întemeiat biserica,
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�a pus mãdularele în trup, pe fiecare aºa cum a voit El� (1 Cor. 12,18).
El este Cel care a înzestrat pe membrii bisericii cu darurile ºi talentele
corespunzãtoare rãspunderilor care le revin ºi i-a organizat într-un corp
viu ºi activ, al cãrui Cap este El Însuºi.

�Cãci, dupã cum într-un trup avem mai multe mãdulare, ºi mãdu-
larele n-au toate aceeaºi slujbã, tot aºa ºi noi, care suntem mulþi,
alcãtuim un singur trup în Hristos; ºi, fiecare în parte, suntem mãdulare
unii altora� (Rom. 12,4.5).

 �El [Hristos] este Capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel
întâi nãscut dintre cei morþi, pentru ca în toate lucrurile sã aibã
întâietate� (Col. 1,18).

 �Sunt felurile daruri, dar este acelaºi Duh; sunt felurite slujbe, dar
este acelaºi Domn. Cãci, dupã cum trupul este unul ºi are multe mãdulare,
ºi dupã cum toate mãdularele trupului, mãcar cã sunt mai multe, sunt un
singur trup - tot aºa este ºi Hristos. Voi sunteþi trupul lui Hristos ºi fiecare,
în parte, mãdularele lui. ªi Dumnezeu a rânduit în bisericã întâi apostoli; al
doilea, prooroci; al treilea, învãþãtori; apoi, pe cei ce au darul minunilor;
apoi, pe cei ce au darul tãmãduirilor, ajutorãrilor, cârmuirilor ºi vorbirii în
felurite limbi� (1 Cor. 12,4.5.12.27.28).

Importanþa vitalã a organizaþiei
Dupã cum un organism viu ºi activ nu poate exista fãrã ca pãrþile sale

componente sã fie unite în mod organic ºi sã funcþioneze împreunã sub o
conducere centralã, tot aºa nu poate sã existe o bisericã vie, care sã se
bucure de creºtere ºi prosperitate, fãrã ca membrii ei sã fie organizaþi
într-un corp unit, fiecare îndeplinindu-ºi datoriile ºi funcþiile date de
Dumnezeu, sub conducerea unei autoritãþi constituite pe cale divinã.

 Nici o instituþie ºi nici o miºcare nu poate prospera fãrã organizare.
O naþiune lipsitã de o conducere organizatã va ajunge repede la haos. O
întreprindere dezorganizatã va da faliment. La fel s-ar întâmpla ºi cu
biserica: fãrã organizare, ea s-ar destrãma ºi ar pieri.

În vederea dezvoltãrii sãnãtoase a bisericii ºi pentru aducerea la
îndeplinire a misiunii ei glorioase, de a duce Evanghelia mântuirii în
întreaga lume, Domnul Hristos a înzestrat-o cu un sistem de organizare
simplu, dar eficient. Reuºita strãduinþelor ei de a-ºi îndeplini misiunea
depinde de supunerea credincioasã faþã de acest plan divin.

ORGANIZAfiIA ŒNTEMEIAT√ PE PRINCIPII DIVINE



28 MANUALUL BISERICII

 �Unii au avansat ideea cã, pe mãsurã ce ne apropiem de încheierea
timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va lucra independent de orice
organizaþie religioasã. Dar am fost instruitã de Domnul cã în aceastã
lucrare nu se poate ca fiecare sã fie independent. Toate stelele cerului
sunt conduse de legi, influenþându-se una pe alta sã împlineascã voia lui
Dumnezeu, ascultând împreunã de legile care le guverneazã activitatea.
Pentru ca lucrarea Domnului sã înainteze în mod sãnãtos ºi solid, poporul
Sãu trebuie sã fie unit� (Testimonies to Ministers, pag. 489).

 �Cât de mult s-ar bucura Satana dacã ar reuºi ca prin eforturile sale
sã pãtrundã în acest popor ºi sã dezorganizeze lucrarea, într-un moment
când este atât de importantã o organizare minuþioasã, care se va dovedi
cea mai mare putere pentru a face faþã miºcãrilor false ºi pentru a
respinge susþinerile neaprobate de Cuvântul lui Dumnezeu! Avem nevoie
sã strângem rândurile, aºa încât sã nu existe nici o defecþiune a sistemului
de organizare ºi ordine, care a fost realizat prin muncã atentã ºi înþeleaptã.
Nu trebuie sã fie îngãduitã activitatea unor elemente dezordonate, care
doresc sã stãpâneascã lucrarea în acest timp� (Ibid.).

Scopul lui Dumnezeu cu privire la organizare
�Pe mãsurã ce numãrul membrilor noºtri creºtea, era evident cã,

fãrã o formã de organizare, va fi o mare încurcãturã ºi lucrarea nu va
înainta cu succes. Organizarea era absolut necesarã ca sã susþinã
lucrarea de predicare, sã promoveze lucrarea în câmpuri noi, sã apere
bisericile ºi lucrarea de membri nedemni, sã deþinã bunurile bisericii,
sã rãspândeascã adevãrul prin publicaþii ºi pentru multe alte scopuri�
(Idem, pag. 26).

�În lucrarea noastrã, trebuie sã luãm în consideraþie relaþia pe care
fiecare lucrãtor o are cu ceilalþi lucrãtori, care sunt angajaþi în lucrarea
Domnului. Trebuie sã ne amintim cã alþii, ca ºi noi, au de îndeplinit o
lucrare legatã de aceastã cauzã.Trebuie sã fim gata sã primim sfaturi.
Când se fac planuri pentru înaintarea lucrãrii, gândirea noastrã trebuie
sã se armonizeze cu gândirea celorlalþi.

Sã cultivãm un spirit de încredere în înþelepciunea fraþilor noºtri.Trebuie
sã fim dispuºi sã primim sfaturile ºi avertizãrile conlucrãtorilor noºtri. Fiind
angajaþi împreunã în slujirea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie sã-ºi
dea seama cã suntem pãrþi ale unui mare întreg.
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Trebuie sã cãutãm înþelepciune de la Dumnezeu, sã învãþãm sã
aºteptãm, sã veghem ºi sã mergem la Mântuitorul nostru atunci când
suntem obosiþi ºi descurajaþi� (Idem, pag. 500).

�Ca membri ai bisericii vizibile ºi ca lucrãtori în via Domnului, toþi cei
care mãrturisesc cã sunt creºtini trebuie sã facã tot ce le stã în putere
ca sã pãstreze pacea, armonia ºi iubirea în bisericã. Sã luãm aminte la
rugãciunea Domnului Hristos: �Mã rog ca toþi sã fie una, cum Tu, Tatã,
eºti în Mine, ºi Eu în Tine; ca ºi ei sã fie una în Noi, pentru ca lumea sã
creadã cã Tu M-ai trimis�. Unitatea bisericii este dovada convingãtoare
cã Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume ca sã fie Rãscumpãrãtor�
(Testimonies, vol. 5, pag. 619, 620).

�Domnul a unit pe toþi oamenii cu Sine prin legãturi de împreunã
simþire ºi iubire duioasã. Referindu-Se la noi, El spune: �Cãci noi suntem
împreunã lucrãtori cu Dumnezeu. Voi sunteþi ogorul lui Dumnezeu,
clãdirea lui Dumnezeu� (1 Cor. 3,9). Noi trebuie sã recunoaºtem aceastã
relaþie. Dacã suntem în legãturã cu Domnul Hristos, vom manifesta
întotdeauna, asemenea Lui, îngãduinþã ºi împreunã simþire cu cei care,
folosind toate puterile date lor de Dumnezeu, se luptã sã-ºi poarte poverile,
aºa cum ºi noi ne strãduim sã purtãm sarcinile care ne-au fost
încredinþate� (Testimonies to Ministers, pag. 495).

ORGANIZAfiIA ŒNTEMEIAT√ PE PRINCIPII DIVINE
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CAPITOLUL 5

Forma de organizare în Biserica Adventistã
de Ziua a ªaptea

Sarcina pe care Mântuitorul a încredinþat-o bisericii - de a duce
Evanghelia în toatã lumea (Mat. 28,19.20; Marcu 16,15) - nu se limita
doar la predicarea soliei, ci cuprindea ºi asigurarea bunãstãrii celor care
primeau solia. Aceasta includea pãstorirea ºi adãpostirea turmei, precum
ºi asigurarea dezvoltãrii de relaþii sãnãtoase în interiorul turmei. Toate
acestea au fãcut necesarã organizarea.

La început, apostolii au constituit un comitet care coordona activitatea
bisericii de curând întemeiate la Ierusalim (Fapte 6,2; 8,14). Când biserica
din aceastã cetate a crescut atât de mult încât administrarea treburilor
ei curente a devenit o povarã, au fost numiþi diaconi care sã aibã grijã
de aceste probleme (Fapte 6,2-4).

Mai târziu, au apãrut ºi alte biserici, nu numai în Asia, ci ºi în Europa,
ºi acest lucru a fãcut sã fie necesari noi paºi în materie de organizare.
Aflãm cã, în Asia Micã, �au rânduit prezbiteri în fiecare bisericã� (Fapte
14,23). Din raportul inspirat se poate vedea cu claritate cã extinderea
lucrãrii în diferitele provincii ale Imperiului roman a fãcut necesarã
organizarea bisericilor locale în ceea ce s-ar putea numi Conferinþe ºi
care, se pare, erau alcãtuite din bisericile locale dintr-o anumitã provincie,
cum ar fi �bisericile Galatiei� (Gal. 1,2). Astfel, biserica primarã se
organiza pas cu pas. Când se iveau nevoi, Dumnezeu cãlãuzea pe
conducãtorii bisericii Sale. Astfel, în armonie cu întreaga bisericã, s-a
dezvoltat o formã de organizare, care a protejat interesele lucrãrii lui
Dumnezeu pe mãsurã ce aceasta se extindea în fiecare þarã.

Forme de conducere în bisericã
Existã patru forme general recunoscute de conducere în bisericã.

Pe scurt, acestea pot fi descrise astfel:
1. Episcopalã - forma de conducere a bisericii prin episcopi, de obicei

având trei niveluri clericale: episcopi, preoþi ºi diaconi.
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2. Papalã - forma de conducere a bisericii în care papa este învestit cu
autoritate supremã. Dupã el, biserica este condusã de cardinali,
arhiepiscopi, episcopi ºi preoþi. Comunitatea localã ºi membrii
individuali nu au nici o autoritate în administrarea bisericii.

3. Independentã - forma de organizare a bisericii, care face din adunarea
bisericii locale autoritatea supremã ºi finalã în domeniul sãu. Aceastã
formã se mai numeºte ºi congregaþionalism.

4. Reprezentativã - forma de conducere a bisericii care recunoaºte cã
autoritatea aparþine credincioºilor bisericii, iar responsabilitatea
executivã pentru administrarea bisericii este delegatã unor organisme
reprezentative ºi slujbaºi reprezentativi. Aceastã formã de conducere
bisericeascã recunoaºte de asemenea, egalitatea hirotonirii tuturor
pastorilor. Forma reprezentativã de conducere bisericeascã
predominã în Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea.

Cele patru nivele de organizare în Biserica Adventistã
de Ziua a ªaptea

Adventiºtii de ziua a ºaptea sunt organizaþi pe patru niveluri
constitutive, începând de la individ pânã la organizaþia mondialã a bisericii:
1. Biserica localã este un corp de credincioºi, unit ºi organizat.
2. Conferinþa localã este un corp de biserici, unit ºi organizat, dintr-o

þarã, o provincie sau un teritoriu (vezi pag. 6).
3. Uniunea de Conferinþe este un corp de Conferinþe, unit ºi organizat,

dintr-un teritoriu mai întins decât Conferinþa.
4. Conferinþa Generalã, cea mai cuprinzãtoare unitate de organizare,

include toate uniunile din lumea întreagã. Diviziunile sunt secþiuni ale
Conferinþei Generale, având responsabilitãþi administrative pentru
zonele geografice, care le aparþin.
�Fiecare membru are un cuvânt de spus în alegerea slujbaºilor

bisericii. Bisericile locale aleg prin delegaþii lor slujbaºii Conferinþelor.
Delegaþii aleºi de Conferinþe aleg pe slujbaºii uniunilor de Conferinþe,
iar delegaþii aleºi de uniunile de Conferinþe aleg slujbaºii Conferinþei
Generale. Prin aceastã metodã, fiecare Conferinþã, fiecare instituþie,
fiecare bisericã ºi fiecare individ are un cuvânt, fie direct, fie prin
reprezentanþi, în alegerea persoanelor care poartã rãspunderile principale
la Conferinþa Generalã� (Testimonies, vol. 8, pag. 236,237).

FORMA DE ORGANIZARE A BISERICII A.Z.™.
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Instituþiile bisericii
În cadrul acestor patru nivele constitutive ale bisericii funcþioneazã o

varietate de instituþii. În mandatul Evangheliei ºi în exemplul Domnului ºi
al apostolilor Sãi, adventiºtii de ziua a ºaptea recunosc responsabilitatea
urmaºilor lui Hristos de a sluji omului ca întreg. De aceea, în misiunea lor
mondialã, ei au urmat modelul stabilit la începutul lucrãrii, dezvoltând
instituþiile de educaþie, de îngrijire a sãnãtãþii, de publicaþii º.a.

În teologia Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea ºi în concepþia ei cu
privire la lucrarea bisericii, asemenea instituþii au fost încã de la început
pãrþi integrante ale bisericii, instrumente nemijlocite pentru împlinirea
misiunii ei divine. De aceea, Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea
foloseºte instituþiile care îi aparþin ºi care funcþioneazã prin ea, cum sunt
instituþiile pentru îngrijirea sãnãtãþii, casele de editurã, fabricile de alimente
sãnãtoase ºi instituþiile de învãþãmânt, ca pãrþi integrante ale activitãþilor
ei în domeniul sãnãtãþii, publicaþiilor ºi activitãþii didactice. Astfel, ele
sunt indispensabile ºi inseparabile de lucrarea completã a bisericii în
proclamarea Evangheliei în toatã lumea.

Diferitele unitãþi ale bisericii mondiale, fie cã este vorba de biserici
locale, Conferinþe, instituþii medicale, case de editurã, ºcoli sau alte
organizaþii, toate îºi gãsesc unitatea organizaþionalã în Conferinþa
Generalã a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea, în care sunt reprezentate.
Prin toate acestea, biserica mondialã, în numele Domnului Hristos, vine
în întâmpinarea nevoilor unei omeniri suferinde.

Conferinþa Generalã, cea mai înaltã autoritate
Conferinþa Generalã, întrunitã în sesiune, ºi comitetul executiv, între

sesiuni, reprezintã cea mai înaltã autoritate în administrarea lucrãrii mondiale
a bisericii ºi este autorizatã, prin statutul ei, sã creeze organizaþii subordonate
care sã promoveze interese specifice în diferite pãrþi ale lumii. Se înþelege,
deci, cã toate celelalte organizaþii ºi instituþii subordonate din lumea întreagã
vor recunoaºte cã, dupã Dumnezeu, Conferinþa Generalã este cea mai
înaltã autoritate printre adventiºtii de ziua a ºaptea. Când, în cadrul unor
organizaþii sau instituþii ori între ele, apar diferende, este potrivit sã se facã
apel la organizaþia imediat superioarã, pânã se ajunge la Conferinþa
Generalã în sesiune sau la comitetul executiv întrunit în consiliul anual. În
perioada dintre aceste sesiuni, comitetul executiv constituie organul cu
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autoritate finalã în toate situaþiile în care apar diferenþe de opinie. Hotãrârea
comitetului poate fi revizuitã la o sesiune a Conferinþei Generale sau la un
consiliu anual al comitetului executiv.

�Mi-a fost arãtat cã niciodatã judecata unui om nu trebuie sã se
subordoneze judecãþii unui singur alt om. Niciodatã judecata unui om,
sau doar a câtorva oameni, nu trebuie sã fie privitã ca suficientã în
înþelepciune ºi putere pentru a controla lucrarea sau a spune ce planuri
trebuie sã fie urmate. Dar când, într-o Conferinþã Generalã, se exprimã
judecata fraþilor adunaþi din toate pãrþile câmpului, independenþa ºi
judecata personalã nu trebuie sã fie menþinute cu încãpãþânare, ci supuse.
Niciodatã un lucrãtor n-ar trebui sã socoteascã drept o virtute menþinerea
cu stãruinþã a poziþiei sale de independenþã, împotriva hotãrârii luate de
bisericã în ansamblul ei.

Uneori, atunci când o grupã micã de bãrbaþi, având rãspunderea
generalã a conducerii lucrãrii, a cãutat, în numele Conferinþei Generale,
sã facã planuri neînþelepte ºi sã împiedice lucrarea lui Dumnezeu, am
spus cã nu mai pot considera glasul Conferinþei Generale, reprezentatã
de aceºti câþiva bãrbaþi ca fiind glasul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu
înseamnã cã hotãrârile unei Conferinþe Generale, constituitã într-o
adunare convocatã legal, cu reprezentanþi din toate pãrþile câmpului, sã
nu fie respectate. Dumnezeu a rânduit ca reprezentanþii bisericii Sale
din toate pãrþile pãmântului, atunci când sunt adunaþi într-o Conferinþã
Generalã, sã aibã autoritate. Unii sunt în primejdie sã comitã greºeala
de a încredinþa minþii ºi judecãþii unui singur om sau unui grup mic de
oameni întreaga autoritate ºi influenþã pe care Dumnezeu a dat-o bisericii
Sale, prin judecata ºi vocea Conferinþei Generale, întrunitã sã facã planuri
pentru prosperitatea ºi înaintarea lucrãrii Sale.

Când aceastã putere, pe care Dumnezeu a aºezat-o în bisericã, este
încredinþatã în întregime unui singur om ºi acesta este învestit cu autoritatea
de a fi judecãtor pentru alþii, atunci adevãrata ordine a Bibliei este
schimbatã. Eforturile lui Satana exercitate asupra minþii acestui bãrbat ar
fi foarte subtile ºi uneori copleºitoare, pentru cã vrãjmaºul sperã ca prin
mintea lui sã influenþeze pe mulþi alþii. Sã dãm celei mai înalte autoritãþi
organizate din bisericã ceea ce suntem înclinaþi sã dãm unui singur om
sau unui grup mic de oameni.� (Testimonies, vol.9, pag. 260,261).

Autoritatea bisericii ∫i Manualul bisericii ñ (Vezi capitolul 1.)
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CAPITOLUL 6

Calitatea de membru al bisericii

Calitatea de membru are o bazã spiritualã
Obligaþiile solemne ce revin membrilor bisericii trebuie sã fie

prezentate în mod lãmurit tuturor celor care cer sã intre în bisericã.
Toþi trebuie sã fie învãþaþi cu credincioºie ce înseamnã sã devii un
membru al trupului Domnului Hristos. Numai cei care dau dovadã cã
au parcurs experienþa naºterii din nou ºi care se bucurã de o viaþã
spiritualã în Domnul Isus sunt pregãtiþi sã fie primiþi în rândurile
membrilor bisericii. Înainte de a fi botezat ºi primit în bisericã, fiecare
candidat la calitatea de membru are nevoie de o instruire temeinicã cu
privire la învãþãturile fundamentale ºi practicile bisericii. Este necesar
ca toþi cei care doresc sã intre în bisericã sã fie informaþi cu privire la
principiile recunoscute de bisericã.

Este vorba aici despre o relaþie spiritualã. Pot intra în bisericã doar
aceia care sunt convertiþi. Numai în felul acesta pot fi pãstrate forþa
spiritualã ºi curãþia bisericii. Fiecare pastor are datoria sã instruiascã pe
cei care acceptã principiile adevãrului în aºa fel încât intrarea lor în
bisericã sã se facã pe o bazã spiritualã sãnãtoasã. Deºi nu existã o
vârstã fixatã pentru botez este recomandabil pentru copiii care îºi
manifestã dorinþa de a fi botezaþi sã fie încurajaþi ºi introduºi într-un
program de instruire care sã îi pregãteascã pentru botez.

�Membrii bisericii, cei pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunatã, trebuie sã proclame slava Sa. Biserica este pãstrãtoarea
bogãþiilor harului lui Hristos ºi, în final, prin ea se va face cunoscut, chiar
ºi �domniilor ºi stãpânirilor din locurile cereºti�, ultima ºi deplina manifestare
a iubirii lui Dumnezeu� (Istoria faptelor apostolilor, pag. 9).

Botezul, o cerinþã a Evangheliei
Noul Testament stabileºte cã botezul este ceremonia de intrare în

bisericã. �Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. ªi învãþaþi-i sã pãzeascã
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tot ce v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului� (Mat. 28,19.20).

�Pocãiþi-vã�, le-a zis Petru, �ºi fiecare dintre voi sã fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi primi
darul Sfântului Duh� (Fapte 2,38).

Botezul, o condiþie a intrãrii în bisericã � �Domnul Hristos a fãcut
din botez semnul intrãrii în Împãrãþia Sa spiritualã. El a fãcut din acesta o
condiþie clarã pe care trebuie sã o împlineascã toþi cei care doresc sã fie
recunoscuþi ca fiind sub autoritatea Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt.
Înainte ca cineva sã-ºi gãseascã locul în bisericã, înainte ca sã treacã
pragul Împãrãþiei spirituale a lui Dumnezeu, trebuie sã primeascã pecetea
numelui divin: �Domnul, neprihãnirea noastrã� (Ier. 23,6).

Botezul este cea mai solemnã renunþare la lume. Cei care sunt
botezaþi în întreitul nume al Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt declarã
în mod public, chiar la intrarea lor în viaþa creºtinã, cã au pãrãsit slujirea
lui Satana ºi au devenit membri ai familiei regale, copii ai Împãratului
ceresc. Ei au dat ascultare poruncii: �Ieºiþi din mijlocul lor ºi despãrþiþi-vã
de ei... nu vã atingeþi de ce este necurat�. Cu ei se împlineºte fãgãduinþa:
�Vã voi primi. Eu vã voi fi Tatã ºi voi Îmi veþi fi fii ºi fiice, zice Domnul
Cel Atotputernic� (2 Cor. 6,17.18)...

Principiile vieþii creºtine trebuie sã fie prezentate cu claritate celor
care au venit de curând la adevãr. Nimeni nu poate sã se bazeze pe
mãrturisirea lor verbalã ca dovadã cã au o legãturã mântuitoare cu Domnul
Hristos. Nu trebuie doar sã spunem: �cred�, ci sã ºi trãim adevãrul. Noi
dovedim legãtura noastrã cu Dumnezeu prin conformarea faþã de voinþa
Sa în vorbire, purtare ºi caracter� (Testimonies, vol. 6, pag. 91,92).

Modul în care se oficiazã botezul. � Adventiºtii de ziua a ºaptea
cred în botezul prin scufundare ºi primesc ca membri numai pe aceia
care au fost botezaþi în acest fel. Cei care îºi recunosc starea pierdutã,
ca pãcãtoºi, se pocãiesc sincer de pãcatele lor ºi se convertesc, pot sã
devinã candidaþi pentru botez ºi membri ai bisericii, dupã ce au fost
instruiþi în mod corespunzãtor.

Pastorii sã instruiascã temeinic candidaþii înainte de botez �
Pastorul nu trebuie sã prezinte nici un candidat în vederea botezului ºi
intrãrii în bisericã pânã când nu poate sã dovedeascã bisericii, printr-o
examinare în public, cã acesta a fost bine instruit ºi cã este gata sã facã
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acest pas (vezi pag.37-39). În bisericile în care desfãºurarea frecventã a
botezurilor ar putea diminua semnificaþia unei examinãri publice se poate
concepe un alt plan. Lucrarea pastorului nu este încheiatã pânã când nu
instruieºte în amãnunþime candidaþii, aºa încât ei sã cunoascã îndeaproape
toate principiile fundamentale ale bisericii, precum ºi practicile care decurg
din acestea ºi sã fie pregãtiþi sã-ºi asume rãspunderile calitãþii de membru
al bisericii. Bisericile trebuie sã stãruiascã asupra aplicãrii acestui principiu
de bazã cu ocazia primirii de noi membri. Comitetele lor trebuie sã
stãruiascã asupra instruirii individuale a candidaþilor. În plus, ori de câte
ori este posibil, ei trebuie sã fie instruiþi într-o clasã de botez.

�Cercetarea calitãþii de ucenic a acelora care se prezintã la botez
nu se face atât de strict cum ar trebui. Trebuie sã se ºtie dacã ei nu
fac decât sã-ºi ia numele de adventiºti de ziua a ºaptea sau dacã iau
poziþie de partea Domnului, pentru ca sã iasã din lume, sã fie deosebiþi
ºi sã nu se atingã de ceea ce este necurat. Înainte de botez, trebuie sã
se facã o cercetare deplinã a experienþei candidaþilor. Aceastã
cercetare sã nu se desfãºoare într-o manierã rece ºi distantã, ci cu
bunãtate ºi gingãºie, îndreptându-i pe noii convertiþi la Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii. Înãlþaþi în faþa candidaþilor la
botez cerinþele Evangheliei� (Idem, pag. 99).

�Când dau dovadã cã înþeleg pe deplin poziþia luatã, ei trebuie sã fie
primiþi� (Testimonies to Ministers, pag. 128).

Examinarea publicã � Biserica are dreptul sã cunoascã credinþa ºi
atitudinea fiecãrei persoane care solicitã calitatea de membru al bisericii.
Este potrivit ca înaintea botezului sã aibã loc o examinare publicã a
tuturor candidaþilor, de preferat, în prezenþa bisericii. Dacã se constatã
cã acest lucru nu poate fi adus la îndeplinire, examinarea sã se facã în
faþa comitetului acesteia sau a unui comitet numit de cãtre acesta, cum
ar fi comitetul prezbiterilor, care trebuie sã prezinte bisericii un raport
înainte de botez. Prin folosirea acestei alternative, trebuie sã se dea
candidaþilor posibilitatea sã-ºi exprime în mod public dorinþa de a se uni
cu biserica, de a se identifica cu ea ºi de a fi recunoscuþi de ea.

Legãmântul de botez � Un rezumat al principiilor doctrinale, pregãtit
special pentru instruirea candidaþilor în vederea botezului, împreunã cu
jurãmântul de botez, certificatul de botez ºi angajamentul, a fost adoptat
de bisericã drept legãmânt de botez. Un exemplar tipãrit al acestui
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legãmânt, împreunã cu certificatul de botez, completat cu datele necesare,
trebuie înmânat tuturor celor care sunt primiþi ca membri prin botez. Cei
care sunt primiþi prin mãrturisire de credinþã trebuie de asemenea, sã
primeascã un certificat corespunzãtor.

Acest rezumat al convingerilor doctrinale este pregãtit în mod special
în vederea instruirii candidaþilor pentru botez. Fiecare candidat trebuie sã
se familiarizeze pe deplin cu învãþãturile cuprinse în acest rezumat ºi cu
datoriile credinciosului, demonstrând în mod practic acceptarea de bunãvoie
a tuturor doctrinelor învãþate de adventiºtii de ziua a ºaptea ºi a principiilor
de conduitã, care constituie exprimarea exterioarã a acestor învãþãturi,
pentru cã �dupã roadele lor îi veþi cunoaºte�.

Cei care urmeazã sã devinã membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a
ªaptea, înainta botezului sau a primirii prin mãrturisire de credinþã, trebuie
sã fie instruiþi cu multã grijã cu privire la învãþãturile fundamentale ale
Sfintelor Scripturi, aºa cum sunt prezentate în capitolul 3 al acestui Manual
(vezi pag. 14). Pentru folosul evangheliºtilor, al pastorilor ºi al altora care
conduc aceastã instruire întemeiatã pe Scripturi ºi cu valoare practicã,
existã un rezumat pregãtit în mod special la sfârºitul acestui Manual, ca
apendice, ºi în Manualul pentru pastori.

Jurãmântul de botez ºi botezul
Jurãmântul de botez � Candidaþii pentru botez sau cei ce sunt

primiþi prin mãrturisirea de credinþã trebuie sã declare adeziunea lor la
punctele fundamentale ale doctrinei Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea
în faþa bisericii locale sau a comitetului rânduit pentru aceasta (vezi
pag. 36). La urmãtoarele întrebãri puse de pastor sau prezbiter se
aºteaptã un rãspuns afirmativ, verbal sau prin ridicarea mâinii:

Jur„m‚nt

1. Crezi cã existã un Dumnezeu: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, o unitate de
trei Persoane eterne?

2. Primeºti moartea Domnului Isus Hristos pe Golgota ca jertfã de
ispãºire pentru pãcatele tale ºi crezi cã, prin credinþa în sângele Sãu
vãrsat, ai fost izbãvit de pãcat ºi de pedeapsa lui?

3. Renunþând la lume ºi la cãile ei pãcãtoase, primeºti pe Isus Hristos
ca Domn ºi Mântuitor personal ºi crezi cã Dumnezeu þi-a iertat
pãcatele ºi þi-a dat o inimã nouã în Hristos?
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4. Primeºti prin credinþã neprihãnirea Domnului Hristos, Mijlocitorul tãu
în sanctuarul ceresc, ºi accepþi fãgãduinþa harului ºi puterii Sale
transformatoare pentru a trãi o viaþã de iubire în familie ºi în societate,
având pe Hristos ca centru?

5. Crezi cã Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ºi cã ea constituie
singura normã pentru credinþa ºi conduita creºtinului? Te angajezi sã
petreci în mod regulat timp în rugãciune ºi studiul Bibliei?

6. Primeºti Cele Zece Porunci ca fiind o transcriere a caracterului lui
Dumnezeu ºi o descoperire a voinþei Sale ºi urmãreºti ca, prin puterea
locuirii lãuntrice a Domnului Hristos, sã împlineºti legea aceasta,
inclusiv porunca a patra, care cere pãzirea zilei a ºaptea a sãptãmânii
ca Sabat al Domnului ºi memorial al creaþiunii?

7. Aºtepþi cu nerãbdare apropiata venire a lui Isus ºi fericita nãdejde, când
trupul acesta muritor va fi îmbrãcat în nemurire? În timp ce te pregãteºti
sã-L întâmpini pe Domnul, doreºti sã dai mãrturie despre mântuirea Sa
plinã de iubire, folosindu-þi talentele în lucrarea personalã de câºtigare
de suflete, ca sã ajuþi ºi pe alþii sã fie gata pentru glorioasa Lui arãtare?

8. Primeºti învãþãtura biblicã cu privire la darurile spirituale ºi crezi cã
darul profeþiei este unul dintre semnele de identificare ale bisericii
rãmãºiþei?

9. Crezi în organizaþia bisericii ºi eºti de acord sã te închini lui Dumnezeu
ºi sã sprijineºti biserica prin zecimile ºi darurile tale, prin eforturile ºi
influenþa ta?

10. Crezi cã trupul tãu este templul Duhului Sfânt ºi doreºti sã-L onorezi
pe Dumnezeu având grijã de el, evitând folosirea oricãror lucruri
vãtãmãtoare, abþinându-te de la consumarea alimentelor necurate,
de la folosirea, producerea sau vânzarea bãuturilor alcoolice, de la
folosirea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare dintre formele
lui, ºi de la abuzul ºi traficul de narcotice sau alte droguri?

11. Cunoºti ºi înþelegi principiile fundamentale ale Bibliei, aºa cum sunt
învãþate de Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea ºi eºti hotãrât ca,
prin harul lui Dumnezeu, sã împlineºti voia Sa, punându-þi viaþa în
armonie cu aceste principii?

12. Primeºti învãþãtura Noului Testament cu privire la botezul prin
scufundare ºi doreºti sã fii botezat, ca o exprimare publicã a credinþei
tale în Domnul Hristos ºi în iertarea pãcatelor tale?
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13. Crezi cã Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea este biserica rãmãºiþei
din profeþia biblicã, în care sunt invitaþi ºi primiþi oameni de orice
naþionalitate, rasã ºi limbã? Doreºti sã devii membru al acestei
comunitãþi locale a bisericii mondiale?
Certificatul de botez ºi angajament ñ Va fi lãsat un spaþiu

disponibil pentru ca fiecare nou membru sã semneze certificatul, ca o
afirmare a acestui angajament. Dupã botez, se va oferi fiecãrui candidat
un Certificat de botez ºi angajament, ca un document al legãmântului.
Angajamentul va fi urmãtorul:
Angajament

1. Cred cã existã un Dumnezeu: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, o unitate de
trei Persoane eterne.

2. Accept moartea Domnului Isus Hristos pe Golgota ca jertfã de ispãºire
pentru pãcatele mele ºi cred cã, prin credinþa în sângele Sãu vãrsat,
am fost izbãvit de pãcat ºi de pedeapsa lui.

3. Renunþând la lume ºi la cãile ei pãcãtoase, Îl primesc pe Isus Hristos
ca Domn ºi Mântuitor personal ºi cred cã Dumnezeu mi-a iertat
pãcatele ºi mi-a dat o inimã nouã în Hristos.

4. Primesc prin credinþã neprihãnirea Domnului Hristos, Mijlocitorul meu
în sanctuarul ceresc, ºi accept fãgãduinþa harului ºi puterii Sale
transformatoare pentru a trãi o viaþã de iubire în familie ºi în societate,
având pe Hristos ca centru.

5. Cred cã Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ºi cã ea
constituie singura normã pentru credinþa ºi conduita creºtinului. Mã
angajez sã petrec în mod regulat timp în rugãciune ºi studiul Bibliei.

6. Accept Cele Zece Porunci ca fiind o transcriere a caracterului lui
Dumnezeu ºi o descoperire a voinþei Sale ºi doresc ca, prin puterea
locuirii lãuntrice a Domnului Hristos, sã împlinesc legea aceasta,
inclusiv porunca a patra, care cere pãzirea zilei a ºaptea a sãptãmânii
ca Sabat al Domnului ºi memorial al creaþiunii.

7. Aºtept cu nerãbdare apropiata venire a lui Isus ºi fericita nãdejde,
când trupul acesta muritor va fi îmbrãcat în nemurire. În timp ce mã
pregãtesc sã-L întâmpin pe Domnul, doresc sã dau mãrturie despre
mântuirea Sa plinã de iubire, folosindu-mi talentele în lucrarea
personalã de câºtigare de suflete, ca sã ajut ºi pe alþii sã fie gata
pentru glorioasa Lui arãtare.
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8. Primesc învãþãtura biblicã cu privire la darurile spirituale ºi cred cã
darul profeþiei este unul dintre semnele de identificare ale bisericii
rãmãºiþei.

9. Cred în organizaþia bisericii ºi sunt de acord sã mã închin lui Dumnezeu
ºi sã sprijin biserica prin zecimile ºi darurile mele, prin eforturile ºi
influenþa mea.

10. Cred cã trupul meu este templul Duhului Sfânt ºi doresc sã-L onorez
pe Dumnezeu având grijã de el, evitând folosirea oricãror lucruri
vãtãmãtoare, abþinându-mã de la consumarea alimentelor necurate,
de la folosirea, producerea sau vânzarea bãuturilor alcoolice, de la
folosirea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare dintre formele
lui, ºi de la abuzul ºi traficul de narcotice sau alte droguri.

11. Cunosc ºi înþeleg principiile fundamentale ale Bibliei, aºa cum sunt
învãþate de Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea ºi sunt hotãrât ca,
prin harul lui Dumnezeu, sã împlinesc voia Sa, punându-mi viaþa în
armonie cu aceste principii.

12. Primesc învãþãtura Noului Testament cu privire la botezul prin
scufundare ºi doresc sã fiu botezat, ca o exprimare publicã a credinþei
mele în Domnul Hristos ºi în iertarea pãcatelor mele.

13. Cred cã Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea este biserica rãmãºiþei
din profeþia biblicã, în care sunt invitaþi ºi primiþi oameni de orice
naþionalitate, rasã ºi limbã. Doresc sã devin membru al acestei
comunitãþi locale a bisericii mondiale.
Primirea candidaþilor - Dupã ce candidaþii au rãspuns afirmativ la

întrebãrile jurãmântului, în prezenþa membrilor bisericii sau a unui alt
organism însãrcinat pentru aceasta, sau dacã biserica localã a fost
informatã cã aceste rãspunsuri au fost date, membrii ei sunt chemaþi sã
voteze primirea lor în bisericã prin botez, ceremonie care nu trebuie sã
fie amânatã decât în caz strict necesar.

Primirea membrilor care nu sunt cunoscuþi - Evanghelistul care
pregãteºte pentru botez pe cei convertiþi, va invita pe pastor sau pe
prezbiter sã viziteze grupele sale de pregãtire pentru botez ºi sã-i
cunoascã pe noii convertiþi. Astfel, biserica va fi mai bine pregãtitã sã
primeascã în rândurile ei pe aceºti noi membri. Aceastã procedurã
generalã nu se poate aplica în cazul unor credincioºi izolaþi care doresc
sã devinã membri în comunitatea Conferinþei.
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Ceremonia botezului - Pentru aceastã ceremonie, diaconii vor face
toate pregãtirile necesare ºi vor ajuta candidaþii la intrarea ºi ieºirea din
apã (vezi pag.63). Diaconesele vor ajuta pe candidate. Se va urmãri cu
atenþie sã se asigure candidaþilor o îmbrãcãminte potrivitã. Se preferã
costume dintr-un material gros, potrivit (vezi pag.64). Dacã acest lucru
nu este posibil, candidaþii trebuie sã se îmbrace decent. Ceremonia
botezului va fi urmatã de întinderea mâinii drepte a pãrtãºiei ºi se vor rosti
cuvinte de bun venit de cãtre pastor sau prezbiter în numele întregii biserici.

Membri în ordine
Toþi membrii bisericii sunt consideraþi ca fiind în ordine, dacã nu sunt

sub disciplina bisericii (vezi pag. 196-199).

Transferarea de membri
Transferarea membrilor bisericii - Când un membru al bisericii

se mutã în altã zonã, secretarul bisericii locale, care deþine registrele de
membri, trebuie sã scrie secretarului Conferinþei/misiunii pe teritoriul
cãreia persoana urmeazã sã se mute, cerând ca un pastor din noua
localitate sã-i facã o vizitã pastoralã. Aceastã intervenþie pastoralã poate
uºura procesul de transfer.

Secretarul bisericii locale, care deþine registrele de membri, trebuie
de asemenea, sã cearã persoanei care intenþioneazã sã se mute sã-ºi
dea noua adresã unui pastor din noua localitate.

Un membru al unei biserici care se mutã dintr-o localitate în alta,
pentru o perioadã mai lungã de ºase luni, trebuie sã solicite imediat
scrisoare de transfer la o bisericã apropiatã de noul sãu domiciliu. În
cazul în care este izolat de orice bisericã, procedeul obiºnuit este sã
cearã sã facã parte din comunitatea Conferinþei. O asemenea scrisoare
de transfer este valabilã ºase luni de la data emiterii ºi devine nulã dacã
în acest interval nu a fost efectuat transferul.

Metoda acordãrii scrisorilor de transfer - Solicitarea scrisorii
se face cãtre secretarul bisericii din care membrul doreºte sã facã
parte. Apoi secretarul trimite cererea cãtre secretarul bisericii din
care membrul doreºte sã fie transferat. La primirea ei, secretarul aduce
cererea la pastor, dacã acesta este hirotonit, sau la prezbiterul bisericii,

CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII



42 MANUALUL BISERICII

care, la rândul lui, o prezintã comitetului bisericii. Dupã discuþiile
necesare, comitetul face recomandarea, favorabilã sau nefavorabilã,
cu privire la cerere. Pastorul sau prezbiterul aduce apoi recomandarea
în atenþia bisericii, anunþând cã aceasta este prima citire. Hotãrârea
finalã se ia dupã o sãptãmânã, când se prezintã din nou cererea ºi se
ia votul. Acest interval de o sãptãmânã se lasã pentru a oferi membrilor
ocazia sã-ºi prezinte obiecþiile privind acordarea scrisorii, pentru motive
temeinice. De regulã, obiecþiile nu se fac în public, ci se transmit
pastorului sau prezbiterului, care are datoria sã convoace comitetul
bisericii pentru discutarea lor. Persoana care prezintã obiecþiile trebuie
sã aibã ocazia sã vinã în faþa comitetului ca sã le prezinte. Dacã
acestea nu sunt întemeiate, persoana va fi sfãtuitã sã le retragã. Pe
de altã parte, dacã ele sunt întemeiate, comitetul are datoria sã
efectueze cercetãrile necesare. În asemenea cazuri, hotãrârea finalã
de acordare a scrisorii de cãtre bisericã va fi amânatã pânã când
situaþia va fi clarificatã.

Dacã problemele implicã relaþiile personale, se va depune orice efort
în direcþia împãcãrii. Dacã este vorba de pãcate publice, pot fi necesare
mãsuri disciplinare. Dacã sunt lipsuri spirituale, se vor depune eforturi
pentru restabilirea credinþei persoanei în cauzã.

Secretarul întocmeºte scrisoarea - Dupã ce biserica a acordat
scrisoarea de transfer, secretarul bisericii completeazã formularul folosit
în acest scop ºi îl trimite secretarului bisericii din care membrul doreºte
sã facã parte. Secretarul acestei biserici înmâneazã scrisoarea
pastorului sau prezbiterului bisericii, care o prezintã mai întâi comitetului
pentru recomandare, dupã care cererea este prezentatã bisericii la
primul serviciu obiºnuit. Apoi se aºteaptã o sãptãmânã, când, prin vot,
se ia hotãrârea finalã de primire a acelei persoane în rândurile bisericii.
Dupã aceea, secretarul bisericii adaugã numele membrului ºi data
primirii în registrul bisericii. De asemenea, secretarul completeazã acea
parte a scrisorii de transfer care trebuie înapoiatã, certificând faptul
cã membrul a fost primit, ºi o trimite înapoi secretarului bisericii din
care membrul a fost transferat (vezi pag. 65).

Calitatea de membru în perioada transferului - În nici o
împrejurare, secretarul bisericii care acordã scrisoarea nu va ºterge
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numele membrului din registrul de membri, pânã când nu a primit partea
care se înapoiazã din scrisoare ºi care confirmã faptul cã membrul a
dobândit prin vot calitatea de membru al bisericii primitoare. Orice
altã cale ar face ca persoana sã fie lipsitã de calitatea de membru al
bisericii în perioada transferului ºi o asemenea procedurã nu trebuie
urmatã niciodatã. Secretarul, prezbiterul, pastorul ºi preºedintele
Conferinþei au toþi rãspunderea sã urmãreascã aplicarea uniformã a
acestui plan în toate bisericile locale.

Primirea de membri în condiþii internaþionale dificile - Din cauza
condiþiilor internaþionale, pot fi cazuri despre care biserica în care sunt
înscrise persoanele nu poate primi sau nu poate transmite comunicãri.
În astfel de cazuri, biserica pe care aceste persoane o frecventeazã
acum, în înþelegere cu Conferinþa localã, trebuie sã se asigure cu privire
la situaþia acestora ºi apoi sã le primeascã prin mãrturisire de credinþã.
Dacã, mai târziu, se deschid cãile de comunicaþie cu fosta lor bisericã,
biserica în care au fost primite va trimite o scrisoare cuprinzând informaþii
cu privire la ceea ce s-a fãcut.

Completarea raportului statistic - La sfârºitul trimestrului ºi al
anului, la alcãtuirea raportului statistic al bisericii, toþi membrii pentru
care s-a acordat scrisoare de transfer, dar pentru care nu a sosit
atestatul de primire vor fi socotiþi printre membrii bisericii care le-a
acordat scrisorile. La sosirea atestului de primire, prin care se
dovedeºte cã membrul a fost primit în bisericã, numele va fi ºters din
registrul bisericii care i-a acordat scrisoarea de transfer ºi nu va mai
fi cuprins în urmãtorul raport statistic trimestrial. Biserica localã care
l-a primit îi va înscrie numele în registrul sãu de membri ºi îl va cuprinde
în urmãtorul raport statistic trimestrial.

Dacã un membru nu este primit - Biserica localã cãreia îi este
adresatã scrisoarea de transfer este obligatã sã primeascã membrul,
afarã de cazul cã are motive temeinice ºi suficiente, pentru care nu
trebuie sã i se acorde calitatea de membru. În cazul în care membrul nu
este primit, secretarul va înapoia scrisoarea bisericii care a acordat-o,
cu o explicaþie completã a motivelor. Astfel, calitatea de membru a
persoanei rãmâne acolo unde s-a aflat înaintea întocmirii cererii de
transfer, adicã în biserica de care a fost recomandat. Membrul trebuie
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sã colaboreze cu biserica sa pentru clarificarea tuturor problemelor
apãrute din refuzul celeilalte biserici de a-l primi ca membru.

Nu se acordã scrisoare membrilor aflaþi sub disciplinã - În nici
un caz, biserica nu trebuie sã voteze o scrisoare de transfer pentru un
membru care este sub disciplinã. O asemenea acþiune ar fi o încãlcare
a spiritului regulii de aur.

Biserica acordã scrisoare numai celor în ordine - Biserica
acordã scrisoare numai membrilor în bunã rânduialã ºi cu situaþie clarã.
Pe scrisoarea de transfer nu se pot face caracterizãri defavorabile.
Dacã un membru care s-a mutat din biserica din care face parte a
devenit rece ºi indiferent în credinþã, prezbiterul bisericii poate discuta
situaþia cu prezbiterul bisericii din localitatea în care membrul s-a mutat,
înainte ca sã se acorde transferul.

Nu se voteazã o scrisoare fãrã acordul membrului în cauzã -
Indiferent de situaþie, biserica nu trebuie sã voteze o scrisoare de transfer
împotriva dorinþei sau cererii membrului în cauzã ºi nici o bisericã nu
trebuie sã primeascã în rândurile ei un membru cãruia i s-a acordat
scrisoarea în asemenea condiþii.

Calitatea de membru al bisericii reprezintã o relaþie personalã a unui
credincios cu trupul lui Hristos. Biserica trebuie sã recunoascã aceastã
relaþie ºi sã evite orice acþiune care ar putea fi consideratã arbitrarã.

Pe de altã parte, fiecare membru este obligat sã aibã în vedere binele
bisericii ºi sã depunã toate eforturile ca sã scuteascã biserica de
problemele legate de membrii absenþi. Atunci când se mutã din zona în
care se aflã biserica din care face parte, membrul are datoria sã
colaboreze cu bunãvoinþã în privinþa acesta, cerând scrisoarea de transfer.

În cazul în care, prin hotãrârea unei Conferinþe în sesiune, o bisericã
localã este exclusã din familia bisericilor, pentru protejarea calitãþii de
membru a celor rãmaºi loiali trebuie sã se acorde provizoriu scrisori de
transfer tuturor membrilor bisericii excluse cãtre comunitatea Conferinþei,
cu excepþia celor care refuzã acest transfer. Aceºtia din urmã vor fi
consideraþi excluºi prin excluderea bisericii lor. Apoi comunitatea
Conferinþei are dreptul sã emitã, la cerere, scrisori de transfer pentru
membrii loiali ºi sã se ocupe de alte probleme legate de calitatea de
membru, potrivit nevoilor (vezi pag. 214-220).
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Comitetele bisericilor locale nu pot acorda scrisori de transfer
� Comitetul unei biserici locale nu are autoritatea sã voteze scrisori de
transfer sau sã primeascã prin scrisori membri din alte biserici. În aceastã
chestiune, el poate face doar recomandãri cãtre bisericã (vezi pag.
41,60). Hotãrârile cu privire la orice transfer de membri, favorabile sau
nu, trebuie sã fie luate de cãtre bisericã. Secretarul nu are dreptul sã
ºteargã sau sã înscrie nume în registrul bisericii, decât în urma votului
acesteia. La moartea unui membru nu este nevoie de o hotãrâre pentru
a ºterge numele, ci secretarul va înregistra data decesului.

Comunitatea Conferinþei/misiunii/câmpului
Membrii izolaþi trebuie sã se ataºeze comunitãþii Conferinþei, care

este organizatã pentru a sluji credincioºilor dispersaþi, care altfel ar fi
lipsiþi de privilegiile apartenenþei la o bisericã. Membrii în vârstã sau
infirmi care locuiesc în zona unei biserici locale organizate trebuie sã fie
membrii acelei biserici. Biserica localã are datoria ºi responsabilitatea
sã pãstoreascã pe aceºti membri. Ei nu trebuie sã fie transferaþi în
comunitatea Conferinþei, care nu este desemnatã sã funcþioneze în locul
bisericii locale. Deºi slujbaºii Conferinþei sunt ºi slujbaºii comunitãþii
Conferinþei, ei vor fi membri ai bisericii din localitatea de domiciliu.
Comunitatea Conferinþei locale nu are ca scop sã fie biserica de care
sã aparþinã lucrãtorii Conferinþei respective. Pastorii ºi lucrãtorii trebuie
sã se ataºeze bisericilor locale din localitãþile în care domiciliazã.

Preºedintele Conferinþei va fi ºi prezbiterul comunitãþii Conferinþei,
iar lucrarea îndeplinitã de obicei de cãtre secretarul ºi casierul bisericii
locale va fi îndeplinitã de cãtre secretarul-trezorier al Conferinþei. În
comunitatea Conferinþei care, prin natura ei, nu are un comitet, lucrãrile
care în mod normal sunt îndeplinite de cãtre bisericã sau de cãtre
comitetul ei vor fi îndeplinite de comitetul Conferinþei. De asemenea,
acesta va desemna delegaþi din comunitatea Conferinþei care sã
participe la sesiunile sale.

Grupe organizate
Acolo unde câþiva credincioºi izolaþi locuiesc în apropiere unii de

alþii, se poate organiza o grupã de credincioºi pentru pãrtãºie ºi închinare,
cu scopul dezvoltãrii ºi organizãrii ei ca bisericã.
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O astfel de grupã poate fi organizatã prin aprobarea comitetului
Conferinþei respective ºi ulterior poate fi dizolvatã prin acþiunea
aceluiaºi comitet. Dacã este aprobatã de comitetul Conferinþei o astfel
de organizare, ea poate fi efectuatã de cãtre pastorul districtului sau
de un alt pastor desemnat de comitetul Conferinþei, care, prin consultare
cu membrii locali, va numi dintre membrii botezaþi ai grupei un
conducãtor ºi un casier.

Toate celelalte numiri, cum sunt pentru slujbaºii ªcolii de Sabat,
cei pentru lucrare personalã ºi pentru Asociaþia tinerilor adventiºti,
vor fi fãcute prin votul membrilor botezaþi ai grupei la o adunare
prezidatã de conducãtorul districtului sau de o persoanã autorizatã
de comitetul Conferinþei.

Conducãtorul unei astfel de grupe nu va fi hirotonit pentru slujbã ºi
nu va avea autoritatea sã aducã la îndeplinire acele activitãþi care revin
unui prezbiter hirotonit. Totuºi, acolo unde împrejurãri excepþionale
justificã lucrul acesta, comitetul Conferinþei poate numi o persoanã cu
experienþã în bisericã ºi cu capacitate de conducere ca sã serveascã în
calitate de prezbiter hirotonit al grupei.

Casierul grupei va pãstra o evidenþã atentã a tuturor banilor încasaþi
ºi cheltuiþi. El va trimite cu promptitudine, la timpul hotãrât de Conferinþã,
toate zecimile ºi darurile, cu excepþia fondurilor colectate pentru nevoile
locale, trezorierului Conferinþei, care este de asemenea, trezorier al
comunitãþii Conferinþei.

Deoarece toþi membrii botezaþi ai grupei organizate sunt membri ai
comunitãþii Conferinþei, grupa nu are dreptul sã administreze disciplina
bisericeascã. Toate chestiunile de acest fel vor fi încredinþate comitetului
Conferinþei, care este, în acelaºi timp, comitetul comunitãþii Conferinþei,
preºedintele fiind ºi prezbiterul acelei biserici.

O astfel de grupã de credincioºi trebuie sã creascã ºi, în cele din
urmã, sã se dezvolte pânã va deveni bisericã organizatã. Conducerea
grupei trebuie, de aceea, sã promoveze ºi sã susþinã toate campaniile ºi
activitãþile bisericii, care sunt de obicei aduse la îndeplinire de bisericile
obiºnuite, pregãtind astfel membrii pentru rãspunderile mai mari care
existã într-o bisericã deplin organizatã.
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Probleme legate de primirea ºi îndepãrtarea membrilor
Primirea de membri prin mãrturisire de credinþã - Existã patru

situaþii în care persoanele care au acceptat solia adventistã de ziua a
ºaptea pot fi primite ca membri în bisericã prin mãrturisire de credinþã:
1. Un creºtin consacrat care vine dintr-o altã bisericã creºtinã ºi care a

fost deja botezat prin scufundare, aºa cum se practicã în Biserica
Adventistã de Ziua a ªaptea (vezi pag. 35).

2. Un membru al Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea care, datoritã
condiþiilor mondiale, nu poate primi o scrisoare de transfer din þara
sa de origine (vezi pag. 43).

3. Un membru al Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea a cãrui cerere
de transfer n-a primit nici un rãspuns din partea bisericii de care
aparþine. În acest caz, trebuie sã se cearã ajutorul Conferinþei. Dacã
biserica localã, care a cerut transferul, se aflã în altã Conferinþã,
trebuie sã se cearã ajutorul ambelor Conferinþe.

4. O persoanã care a fost membrã, dar a cãrei calitate de membrã a
fost clasificatã greºit sau i-a fost retrasã datoritã absenþei, dar care,
în realitate, a rãmas credincioasã legãmântului sãu creºtin.
Trebuie sã se manifeste multã grijã la primirea de membri, mai

ales atunci când ei au fost membri unei alte biserici locale. Nu lipsesc
situaþiile în care persoane, cãrora li s-a retras calitatea de membru
într-o bisericã, s-au prezentat mai târziu într-o altã bisericã ca sã fie
primite prin mãrturisire de credinþã. Când o persoanã solicitã sã fie
primitã prin mãrturisire de credinþã, trebuie sã se facã o cercetare
serioasã cu privire la experienþa sa anterioarã. Slujbaºii bisericii trebuie
sã cearã sfatul ºi ajutorul preºedintelui Conferinþei. Trebuie sã se acorde
timp suficient pentru ca cercetãrile sã fie duse pânã la capãt ca sã se
descopere toate faptele.

În cazul în care o persoanã solicitã sã devinã membrã prin mãrturisire
de credinþã ºi se constatã cã este membrã a unei alte biserici adventiste,
nu se va întreprinde nimic pentru primirea sa, pânã când biserica din
care face parte nu îi va acorda scrisoare de transfer. Dacã, dupã
formalitãþile de cerere a transferului, biserica refuzã sã-i acorde aceastã
scrisoare, iar membrul considerã cã refuzul este nejustificat, el poate
face apel la comitetul Conferinþei locale. Biserica al cãrei membru este
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sau comitetul Conferinþei este în mãsurã sã hotãrascã dacã purtarea sa
din trecut îl îndreptãþeºte sã primeascã o scrisoare de transfer. Aplicarea
acestui procedeu va avea ca rezultat o apreciere mai înaltã a sfinþeniei
calitãþii de membru ºi, de asemenea, va determina îndreptarea greºelilor,
acolo unde este necesar. Nici o bisericã nu are dreptul sã refuze
transferul, în afarã de cazul cã persoana se aflã sub disciplinã.

Dacã o persoanã cãreia i s-a retras calitatea de membru doreºte
sã fie reprimitã, o asemenea reprimire se face în mod normal prin
rebotezare (vezi pag. 203).

ªtergerea de nume - Numele vor fi ºterse din registru numai prin
votul bisericii, la acordarea scrisorii de transfer sau la retragerea calitãþii
de membru, cu excepþia membrilor decedaþi.

Nu se pãstreazã evidenþa membrilor excluºi - Fiecare bisericã
trebuie sã aibã un singur registru de membri. În nici un caz nu trebuie sã
se pãstreze un registru al persoanelor excluse. Registrul bisericii va
conþine numele tuturor membrilor. În el, se vor înscrie nume noi, numai
prin votul bisericii, dupã ce persoana în cauzã a cerut sã devinã membrã
prin mãrturisire de credinþã, botez sau scrisoare de transfer.

Rebotezarea
Deºi biserica nu insistã pentru rebotezarea celor care vin la noi din

alte denominaþiuni, care au fost deja botezaþi prin scufundare ºi care au
trãit o viaþã creºtinã consecventã, în armonie cu lumina pe care au
avut-o, se recunoaºte faptul cã rebotezarea este de dorit.

Despre convertiþi din alte confesiuni religioase - �Acesta este
un subiect cu privire la care fiecare persoanã sã hotãrascã, în curãþie
de cuget ºi cu temere de Dumnezeu. Acest subiect trebuie sã fie prezentat
cu grijã, în spiritul bunãtãþii ºi iubirii. Dar lucrarea de a convinge pe
cineva aparþine numai lui Dumnezeu. Daþi lui Dumnezeu posibilitatea
sã lucreze prin Duhul Sãu cel Sfânt asupra minþii, aºa încât persoana sã
fie convinsã ºi satisfãcutã în mod desãvârºit cu privire la acest pas
important. Niciodatã sã nu se permitã sã aparã ºi sã domine un spirit de
conflict ºi discordie asupra acestui subiect. Nu luaþi lucrarea Domnului
din mâinile Sale în propriile voastre mâini. Cei care, cu conºtiinþa curatã,
au luat poziþie cu privire la poruncile lui Dumnezeu vor accepta fiecare
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adevãr esenþial, dacã se procedeazã cu ei aºa cum se cuvine. Dar este
nevoie de înþelepciune ca sã lucrezi cu mintea oamenilor. Unii vor avea
nevoie de mai mult timp decât alþii ca sã vadã ºi sã înþeleagã anumite
subiecte ºi în mod special cu privire la subiectul rebotezãrii, dar existã o
Mânã divinã care îi conduce, un Duh divin care le miºcã inima, iar ei vor
ºti ce au de fãcut ºi vor face� (Evangelism, pag. 373, 374).

Despre membri ai bisericii ºi foºti adventiºti de ziua a ºaptea
- Atunci când membrii au apostaziat ºi au trãit într-un mod prin care
credinþa ºi principiile bisericii au fost încãlcate în mod public, în cazul
reconvertirii ºi al cererii de a redeveni membri ai bisericii, ei vor intra în
bisericã în acelaºi fel ca ºi la început, prin botez.

�Domnul cheamã la o reformã hotãrâtã. Atunci când cineva este
cu adevãrat reconvertit, sã fie rebotezat. Sã-ºi reînnoiascã legãmântul
cu Dumnezeu, ºi Dumnezeu Îºi va reînnoi legãmântul Sãu cu el�
(Idem, pag. 375).

Dacã un membru a plecat din localitatea unde se aflã biserica lui, a
devenit rece ºi indiferent sau chiar a renunþat la credinþã, dar ºi-a pãstrat
numele în registrul bisericii din care a plecat, iar acum îºi redobândeºte
experienþa creºtinã ºi doreºte sã fie rebotezat, pastorul sau prezbiterul
bisericii cãreia i s-a adresat trebuie, înainte de a-l boteza, sã ia legãtura
cu biserica în care este membru. El trebuie sã-i aducã la cunoºtinþã
noua poziþie spiritualã a membrului în cauzã ºi sã facã modificãrile
necesare în ce priveºte calitatea sa de membru. Pentru a evita orice
confuzie, o asemenea persoanã nu va fi primitã între membrii bisericii
de care s-a alãturat, înainte ca sã se facã acest pas.
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CAPITOLUL 7

Slujbaºii bisericii ºi datoriile lor

Alegerea slujbaºilor bisericii sau ai Conferinþei este o problemã foarte
importantã. Prosperitatea lucrãrii depinde în mare mãsurã de conducerea
ei. Trebuie sã se manifeste cea mai mare grijã în alegerea ºi chemarea
bãrbaþilor ºi femeilor în poziþii de responsabilitate sfântã. Cei care vor fi
numiþi în slujbele bisericii trebuie sã aibã urmãtoarele calitãþi:

Calitãþile slujbaºilor
Calitãþi morale - �Alege din tot poporul oameni destoinici,

temãtori de Dumnezeu, oameni de încredere, vrãjmaºi ai lãcomiei,
pune-i peste popor drept cãpetenii peste o mie, peste o sutã, peste
cincizeci ºi peste zece� (Ex. 18,21).

 �De aceea, fraþilor, alegeþi dintre voi ºapte bãrbaþi vorbiþi de bine,
plini de Duhul Sfânt ºi înþelepciune, pe care îi vom pune în slujba
aceasta� (Fapte 6,3).

 �Trebuie sã aibã ºi o bunã mãrturie din partea celor din afarã pentru
ca sã nu ajungã de ocarã ºi sã cadã în cursa diavolului� (1 Tim. 3,7).

 �ªi ce-ai auzit de la mine în faþa multor martori încredinþeazã la oameni
de încredere care sã fie în stare sã înveþe ºi pe alþii� (2 Tim. 2,2).

Calitãþi religioase - �Adevãrat este ºi cuvântul acesta: �Dacã
râvneºte cineva sã fie episcop, doreºte un lucru bun�. Dar trebuie ca
episcopul [prezbiterul] sã fie fãrã prihanã, bãrbatul unei singure neveste,
cumpãtat, înþelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeþi, în stare sã
înveþe pe alþii. Sã nu fie nici beþiv, nici bãtãuº, nici doritor de câºtig
mârºav, ci sã fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; sã-ºi
chiverniseascã bine casa ºi sã-ºi þinã copiii în supunere cu toatã cuviinþa.
Cãci dacã cineva nu ºtie sã-ºi cârmuiascã bine casa lui, cum va îngriji
de Biserica lui Dumnezeu? Sã nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca
nu cumva sã se îngâmfe ºi sã cadã în osânda diavolului. Diaconii, de
asemenea, trebuie sã fie cinstiþi, nu cu douã feþe, nu bãutori de mult vin,
nu doritori de câºtig mârºav, ci sã pãstreze taina credinþei într-un cuget
curat. Trebuie cercetaþi mai întâi ºi numai dacã sunt fãrã prihanã sã fie
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diaconi. Femeile, de asemenea, sã fie cinstite, neclevetitoare, cumpãtate,
credincioase în toate lucrurile. Diaconii sã fie bãrbaþi ai unei singure
neveste ºi sã-ºi cârmuiascã bine copiii ºi casele lor. Pentru cã cei ce
slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste ºi o mare îndrãznealã
în credinþa care este în Hristos Isus� (1 Tim. 3,1-13).

 �Nimeni sã nu-þi dispreþuiascã tinereþea; ci fii o pildã pentru
credincioºi în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinþã ºi în curãþie.
Pânã voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare ºi la învãþãtura pe
care o dai altora... Fii cu luare aminte asupra ta însuþi ºi asupra învãþãturii
pe care o dai altora; stãruieºte în aceste lucruri, cãci dacã vei face aºa,
te vei mântui pe tine însuþi ºi pe cei ce te ascultã� (1 Tim. 4,12-16).

�Te-am lãsat în Creta ca sã pui în rânduialã ce mai rãmâne de rânduit
ºi sã aºezi prezbiteri în fiecare cetate, dupã cum þi-am poruncit; dacã
este cineva fãrã prihanã, bãrbat al unei singure neveste, având copii
credincioºi, care sã nu fie învinuiþi de destrãbãlare sau neascultare. Cãci
episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie sã fie fãrã prihanã, nu
încãpãþânat, nici mincinos, nici dedat la vin, nici bãtãuº, nici lacom de
câºtig mârºav, ci sã fie primitor de oaspeþi, iubitor de bine, cumpãtat,
drept, sfânt, înfrânat; sã se þinã de Cuvântul adevãrat, care este potrivit
cu învãþãtura, pentru ca sã fie în stare sã sfãtuiascã în învãþãtura
sãnãtoasã ºi sã înfrunte pe potrivnici. În adevãr, mai ales printre cei
tãiaþi împrejur, sunt mulþi nesupuºi, flecari ºi amãgitori, cãrora trebuie sã
li se astupe gurile. Ei buimãcesc familii întregi, învãþând pe oameni pentru
un câºtig urât, lucruri pe care nu trebuie sã le înveþe� (Tit 1,5-11).

�Tu, însã, vorbeºte lucruri care se potrivesc cu învãþãtura sãnãtoasã.
ªi dã-te pe tine însuþi pildã de fapte bune, în toate privinþele. Iar în
învãþãturã, dã dovadã de curãþie, de vrednicie, de vorbire sãnãtoasã ºi
fãrã cusur, ca potrivnicul sã rãmânã de ruºine ºi sã nu poatã sã spunã
nimic rãu de noi� (Tit 2,1.7.8).

Biserica trebuie sã fie ocrotitã ºi hrãnitã - Apostolul Pavel a chemat
laolaltã pe �prezbiterii bisericii� (Fapte 20,17). El i-a sfãtuit: �Luaþi seama
dar la voi înºivã ºi la toatã turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi
ca sã pãstoriþi Biserica Domnului, pe care a câºtigat-o cu însuºi sângele
Sãu. ªtiu bine cã dupã plecarea mea se vor vârî între voi lupi rãpitori, care
nu vor cruþa turma ºi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor
învãþa lucruri stricãcioase, ca sã tragã pe ucenici de partea lor. De aceea,
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vegheaþi ºi aduceþi-vã aminte cã timp de trei ani, zi ºi noapte, n-am încetat
sã sfãtuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi� (Fapte 20,28-31).

�Sfãtuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca ºi ei,
un martor al patimilor lui Hristos ºi pãrtaº al slavei care va fi descoperitã:
Pãstoriþi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastrã nu de silã, ci
de bunã voie, dupã voia lui Dumnezeu; nu pentru un câºtig mârºav, ci cu
lepãdare de sine. Nu ca ºi cum aþi stãpâni peste cei ce v-au cãzut la
împãrþealã, ci fãcându-vã pildã turmei� (1 Petru 5,1-3).

Respectul ºi stima acordate pastorilor ºi slujbaºilor bisericii
- �Vã rugãm, fraþilor, sã priviþi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care
vã cârmuiesc în Domnul ºi care vã sfãtuiesc. Sã-i preþuiþi foarte mult, în
dragoste, din pricina lucrãrii lor� (1 Tes. 5,12.13).

�Prezbiterii care cârmuiesc bine sã fie învredniciþi de îndoitã cinste,
mai ales cei ce se ostenesc cu propovãduirea ºi cu învãþãtura pe care o
dau altora� (1 Tim. 5,17).

�Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri, care v-au vestit Cuvântul lui
Dumnezeu; uitaþi-vã cu bãgare de seamã la sfârºitul felului lor de vieþuire
ºi urmaþi-le credinþa! Ascultaþi de mai marii voºtri ºi fiþi-le supuºi, cãci
ei privegheazã asupra sufletelor voastre ca unii care au sã dea socotealã
de ele; pentru ca sã poatã face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând,
cãci aºa ceva nu v-ar fi de nici un folos� (Evrei 13,7.17).

 �Credincioºii din Tesalonic erau foarte mult tulburaþi de oamenii
care veneau printre ei cu idei ºi doctrine fanatice. Unii trãiau �în
neorânduialã, nu lucrau nimic, ci se þineau de nimicuri�. Biserica fusese
bine organizatã ºi slujbaºii fuseserã rânduiþi, ca slujitori ai Evangheliei
sau diaconi. Însã erau unii, îndãrãtnici ºi impulsivi, care refuzau sã se
supunã celor ce aveau poziþii de rãspundere în bisericã. Ei pretindeau
nu numai dreptul la opinie personalã, ci ºi acela ca, în mod public, sã
impunã bisericii pãrerile lor. Având în vedere aceasta, Pavel a atras
atenþia tesalonicenilor asupra respectului ºi consideraþiei datorate celor
care fuseserã aleºi sã ocupe poziþii de rãspundere în bisericã� (Istoria
faptelor apostolilor, pag. 216).

�Mulþi nu sunt conºtienþi de sfinþenia relaþiilor din bisericã ºi nu suportã
sã se supunã restricþiilor sau disciplinei. Felul lor de comportare dovedeºte
cã îºi înalþã propria judecatã mai presus de judecata întregii biserici,
încurajând un spirit de opoziþie faþã de vocea bisericii. Cei ce deþin poziþii
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de rãspundere pot greºi în hotãrârile lor, ca ºi alþi oameni. Cu toate
acestea, biserica lui Hristos de pe pãmânt le-a dat o autoritate, care nu
trebuie sã fie subestimatã� (Testimonies, vol. 4, pag. 17).

Sã nu fie numiþi în grabã într-o slujbã - �În multe locuri, am
întâlnit oameni care au fost puºi în grabã în poziþii de rãspundere ca
prezbiteri ai bisericii, dar care nu sunt calificaþi pentru o astfel de poziþie.
Ei nu au învãþat sã se stãpâneascã pe ei înºiºi ºi nu au o influenþã bunã.
Biserica este într-o continuã primejdie ca urmare a caracterului deficitar
al conducãtorului. Asupra acestor oameni au fost puse mâinile prea
repede� (Ibid., pag. 406, 407).

 �Apostolul scrie lui Tit: �Sã pui în rânduialã ce mai rãmâne de rânduit
ºi sã aºezi prezbiteri în fiecare cetate, dupã cum þi-am poruncit: dacã
este cineva fãrã prihanã, bãrbat al unei singure neveste, având copii
credincioºi, care sã nu fie învinuiþi de destrãbãlare sau neascultare. Cãci
episcopul [prezbiterul], ca econom al lui Dumnezeu, trebuie sã fie fãrã
prihanã�. Ar fi bine ca pastorii noºtri sã ia aminte la aceste cuvinte ºi sã
nu punã în mod pripit oameni în slujbã, fãrã o chibzuire suficientã ºi
multã rugãciune, pentru ca Dumnezeu sã desemneze prin Spiritul Sãu
cel Sfânt pe cel mai potrivit.

 Apostolul inspirat spune: �Sã nu pui mâinile în grabã pe nimeni�. În
unele dintre bisericile noastre, au fost hirotoniþi prezbiteri în mod prematur,
desconsiderându-se astfel îndrumarea Bibliei. Ca urmare, biserica a
avut mult de suferit. Nu trebuie sã ne grãbim în alegerea conducãtorilor
în vederea hirotonirii, dacã aceºtia nu sunt potriviþi pentru o lucrare de
rãspundere� (Idem, vol. 5, pag. 617).

Cei ce se împotrivesc unitãþii nu sunt potriviþi sã fie puºi în
slujbe - �S-au ridicat în mijlocul nostru, în ultimul timp, persoane care
mãrturisesc cã sunt slujitori ai lui Hristos, dar a cãror lucrare se
împotriveºte unitãþii pe care Domnul nostru a rânduit-o în bisericã. Ei au
planuri ºi metode originale de lucru, dorind sã introducã în bisericã
schimbãri dupã propriile lor idei de progres, ºi îºi imagineazã cã vor
ajunge astfel la rezultate uimitoare. Aceºti oameni trebuie mai degrabã
sã fie învãþãcei decât învãþãtori în ºcoala lui Hristos. Ei sunt permanent
neliniºtiþi, aspirând sã realizeze o lucrare mare, sã facã ceva care sã le
aducã cinste. Însã nevoia lor este aceea de a învãþa cea mai folositoare
dintre toate lecþiile: umilinþa ºi credinþa în Isus...
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Învãþãtorii adevãrului, misionarii, slujbaºii bisericii pot face o lucrare
bunã pentru Domnul, dacã sunt dispuºi sã-ºi cureþe sufletele prin ascultare
de adevãr... Ca membri ai trupului lui Hristos, toþi credincioºii sunt
însufleþiþi de acelaºi spirit ºi de aceeaºi speranþã. Partidele din bisericã
dezonoreazã religia lui Hristos înaintea lumii ºi dau ocazie vrãjmaºilor
adevãrului sã-ºi îndreptãþeascã purtarea. Instrucþiunile lui Pavel nu au
fost scrise doar pentru cei din vremea lui. Dumnezeu a dorit ca ele sã
fie transmise pânã la noi� (Ibid., pag. 238.239).

Primejdia alegerii celor care refuzã sã coopereze cu ceilalþi -
�Dumnezeu a pus în bisericã oameni cu talente diferite, ca ajutoare
alese de El, pentru ca prin colaborarea mai multor minþi Duhul Sfânt sã
poatã lucra. Oamenii care acþioneazã potrivit propriilor trãsãturi puternice
de caracter, refuzând sã tragã la un jug cu alþii care au o experienþã mai
îndelungatã în lucrarea lui Dumnezeu, vor ajunge sã fie orbiþi de
încrederea în ei înºiºi, incapabili sã discearnã între adevãr ºi minciunã.
Este primejdios ca astfel de oameni sã fie aleºi conducãtori în bisericã,
cãci ei vor urma propria lor judecatã ºi propriile lor planuri, indiferent de
pãrerea fraþilor lor. Vrãjmaºul lucreazã cu uºurinþã prin cei care, deºi ei
înºiºi au nevoie de sfat la fiecare pas, îºi asumã în propria lor putere
rolul de pãzitori de suflete, fãrã sã fi învãþat umilinþa lui Hristos� (Istoria
faptelor apostolilor, pag. 230).

Calitatea de membru este necesarã pentru adunãrile elective
Membrii Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea care sunt în ordine

sunt eligibili pentru o poziþie de conducere în biserica localã în care ei
sunt membri, la adunarea generalã (vezi pag. 154, 156). Excepþie se
poate face în urmãtoarele cazuri:

1. Studenþi care sunt membri în ordine, dar care, din cauza studiilor
locuiesc departe de domiciliul stabil ºi frecventeazã cu regularitate o
bisericã din apropierea rezidenþei lor temporare.

2. Un angajat al Conferinþei delegat de aceasta ca pastor sau
conducãtor pentru douã sau mai multe biserici locale (vezi pag. 149).

3. Un prezbiter local care, atunci când este necesar ºi cu
recomandarea comitetului Conferinþei poate fi ales sã slujeascã în mai
multe biserici. (vezi pag. 56).

Orice alte excepþii trebuie luate în discuþie de comitetul Conferinþei.
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Durata mandatului
Durata mandatului pentru slujbaºii bisericii ºi organizaþiile auxiliare

va fi de un an, în afarã de cazul în care biserica localã, într-o adunare
administrativã, hotãrãºte sã aibã alegeri la doi ani, pentru a uºura
continuitatea ºi dezvoltarea darurilor spirituale ºi pentru a evita dificultãþile
legate de alegeri anuale. Deºi nu este recomandabil ca o persoanã sã
slujeascã pe timp nelimitat într-o anumitã slujbã, slujbaºii pot fi realeºi.

Prezbiterul bisericii

O slujbã foarte importantã - În lucrarea ºi organizarea bisericii,
slujba de prezbiter este cea mai înaltã ºi cea mai importantã, dacã nu a
fost desemnat un pastor de cãtre Conferinþa respectivã. În paragrafele
anterioare, au fost prezentate calitãþile morale ºi religioase ale prezbiterilor
ºi ale celorlalþi slujbaºi ai bisericii.

Conducãtor religios al bisericii - Prezbiterul local trebuie sã fie
recunoscut de bisericã ca un conducãtor religios ºi spiritual, având o
bunã reputaþie în faþa �celor din afarã�. În absenþa pastorului,
prezbiterul este conducãtorul religios al bisericii ºi trebuie sã caute
continuu, prin învãþãturã ºi exemplu, sã conducã biserica într-o
experienþã creºtinã mai profundã.

Capabil sã prezinte Cuvântul - Prezbiterul trebuie sã fie capabil
sã conducã serviciile din bisericã. Nu este întotdeauna posibil pentru
Conferinþã sã asigure prezenþa unui pastor în fiecare bisericã; de aceea,
prezbiterul trebuie sã fie pregãtit sã prezinte Cuvântul ºi doctrina. Cu
toate acestea, el nu va fi ales, în primul rând, pentru poziþia lui socialã
sau pentru capacitatea lui de a vorbi, ci þinând cont de viaþa sa
consacratã ºi de capacitatea sa de conducãtor. Comitetul de numiri
trebuie sã ia în consideraþie acest lucru când pregãteºte raportul în
timpul alegerilor din bisericã.

Durata mandatului - Asemenea tuturor celorlalþi slujbaºi ai
bisericii, prezbiterul va fi ales pe termen de un an sau doi ani, dupã
cum hotãrãºte biserica localã. Nu este recomandabil ca o persoanã
sã slujeascã pe timp nelimitat, însã prezbiterul poate fi reales. Cu toate
acestea, biserica nu are nici o obligaþie sã-l realeagã, ci îl poate schimba
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ori de câte ori este recomandabil. În momentul în care este ales un
nou prezbiter, fostul prezbiter îºi înceteazã activitatea, dar poate fi
ales în oricare altã slujbã din bisericã.

Hirotonirea prezbiterului local - Alegerea în slujba de prezbiter
nu este suficientã pentru ca cineva sã fie prezbiter. Pentru a avea
autoritatea de a sluji în aceastã funcþie este necesar ca el sã fie
hirotonit. În intervalul dintre alegere ºi hirotonire, prezbiterul ales poate
sluji numai în calitate de conducãtor al bisericii, dar nu poate administra
ceremoniile acesteia.

Serviciul de hirotonire poate fi sãvârºit doar de cãtre un pastor
hirotonit, acreditat de Conferinþa localã. Poate fi invitat ºi un alt
pastor hirotonit, aflat în vizitã, sã ajute la ceremonie. Totuºi, un pastor
vizitator sau un pastor pensionar nu poate conduce serviciul de
hirotonire decât pe baza unei solicitãri specifice din partea
administratorilor Conferinþei locale.

Ceremonialul sfânt al hirotonirii trebuie sã fie sãvârºit cu simplitate,
în prezenþa bisericii, ºi poate include o scurtã prezentare a slujbei de
prezbiter, a calitãþilor cerute ºi a datoriilor principale pe care prezbiterul
este autorizat sã le îndeplineascã în bisericã. Dupã predicã, pastorul,
ajutat de alþi pastori hirotoniþi ºi/sau de prezbiterii locali hirotoniþi, care
participã la serviciu, va hirotoni pe prezbiter prin rugãciune ºi prin
punerea mâinilor (vezi pag. 215). Odatã ce a fost hirotonit ca prezbiter
al bisericii, nu mai este necesarã o altã hirotonire la o alegere ca prezbiter
sau la alegerea ca prezbiter în altã bisericã, dacã ºi-a pãstrat calitatea
de membru. Cel care a fost hirotonit ca prezbiter, prin aceasta, este
calificat sã serveascã ºi ca diacon.

Instruirea ºi echiparea prezbiterilor - Asociaþia pastoralã, în
colaborare cu departamentele, promoveazã instruirea ºi echiparea
prezbiterilor bisericii locale. Totuºi, pastorul are prima responsabilitate
în instruirea prezbiterului local (vezi nota 1 de la pag.71).

Lucrarea prezbiterului este numai pentru biserica localã -
Autoritatea ºi lucrarea unui prezbiter hirotonit sunt restrânse la biserica
în care a fost ales. Nu este permis nici unui comitet de Conferinþã sã
confere prin vot unui prezbiter hirotonit statutul unui pastor hirotonit de
a servi ºi în alte biserici ca prezbiter. Dacã existã necesitatea unui astfel
de serviciu, comitetul Conferinþei poate recomanda bisericii sau
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bisericilor care cer serviciul unui prezbiter al unei alte biserici sã-l aleagã
ºi sã-l invite sã slujeascã ºi la ei. Astfel, prin alegere, o persoanã poate
sluji, când este necesar, în mai multe biserici, în acelaºi timp. Aceastã
lucrare trebuie îndeplinitã numai cu sfatul comitetului Conferinþei. Totuºi,
aceastã autoritate este a bisericii locale ºi nu a comitetului Conferinþei.
Singura cale prin care o persoanã poate fi calificatã sã slujeascã biserica
din orice loc este prin hirotonirea ca pastor al Evangheliei.

Susþine toate ramurile lucrãrii din bisericã - Sub conducerea
pastorului ºi în absenþa unui pastor, prezbiterul local este conducãtorul
spiritual al bisericii, responsabil de întãrirea ºi susþinerea tuturor
departamentelor ºi activitãþilor lucrãrii. Prezbiterul trebuie sã menþinã
relaþii de ajutor reciproc cu toþi ceilalþi slujbaºii ai bisericii locale.

Relaþia cu pastorul hirotonit - În cazul în care comitetul
Conferinþei desemneazã un pastor hirotonit sã lucreze într-o bisericã,
el devine primul slujbaº al acesteia, iar prezbiterul hirotonit devine
ajutorul sãu. Lucrarea lor este strâns legatã, ei trebuie sã conlucreze
armonios. Pastorul nu trebuie sã îºi asume toate responsabilitãþile, ci
sã le împartã cu prezbiterul local ºi cu ceilalþi slujbaºi. Pastorul care
serveºte biserica în mod regulat acþioneazã ca preºedinte al
comitetului acesteia (vezi pag. 91, 147). Totuºi, existã situaþii în care
se recomandã ca prezbiterul sã acþioneze în aceastã calitate.
Lucrarea pastoralã a bisericii va fi îndeplinitã de amândoi. Prezbiterul,
în înþelegere cu pastorul, va purta multe din responsabilitãþile
pastorale, printre care: vizitarea membrilor bisericii, slujirea celor
bolnavi, pregãtirea sau conducerea serviciilor de ungere a bolnavilor
ºi de binecuvântare a copiilor ºi îmbãrbãtarea celor descurajaþi. Nu
se poate accentua niciodatã prea mult lucrarea unui prezbiter, care,
ca subpãstor, trebuie sã vegheze asupra turmei. Dacã pastorul numit
este pastor asistent, biserica/bisericile pe care el le serveºte trebuie
sã-l aleagã prezbiter (vezi pag. 147).

Pentru cã pastorul este numit în biserica localã de cãtre Conferinþã,
el o slujeºte în calitate de lucrãtor al Conferinþei ºi rãspunde în faþa
comitetului Conferinþei. Cu toate acestea, el menþine o relaþie de
înþelegere ºi colaborare cu biserica, lucrând în armonie cu toate planurile
ºi programele ei. Prezbiterul ales de biserica localã este, rãspunzãtor în
mod normal, în faþa bisericii ºi a comitetului ei (vezi pag. 56).
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Conducerea serviciilor bisericii - Sub cãlãuzirea pastorului sau
în absenþa lui, prezbiterul rãspunde de serviciile bisericii ºi trebuie fie sã
le conducã personal, fie sã aranjeze ca altcineva sã facã aceasta.
Serviciile Cinei Domnului vor fi întotdeauna conduse de pastorul sau de
prezbiterul hirotonit. Numai pastorii sau prezbiterii hirotoniþi sunt calificaþi
pentru aceastã lucrare.

 Pastorul slujeºte, de obicei, ca preºedinte al adunãrii administrative,
dar, în absenþa lui, prezbiterul poate îndeplini aceastã funcþie.

Serviciul botezului - În absenþa unui pastor hirotonit, prezbiterul
va cere preºedintelui Conferinþei sã delege pe cineva care sã oficieze
botezul celor care solicitã sã se uneascã cu biserica (vezi pag. 34-39).
Un prezbiter nu trebuie sã oficieze serviciul botezului fãrã ca, mai întâi,
sã obþinã permisiunea din partea preºedintelui Conferinþei.

Ceremonia cãsãtoriei - În cadrul ceremoniei cãsãtoriei, legãmântul
dintre cei doi ºi declaraþia de cãsãtorie sunt oficiate numai de cãtre un
pastor hirotonit, în afarã de cazul în care, în unele zone, comitetul diviziunii
respective a aprobat ca aceastã ceremonie sã fie sãvârºitã de pastori
asistenþi, aleºi ºi hirotoniþi ca prezbiteri în bisericile districtului lor (vezi
pag. 147). În acest caz predica, rugãciunea de deschidere ºi cea de
binecuvântare pot fi oficiate atât de un pastor hirotonit, cât ºi de un
pastor asistent hirotonit ca prezbiter sau de un prezbiter local hirotonit
(vezi nota 2 de la pag.71).

Conlucrarea cu Conferinþa - Pastorul, prezbiterul/prezbiterii ºi toþi
slujbaºii bisericii locale trebuie sã conlucreze cu slujbaºii ºi directorii de
departamente ai Conferinþei în vederea îndeplinirii planurilor locale, ale
uniunii, ale diviziunii ºi ale Conferinþei Generale. Ei trebuie sã informeze
biserica localã despre toate colectele obiºnuite sau speciale ºi sã
promoveze toate programele ºi activitãþile bisericii.

Prezbiterul trebuie sã lucreze foarte strâns cu casierul bisericii locale
ºi sã aibã în atenþie ca toate fondurile Conferinþei sã fie expediate prompt
trezorierului acesteia, la timpul stabilit de Conferinþã. El trebuie sã acorde
o atenþie deosebitã pentru ca raportul secretarului bisericii locale sã fie
trimis la timp secretarului Conferinþei, la sfârºitul fiecãrui trimestru.

Prezbiterul trebuie sã considere ca fiind importantã orice
corespondenþã primitã de la Conferinþã. Scrisorile care conþin anunþuri
cãtre bisericã vor fi prezentate acesteia la timpul potrivit.
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În absenþa pastorului ºi în înþelegere cu el, prezbiterul trebuie sã
urmãreascã alegerea delegaþilor la sesiunile Conferinþei ºi transmiterea
numelor acestora la Conferinþã de cãtre secretar.

Prezbiterul trebuie sã sfãtuiascã ºi sã ajute pe toþi slujbaºii bisericii
sã-ºi îndeplineascã în mod conºtiincios responsabilitãþile în ceea ce priveºte
conlucrarea cu Conferinþa ºi sã realizeze planurile ºi programele bisericii,
veghind ca rapoartele sã fie întocmite în mod corect ºi înaintate la timp.

Susþinerea lucrãrii mondiale - O altã trãsãturã importantã a lucrãrii
prezbiterului este de a susþine lucrarea misionarã mondialã. Pentru
aceasta, el trebuie sã studieze cu atenþie lucrarea mondialã ºi sã prezinte
bisericii nevoile ei. Prezbiterul trebuie sã încurajeze pe membri sã ia
parte personal atât la susþinerea financiarã, cât ºi la activitatea practicã,
în împlinirea misiunii externe. Printr-o atitudine amabilã ºi plinã de tact,
prezbiterul va contribui mult la încurajarea generozitãþii din partea
membrilor bisericii, atât la serviciile obiºnuite, cât ºi la ªcoala de Sabat.

Încurajarea plãtirii zecimii - Ca unul care îºi dã zecimea cu
credincioºie, prezbiterul poate face mult pentru a încuraja pe membrii
bisericii sã facã la fel (vezi pag. 164-165, 228). Nici o persoanã care nu
poate fi un exemplu în aceastã privinþã nu trebuie sã fie aleasã în funcþia
de slujbaº sau în oricare altã funcþie în bisericã. Plãtirea zecimii poate fi
încurajatã prin prezentarea publicã a privilegiului ºi responsabilitãþii ce
decurg din Scripturã în ceea ce priveºte isprãvnicia ºi prin lucrarea
personalã cu membrii. O astfel de lucrare trebuie adusã la îndeplinire
cu mult tact ºi înþelepciune. Prezbiterul trebuie sã considere ca absolut
confidenþiale toate problemele financiare care privesc pe membrii bisericii
ºi sã nu furnizeze astfel de informaþii persoanelor neautorizate.

Distribuirea responsabilitãþilor - În distribuirea îndatoririlor ce
revin slujbaºilor, sã nu se punã o sarcinã prea mare asupra lucrãtorilor
binevoitori, în timp ce alþii, poate mai puþin talentaþi, sunt trecuþi cu
vederea. Trebuie sã fie descurajatã alegerea unei persoane în mai multe
funcþii, afarã de cazul când acest lucru este necesar. În special prezbiterul
trebuie sã fie eliberat de alte poveri pentru a putea îndeplini în mod
eficient numeroasele îndatoriri ale slujbei lui sfinte. În unele cazuri, ar
putea fi recomandabil sã i se cearã prezbiterului sã conducã lucrarea
misionarã din bisericã, dar lucrul acesta trebuie evitat dacã sunt ºi alte
persoane înzestrate în acest domeniu.
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Primul prezbiter - În bisericile cu un numãr mare de membri, este
recomandabil sã se aleagã mai mult decât un singur prezbiter. Sarcinile
slujbei pot fi prea grele pentru o singurã persoanã, aºadar trebuie
împãrþite la mai multe persoane, dupã cum cere lucrarea. În cazul acesta,
unul dintre ei va fi desemnat ca �prim prezbiter�. Lucrarea trebuie sã
fie împãrþitã între ei, în armonie cu experienþa ºi capacitãþile fiecãruia.

Prezbiterul nu este delegat din oficiu - Pentru a servi ca delegat
la sesiunea Conferinþei, prezbiterul trebuie sã fie ales de cãtre bisericã.
El nu este delegat din oficiu.

Limitarea autoritãþii - Prezbiterul nu are autoritatea de a primi
sau a exclude membri ai bisericii. Acest lucru se face numai cu votul
bisericii. Prezbiterul, împreunã cu comitetul bisericii, poate doar sã
recomande acesteia sã voteze ca o persoanã sã fie primitã sau exclusã
(vezi pag. 40,44-45).

Conducãtori ai bisericii locale
Uneori, în bisericile proaspãt organizate, alteori ºi în altele mai vechi,

nu se aflã nimeni care sã aibã experienþa ºi calificarea necesare pentru
a servi ca prezbiter. În astfel de împrejurãri, biserica trebuie sã aleagã o
persoanã care va fi numitã �conducãtor�. În absenþa pastorului,
conducãtorul poartã rãspunderea serviciilor bisericii, inclusiv a adunãrilor
administrative. El trebuie fie sã conducã aceste activitãþi, fie sã aranjeze
ca altcineva sã facã aceasta. Conducãtorul bisericii nu poate conduce
nici unul din serviciile ceremoniale ale acesteia, nu poate administra
botezul, Cina Domnului, ceremonia cãsãtoriei ºi nu poate prezida adunãrile
administrative atunci când sunt puºi membri sub disciplinã. Pentru astfel
de adunãri, trebuie sã se cearã preºedintelui Conferinþei sã trimitã un
pastor hirotonit pentru a prezida.

Diaconul
 Slujba de diacon este descrisã în Noul Testament (1 Tim. 3,8-13),

unde este folosit termenul grecesc diakonos, de unde derivã cuvântul
în românã diacon. Cuvântul grecesc este interpretat în diferite feluri ca
însemnând servitor, slujitor, scriitor, însoþitor, iar în cercurile creºtine a
cãpãtat sensul specializat, la care ne referim acum, de �diacon�. Sfintele
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Scripturi susþin în mod clar slujba aceasta în biserica Noului Testament:
�Pentru cã cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste ºi
o mare îndrãznealã în credinþa care este în Hristos Isus� (1 Tim. 3,13).
Pe temeiul acestei autoritãþi, biserica alege pe unii dintre membrii ei sã
slujeascã în mod practic, având grijã de îndeplinirea lucrãrii de slujire în
bisericã ºi de proprietãþile ei.

Diaconul este ales ca slujbaº, servind pentru o perioadã de unul sau
doi ani, dupã cum hotãrãºte biserica localã. (vezi pag. 55).

Importanþa slujbei - În raportul cu privire la alegerea bãrbaþilor
care au ajuns sã fie cunoscuþi sub denumirea de cei ºapte diaconi ai
bisericii apostolice, aºa cum este redat în Fapte 6,1-8, ni se spune cã au
fost aleºi ºi hirotoniþi pentru a se ocupa de �treburile bisericii�.

Dar chemarea la slujba de diacon implica mai mult decât grija pentru
treburile comunitãþii creºtine, care se dezvolta repede. Diaconii erau
angajaþi într-o ramurã importantã a lucrãrii Domnului, care cerea o
pregãtire doar cu puþin mai pretenþioasã decât aceea a unui prezbiter
(vezi 1 Tim. 3,8-13). �Faptul cã aceºti fraþi au fost aleºi pentru lucrarea
specialã de a se îngriji de nevoile sãracilor nu-i excludea de la propovã-
duirea credinþei. Dimpotrivã, ei erau întrutotul calificaþi sã instruiascã
pe alþii în adevãr ºi ei s-au angajat în lucrare cu multã râvnã ºi succes�
(Istoria faptelor apostolilor, pag. 75). ªtefan, primul martir creºtin, ºi
apoi Filip, numit ulterior �evanghelistul�, au fost printre primii ºapte diaconi
aleºi în biserica creºtinã (Fapte 6,5.6; 8,5-26; 21,8).

Acest plan inspirat a avut ca rezultat un mare progres în zidirea
bisericii primare. �Alegerea celor ºapte [diaconi] pentru a supraveghea
diferite ramuri ale lucrãrii s-a dovedit o mare binecuvântare pentru
bisericã. Aceºti slujbaºi au acordat o atenþie deosebitã nevoilor
individuale, ca ºi intereselor financiare generale ale bisericii. Prin
administrarea lor înþeleaptã ºi prin exemplul lor evlavios, ei au fost un
ajutor important pentru ceilalþi slujbaºi în unirea diferitelor interese ale
bisericii într-un întreg� (Ibid.).

Alegerea diaconilor prin votul bisericii aduce ºi astãzi binecuvântãri
similare în administraþie, eliberând pe pastori, prezbiteri ºi pe alþi slujbaºi
de datoriile care pot fi îndeplinite de diaconi. �Timpul ºi puterea celor pe
care, în providenþa Sa, Dumnezeu i-a ales în poziþii de conducere ºi
rãspundere în bisericã ar trebui sã fie folosite cu probleme mai importante,
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care cer o înþelepciune deosebitã ºi o inimã generoasã. Nu este planul lui
Dumnezeu ca astfel de oameni sã fie chemaþi sã rezolve probleme minore,
pe care alþii sunt bine calificaþi sã le rezolve� (Idem, pag. 78).

Comitetul diaconilor - Acolo unde biserica are un numãr suficient
de diaconi care sã justifice formarea unui comitet, este bine ca el sã se
organizeze. Primul diacon va fi preºedinte, iar un alt diacon, secretar.
Un astfel de comitet organizeazã distribuirea responsabilitãþilor ºi
coordoneazã contribuþia diaconilor la bunul mers al bisericii. De
asemenea, oferã un cadru de formare, unde tinerii aleºi ca diaconi pot fi
instruiþi în vederea îndeplinirii datoriilor lor. Primul diacon este membru
al comitetului bisericii.

Diaconii trebuie sã fie hirotoniþi - Un diacon nou ales nu va începe
sã-ºi exercite slujba pânã când nu a fost pus deoparte de un pastor
hirotonit, acreditat de Conferinþã.

Ceremonia sfântã a hirotonirii ar trebui sãvârºitã cu simplitate, în
prezenþa bisericii, de cãtre un pastor hirotonit. Ea poate cuprinde o
scurtã descriere a slujbei de diacon, calitãþile care se cer de la un
astfel de slujbaº al bisericii ºi principalele îndatoriri pe care va fi
autorizat sã le îndeplineascã în bisericã. Dupã un scurt îndemn la
credincioºie în serviciu, pastorul, ajutat de un prezbiter, acolo unde
este cazul, va hirotoni pe diacon prin rugãciune ºi prin punerea mâinilor
(vezi pag. 215). Dacã a mai fost hirotonit ca diacon ºi ºi-a menþinut
calitatea de membru, nu este necesar sã fie hirotonit din nou, chiar
dacã s-a transferat într-o altã bisericã. La expirarea mandatului, poate
continua sã serveascã în calitate de diacon, numai dacã este reales.
Dacã cineva care a fost hirotonit ca prezbiter este ales diacon, nu mai
este necesar sã fie hirotonit ºi ca diacon, hirotonirea lui ca prezbiter
cuprinzând ºi aceastã slujbã.

Diaconii nu sunt autorizaþi sã oficieze � Diaconul nu este autorizat
sã oficieze nici una din ceremoniile bisericii ºi nici pe cea a cãsãtoriei.
El nu poate prezida nici o adunare administrativã ºi nu poate sã supunã
la vot primirea sau transferul de membri. Când o bisericã nu are nici
prezbiter, nici conducãtor ales, aceste sarcini vor fi îndeplinite numai de
un pastor autorizat de Conferinþã.

Datoriile diaconilor � Lucrarea diaconilor implicã o arie largã de
servicii practice pentru bisericã, ºi anume:
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1. Asistarea serviciilor divine ∫i a Ónt‚lnirilor � De obicei la
serviciile divine, diaconii au datoria de a întâmpina pe membri ºi pe
vizitatori la intrare ajutându-i, dacã este nevoie, sã-ºi gãseascã locuri în
salã. De asemenea, ei trebuie sã fie gata sã colaboreze cu pastorul ºi cu
prezbiterul pentru buna desfãºurare a întâlnirilor ce au loc în bisericã.

2. Vizitarea membrilor � O sarcinã importantã ce revine diaconilor
este vizitarea membrilor acasã. (vezi pag. 65). În multe biserici aceastã
acþiune este organizatã prin împãrþirea membrilor pe cartiere, desem-
nându-se câte un diacon pentru fiecare zonã. Acesta va vizita fiecare
familie cel puþin o datã pe trimestru.

3. Preg„tirea pentru serviciul botezului � Diaconii trebuie sã-ºi
îndeplineascã partea în pregãtirile necesare pentru acest serviciu;
nu trebuie sã existe nici confuzie, nici întârziere (vezi pag. 41 ºi nota
3 de la pag. 72).

4. Asistarea ceremoniei Cinei Domnului - La oficierea ceremoniei
spãlãrii picioarelor, diaconii sau diaconesele pun la dispoziþie tot ceea ce
este necesar pentru un serviciu ca acesta: prosoape, lighene, apã (la o
temperaturã confortabilã, aºa cum o cere ocazia), gãleþi etc. Dupã
serviciu, ei vor avea grijã ca vasele ºi prosoapele folosite sã fie spãlate
ºi puse la locul lor.

La sfârºitul Cinei Domnului, trebuie sã se manifeste o deosebitã
grijã cu pâinea ºi vinul care au rãmas dupã ce s-au împãrtãºit toþi din
ele. Vinul binecuvântat care a rãmas va fi vãrsat, iar pâinea binecu-
vântatã va fi arsã.

5. Grija pentru s„raci ∫i bolnavi - O altã responsabilitate
importantã a diaconilor este grija pentru bolnavi, ajutorarea celor sãraci
ºi nenorociþi. Pentru aceastã lucrare, se vor folosi bani din fondul
special al bisericii destinat nevoiaºilor. La recomandarea comitetului
bisericii, casierul va da diaconilor ºi diaconeselor suma solicitatã.
Aceastã lucrare cade în sarcina diaconilor ºi diaconeselor, dar biserica
trebuie þinutã la curent cu nevoile care apar, pentru a pãstra evidenþa
sprijinului acordat membrilor.

6. Grija ∫i p„strarea bunurilor bisericii � În anumite biserici, unde
responsabilitatea pentru grija ºi pãstrarea proprietãþilor bisericii nu este
asiguratã de un comitet de construcþie, diaconii preiau aceastã
responsabilitate. (vezi nota 4 pag. 72).
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Diaconeasa
Diaconesele au fost incluse în categoria slujbaºilor bisericii creºtine

primare: �Vã dau în grijã pe Fivi, sora noastrã, care este diaconiþã a
bisericii din Chencrea; s-o primiþi în Domnul, într-un chip vrednic de
sfinþi, ºi s-o ajutaþi în orice ar avea trebuinþã de voi; cãci ºi ea s-a arãtat
de ajutor multora ºi îndeosebi mie� (Rom. 16,1.2).

 Diaconeasa este aleasã în slujbã pe termen de un an sau doi,
conform hotãrârii bisericii locale (vezi pag. 55). Nu este obligatoriu ca
soþia unui diacon ales sã devinã diaconeasã ºi nici nu este neapãrat
necesar sã se aleagã ca diaconeasã soþia unui diacon, numai pentru
cã soþul ei deþine aceastã slujbã. Diaconeasa va fi aleasã din punctul
de vedere al consacrãrii ºi pe baza propriilor ei calitãþi, care o fac
potrivitã pentru aceastã slujbã. Biserica poate sã programeze un
serviciu adecvat de consacrare în slºujbã a diaconesei de cãtre un
pastor acreditat de Conferinþã.

Datoriile diaconeselor - Diaconesele servesc biserica printr-o
varietate de activitãþi importante care includ:

1. Asistarea botezurilor � Diaconesele asistã la serviciile divine
de botez, îngrijindu-se de candidate atât înainte, cât ºi dupã ceremonie.
Ele de asemenea, dau sfat ºi ajutor necesar în ce priveºte
îmbrãcãmintea potrivitã pentru botez. Se vor procura costume fãcute
dintr-un material adecvat. Diaconesele se vor îngriji ca îmbrãcãmintea
pentru botez sã fie spãlatã ºi pusã de o parte cu grijã pentru a fi
folositã ºi altãdatã (vezi pag. 41).

2. Pregãtirile pentru serviciul Cinei Domnului - Diaconesele
asistã la ceremonia spãlãrii picioarelor, dând ajutor vizitatoarelor sau
celor care s-au ataºat bisericii de curând. Este datoria diaconeselor
aceea de a se îngriji ca faþa de masã, prosoapele etc. folosite în aceste
ceremonii sã fie spãlate ºi puse deoparte cu grijã. (vezi pag. 84).

Diaconesele fac pregãtirile necesare pentru aranjarea mesei,
pentru masa ceremonialã, incluzând: pregãtirea pâinii ºi a vinului,
aranjarea mesei, turnarea vinului ºi aºezarea platourilor cu pâine
nedospitã ºi acoperirea mesei cu o faþã de masã de in special rezervatã
pentru acest scop. Toate aceste lucrãri trebuie terminate înainte de
începerea serviciului divin.
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3. Grija pentru sãraci ºi bolnavi � Diaconesele trebuie sã-ºi
împlineascã partea în lucrarea de îngrijire a bolnavilor, a nevoiaºilor ºi a
celor nenorociþi, colaborând cu diaconii în acest sens. (vezi pag. 63).

Comitetul diaconeselor - Acolo unde au fost alese mai multe
diaconese, este bine sã se formeze un comitet al diaconeselor, în care
prima diaconeasã sã funcþioneze ca preºedinte, iar o alta, ca secretar.
Acest comitet este autorizat sã stabileascã datoriile individuale ale
diaconeselor ºi sã conlucreze îndeaproape cu comitetul diaconilor, în
special, la întâmpinarea membrilor ºi a vizitatorilor ºi la vizitarea membrilor
(vezi pag. 62,63).

Secretarul bisericii locale

O slujbã importantã - Secretarul bisericii deþine una dintre cele
mai importante slujbe de care depinde funcþionarea eficientã a bisericii.
Ca ºi ceilalþi slujbaºi ai bisericii, secretarul este ales pe un an sau doi ani,
dupã cum a hotãrât biserica localã, (vezi pag. 55) dar, datoritã atribuþiilor
importante ale acestei slujbe, este înþelept sã fie ales cineva care poate
fi reales de mai multe ori, pentru a asigura continuitatea în pãstrarea
rapoartelor ºi trimiterea lor. În bisericile mari, dacã este necesar, pot fi
aleºi secretari asistenþi. Secretarul slujeºte ca secretar al tuturor
adunãrilor administrative ale bisericii ºi trebuie sã pãstreze un raport
exact al tuturor acestor întâlniri. Dacã, dintr-un motiv oarecare, secretarul
este absent de la o întâlnire, trebuie sã-l înlocuiascã ajutorul sãu pentru
a întocmi procesul verbal. (vezi nota 5 de la pag. 72).

Nici un nume adãugat sau ºters din registru fãrã votul bisericii
- Pentru fiecare adãugare sau ºtergere a unui nume din registru trebuie
sã se ia votul bisericii, cu excepþia membrilor decedaþi. Nici un nume nu
trebuie sã fie adãugat sau ºters doar pe baza hotãrârii comitetului.
Secretarul nu are autoritatea sã adauge sau sã ºteargã nume din registru
fãrã votul bisericii. Când un membru a decedat, secretarul trebuie sã
înscrie, de îndatã, în registrul de membri, data morþii în dreptul numelui
acestuia (vezi pag. 48).

Transferul membrilor - Secretarul poartã corespondenþa cu membrii
ºi cu alte biserici în vederea transferãrii membrilor  (vezi pag. 41-45).
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Corespondenþa cu membrii - Secretarul trebuie sã menþinã legãtura
prin corespondenþã cu membrii absenþi (vezi nota 6 de la pag. 73).

Scrisori de acreditare pentru delegaþii la sesiunea Conferinþei
- Pe baza autorizãrii comitetului bisericii, secretarul emite delegaþii pentru
toþi cei aleºi sã reprezinte biserica la sesiunea Conferinþei locale ºi le
trimite imediat secretarului Conferinþei. Toate formularele pentru registre,
rapoarte, delegaþii, scrisori de recomandaþie etc. se obþin de la Conferinþã
(vezi pag. 158-159).

Rapoartele trebuie trimise la timp - Este de datoria secretarului
bisericii sã trimitã la timp rapoartele cerute. Unele dintre acestea sunt
anuale, iar altele trimestriale. Este esenþial ca sã fie trimise secretarului
Conferinþei în timp util, întrucât acestea sunt importante pentru pregãtirea
rapoartelor altor organizaþii ale bisericii mondiale. Informaþiile necesare
pentru aceste rapoarte vor fi obþinute de la casier, de la secretarul lucrãrii
personale, de la primul diacon, de la secretarul ªcolii de Sabat, de la
responsabilul tineretului, de la profesorul ºcolii bisericii locale ºi din
propriile lui rapoarte. (vezi nota 7 de la pag. 73).

 Registrele bisericii - Secretarul bisericii este pãstrãtorul registrelor
bisericii. Toate acestea trebuie pãstrate cu grijã. Toate documentele ºi
rapoartele diferiþilor slujbaºi ai bisericii sunt proprietatea bisericii. Ele
trebuie predate noului secretar ales, la expirarea mandatului, sau puse
la dispoziþia bisericii, ori de câte ori pastorul sau prezbiterul le cere.

Casierul bisericii

O lucrare sfântã - Casierul ales este chemat la o lucrare importantã
ºi este ales, ca ºi ceilalþi slujbaºi, pe o perioadã de un an sau doi, dupã
cum a hotãrât biserica localã (vezi pag. 55). În bisericile mari, dacã este
nevoie, este recomandabil sã se aleagã casieri ajutori.

Casierul poate încuraja în mare mãsurã credincioºia în plãtirea zecimii
ºi poate sã mãreascã spiritul de dãrnicie din partea membrilor bisericii.
Un sfat potrivit, dat în spiritul Învãþãtorului divin, va ajuta pe fraþi ºi
surori sã înapoieze cu credincioºie lui Dumnezeu zecimile ºi darurile,
chiar ºi în timp de crizã financiarã.

Casierul, pãstrãtorul tuturor fondurilor bisericii - Casierul
bisericii este pãstrãtorul tuturor fondurilor acesteia. Aceste fonduri
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cuprind: (1) fondurile pentru Conferinþã, (2) fondurile bisericii locale ºi
(3) fonduri care aparþin organizaþiilor auxiliare ale bisericii locale.

 Toate aceste fonduri (ale Conferinþei, ale bisericii locale ºi ale
organizaþiilor auxiliare) sunt depuse de cãtre casier la o bancã, sau o
instituþie financiarã, în contul bisericii, în afara cazului în care Conferinþa
autorizeazã un alt sistem. Acesta este un cont separat, care nu trebuie
amestecat cu alte depuneri personale. Surplusul de fonduri al bisericii
poate fi depus în conturi de economii cu autorizaþia comitetului bisericii.
Când se mânuiesc sume mari pentru construcþii sau pentru proiecte
speciale, comitetul bisericii poate autoriza conturi separate la bancã,
care vor fi operate tot de casier.

Fondurile Conferinþei - Fondurile Conferinþei, cum ar fi: zecimea,
fondurile obiºnuite pentru misiunea externã ºi toate fondurile pentru
proiectele speciale ale Conferinþei ºi ale instituþiilor acesteia, sunt
fonduri încredinþate. La sfârºitul fiecãrei luni sau mai des, dacã este
cerut de Conferinþã, casierul bisericii trebuie sã trimitã trezorierului
Conferinþei toate fondurile acesteia primite în decursul acelei perioade.
Biserica nu poate împrumuta, folosi sau reþine aceste fonduri ale
Conferinþei pentru nici un motiv.

Fondurile ªcolii de Sabat - Toate darurile ªcolii de Sabat pentru
misiunea externã trebuie predate sãptãmânal casierului bisericii de cãtre
secretarul ªcolii de Sabat. Casierul va pãstra un raport corect al tuturor
darurilor. Aceste fonduri pentru misiuni sunt trimise la Conferinþã, aºa
cum se prevede în acest Manual. Fondurile pentru cheltuielile ªcolii de
Sabat vor fi predate sãptãmânal casierului bisericii pentru a fi pãstrate
ºi folosite cu aprobarea comitetului ªcolii de Sabat (vezi pag. 103) pentru
cheltuielile obiºnuite ale acestui departament.

Fondurile Asociaþiei tinerilor adventiºti - Fondurile Asociaþiei
tinerilor adventiºti (ATA) cuprind atât fondurile Asociaþiei de tineret
(AT), cât ºi pe cele ale Asociaþiei de juniori (AJ), dar ele vor fi pãstrate
separat în rapoartele casierului bisericii. Darurile asociaþiei pentru misiuni
ºi pentru lucrarea generalã a bisericii sau pentru proiectele Conferinþei
vor fi predate casierului bisericii de îndatã ce au fost adunate, pentru a
fi trimise trezorierului Conferinþei. Toate sumele strânse pentru cheltuielile
asociaþiei vor fi predate cu promptitudine casierului bisericii, pentru a fi
pãstrate pentru asociaþie.
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Fondurile de cheltuieli ale AT vor fi distribuite de casierul bisericii la
cererea comitetului executiv al ATA (vezi pag. 111). Fondurile de
cheltuieli ale AJ vor fi distribuite la cererea responsabilului AJ.

Fondurile bisericii locale - Fondurile bisericii includ cheltuielile
pentru întreþinere, pentru construcþii sau reparaþii ºi fondurile pentru
sãraci. Ele aparþin bisericii locale ºi sunt puse la dispoziþia ei de cãtre
casier numai cu autorizarea comitetului bisericii sau a adunãrilor
administrative ale acesteia. Totuºi, casierul va plãti din aceste fonduri
toate cheltuielile de întreþinere ale bisericii, autorizate de comitetul
acesteia, cum ar fi: chiria, intendentul, apa, lumina, combustibilul,
asigurarea, impozitul pentru teren etc. Casierul va avea grijã sã obþinã
ºi sã pãstreze toate chitanþele pentru aceste cheltuieli.

Fondurile organizaþiilor auxiliare - Fondurile organizaþiilor includ
sumele pentru programele sociale ale bisericii, creºterea bisericii, viaþa de
familie, Asociaþia tinerilor adventiºti, Societatea Tabita, cheltuielile ªcolii
de Sabat, acea parte a fondurilor pentru lucrarea de sãnãtate care aparþin
bisericii ºi pot include ºi fondurile ºcolii bisericii. Toþi banii primiþi din partea
acestor organizaþii ºi pentru ele sunt predaþi cu promptitudine casierului
bisericii de cãtre secretarul organizaþiei respective sau de cãtre diaconi.
Aceste fonduri aparþin organizaþiilor auxiliare ale bisericii. Ele pot fi
eliberate numai la cererea organizaþiilor cãrora le aparþin.

Casierul va elibera chitanþe pentru toate fondurile primite, inclusiv
pentru cele predate de oricare organizaþie auxiliarã a bisericii. La primirea
banilor din partea casierului, secretarul organizaþiei respective elibereazã
acestuia o chitanþã.

Respectarea destinaþiei fondurilor - Atunci când se face o colectã
pentru lucrarea misionarã mondialã sau pentru vreo acþiune generalã
sau localã, toþi banii puºi în coºuleþ (în afarã de cazul când donatorul
indicã altceva) vor fi socotiþi ca parte din acea colectã specialã. Este de
cea mai mare importanþã ca toate darurile cu care membrii participã la
un anumit fond sã fie folosite în acel scop. Nici casierul bisericii, nici
comitetul acesteia nu au autoritatea de a deturna vreo sumã de la
obiectivul pentru care a fost datã.

Fondurile organizaþiilor auxiliare, din care o bunã parte reprezintã
donaþii pentru scopuri specifice, vor fi întrebuinþate pentru lucrãrile
organizaþiilor respective. Ele sunt pãstrate în grija casierului bisericii ºi
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nu trebuie împrumutate sau deturnate de cãtre nimeni de la obiectivul
pentru care au fost colectate.

Când o organizaþie auxiliarã îºi înceteazã activitatea, biserica poate
hotãrî, în cadrul adunãrii administrative obiºnuite, ce sã se facã cu banii
rãmaºi în contul acestei organizaþii.

Bani pentru comenzile personale de literaturã � În locurile în
care nu existã un Centru adventist de carte, banii pentru comenzile
personale de literaturã, cãrþi, broºuri, reviste ºi abonamente pentru
periodice, sunt în grija casierului comunitãþii. (vezi nota 8 de la pag. 73).

Colectarea sumelor - Casierul trebuie sã recomande ca toþi banii
oferiþi de cãtre membrii bisericii, alþii decât cei strânºi prin colecta
obiºnuitã a bisericii, sã fie puºi în plicurile pentru zecimi ºi daruri, instruind
pe fiecare membru sã scrie lista sumelor ºi destinaþiilor acestora ºi sã
se asigure cã banii din plic corespund cu totalul sumelor notate. Membrii
trebuie sã-ºi scrie numele ºi adresa ºi sã punã plicul în coºuleþ sau sã îl
înmâneze casierului, care trebuie sã pãstreze aceste plicuri, care vor
servi drept chitanþe pânã la revizia fãcutã de revizorul Conferinþei.

Membrul care îºi dã zecimea ºi darurile prin cec sau prin poºtã
trebuie sã le trimitã, oriunde legea permite, pe adresa bisericii ºi nu pe
aceea a unei persoane.

Chitanþe pentru membrii bisericii - Se vor emite imediat chitanþe
pentru toþi banii primiþi, indiferent de sumã, iar casierul bisericii va pãstra
o strictã evidenþã a tuturor acestor chitanþe ºi plãþi. Toate darurile
neincluse în plicuri vor fi numãrate de cãtre casier în prezenþa unui alt
slujbaº al bisericii, de preferinþã un diacon, cãruia i se va da o chitanþã.

Trimiterea fondurilor la Conferinþã - Când se expediazã bani la
trezorierul Conferinþei, toate cecurile, mandatele sau banii vor fi trimiºi
pe adresa organizaþiei ºi nu pe adresa unei persoane. Odatã cu banii, se
va trimite ºi copia din registrul casierului. Formularele de expediere vor
fi puse la dispoziþie de cãtre Conferinþã.

Pãstrarea documentelor financiare � Trebuie sã se elibereze docu-
mente financiare, chitanþe sau bonuri pentru toate fondurile primite ºi pentru
cheltuieli, în concordanþã cu sistemul autorizat de Conferinþa localã.

Revizia registrelor - Trezorierul Conferinþei sau altã persoanã
numitã de comitetul Conferinþei va face revizia documentelor financiare
ale bisericii locale de obicei o datã pe an. Registrele casierului bisericii
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ºi alte rapoarte financiare ce þin de lucrarea casierului, a secretarului
ªcolii de Sabat ºi a oricãrei alte organizaþii pot fi inspectate oricând de
revizorul Conferinþei sau de cãtre pastor, de conducãtorul de district, de
prezbiterul care conduce biserica sau de oricare altã persoanã autorizatã
de comitetul bisericii. Nu vor fi puse, însã, la dispoziþia unei persoane
neautorizate (vezi pag. 170).

Rapoartele tuturor fondurilor primite sau eliberate vor fi prezentate
la adunãrile administrative obiºnuite ale bisericii. Conducãtorilor bisericii
li se va da o copie a acestor rapoarte.

Atunci când se comunicã numãrul membrilor care dau zecimea, soþia
ºi copiii minori care nu au venituri, dar sunt membri ai bisericii, trebuie
sã fie consideraþi ca fãcând parte din acest grup, alãturi de capul familiei,
când acesta este cunoscut ca fiind credincios în aceastã privinþã.

Relaþii confidenþiale cu membrii bisericii - Casierul nu trebuie
sã uite cã relaþiile cu membrii sunt strict confidenþiale. El trebuie sã fie
atent ca niciodatã sã nu facã vreo remarcã cu privire la zecimea datã
de vreun membru sau la venitul acestuia, decât faþã de cei cu care
împãrtãºeºte responsabilitatea slujbei. Dacã nu se respectã aceastã
regulã, va rezulta multã tulburare.

Coordonatorul cu evidenþa celor interesaþi
 de credinþa bisericii1

Este foarte important sã se acorde fãrã întârziere o grijã deosebitã
celor care au devenit interesaþi prin lucrarea misionarã a bisericii. În
acest scop, cu ocazia alegerii slujbaºilor bisericii, trebuie sã fie ales un
coordonator, care poate fi unul din prezbiteri. (vezi pag. 55) Aceastã
persoanã va fi membru al comitetului bisericii ºi al comitetului lucrãrii
personale ºi va lucra direct cu pastorul ºi cu preºedintele acestui comitet.
Responsabilitãþile acestui slujbaº sunt urmãtoarele:
1. Sã þinã evidenþa tuturor persoanelor interesate care au fost

contactate prin: servicii sociale, seceriº, evanghelizare publicã, studii
biblice, evanghelizare personalã ºi grupe Maranatha (de mãrturie
personalã), reviste ale ªcolii de Sabat, evanghelizare prin literaturã,
programe de sãnãtate ºi temperanþã, radio-TV, literaturã misionarã
distribuitã de bisericã.
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2. Sã colaboreze cu pastorul ºi responsabilul lucrãrii personale în vederea
recrutãrii ºi instruirii de membri capabili sã lucreze în activitãþile de
consolidare a acestora.

3. Sã dea comitetului bisericii un raport lunar despre numãrul celor
interesaþi ºi numãrul celor care au urmat un curs de consolidare.
Când o persoanã este suficient de interesatã, acest lucru trebuie
sã-i fie fãcut cunoscut pastorului.

Retragerea calitãþii de membru unui slujbaº
 Când unui slujbaº al bisericii i se retrage calitatea de membru al

bisericii ºi, mai târziu, este reprimit ca membru, reprimirea nu înseamnã
reinstalarea sa în slujba pe care o avusese înainte.

Serviciul de consacrare
 Toþi slujbaºii nou aleºi ai bisericii locale pot fi cuprinºi într-un serviciu

de consacrare, condus de un pastor autorizat sau acreditat. (vezi pag.
132) Dacã nu existã un pastor, acest serviciu poate fi condus de un
prezbiter hirotonit al bisericii locale.

Note
Aceste note con˛in material explicativ cu privire la modul Ón

care biserica local„ trebuie s„ procedeze Ón situa˛ii particulare. O
biseric„ local„ poate adopta c„i alternative pentru instrumentarea
acestor situa˛ii. Totu∫i, metodele alternative trebuie s„ fie Ón
armonie cu cadrul general al principiilor acceptat de organiza˛ia
Bisericii Adventiste de Ziua a ™aptea.

1. Instruirea ºi înzestrarea prezbiterilor locali � (vezi pag. 56)
� În timp ce pastorul are responsabilitatea principalã pentru instruirea
prezbiterilor locali, Conferinþele sunt încurajate sã programeze adunãri
periodice în vederea instruirii lor. În vederea susþinerii unei relaþii de
echipã între pastor ºi prezbiter, se recomandã ca ºi pastorii sã participe
la aceste întâlniri. Conducãtorii de grupe, care îndeplinesc funcþia de
prezbiteri locali, trebuie sã fie invitaþi ºi ei sã participe.

2. Ceremonia cãsãtoriei � (vezi pag. 58) � În unele þãri, pastorul are
nevoie de o acreditare legalã pentru a conduce un serviciu de cãsãtorie.
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În multe þãri, el oficiazã ceremonia în bisericã, dar certificatul de cãsãtorie
este semnat legal de cãtre ofiþerul de stare civilã, care asistã, de obicei,
la declaraþia de cãsãtorie. Existã locuri în care pastorul nu poate sãvârºi
ceremonia, cãci ea este consideratã o responsabilitate a statului, fiind
privitã ca un contract civil. În astfel de cazuri, membrii noºtri se retrag
de obicei acasã sau într-un loc de închinare, unde are loc un serviciu
special, condus de pastor, care cere binecuvântarea Domnului asupra
cuplului (vezi pag. 184-186, 205-213).

3. Pregãtirea pentru serviciul botezului � (vezi pag. 58) �
Diaconii trebuie sã asiste la serviciile de botez asigurând umplerea
bazinului cu apã caldã ºi se îngrijesc de candidaþii pentru botez atât
înainte, cât ºi dupã ceremonie.

4. Îngrijirea ºi pãstrarea bunurilor bisericii � (vezi pag. 63) �
Este datoria diaconilor sã vegheze ca locaºul de închinare sã fie curat
ºi în bunã stare, iar terenul din jur sã fie îngrijit ºi atrãgãtor. Aceasta
include de asemenea asigurarea cã lucrarea de curãþenie a fost
împlinitã. Pentru aceasta, mai ales în bisericile mari, se impune
angajarea unui administrator. Diaconii vor recomanda comitetului o
persoanã potrivitã, iar comitetul va vota angajarea sau va autoriza pe
diaconi sã o angajeze. Pentru toate cheltuielile mai importante de
reparaþii trebuie sã se cearã aprobarea comitetului. Toate chitanþele
pentru reparaþii, pentru apã, luminã, combustibil, etc. vor fi aduse la
casierul bisericii pentru a fi decontate.

5. O slujbã importantã � (vezi pag. 65, 66) � Aceste procese-
verbale trebuie sã fie înscrise într-un registru de procese-verbale, sau
într-o altã formã de înregistrare adoptatã de bisericã, menþionându-se
timpul ºi data întâlnirii, numãrul participanþilor ºi toate hotãrârile luate.
Secretarul va face o listã a comitetelor numite la aceste întâlniri, dând
preºedintelui lista membrilor fiecãrui comitet, menþionându-se termenele
ºi planul lucrãrii ce se cere îndeplinitã. Registrul de procese verbale
poate fi procurat de la casa de editurã.2

Acest registru conþine o secþiune pentru înregistrarea membrilor
bisericii, menþionându-se data ºi modul în care au fost primiþi sau îndepãrtaþi.
Numele trebuie sã fie înregistrate în mod cronologic, iar datele fiecãrei
persoane vor fi înregistrate ºi în secþiunea în care sunt pãstrate procesele
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verbale. Înregistrarea membrilor bisericii trebuie sã fie pãstratã la zi ºi cu
exactitate pentru a reflecta situaþia oficialã a membrilor3 .

6. Corespondenþa cu membrii � (vezi pag. 66) � Secretarul trebuie
sã menþinã legãtura prin corespondenþã cu membrii absenþi, trimiþându-le
date interesante cu privire la progresul bisericii ºi încurajându-i sã
raporteze ºi ei despre propriile lor activitãþi creºtine în fiecare trimestru.
Este de dorit ca secretarul sã le scrie cât mai frecvent.

7. Rapoartele trebuie trimise la timp � (vezi pag. 66) � Toate
rubricile trebuie sã fie completate. Trebuie sã se acorde o atenþie
deosebitã transferului membrilor primiþi sau îndepãrtaþi din diferite motive,
aºa cum indicã rubricile respective. Secretarul Conferinþei trebuie sã
raporteze în fiecare trimestru secretarului uniunii de Conferinþe, iar acesta
trebuie sã raporteze diviziunii. Secretarul diviziunii raporteazã Conferinþei
Generale despre aceste probleme importante. Orice omisiune sau
întârziere a acestor rapoarte afecteazã în mod serios lucrarea, la toate
nivelele. Raportarea cu credincioºie a tuturor detaliilor specificate în
formulare ajutã în mare mãsurã la pãstrarea unei evidenþe corecte a
lucrãrii mondiale.

8. Banii pentru comenzile personale de literaturã ñ (vezi pag.
69) � În locurile în care nu existã un Centru adventist de carte, membrii
bisericii vor aºeza banii lor pentru comenzile personale de literaturã,
cãrþi, broºuri, reviste ºi abonamente pentru periodice, într-un plic împreunã
cu comanda respectivã ºi îl vor înmâna secretarului lucrãrii personale.
Casierul va trimite atât comanda, cât ºi banii, la Centrul adventist de
carte sau la casa de editurã, în concordanþã cu sistemul adoptat de
Conferinþã. La încheierea fiecãrui trimestru, secretarul departamentului
lucrãrii personale va întocmi un raport pe care îl va prezenta bisericii la
adunarea administrativã trimestrialã cu privire la situaþia contului la
Centrul adventist de carte ºi/sau casa de editurã ºi va da o copie casierului
bisericii. (vezi pag. 101, 134).
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CAPITOLUL 8

Serviciile ºi adunãrile bisericii

Principii generale
Închinarea spiritualã - �Deºi Dumnezeu nu locuieºte în temple

fãcute de mâini omeneºti, El onoreazã cu prezenþa Sa adunãrile copiilor
Sãi. El a fãgãduit cã atunci când ei se adunã sã-L caute, sã-ºi recunoascã
pãcatele ºi sã se roage unul pentru altul, Se va întâlni cu ei prin Duhul
Sfânt. Dar aceia care se adunã sã se închine Lui trebuie sã îndepãrteze
orice lucru rãu. Dacã nu se închinã Lui în duh ºi în adevãr ºi în
frumuseþea sfinþeniei, venirea lor laolaltã nu va fi de nici un folos. Despre
aceºtia Domnul declarã: �Norodul acesta se apropie de Mine cu gura ºi
Mã cinsteºte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.� (Mat.
15,8.9). Aceia care se închinã lui Dumnezeu trebuie sã I se închine �în
duh ºi în adevãr, cãci astfel de închinãtori doreºte ºi Tatãl� (Ioan 4,23)�
(Profe˛i ∫i regi, pag. 36).

Scopul serviciilor ºi adunãrilor bisericii � Experienþa creºtinului
este una a renaºterii spirituale, a împãcãrii pline de bucurie, a misiunii
credincioase ºi a ascultãrii smerite de Dumnezeu (2 Corinteni 5,17; Filipeni
2,5-8). Oriunde un creºtin este sau participã, incluzând serviciile ºi adunãrile
bisericii, se dã o mãrturie a noii sale vieþi în Hristos ºi este o împãrtãºire a
darurilor sale în Duhul. Scopul serviciilor ºi adunãrilor bisericii este de a
aduce închinare lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa creatoare ºi pentru
toate beneficiile mântuirii Sale; de a înþelege Cuvântul Sãu, învãþãturile
Sale ºi planurile Sale; de a avea pãrtãºie unii cu alþii în credinþã ºi iubire;
de a mãrturisi despre credinþa personalã în jertfa ispãºitoare a lui Hristos
de pe cruce; ºi de a învãþa cum sã împlinim însãrcinarea evangheliei de a
face ucenici în toatã lumea (Matei 28,19-20).

Respect pentru locaºul de închinare - �Pentru sufletul umil ºi
credincios, casa lui Dumnezeu de pe pãmânt este poarta cerului.
Cântarea de laudã, rugãciunea, cuvintele rostite de reprezentanþii lui
Hristos sunt mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru a pregãti oameni
pentru biserica de sus, pentru acea închinare mai înaltã, la care nu poate
participa nimic întinat.
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Creºtinii pot învãþa de la sfinþenia sanctuarului pãmântesc cum trebuie
sã considere locul în care Se întâlneºte Domnul cu poporul Sãu.
Dumnezeu Însuºi a dat dispoziþii cu privire la serviciul Sãu, înãlþându-l
mai presus de tot ce este vremelnic.

Cãminul este sanctuarul familiei, cãmãruþa sau pãdurea este locul
cel mai retras pentru închinarea personalã, dar biserica este sanctuarul
comunitãþii. Trebuie sã existe reguli cu privire la timpul, locul ºi modul
închinãrii. Nimic din ceea ce este sfânt, nimic din ceea ce priveºte
închinarea lui Dumnezeu nu trebuie tratat cu neglijenþã sau indiferenþã.
Pentru ca oamenii sã facã tot ce pot mai bine pentru lauda lui Dumnezeu,
adunãrile trebuie sã fie de aºa naturã încât mintea lor sã facã o distincþie
clarã între ceea ce este sfânt ºi ceea ce este profan. Cei care au vederi
largi, aspiraþii ºi cugetãri nobile sunt cei care pot îndrepta gândirea
oamenilor cãtre cele cereºti. Fericiþi sunt cei care au un sanctuar,
impunãtor sau umil, în oraº sau în peºterile munþilor, într-o cãsuþã modestã
sau în pustie.] Dacã acesta este tot ce pot ei oferi mai bun Domnului lor,
El va binecuvânta locul cu prezenþa Sa ºi acesta va fi sfânt pentru
Domnul oºtirilor� (Testimonies, vol. 5, pag. 491-492).

Copiii sã înveþe respectul - �Pãrinþi, înãlþaþi standardul
creºtinismului în mintea copiilor voºtri; ajutaþi-i sã-L ia pe Isus în
experienþa lor zilnicã, învãþaþi-i sã aibã cel mai profund respect pentru
casa Domnului ºi sã înþeleagã cã, atunci când pãºesc în ea, inimile lor
trebuie sã fie miºcate ºi copleºite de gânduri ca acestea: Dumnezeu
este prezent aici, aceasta este casa Lui. Trebuie sã am gânduri curate
ºi cele mai sfinte motive. Nu trebuie sã fiu mândru, invidios, sã am în
inimã gelozie, bãnuialã rea, urã sau înºelãciune, cãci eu vin în prezenþa
Dumnezeului celui sfânt. Aici este locul unde Se întâlneºte Dumnezeu
cu poporul Sãu ºi-l binecuvânteazã. Cel Prea Înalt ºi Sfânt, a cãrui
locuinþã este veºnicã, priveºte la mine, îmi cerceteazã inima ºi citeºte
cele mai ascunse gânduri ºi fapte ale vieþii mele� (Ibid., pag. 494).

Bunã-cuviinþa ºi liniºtea din locaºul de închinare - �Când
închinãtorii pãºesc în locul de adunare, trebuie sã facã aceasta cu
demnitate, mergând fiecare liniºtit la locul lui. Vorbirea de rând, ºoapta
ºi râsetele nu sunt îngãduite în casa Domnului, nici înainte, nici dupã
serviciul divin. Închinãtorii trebuie sã se caracterizeze printr-o evlavie
arzãtoare ºi activã.
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Dacã trebuie sã aºtepte câteva minute pânã la începerea serviciului,
sã pãstreze un adevãrat spirit de devoþiune prin meditaþie tãcutã. Sã-ºi
înalþe inima spre Dumnezeu în rugãciune ca serviciul sã poatã fi o
binecuvântare deosebitã pentru sufletele lor ºi sã conducã la convingerea
ºi la convertirea multor suflete. Ei trebuie sã-ºi aducã aminte cã acolo se
aflã soli cereºti. Noi toþi pierdem mult din plãcuta comuniune cu Dumnezeu
prin neliniºtea noastrã, prin neglijarea momentelor de meditaþie ºi de
rugãciune. Trebuie sã ne examinãm starea spiritualã mereu, iar mintea ºi
inima vor fi atrase spre Soarele neprihãnirii. Dacã cei ce vin în locaºul de
închinare manifestã un respect adevãrat pentru Domnul ºi dacã pãstreazã
continuu în minte faptul cã se aflã în prezenþa Lui, va fi o plãcutã elocvenþã
în aceastã tãcere... ªoapta, râsul ºi discuþiile, care sunt nevinovate în altã
parte, nu sunt potrivite în locul unde este adorat Dumnezeu. Mintea trebuie
pregãtitã sã audã Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta sã facã o
bunã impresie asupra inimii� (Ibid., pag. 492).

Pregãtirea adunãrilor bisericii � Fiecare bisericã îºi va programa
serviciile ºi adunãrile dupã cum este necesar. Cele mai importante ocazii
pentru închinare ºi studiu sunt serviciul de închinare din Sabat, serviciul
Cinei Domnului, adunarea de rugãciune, ªcoala de Sabat, întâlnirea
tinerilor ºi adunarea misionarã. De asemenea, sunt esenþiale întâlnirile
care trateazã problemele administrative ale bisericii.

Ospitalitatea - În toate bisericile trebuie cultivat un spirit de ospitalitate.
Nimic nu este atât de ucigãtor pentru viaþa spiritualã a unei biserici ca o
atmosferã rece, formalistã, care îndepãrteazã ospitalitatea ºi pãrtãºia
creºtinã. Membrii trebuie sã cultive acest element esenþial al vieþii ºi
experienþei creºtine. Acesta trebuie manifestat mai ales la serviciul divin.
Fiecare vizitator care vine sã se închine cu noi trebuie sã fie primit în mod
cordial ºi fãcut sã se simtã bine. Este datoria slujbaºilor bisericii de a
programa pe cineva care sã dea o atenþie deosebitã primirii vizitatorilor
care participã la serviciile bisericii. �Nu daþi uitãrii primirea de oaspeþi,
cãci unii, prin ea, au gãzduit, fãrã sã ºtie, pe îngeri� (Evr. 13,2).

Vorbitori neautorizaþi în bisericile noastre - Pastorul, prezbiterul
sau alt slujbaº al bisericii nu trebuie sã invite, în nici o împrejurare,
necunoscuþi sau alte persoane neautorizate sã conducã serviciile din
bisericile noastre. Persoanelor care au fost înlãturate din lucrarea
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pastoralã, care au fost excluse din bisericã în alte locuri sau celor care
nu au nici o autoritate din partea bisericii, nu trebuie sã li se permitã
accesul la amvoanele noastre, chiar dacã folosesc cuvinte ademenitoare.
În privinþa aceasta, trebuie sã dãm pe faþã o atenþie deosebitã. Persoanele
vrednice de încrederea bisericii vor fi oricând în stare sã se identifice,
prezentând scrisori de acreditare. Uneori, adunãrile noastre vor fi vizitate
de persoane oficiale sau de conducãtori civili. Toþi ceilalþi vor fi excluºi
de la amvon dacã nu se obþine permisiunea de la Conferinþã. Fiecare
prezbiter, pastor ºi preºedinte de Conferinþã au datoria sã vegheze ca
aceastã regulã sã fie respectatã (vezi pag. 148,151,221-224).

Locul muzicii în închinare

Locul muzicii în închinare - �Muzica poate fi o mare putere în
slujba binelui, dar noi nu folosim în mod deplin aceastã laturã a închinãrii.
Adesea, se cântã din impuls sau pentru a face faþã unor situaþii speciale;
alteori, cei care cântã sunt lãsaþi necorectaþi, cântarea pierzându-ºi efectul
asupra minþilor celor prezenþi. Muzica trebuie sã aibã frumuseþe, patos
ºi putere, iar vocile sã se înalþe în cântãri de laudã ºi de consacrare.
Dacã este posibil, folosiþi instrumente muzicale ºi faceþi ca armonia
plinã de mãreþie sã se înalþe la Dumnezeu ca o jertfã plãcutã�
(Testimonies, vol. 4, pag. 71).

Cântaþi cu inima ºi cu mintea - �În eforturile lor de a câºtiga pe
oameni, solii lui Dumnezeu nu trebuie sã foloseascã metodele lumii. La
adunãrile care au loc, ei nu trebuie sã depindã de cântãreþi din lume ºi
de manifestãri teatrale pentru a trezi interesul. Cum s-ar putea aºtepta
ca cei care nu au nici un interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care
n-au citit niciodatã din el cu dorinþa de a-i înþelege adevãrurile, sã cânte
cu inima ºi cu mintea? Cum ar putea inimile lor sã fie în armonie cu
mesajul cântãrii sfinte? Cum ar putea corul îngeresc sã se uneascã cu o
cântare care nu este decât o formã...?

În întâlnirile care au loc, sã fie ales un numãr de persoane care sã
cânte. Cântarea sã fie acompaniatã de instrumente muzicale întrebuinþate
cu talent. Sã nu ne opunem folosirii instrumentelor muzicale în lucrarea
noastrã. Aceastã parte a serviciului trebuie sã fie condusã cu atenþie,
cãci prin cântare se aduce laudã lui Dumnezeu.
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La cântare nu trebuie sã participe doar un numãr restrâns, ci, ori
de câte ori este posibil, sã participe întreaga adunare� (Idem, vol. 9,
pag. 143,144).

Alegerea dirijorilor de cor - Se va proceda cu mare atenþie
la alegerea dirijorilor de cor sau a persoanelor care sã conducã
cântãrile cu ocazia serviciilor bisericii. Pentru aceastã parte a
lucrãrii bisericii se vor alege doar persoane cunoscute ca fiind deplin
consacrate, altfel se poate produce multã tulburare. Nu vor fi aleºi
cei incapabili sã aleagã muzica potrivitã. Niciodatã nu trebuie sã
se introducã în cadrul serviciilor noastre divine o muzicã lumeascã
sau de un gust îndoielnic.

 Dirijorii de cor trebuie sã lucreze în colaborare strânsã cu pastorul
sau cu prezbiterul bisericii, pentru ca ceea ce se cântã sã fie în armonie
cu tema predicii. Dirijorul corului se aflã sub conducerea pastorului sau
a prezbiterilor bisericii ºi nu lucreazã independent de ei. Trebuie sã se
sfãtuiascã cu ei nu numai în ceea ce priveºte cântãrile care se vor
prezenta, ci ºi în alegerea coriºtilor ºi a instrumentiºtilor. El nu face
parte din oficiu din comitetul bisericii.

Membrii corului bisericii - Muzica sfântã este o parte importantã
din închinarea publicã. Biserica trebuie sã manifeste multã grijã în
alegerea membrilor corului, care vor reprezenta corect principiile
bisericii, deoarece corul ocupã o poziþie vizibilã în cadrul serviciilor
bisericii. Capacitatea lor de a cânta este numai una dintre calitãþile pe
care trebuie sã le aibã. Ei trebuie sã fie membri ai bisericii, ai ªcolii de
Sabat sau ai Asociaþiei tinerilor adventiºti, care, prin înfãþiºarea lor ºi
felul de a se îmbrãca, se conformeazã standardelor bisericii, constituind
un exemplu de modestie ºi bunã cuviinþã. Nu se va permite participarea
la activitãþile muzicale ale serviciilor bisericii a persoanelor neconsa-
crate, cu un caracter îndoielnic, sau a celor ce nu sunt îmbrãcaþi
corespunzãtor. Purtarea de costume speciale de cãtre coriºti nu este
obligatorie, ci rãmâne la aprecierea bisericii.

Organizarea corurilor de copii trebuie sã fie încurajatã ca o cale
potrivitã pentru dezvoltarea spiritualã, legarea de bisericã ºi
activitãþile misionare.
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Serviciile din Sabat
ªcoala de Sabat - ªcoala de Sabat a fost numitã pe drept �biserica

la studiu�. Ea este unul dintre cele mai importante servicii legate de
lucrarea bisericii. Sabat de Sabat, membrii noºtri, împreunã cu mii de
prieteni interesaþi, se întâlnesc sã studieze Cuvântul lui Dumnezeu într-un
mod sistematic. Toþi membrii bisericii trebuie încurajaþi sã participe la
ªcoala de Sabat ºi sã invite vizitatori. Fiecare ªcoalã de Sabat ar trebui
sã ofere programe potrivite fiecãrei vârste. Materiale ºi resurse sunt
puse la dispoziþie de cãtre Conferinþã/misiune/uniune/diviziune/Conferinþa
Generalã. Durata ei este de o orã ºi zece minute. Totuºi, aceasta nu
înseamnã cã în bisericile din anumite zone ea nu poate sã fie scurtatã
sau lungitã dupã necesitate. În organizarea programului, sã se aibã grijã,
totuºi, sã rãmânã cel puþin treizeci de minute pentru studiul lecþiei.

Serviciul de închinare - Serviciul de închinare din Sabat este cel
mai important dintre toate adunãrile bisericii. Cu aceastã ocazie,
membrii se adunã sãptãmânal pentru a se uni în închinare cãtre
Dumnezeu, cu un spirit de laudã ºi de mulþumire, pentru a auzi Cuvântul
Domnului, pentru a cãpãta putere ºi har ca sã ducã luptele vieþii ºi sã
afle voia lui Dumnezeu pentru ei în ce priveºte câºtigarea de suflete.
Întregul serviciu de închinare trebuie sã se caracterizeze prin respect,
simplitate ºi punctualitate.

Sfinþenia orei de închinare din Sabat - Adorarea lui Dumnezeu
este cea mai înaltã, cea mai sfântã experienþã posibilã pentru oameni ºi,
de aceea, planificarea ei trebuie sã se facã cu mare atenþie.

�Nu este oare datoria ta aceea sã-þi foloseºti îndemânarea, sã studiezi
ºi sã planifici adunãrile religioase, ca ele sã fie conduse în aºa fel încât
sã aducã cel mai mare bine ºi sã facã cea mai bunã impresie asupra
tuturor celor care participã?� (E.G.White, Review and Herald, 14 aprilie
1885, pag. 225).

�Dumnezeul nostru este un Tatã plin de bunãtate ºi de milã. Serviciul
pe care I-l aducem nu trebuie sã fie privit ca o activitate împovãrãtoare
ºi obositoare. Trebuie sã fie o plãcere sã ne închinãm Domnului ºi sã
luãm parte la lucrarea Lui. Hristos ºi El rãstignit, ar trebui sã fie tema
contemplãrii, conversaþiei ºi celor mai plãcute simþãminte. Când ne
exprimãm recunoºtinþa, serviciul nostru divin se aseamãnã cu adorarea
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oºtilor cereºti. �Cine aduce mulþumiri ca jertfã, acela Mã proslãveºte�
(Ps. 50,23). Sã venim, deci, înaintea Creatorului nostru cu bucurie ºi
adâncã închinare, cu �mulþumiri ºi cântãri de laudã� Is. 51,3� (Calea
c„tre Hristos, pag. 95-96).

Forma serviciului din Sabat dimineaþã - Serviciul de închinare
din Sabat dimineaþã are douã pãrþi importante: adunarea rãspunde cu
laudã ºi adorare exprimate prin cântare, rugãciune ºi daruri, ºi apoi solia
din Cuvântul lui Dumnezeu (vezi nota 1 de la pag. 94).

Noi nu prescriem o formã sau o ordine fixã pentru serviciul de
închinare publicã. De obicei, un program scurt este mai potrivit cu
adevãratul spirit de închinare. Sã se evite introducerile prea lungi, iar
deschiderea sã nu consume în nici un caz timpul necesar pentru închinare
ºi pentru predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru modelele
serviciului de închinare sugerate, vezi nota 2 de la pag. 95.

Anunþurile - Se va acorda multã atenþie duratei ºi conþinutului
anunþurilor în timpul serviciului din Sabat. Dacã ele se referã la probleme
care nu au nici o legãturã cu închinarea din Sabat sau cu lucrarea bisericii,
pastorii ºi slujbaºii bisericii le vor evita, menþinând chiar în aceastã privinþã
adevãratul spirit de închinare ºi de respectare a Sabatului. Multe din
bisericile noastre mai mari tipãresc programele cu desfãºurarea
serviciului divin, în care includ ºi anunþurile sãptãmânii. Când se face
acest lucru, nu mai este nevoie de anunþuri orale. Unde nu se poate
altfel, este bine ca anunþurile sã se facã înainte de începerea serviciului
divin (vezi nota 2, pag. 95).

 Trebuie sã se acorde o atenþie deosebitã diferitelor departamente
ale bisericii, promovându-se interesele pentru care ele sunt responsabile,
dar timpul afectat pentru aceste anunþuri sã nu reducã din timpul necesar
predicãrii soliei din Cuvântul lui Dumnezeu.

Rugãciunea publicã - �Hristos a învãþat pe ucenici cã rugãciunile
trebuie sã fie scurte, sã exprime exact ceea ce doresc închinãtorii ºi
nimic mai mult... Un minut sau douã minute sunt suficiente pentru o
rugãciune obiºnuitã� (Testimonies, vol. 2, p. 581).

 �Când vã rugaþi, fiþi scurþi ºi conciºi. Nu þineþi Domnului o predicã
prin rugãciunile voastre lungi� (Idem, vol. 5, pag. 201).
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 �Cei care se roagã ºi cei care vorbesc în public sã pronunþe cuvintele
clar, distinct ºi fãrã ºovãire. Dacã este înãlþatã cum se cuvine, rugãciunea
este o mare putere spre bine. Ea este unul dintre mijloacele folosite de
Dumnezeu pentru a transmite oamenilor comorile preþioase ale adevãrului.
Însã, rugãciunea nu este ceea ce ar trebui sã fie, din cauza rostirii ei
defectuoase. Satana se bucurã atunci când rugãciunile care se înalþã cãtre
Dumnezeu abia se aud. Fie ca poporul lui Dumnezeu sã înveþe sã vorbeascã
ºi sã se roage într-un mod care sã reprezinte corect marile adevãruri pe
care le are. Mãrturiile ºi rugãciunile rostite sã fie clare ºi lãmurite. Astfel,
Dumnezeu va fi glorificat� (Idem, vol. 6, pag. 382).

Serviciul Cinei Domnului
În Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea, serviciul Cinei Domnului este

celebrat, în mod obiºnuit, o datã pe trimestru. Acesta include rânduiala
spãlãrii picioarelor ºi Cina Domnului. El ar trebui sã fie cel mai sfânt serviciu
divin ºi o ocazie de bucurie atât pentru adunare, cât ºi pentru pastor sau
prezbiter. Conducerea lui este, fãrã îndoialã, una dintre cele mai sfinte
datorii la care este chemat un pastor sau un prezbiter. Isus, marele
Rãscumpãrãtor al lumii, este sfânt. Îngerii declarã: �Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul Cel Atotputernic, care era, care este ºi care vine�. Aºadar,
dacã Isus este sfânt, simbolurile care reprezintã trupul ºi sângele Sãu sunt
ºi ele sfinte. Pentru cã Domnul Însuºi a ales aceste simboluri pline de
semnificaþie � acela al pâinii nedospite ºi al vinului nefermentat � ºi a
folosit cel mai simplu mijloc de spãlare a picioarelor ucenicilor, nu este
permis sub nici o formã sã se introducã alte simboluri ºi alte mijloace (decât
în condiþii de necesitate extremã), pentru ca sã nu se piardã semnificaþia
originalã a serviciului divin. În aceeaºi mãsurã, trebuie sã se acorde atenþie
programului serviciului ºi rolurilor consacrate ale pastorilor, prezbiterilor,
diaconilor ºi diaconeselor în serviciul de împãrtãºire, ca nu cumva prin
vreo înlocuire sau vreo inovaþie sã se încurajeze tendinþa ca ceea ce este
sfânt sã devinã profan. Individualismul ºi independenþa de acþiune ar putea
fi o expresie a lipsei de interes pentru unitatea ºi pãrtãºia bisericii, în aceastã
ocazie deosebit de sfântã ºi de binecuvântatã. Dorinþa de schimbare ar
putea neutraliza elementul de amintire a acestui serviciu instituit de Însuºi
Domnul Isus, înainte de patimile Sale.
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Serviciul Cinei Domnului este la fel de sfânt astãzi, ca atunci când a
fost instituit de Isus Hristos. Isus este ºi azi prezent când se celebreazã
aceastã rânduialã sfântã. �La aceste întocmiri ale Sale, Hristos Se
întâlneºte cu poporul Sãu ºi îi dã putere prin prezenþa Sa� (Hristos,
Lumina lumii, pag. 550).

Ceremonia spãlãrii picioarelor - �Dupã ce a spãlat picioarele
ucenicilor, El a zis: �Eu v-am dat o pildã, ca ºi voi sã faceþi cum am
fãcut Eu�. În cuvintele acestea, Hristos nu recomanda doar simpla
ospitalitate. Se avea în vedere mai mult decât simpla spãlare a picioarelor
oaspeþilor de praful drumului. Hristos instituia acum o slujbã religioasã.
Prin fapta Domnului, ceremonia aceasta a umilinþei a devenit una din
rânduielile consacrate. Trebuia sã fie practicatã de ucenici, pentru ca
sã pãstreze în minte totdeauna învãþãtura Lui despre umilinþã ºi slujire.

Rânduiala aceasta a fost instituitã de Hristos ca o pregãtire pentru
Cina Domnului. Câtã vreme se cultivã mândria, discordia ºi lupta
pentru întâietate, inima nu poate sã intre în pãrtãºie cu Hristos. Noi
nu suntem pregãtiþi sã primim împãrtãºirea cu trupul ºi sângele Lui.
Hristos a rânduit de aceea ca, mai înainte, sã se comemoreze umilinþa
Sa� (Idem, pag. 543-544).

Prin actul spãlãrii picioarelor ucenicilor, Hristos a sãvârºit o curãþire
mai profundã, El a spãlat inima de pãcat. Cel care participã se simte
nevrednic sã primeascã simbolurile sfinte înainte de a experimenta
curãþirea care îl face �curat de tot� (Ioan 13,10). Isus dorea sã spele
�înstrãinarea, gelozia ºi mândria din inima lor... Mândria ºi interesul egoist
nãscuserã despãrþire ºi urã, dar Isus îndepãrtase toate acestea... Privind
la ei, Isus putea sã zicã: �Voi sunteþi curaþi�� (Idem, pag. 542).

Experienþa spiritualã care stã în centrul ceremoniei spãlãrii picioarelor
o înalþã de la un obicei comun la o orânduire sfântã. Ea transmite solia
iertãrii, acceptãrii, siguranþei ºi solidaritãþii, în primul rând dinspre Hristos
spre credincios, dar ºi dintre credincioºi. Aceastã solie îºi gãseºte expresia
printr-o atmosferã de umilinþã.

Pâinea nedospitã ºi vinul nefermentat - �Hristos Se aflã încã la
masa pe care s-a împãrþit cina pascalã. Pâinile nedospite folosite la
Paºte sunt în faþa Sa. Vinul pascal, neatins de ferment, se aflã pe masã.
Hristos foloseºte aceste simboluri pentru a reprezenta jertfa Sa fãrã
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patã. Nici un lucru stricat prin fermentare, simbolul pãcatului ºi al morþii,
nu ar putea sã reprezinte �Mielul fãrã cusur ºi fãrã prihanã� 1 Petru
1,19� (Idem, pag. 547).

Nici vinul, nici pâinea nu conþineau vreun element de fermentaþie,
cãci în seara primei zile a Paºtelui evreiesc, tot aluatul sau fermentul
era îndepãrtat din locuinþele lor (Ex. 12,15.19; 13,7). De aceea, la Cina
Domnului se vor folosi numai sucul de struguri nefermentat ºi pâinea
nedospitã, acordându-se mare atenþie procurãrii lor. În regiunile mai
izolate ale lumii, unde nu se gãseºte suc sau concentrat de struguri,
Conferinþa va oferi sfatul ºi asistenþa pentru obþinerea lor.

Un memorial al crucificãrii - �Prin participarea la Cina Domnului,
pâinea frântã ºi rodul viþei, noi vestim moartea Domnului pânã va veni
El. Astfel, scenele suferinþelor ºi morþii Lui sunt împrospãtate în mintea
noastrã� (Early Writings, pag. 217).

�Când primim pâinea ºi vinul, care simbolizeazã trupul frânt al lui
Hristos ºi sângele Sãu vãrsat, ne alãturãm, prin imaginaþie, la scena
împãrtãºirii din camera de sus. Parcã trecem ºi noi prin grãdina sfinþitã
prin agonia Celui care a purtat pãcatele lumii. Suntem ºi noi martori la
lupta prin care s-a câºtigat împãcarea noastrã cu Dumnezeu. Hristos
ne este înfãþiºat ca rãstignit între noi� (Idem, pag. 553).

O proclamare a celei de a doua veniri ñ �Serviciul de împãrtãºire
aratã spre a doua venire a lui Hristos. El a fost destinat sã pãstreze viu în
mintea ucenicilor tocmai acest lucru. Oridecâte ori se întâlneau pentru a
pomeni moartea Lui, îºi aminteau cum �El a luat un pahar ºi dupã ce a
mulþumit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: Be˛i to˛i din el; c„ci acesta este
s‚ngele Meu, s‚ngele leg„m‚ntului celui nou care se vars„ pentru mul˛i
spre iertarea p„catelor. V„ spun c„, de acum Óncolo nu voi mai bea din
acest rod al vi˛ei p‚n„ Ón ziua c‚nd Ól voi bea cu voi nou Ón Œmp„r„˛ia
Tat„lui Meu.í În necazul lor ei au gãsit mângâiere în speranþa cã El va
reveni. De un preþ ce nu poate fi arãtat în cuvinte a fost pentru ei gândul:
�Ori de câte ori mâncaþi din pâinea aceasta ºi beþi din paharul acesta vestiþi
moartea Domnului pânã va veni El.� 1 Cor. 11:26� (HLL pag. 551)

Anunþarea serviciului Cinei Domnului - Cina Domnului poate
fi inclusã în oricare serviciu de închinare creºtin. Totuºi, pentru a
sublinia în mod corespunzãtor importanþa acestui serviciu ºi a face
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posibilã participarea celor mai mulþi membri, Cina Domnului face
parte din serviciul de închinare din Sabat, de preferinþã în penultimul
Sabat din trimestru.

Serviciul Cinei Domnului trebuie anunþat cu un Sabat înainte,
atrãgându-se atenþia asupra importanþei lui, pentru ca toþi membrii sã-ºi
poatã pregãti inimile ºi sã se asigure cã toate neînþelegerile dintre ei au
fost rezolvate. Astfel, când se vor apropia de masa Domnului, în urmãtorul
Sabat, participarea va aduce binecuvântãrile aºteptate. Cei ce n-au fost
prezenþi la anunþ trebuie sã fie anunþaþi ºi invitaþi sã participe.

Conducerea serviciului Cinei Domnului - Durata serviciului
- Timpul nu este cel mai important factor în planificarea acestui
serviciu. Totuºi, participarea poate fi îmbunãtãþitã ºi impactul spiritual
poate fi sporit prin:
1. Eliminarea tuturor activitãþilor neesenþiale din serviciul de închinare

în aceastã zi deosebitã;
2. Evitarea întârzierilor inutile înainte ºi dupã spãlarea picioarelor;
3. Aranjarea simbolurilor sfinte pe masa pãrtãºiei de cãtre diaconese,

cu suficient timp înainte.
Introducerea - Partea introductivã a serviciului trebuie sã cuprindã

numai câteva anunþuri scurte, imnul, rugãciunea, strângerea darurilor
ºi o predicã scurtã, înaintea despãrþirii pentru spãlarea picioarelor ºi a
reîntoarcerii pentru Cina Domnului care urmeazã. Dacã prima parte
a serviciului va fi scurtã, cei mai mulþi vor fi încurajaþi sã rãmânã pânã
la încheierea serviciului.

Sp„larea picioarelor � Fiecare bisericã trebuie sã aibã un plan pentru
a întâmpina nevoile membrilor sãi pentru serviciul spãlãrii picioarelor
(vezi nota 3 de la pag. 96).

P‚inea ∫i vinul � Dupã spãlarea picioarelor biserica se reuneºte
pentru a se împãrtãºi cu pâinea ºi vinul. (vezi nota 4 de la pag. 96).

Ocazie de bucurie - Serviciul se poate încheia cu un punct muzical
sau cu o cântare a întregii adunãri, dupã care urmeazã despãrþirea, care
va avea loc într-o atmosferã optimistã. Serviciul împãrtãºirii trebuie sã
fie întotdeauna o experienþã solemnã, dar niciodatã tristã. Greºelile au
fost îndepãrtate, pãcatele au fost iertate ºi credinþa reafirmatã; este
deci o ocazie de bucurie. Muzica sã fie luminoasã ºi plinã de bucurie.
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 La pãrãsirea sãlii, adesea, se face o colectã pentru sãraci. Dupã
terminarea serviciului, diaconii ºi diaconesele strâng masa, adunã
paharele, iar pâinea rãmasã se arde sau se îngropã, iar vinul rãmas se
varsã pe pãmânt.

Cine poate participa - Adventiºtii de ziua a ºaptea practicã
Cina Domnului deschisã.  Toþi  cei care ºi-au predat viaþa
Mântuitorului pot sã participe. Copiii învaþã semnificaþia acestei
serviciu privind la participanþi. Dupã ce vor primi instruirea necesarã
în clasele de botez ºi se vor preda pe ei înºiºi prin botez lui Isus,
vor fi ºi ei pregãtiþi sã se împãrtãºeascã.

�Exemplul lui Hristos nu îngãduie ca cineva sã fie exclus de la Cina
Domnului. Este adevãrat cã pãcatul cunoscut exclude pe cel vinovat,
lucru arãtat clar de Duhul Sfânt. 1 Cor. 5,11. Dar dincolo de aceasta,
nimeni nu trebuie sã judece. Dumnezeu nu a lãsat la latitudinea oamenilor
sã spunã cine sã ia parte la asemenea ocazii. Cãci cine poate sã cunoascã
inima? Cine poate deosebi neghina de grâu? �Fiecare sã se cerceteze
pe sine însuºi ºi aºa sã mãnânce din pâinea aceasta ºi sã bea din paharul
acesta. Deoarece oricine mãnâncã pâinea aceasta ºi bea paharul
Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul ºi sângele Domnului�.
�Cãci cine mãnâncã ºi bea, îºi mãnâncã ºi bea osânda lui însuºi, dacã nu
deosebeºte trupul Domnului�. 1 Cor. 11,28.27.29.

Când credincioºii se adunã sã serbeze sfintele rânduieli, sunt de faþã
soli nevãzuþi de ochii omeneºti. În adunare poate sã fie un Iuda ºi, în
cazul acesta, sunt acolo soli ai prinþului întunericului, deoarece ei însoþesc
pe toþi cei care nu se lasã conduºi de Duhul Sfânt. ªi îngeri cereºti sunt
de faþã. Aceºti vizitatori nevãzuþi participã la orice ocazie de felul acesta.
Pot veni în adunare persoane care nu sunt cu toatã inima slujitori ai
adevãrului ºi ai sfinþeniei, dar care ar dori sã ia parte la actul sfânt. Ei nu
trebuie sã fie îndepãrtaþi. Sunt de faþã martori care erau ºi atunci când
Isus a spãlat picioarele ucenicilor ºi ale lui Iuda. Ochi supraomeneºti
privesc scena� (Hristos, Lumina lumii, pag. 550).

Fiecare membru trebuie sã participe - �Nimeni nu trebuie sã se
abþinã de la Cina Domnului pentru cã persoane nevrednice sunt de faþã.
Fiecare ucenic este chemat sã participe în mod public ºi sã dea astfel
mãrturie cã primeºte pe Hristos ca Mântuitor personal. La aceste întocmiri
ale Sale, Hristos Se întâlneºte cu poporul Sãu ºi îi dã putere prin prezenþa
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Sa. Se poate ca mâini ºi inimi nevrednice sã serveascã Cina, totuºi Hristos
este acolo ca sã slujeascã copiilor Sãi. Toþi cei care se apropie cu credinþã
în El vor fi foarte mult binecuvântaþi. Toþi cei care neglijeazã aceste ocazii
de privilegii divine vor avea de pierdut. Despre ei se poate spune pe
drept: �Voi nu sunteþi cu toþii curaþi��. (Ibid.).

Cine poate conduce serviciul Cinei Domnului - Serviciul Cinei
Domnului trebuie sã fie condus de un pastor hirotonit sau de un prezbiter
hirotonit al bisericii. Diaconii, chiar dacã sunt hirotoniþi, nu-l pot conduce,
dar pot ajuta prin împãrþirea pâinii ºi vinului.

Serviciul Cinei Domnului pentru bolnavi - Dacã vreun membru
al bisericii este bolnav sau nu poate pãrãsi casa, ca sã participe la
serviciul Cinei Domnului de la bisericã, pentru un motiv întemeiat, se
va þine un serviciu special la el acasã. Acest serviciu poate fi condus
numai de un pastor sau un prezbiter hirotonit, care poate fi însoþit ºi
ajutat de diaconi sau diaconese.

Adunarea de rugãciune
Adunãrile de rugãciune ar trebui sã fie cele mai interesante adunãri,

dar acest lucru se realizeazã foarte rar. Mulþi participã la serviciul de predicã,
dar neglijeazã adunarea de rugãciune. Trebuie sã cugetãm la aceastã
chestiune. Sã se cearã înþelepciune de la Dumnezeu ºi sã fie fãcute planuri
pentru conducerea acestor întâlniri, în aºa fel încât ele sã fie interesante ºi
atrãgãtoare. Oamenii flãmânzesc dupã Pâinea vieþii ºi, dacã o vor gãsi la
adunarea de rugãciune, vor merge acolo ca sã o primeascã.

�Cuvântãrile ºi rugãciunile lungi ºi obositoare nu-ºi au locul nicãieri,
cu atât mai mult la adunãrile publice. Celor care sunt îndrãzneþi ºi
totdeauna gata sã vorbeascã li se permite sã împiedice mãrturia celor
timizi ºi retraºi. În general, persoanele superficiale au cel mai mult de
vorbit. Rugãciunile lor sunt lungi ºi mecanice, obosind pe îngeri ca ºi pe
oamenii care-i ascultã. Rugãciunile noastre trebuie sã fie scurte ºi la
subiect. Cererile lungi ºi obositoare sã fie pãstrate pentru cãmãruþã,
dacã cineva doreºte sã înalþe asemenea rugãciuni. Permiteþi-I Duhului
lui Dumnezeu sã intre în inimile voastre ºi El va îndepãrta de acolo tot
formalismul sec� (Testimonies, vol. 4, pag. 70,71).

Adunarea sãptãmânalã de rugãciune este de o importanþã atât de
mare încât trebuie sã se facã eforturi deosebite pentru a-i asigura succesul.
Ea trebuie sã înceapã la timp, chiar dacã sunt prezente doar douã sau trei



87

persoane. Se va studia un scurt pasaj din Scripturã sau se va prezenta un
paragraf din M„rturii. Sunt suficiente douãzeci sau treizeci de minute.
Apoi oferiþi membrilor ocazia sã se roage ºi sã prezinte experienþe.
Programul sã nu fie acelaºi în fiecare sãptãmânã. Într-o ocazie, studiul sã
urmeze dupã o serie de rugãciuni, iar în altã ocazie sã aibã loc mãrturii
personale dupã studiu, încheindu-se cu rugãciune ºi cântare.

Dacã membrii nu se pot aduna la locul obiºnuit pentru rugãciune, se
pot þine întâlniri în familii, care se dovedesc a fi o mare binecuvântare
pentru toþi participanþii.

Asociaþia tinerilor adventiºti4

Asociaþia tinerilor adventiºti (ATA) este organizatã cu scopul de a
oferi tinerilor din bisericile noastre un cadru adecvat de pãrtãºie ºi
activitate. Sub îndrumarea conducãtorului Asociaþiei tinerilor adventiºti
ales, tinerii vor lucra împreunã pentru dezvoltarea unei activitãþi de tineret
puternice care va include dezvoltarea spiritualã, mintalã ºi fizicã a fiecãrui
individ, promovarea contactelor sociale creºtine ºi desfãºurarea unor
programe de mãrturisire activã pentru Dumnezeu, care vor sprijini
planurile generale pentru câºtigare de suflete ale bisericii locale. Þinta
asociaþiei este sã implice toþi tinerii în activitãþi folositoare, care sã-i
lege mai mult de bisericã, instruindu-i pentru o slujire eficientã.

Este bine sã se programeze adunãri sãptãmânale ale tineretului. Se
recomandã ca aceste întâlniri sã se þinã vineri seara sau sâmbãtã dupã
amiazã. Astfel de întâlniri pot fi þinute în casele unor membri de încredere
sau în bisericã, dacã este un public mai larg. Deoarece programul
tineretului nu trebuie izolat de restul bisericii, întâlnirile publice ale
asociaþiei trebuie sã fie accesibile oricãrui membru al bisericii. E de
dorit ca ele sã fie plãnuite ºi conduse de cãtre tineri. În bisericile mai
mici, programul tineretului, prin natura lui, e bine sã implice familia (vezi
nota 5 de la p. 97).

Este important ca programul tineretului din bisericã sã fie în
concordanþã cu lucrarea departamentelor care asigurã slujirea copiilor ºi
tinerilor. Pentru încurajarea acestei cooperãri, responsabilul lucrãrii
personale, responsabilul lucrãrii pentru sãnãtate, dirigintele ªcolii de Sabat
a tineretului, directorul ºcolii, conducãtorul programului pentru companioni
(vezi Suplimentul pentru Uniunea Rom‚n„), conducãtorul Clubului
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Exploratorilor, conducãtorul Clubului Licuricilor ºi alþi conducãtori vor fi
membri ai Comitetului lucrãrii de tineret, care este o organizaþie umbrelã
a bisericii locale ºi are rãspunderea alcãtuirii programului de slujire a
tineretului (vezi p. 111 ºi nota 6 de la pag. 97).

În timp ce succesul programului de slujire a tineretului din biserica
localã include o ªcoalã de Sabat a tineretului puternicã ºi viguroasã,
trebuie sã existe un timp ºi un loc anumit ºi pentru alte întâlniri interactive,
pãrtãºie, recreere, ocazii de mãrturisire a credinþei în exterior, ca ºi o
instruire a conducãtorilor, cãci toate acestea fac parte din conceptele
care trebuie sã fie promovate în Asociaþia tinerilor adventiºti.

Asociaþia juniorilor adventiºti
Scopul Asociaþiei juniorilor adventiºti este asemãnãtor cu cel al

Asociaþiei tinerilor adventiºti. Scopul ei este de a clãdi caractere, a oferi
posibilitatea cunoaºterii, a instrui pentru funcþii de rãspundere ºi a implica
pe juniori în serviciul creºtin. În þãrile în care funcþioneazã ºcoli adventiste,
Asociaþia juniorilor adventiºti este cuprinsã, de obicei, în programul
spiritual al ºcolii. (vezi nota 7 de la pag. 97).

Clubul exploratorilor
Clubul Exploratorilor oferã un program specializat pentru juniori, iar

în unele locuri, acesta a înlocuit în bisericã Asociaþia juniorilor adventiºti.
Acolo unde funcþioneazã ambele organizaþii, trebuie sã existe o colaborare
strânsã ºi o coordonare între Clubul exploratorilor ºi Asociaþia juniorilor
adventiºti. Întâlnirile Clubului exploratorilor au loc în conformitate cu
regulamentul departamentului de tineret de la Conferinþã/misiune/câmp.

Clubul licuricilor
Clubul licuricilor oferã un program specializat potrivit pentru

dezvoltarea copiilor de vârstã ºcolarã primarã, din biserica localã. Acesta
urmãreºte sã întãreascã implicarea pãrinþilor în dezvoltarea copilului în
primii ani de viaþã. Întâlnirile acestuia ºi alte activitãþi trebuie sã fie în
concordanþã cu regulamentele Conferinþei locale aºa cum sunt definite
în manualele clubului ºi în corelare cu alte organizaþii din biserica localã
care se adreseazã tinerilor ºi familiei.
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Adunãrile misionare ale bisericii
Mântuitorul a încredinþat bisericii marea însãrcinare de a vesti Evanghelia

în lumea întreagã. Aceasta pune asupra fiecãrui membru responsabilitatea
de a transmite solia mântuirii la cât mai mulþi oameni. Mântuitorul �a dat
autoritate slujitorilor Lui ºi fiecãruia, lucrul sãu�. Dupã învierea Sa, El a
programat o întâlnire cu cei unsprezece ucenici ºi cu alþi peste cinci sute de
creºtini, cu scopul de a-i sfãtui ºi încuraja ºi, în acelaºi timp, pentru a le
încredinþa mandatul Evangheliei. Aceasta a fost prima adunare misionarã a
bisericii ºi, cu siguranþã, nu avea sã fie ultima.

Fiind o parte permanentã ºi bine definitã a serviciilor bisericii creºtine,
adunãrile misionare poartã aprobarea divinã pentru toate timpurile. Prin
Spiritul Sfânt ni se spune: �Dumnezeu a încredinþat mâinilor noastre o
lucrare deosebit de sfântã ºi noi avem nevoie s„ ne Ónt‚lnim pentru
instruire, ca sã fim pregãtiþi sã împlinim aceastã lucrare� (Testimonies,
vol. 6, pag. 32, subl. ns.).

Programarea adunãrilor - În general, primul Sabat din lunã este
rezervat lucrãrii misionare. Serviciul de închinare din acest Sabat se
concentreazã asupra evanghelizãrii personale, însã ºi alte departamente,
în afara departamentului lucrãrii personale, pot sã-ºi prezinte planurile
cu aceste ocazii speciale. Acest plan va fi fãcut în înþelegere cu
departamentul interesat. (vezi nota 8 de la pag. 97).

Distribuirea de literaturã în Sabat - Este cunoscut de toþi faptul
cã Sabatul oferã cele mai bune ocazii secretarului cu lucrarea personalã
de a pune literaturã la îndemâna membrilor. Trebuie sã se evite în Sabat
metodele îndoielnice, care tind sã abatã atenþia membrilor de la adevãrata
închinare ºi de la adevãratul respect faþã de Sabat.

Adunãrile administrative
Adunãrile administrative ale bisericii locale, convocate de pastor sau

de comitetul bisericii în înþelegere cu pastorul, pot fi þinute lunar sau
trimestrial, în funcþie de nevoile bisericii. La adunarea administrativã pot
participa membri aflaþi în bunã rânduialã cu biserica la data þinerii adunãrii
respective. Nu vor fi acceptate voturi prin procurã sau prin scrisoare.
Pentru a menþine un spirit de strânsã colaborare între biserica localã ºi
Conferinþã, biserica trebuie sã se consulte cu administratorii Conferinþei
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asupra tuturor chestiunilor de importanþã majorã. Administratorii
Conferinþei (preºedintele, secretarul ºi trezorierul) de care aparþine biserica
pot participa fãrã sã voteze la orice adunare administrativã de pe teritoriul
Conferinþei, în afarã de cazul când aceasta li se cere de cãtre bisericã.
Adunarea administrativã a bisericii, legal constituitã, este o adunare
convocatã la un serviciu de închinare obiºnuit din Sabat, pentru care s-au
fãcut anunþurile corespunzãtoare cu privire la timpul ºi locul adunãrii. La
astfel de adunãri prezidate de pastor sau, dacã s-a aranjat astfel, de cãtre
prezbiterul local, trebuie sã se dea membrilor informaþii complete privind
lucrarea bisericii, iar la sfârºitul anului sã se prezinte rapoarte privind
activitãþile întregului an. Dacã este posibil, rapoartele trebuie sã fie
prezentate în scris. (vezi nota 9 de la pag. 98).

Comitetul bisericii ºi întrunirile lui
Definiþia ºi funcþia - Comitetul bisericii este compus din principalii

slujbaºi ai bisericii. El are un numãr de responsabilitãþi importante, dar
preocuparea de cãpetenie trebuie sã fie hrãnirea spiritualã a bisericii ºi
lucrarea de plãnuire ºi stimulare a evanghelizãrii în toate fazele ei.

Marea însãrcinare a lui Isus face ca evanghelizarea, proclamarea
Evangheliei, sã fie funcþia principalã a bisericii (Matei 28,18-20). Aºadar,
prima funcþie a comitetului bisericii este de a sluji ca organ principal de
conducere în bisericã. Atunci când comitetul acordã tot interesul ºi toatã
energia implicãrii tuturor membrilor în evanghelizare, cele mai multe
probleme din bisericã sunt aplanate sau prevenite. O influenþã puternicã,
pozitivã se va simþi în viaþa spiritualã ºi în creºterea numãrului de membri.

Responsabilitãþile comitetului bisericii includ:
1. hrãnirea spiritualã,
2. evanghelizarea în toate fazele ei,
3. pãstrarea puritãþii doctrinale,
4. susþinerea standardelor creºtine,
5. recomandarea modificãrilor în privinþa calitãþii de membru,
6. finanþele bisericii,
7. protejarea bunurilor bisericii ºi grija faþã de ele,
8. coordonarea diferitelor departamente.

Comitetul este ales de cãtre membrii bisericii, cu ocazia alegerii
slujbaºilor bisericii (vezi pag. 54).
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Membrii comitetului - Comitetul bisericii este format din urmãtorii
slujbaºi:
- prezbiterul (sau prezbiterii)
- primul diacon
- prima diaconeasã
- casierul
- secretarul
- responsabilul lucrãrii personale
- secretarul lucrãrii personale
- responsabilul serviciilor sociale ºi/sau �Tabita�
- dirigintele ªcolii de Sabat
- responsabilul departamentului vieþii de familie
- responsabilul departamentului Misiunea Femeii
- coordonatorul departamentului lucrãrii pentru copii
- secretarul departamentului educaþie
- preºedintele asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã
- conducãtorul Asociaþiei tinerilor adventiºti
- conducãtorul clubului exploratorilor
- conducãtorul clubului licuricilor
- coordonatorul cu evidenþa celor interesaþi de credinþa bisericii
- preºedintele comitetului de comunicaþii sau secretarul pentru

comunicaþii
- responsabilul departamentului lucrãrii pentru sãnãtate
- responsabilul pentru administrarea creºtinã a vieþii
- responsabilul pentru libertatea religioasã

În multe cazuri, douã sau trei slujbe sunt îndeplinite de aceeaºi
persoanã. Mai pot fi aleºi în comitet, dacã este cazul, doi membri ai
bisericii. Pastorul numit de Conferinþã sã slujeascã biserica este
întotdeauna membru al comitetului bisericii.

Slujbaºii - Preºedintele comitetului bisericii este pastorul numit sã
slujeascã acea bisericã. Dacã el preferã sã nu acþioneze în aceastã calitate
sau nu poate sã fie prezent, poate numi prezbiterul bisericii sã prezideze în
locul sãu. Secretarul bisericii serveºte ca secretar al comitetului ºi este
rãspunzãtor de pãstrarea proceselor verbale ale întrunirilor comitetului.
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Întrunirile comitetului - Deoarece activitatea comitetului bisericii
este vitalã pentru viaþa, sãnãtatea ºi creºterea acesteia, este necesar ca
el sã se întruneascã cel puþin o datã pe lunã. În bisericile mai mari,
întrunirile ar putea fi mai frecvente. Este bine sã se fixeze timpul de
întâlnire lunarã în aceeaºi zi ºi aceeaºi sãptãmânã (de exemplu, în prima
zi de luni din fiecare lunã).

Întâlnirea comitetului este anunþatã la serviciul de închinare obiºnuit
din Sabat. Se va face tot posibilul ca toþi membrii comitetului sã fie
prezenþi la fiecare întrunire.

Fiecare bisericã trebuie sã hotãrascã la una din adunãrile ei adminis-
trative obiºnuite numãrul de membri din comitet care trebuie sã fie
prezenþi la o ºedinþã de comitet, pentru ca acesta sã poatã lua hotãrâri
valabile. Nu se acceptã voturi prin procurã sau scrisoare.

Lucrarea comitetului
1. Planificarea evanghelizãrii în toate fazele ei. Deoarece evanghelizarea

este lucrarea cea mai importantã a bisericii, primul punct pe agenda
fiecãrui comitet al bisericii este de a se ocupa direct de evanghelizarea
teritoriului misionar al bisericii. Pe lângã aceasta, o datã pe trimestru,
întreaga întrunire a comitetului poate fi devotatã planurilor de
evanghelizare. Comitetul va studia programele ºi metodele de
evanghelizare recomandate de Conferinþã ºi va hotãrî cum pot fi aplicate
mai bine de biserica lor. Pastorul ºi comitetul vor iniþia ºi dezvolta
planuri pentru campaniile de evanghelizare publicã.

2. Coordonarea programelor misionare ale departamentelor. Comitetul
bisericii rãspunde de coordonarea lucrãrii tuturor departamentelor
bisericii. Aceasta cuprinde programele misionare ale departamentelor
lucrãrii personale, ªcolii de Sabat, lucrãrii pentru copii, tineretului,
lucrãrii pentru sãnãtate ºi educaþie. Fiecare dintre aceste departa-
mente îºi desfãºoarã planurile de lucrare personalã, în cadrul propriei
sfere. Pentru a evita conflictul de programare ºi competiþia în
atragerea lucrãtorilor voluntari ºi pentru a obþine beneficii maxime
este necesarã coordonarea. Înainte de a-ºi completa ºi anunþa
planurile, fiecare departament trebuie sã le supunã spre aprobare
comitetului bisericii. Departamentele trebuie sã raporteze comitetului
bisericii despre progresul ºi rezultatele programelor misionare.
Comitetul poate sugera departamentelor în ce fel pot contribui
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programele lor la pregãtirea, conducerea ºi încheierea unei acþiuni
de evanghelizare publicã.

3. Încurajarea ºi ajutarea departamentului lucrãrii personale al bisericii
pentru înrolarea tuturor membrilor ºi copiilor într-o formã de slujire
personalã. Se vor desfãºura cursuri de instruire pentru diferitele
aspecte ale lucrãrii misionare.

4. Cooperarea cu coordonatorul de interese pentru ca fiecare persoanã
care manifestã un oarecare interes faþã de solia noastrã sã fie în
mod personal ºi prompt contactatã de un membru laic desemnat.

5. Încurajarea fiecãrui departament de a da un raport, cel puþin o datã
pe trimestru, comitetului bisericii, ca ºi membrilor, cu ocazia adunãrilor
administrative sau la întâlnirile din Sabat.

6. Comitetul trebuie sã ia în consideraþie problemele administrative
ale bisericii ºi casierul trebuie sã raporteze în mod regulat situaþia
finanþelor ei. Trebuie sã se cerceteze registrele pentru a se
cunoaºte starea spiritualã a tuturor membrilor ºi sã se programeze
vizitarea bolnavilor, a celor descurajaþi sau a celor care au pãrãsit
biserica. Ceilalþi slujbaºi vor prezenta rapoarte cu privire la
activitatea pentru care sunt responsabili.
Subcomitetele - Comitetul bisericii nu trebuie sã permitã ca vreo

altã lucrare sã-l împiedice sã facã planuri de evanghelizare. Dacã alte
lucrãri consumã prea mult din timpul comitetului, acesta va numi
subcomitete, care sã aibã grijã de diferitele probleme administrative ale
bisericii, cum ar fi: finanþele sau proiectele de construcþie ale bisericii.
Aceste subcomitete vor face apoi recomandãri comitetului bisericii.
Astfel, comitetul îºi va putea îndeplini misiunea lui principalã, ºi anume
evanghelizarea. (vezi nota 10 de la pag. 99).

ªedinþele comitetului ºcolar

În bisericile în care existã o ºcoalã, lucrarea aceasta este, de obicei,
supravegheatã de un comitet al ºcolii bisericii. Se va alege un preºedinte
care prezideazã întâlnirile acestui comitet ºi un secretar care va pãstra
procesele verbale ale ºedinþelor ºi hotãrârilor de comitet. Acest comitet îºi
va þine ºedinþele la date regulate. Unele biserici preferã ca aceastã funcþie
sã fie îndeplinitã de comitetul bisericii sau de un subcomitet al acesteia.
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Asociaþia pentru cãmin ºi ºcoalã
Asociaþia pentru cãmin ºi ºcoalã este organizatã de cãtre biserica

localã pentru a coordona activitãþile ºcolii, ale cãminului ºi ale bisericii.
Se recomandã ca întâlnirile acestea sã aibã loc lunar. Se va acorda
atenþie educãrii pãrinþilor ca ºi susþinerii ºcolii în obþinerea resurselor
necesare, cum ar fi: pãrinþi-suport ai cadrelor didactice, cãrþi, material
didactic ºi echipament.

Materialele destinate sã ajute pe conducãtorii pentru cãmin ºi ºcoalã
sunt puse la dispoziþie de departamentul educaþie.

Note
Aceste note con˛in material explicativ cu privire la modul Ón care

biserica local„ poate proceda Ón anumite situa˛ii. O biseric„ local„ poate
adopta propriile metode alternative. Totu∫i, aceste metode trebuie s„
fie Ón armonie cu cadrul general al principiilor acceptate de organiza˛ia
Bisericii Adventiste de Ziua a ™aptea.

1. Serviciul de închinare din Sabat dimineaþã  (vezi pag. 80) -
Când cei care slujesc ajung la amvon ºi îngenuncheazã, adunarea trebuie,
de asemenea, sã-ºi plece capul, implorând prezenþa ºi binecuvântarea
lui Dumnezeu. Aceastã atmosferã de tãcutã închinare pregãteºte calea
pentru imnul de deschidere ºi pentru cele ce urmeazã.

Serviciul de închinare are douã pãrþi importante:
a. Adunarea rãspunde cu laudã ºi adorare exprimate prin cântare,

rugãciune ºi daruri.
b. Solia din Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care aduce solia ºi frânge Pâinea

vieþii trebuie sã fie plin de simþãmântul sfinþeniei acestei lucrãri ºi trebuie
sã fie foarte bine pregãtit. De asemenea, cel care conduce pe închinãtori
în prezenþa lui Dumnezeu prin rugãciunea pastoralã sãvârºeºte unul
dintre cele mai sfinte acte din întregul serviciu divin. De aceea, trebuie
sã fie conºtient de importanþa rugãciunii, care trebuie înãlþatã cu
umilinþã ºi respect. Se obiºnuieºte ca formaþia sã îngenuncheze cu
faþa spre adunare, iar adunarea sã stea cu faþa spre amvon ºi, dacã
este posibil, sã îngenuncheze. Rugãciunea sã fie scurtã, folosind cuvinte
de adorare, de mulþumire ºi menþionându-se nevoile personale ale
închinãtorilor, ca ºi cele ale marelui câmp mondial.



95

Înainte de predicã, este bine sã se cânte o cântare specialã sau un
imn de consacrare. Apoi urmeazã cea mai importantã parte a orei de
închinare, hrãnirea spiritualã a turmei lui Dumnezeu. Când o adunare
este cu adevãrat hrãnitã ºi simte cã �Dumnezeu a vizitat poporul Sãu�,
apar totdeauna rezultate binecuvântate spre slava lui Dumnezeu.

Strângerea darurilor este o parte importantã a orei de închinare. În
timp ce suntem sfãtuiþi �sã ne închinãm Domnului îmbrãcaþi cu podoabe
sfinte�, suntem îndemnaþi, de asemenea, �sã aducem daruri� când intrãm
în �curþile Lui� (Ps. 96,9.8). Astfel, prezentarea darurilor noastre lui
Dumnezeu îºi aflã locul cuvenit în cadrul serviciului de închinare.

Prezbiterul, mai ales dacã este prezent un pastor autorizat, va colabora
cu pastorul bisericii la alcãtuirea programului serviciului de închinare.
Dacã biserica nu are un pastor, prezbiterul are sarcina sã conducã ser-
viciul sau sã aranjeze ca altcineva sã facã aceasta. Din când în când, se
vor organiza adunãri pentru mãrturie personalã ºi laudã sau pentru a da
ocazie anumitor membri sã-ºi relateze experienþa din lucrarea misionarã.

2. Forma serviciului de închinare - (vezi pag. 80) � Sugerãm
douã modele ale serviciului de închinare:

Forma mai lung„
Preludiu la orgã
Anunþuri
Intrarea corului ºi a pastorilor
Doxologie
Invocarea prezenþei lui Dumnezeu
Citirea unui pasaj din Scripturã
Imn de laudã
Rugãciune
Imn sau cântare specialã
Strângerea darurilor
Imn de consacrare
Predica
Imn
Binecuvântarea
Rugãciune tãcutã, ºezând sau

în picioare
Postludiu la orgã
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Forma mai scurt„
Anunþuri
Imn
Rugãciune
Strângerea darurilor
Imn sau cântare specialã
Predica
Imn
Binecuvântarea
Rugãciune tãcutã,

ºezând sau în picioare
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3. Spãlarea picioarelor � (vezi pag. 82) � La spãlarea picioarelor
trebuie sã se asigure spaþii separate pentru bãrbaþi ºi femei. Acolo unde
scãrile sau distanþa constituie o problemã pentru cei invalizi, se vor face
aranjamente speciale. În locurile în care este acceptabil din punct de
vedere social ºi unde îmbrãcãmintea este de aºa naturã încât sã nu se
ajungã la indecenþã, se pot face pregãtiri speciale pentru ca soþul ºi
soþia sau pãrinþii ºi copiii lor botezaþi sã sãvârºeascã împreunã aceastã
ceremonie. Conducãtorii bisericii trebuie sã numeascã persoane a cãror
responsabilitate este sã-i ajute pe cei retraºi sau sensibili, pentru care
alegerea unui partener la spãlarea picioarelor poate reprezenta o
experienþã dificilã, sã-ºi gãseascã partenerul.

4. Pâinea ºi vinul � (vezi pag. 82) � În timp ce membrii revin în
adunare, se poate cânta un imn. Cei care oficiazã serviciul divin îºi
ocupã locurile lângã masa Cinei Domnului, iar diaconii ºi diaconesele îºi
ocupã locurile lor. Faþa de masã care acoperã pâinea este strânsã ºi se
citeºte un pasaj potrivit, cum ar fi: 1 Corinteni 11,23.24; Matei 26,26;
Marcu 14,22; Luca 22,19 sau se þine o scurtã cuvântare, care este bine
sã aibã loc în acest moment ºi nu mai târziu. Eficienþa cuvântãrii va
spori dacã se va accentua semnificaþia pâinii ºi a vinului, astfel încât
solia ei sã rãmânã vie în mintea participanþilor, în timp ce se împart
simbolurile sfinte. Cei ce oficiazã ceremonia îngenuncheazã, cerând
binecuvântarea asupra pâinii. Adunarea poate sã îngenuncheze sau sã
rãmânã în picioare. Cea mai mare parte din pâine poate fi frântã înainte,
rãmânând doar o micã parte pe fiecare platou pentru a fi frântã de
pastori sau prezbiteri. Pastorul ºi prezbiterii înmâneazã diaconilor
platourile cu pâine, iar aceºtia o împart adunãrii. În timpul acesta, se
poate intona o cântare specialã, se poate da mãrturie personalã, se poate
face un rezumat al predicii sau citi anumite pasaje alese, se poate cânta
cu toatã adunarea sau numai cu orga sau pianul o melodie meditativã.

Toþi cei care au luat bucãþica de pâine o vor pãstra pânã va fi
servit ºi pastorul sau prezbiterul care oficiazã serviciul. Dupã ce toþi
au fost serviþi, conducãtorul invitã adunarea sã se împãrtãºeascã din
pâine. În timp ce se mãnâncã pâinea, se înalþã rugãciuni tãcute.
Apoi pastorul citeºte un pasaj adecvat, cum ar fi: 1 Corinteni 11,25.26;
Matei 26,27-29, Marcu 14,23-25 sau Luca 22,20. Conducãtorii
îngenuncheazã când se înalþã rugãciunea pentru vin. Din nou, diaconii
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servesc adunarea. Activitãþi, cum ar fi cele sugerate pentru timpul
împãrþirii pâinii, pot fi continuate ºi în acest timp. Dupã ce au fost
serviþi toþi pastorii sau prezbiterii care oficiazã, toþi închinãtorii se
împãrtãºesc din vin.

O metodã facultativã este ca pâinea sã fie binecuvântatã ºi frântã,
apoi împreunã cu vinul sã fie aºezate pe aceeaºi tavã ºi sã se împartã
adunãrii. Închinãtorul le ia pe amândouã din tavã în acelaºi timp. Dupã
ce mãnâncã pâinea, urmeazã o rugãciune tãcutã, apoi se înalþã rugãciunea
asupra vinului, care se bea urmat de o rugãciune tãcutã. Acolo unde
scaunele sunt prevãzute cu un raft pentru pahare, nu mai este necesarã
strângerea lor decât dupã terminarea serviciului.

5. Asociaþia tinerilor adventiºti � (vezi pag. 87) � Materialele
necesare conducerii activitãþilor asociaþiei sunt puse la dispoziþia ei de
cãtre departamentul tineretului din cadrul diviziunii, uniunii ºi Conferinþei
locale. Între acestea se include ºi Youth Ministry Accent, un periodic
trimestrial publicat de departamentul de tineret al Conferinþei Generale.
Mai sunt puse la dispoziþie multe alte broºuri ce acoperã un spectru larg
de subiecte care sã ajute în lucrarea pentru tineret. Acestea pot fi
procurate de la departamentul tineretului din cadrul Conferinþei sau de
la casa de editurã.

6. Asociaþia tinerilor adventiºti � (vezi pag. 87) - Planul Asociaþiei
tinerilor adventiºti este prezentat pe scurt în capitolul 9, �Organizaþii
auxiliare�. Informaþii detaliate pot fi obþinute de la directorul
departamentului de tineret de la Conferinþã. Este esenþial ca fiecare
bisericã sã studieze nevoile tineretului ei, profilul familial, resursele,
personalul, posibilitãþile ºi relaþiile cu ºcoala, dezvoltând o bunã lucrare
de slujire a tineretului, în funcþie de toþi aceºti factori. În anumite locuri,
poate fi ales alt termen în loc de �societate�, cum ar fi �asociaþie� sau
�acþiune�, însã nu trebuie omise cuvintele �a tinerilor adventiºti�, care
identificã clar organizaþia.

7. Asociaþia juniorilor adventiºti � (vezi pag. 88) �Fiecare clasã
este consideratã o entitate separatã, dirigintele fiind conducãtorul, iar
slujbaºii fiind elevii aleºi. Acolo unde nu existã ºcoli ale bisericii, juniorii
ar trebui sã fie integraþi într-un program general al tineretului, folosind
cu precãdere metodele care presupun implicarea familiei.
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8. Programarea adunãrilor � (vezi pag. 89) � Pentru a întãri ºi
dezvolta spiritul misionar printre membri, adunãrile auxiliare ale
departamentului lucrãrii personale pot fi conduse în unul sau mai multe
feluri, cum ar fi:
a. Cele zece minute þinute în fiecare Sabat, rezervate departamentului

lucrãrii personale, de obicei imediat dupã ªcoala de Sabat ºi înainte
de serviciul de predicã.

b. O adunare la mijlocul sãptãmânii combinatã cu adunarea de rugãciune
sãptãmânalã. Cu ocazia aceasta, prima parte a serviciului poate conþine
un mesaj devoþional, urmat de o serie de rugãciuni, amintindu-se cã
închinarea este o parte vitalã a creºterii spirituale ºi a pregãtirii pentru
slujire. Restul timpului poate fi acordat instruirii în vederea lucrãrii de
evanghelizare personalã. Se prezintã metode de câºtigare a sufletelor,
iar membrilor li se dã ocazia sã prezinte, pentru discuþii generale,
problemele pe care le-au întâlnit în cadrul lucrãrii lor misionare.

c. Adunãrile departamentului lucrãrii personale la diferite date, dupã
cum o cer împrejurãrile locale. Comitetul departamentului lucrãrii
personale trebuie sã întocmeascã cu grijã planuri pentru ca serviciile
lucrãrii personale ale bisericii sã fie ocazii de reînviorare spiritualã ºi
instruire practicã, veghind sã aibã loc cu aceeaºi regularitate ºi
continuitate ca ºi alte adunãri ale bisericii.

9. Adunãrile administrative � (vezi pag. 89) � Rapoartele trebuie
sã cuprindã urmãtoarele activitãþi:
a. Un raport din partea secretarului, care sã indice numãrul membrilor

la data respectivã, numãrul membrilor primiþi ºi al celor transferaþi în
alte biserici. Se vor evidenþia persoanele cãrora li s-a retras calitatea
de membru ºi cei decedaþi în timpul anului, nu neapãrat nominal, ci
ca numãr. Ar fi bine sã se facã o scurtã prezentare cu privire la
hotãrârile luate de comitet cu prilejul întrunirilor sale.

b. Un raport din partea responsabilului lucrãrii personale, care sã prezinte
lucrarea misionarã, inclusiv activitãþile serviciilor sociale ale bisericii,
împreunã cu planurile pentru viitor. Acesta va fi urmat de un raport
al secretarului lucrãrii personale.

c. Un raport din partea casierului, care sã arate totalul zecimii strânse ºi
trimise la trezorierul Conferinþei, de asemenea, un raport complet al
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darurilor pentru misiunea externã primite ºi predate ºi un raport despre
fondurile de venituri ºi cheltuieli ale bisericii.

d. Un raport din partea serviciului diaconiei despre vizitele fãcute
membrilor, despre lucrarea pentru sãraci ºi alte lucrãri ale acestuia.

e. Un raport din partea Asociaþiei tinerilor adventiºti despre lucrarea
misionarã ºi alte activitãþi ale tineretului.

f. Un raport din partea secretarului ªcolii de Sabat despre numãrul de
membri, cât ºi alte probleme ale ªcolii de Sabat.

g. Un raport al casierului cu privire la situaþia financiarã a ºcolii bisericii,
cu detalii privind nevoile ei de dotare sau alte chestiuni.

h. Un raport din partea directorului sau profesorului ºcolii bisericii
cuprinzând date ca: numãrul celor înscriºi, programul de educaþie al
ºcolii, botezurile în rândul elevilor ºi rezultatele eforturilor depuse de
elevi în activitãþile denominaþionale.

i. Un raport din partea responsabilului asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã
cu privire la activitãþile ºi nevoile acestei organizaþii.

j. Un raport din partea secretarului pentru comunicaþii, cu privire la
presã, radio, televiziune ºi alte activitãþi asemãnãtoare în care este
implicatã biserica ºi societatea.

10. Subcomitetele � (vezi pag. 93) � În bisericile foarte mari,
comitetul poate numi un subcomitet pentru evanghelizare. Acesta va fi
compus din coordonatorii tuturor departamentelor misionare ale bisericii,
iar prezbiterul va fi preºedintele. Acest subcomitet va prezenta periodic
rapoarte comitetului bisericii ºi îºi va asuma sarcina de a coordona
programele departamentelor misionare.
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CAPITOLUL 9

Organizaþiile auxiliare ale bisericii
ºi slujbaºii lor

Structura bisericii, sub cãlãuzirea Duhului Sfânt, este vitalã pentru
creºterea spiritualã a membrilor ºi pentru împlinirea misiunii bisericii.
Este scheletul trupului. ªi �tot trupul bine închegat ºi strâns legat prin
ceea ce dã fiecare încheieturã îºi primeºte creºterea potrivit cu lucrarea
fiecãrei pãrþi în mãsura ei ºi se zideºte în dragoste� (Efeseni 4:16).
Elementele cele mai importante ale structurii ºi organizaþiei bisericii
locale sunt rolurile slujbaºilor bisericii (vezi cap. 7) ºi organizaþiile
auxiliare sau departamentele. Acest capitol este o descriere a obiecti-
velor, conducerii, funcþiilor ºi activitãþilor acestora. Departamentele
bisericii locale trebuie sã coopereze cu departamentele corespunzãtoare
ale Conferinþei, uniunii ºi diviziunii.

Lucrarea departamentelor bisericii locale este strâns legatã de
lucrarea pastorului, deoarece ambele sunt angajate în mod egal în acelaºi
program al bisericii. Pastorul slujeºte în calitate de consilier apropiat al
comitetelor tuturor organizaþiilor auxiliare ºi departamentelor, asistând
împreunã cu biserica la implementarea programelor ei. În caz de urgenþã
sau unde circumstanþele o cer, pastorul poate convoca întrunirea oricãrui
comitet sau organizaþii a bisericii pentru a lua decizii care slujesc
interesului bisericii. Fiecare bisericã localã ar trebui sã foloseascã
serviciile departamentelor descrise în acest capitol pentru a-ºi hrãni
membrii ºi pentru a împlini misiunea datã de Hristos bisericii creºtine, ºi
în special bisericii rãmãºiþei de la sfârºitul timpului. (Mat. 28:19; Apoc.
10:11; Apoc. 14:6).

 Departamentul lucrãrii personale
Departamentul lucrãrii personale oferã resurse ºi instruieºte membrii

bisericii pentru a-ºi uni eforturile cu pastorul ºi slujbaºii, în vederea
proclamãrii finale a Evangheliei mântuirii prin Hristos. Scopul acestui
departament este de a înrola fiecare membru în serviciul activ de
câºtigare de suflete pentru Dumnezeu.
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Comitetul lucrãrii personale � Comitetul lucrãrii personale
conduce eforturile misionare ale bisericii locale ºi lucreazã sub
coordonarea comitetului bisericii. Comitetul trebuie sã se întruneascã
cel puþin o datã pe lunã. Acest comitet va fi format din: responsabilul
lucrãrii personale (ca preºedinte), secretarul lucrãrii personale, pastor,
un prezbiter, casierul bisericii, responsabilul cercului Tabita, secretarul
cercului Tabita, responsabilul organizaþiei �Bãrbaþilor adventiºti�,
coordonatorul cu evidenþa (vezi pag. 70), responsabilul lucrãrii pentru
sãnãtate, secretarul pentru comunicaþii, dirigintele ªcolii de Sabat,
conducãtorul Asociaþiei tinerilor adventiºti, coordonatorul lucrãrii pentru
invalizi, coordonatorul lucrãrii pentru copii, responsabilul
departamentului Misiunea Femeii, directorul pentru servicii sociale sau
responsabilul pentru servicii sociale ºi alþi membri, dacã este necesar.
Comitetul lucrãrii personale poate desemna subcomitete pentru
obiective specifice în mãsura în care se considerã necesar. Toate
subcomitetele raporteazã comitetului lucrãrii personale (vezi nota 1
de la pag. 132).

Responsabilul lucrãrii personale - Responsabilul lucrãrii personale
este ales de cãtre bisericã sã instruiascã ºi sã conducã biserica în serviciul
evanghelistic activ. El este preºedintele comitetului lucrãrii personale.
Responsabilul are datoria de a prezenta bisericii la serviciul lucrãrii
personale din Sabat ºi la adunãrile administrative ale bisericii un raport
asupra întregii activitãþi misionare a bisericii.

Secretarul lucrãrii personale - Secretarul lucrãrii personale este
ales de cãtre bisericã ºi slujeºte ca reprezentant al Centrului adventist
de carte pentru toate departamentele bisericii. El lucreazã în strânsã
colaborare cu responsabilul lucrãrii personale la dezvoltarea programelor
lucrãrii misionare ale bisericii. (vezi nota 2 de la pag. 133).

Servicii sociale/Cercul de binefacere Tabita � Serviciile
sociale/Cercul de binefacere Tabita este o ramurã importantã a
activitãþilor misionare ale bisericii. Responsabilul acestuia, ajutorul
lui (dacã este necesar) ºi secretarul-casier, sunt aleºi la adunarea
electivã a bisericii. Aceastã organizaþie colecteazã ºi pregãteºte
haine, hranã ºi alte provizii pentru cei sãraci, nevoiaºi ºi nenorociþi.
Organizaþia lucreazã în strânsã legãturã cu diaconii ºi diaconesele
din bisericã. Totuºi, serviciile sociale/Cercul de binefacere Tabita
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include mai mult decât oferirea de ajutoare; ea cuprinde ºi instruirea
adulþilor, vizitarea, activitãþi casnice, îngrijirea bolnavilor la domiciliu,
sfãtuirea ºi alte servicii. Departamentul lucrãrii personale are
principala responsabilitate pentru aceastã lucrare.

�Bãrbaþii adventiºti� - �Bãrbaþii adventiºti� este un alt grup subordonat
departamentului lucrãrii personale (vezi nota 3 de la pag. 135).

Centrul de servicii sociale - Acolo unde biserica are un centru de
servicii sociale, comitetul lucrãrii personale este cel care coordoneazã acest
centru. Responsabilul centrului este numit de cãtre comitetul lucrãrii
personale ºi este membru al comitetului (vezi nota 4 de la pag. 135).

Lucrarea pentru invalizi - Prin intermediul acestui serviciu,
comitetul lucrãrii personale al bisericii locale trebuie sã acorde o atenþie
specialã membrilor invalizi ai bisericii ºi altor persoane invalide. Trebuie
sã întocmeascã programe pentru a vesti adevãrul celor invalizi; sã facã
recomandãri comitetului bisericii cu privire la acþiunile care pot face
mai accesibile serviciile bisericii pentru cei invalizi; sã ajute biserica
pentru a gãsi mijloace de transport pentru invalizi; sã sfãtuiascã pe
conducãtorii bisericii ºi ai departamentelor cu privire la implicarea posibilã
în activitate a membrilor invalizi.

Responsabilul lucrãrii pentru invalizi este factorul de legãturã cu
organizaþiile care oferã servicii pentru handicapaþi, cum ar fi Serviciul
creºtin pentru nevãzãtori (Christian Record Services) ºi promoveazã
programele acestei organizaþii în biserica localã.

Departamentul ªcolii de Sabat
ªcoala de Sabat este principalul sistem de educaþie religioasã a Bisericii

Adventiste de Ziua a ªaptea ºi are patru scopuri: studiul Scripturii, pãrtãºia,
acþiuni evanghelistice ºi implicarea în misiunea mondialã.

În cooperare cu diviziunile, misiunea specificã a departamentului
ªcolii de Sabat de la Conferinþa Generalã, este sã distribuie studiile
biblice ale ªcolii de Sabat pentru toate categoriile de vârstã, sã asigure
schiþe pentru programul ªcolii de Sabat þinând cont de contextul cultural
al fiecãrei diviziuni, precum ºi resurse ºi un sistem de instruire pentru
instructorii ªcolii de Sabat ºi sã stimuleze dãrnicia în cadrul ªcolii de
Sabat, pentru misiunea mondialã.
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�ªcoala de Sabat este o ramurã importantã a lucrãrii misionare nu
doar pentru cã oferã tinerilor ºi adulþilor o înþelegere a Cuvântului lui
Dumnezeu, ci ºi pentru cã trezeºte în ei dragoste pentru adevãrurile lui
sfinte, precum ºi dorinþa de a-l studia pentru ei înºiºi; mai mult decât
atât, ea îi învaþã sã-ºi orienteze viaþa în funcþie de învãþãturile sfinte ale
Scripturii.� (Counsels on Sabbath School Work, pag. 10,11)

 �ªcoala de Sabat, dacã este bine condusã, se dovedeºte a fi unul
dintre cele mai puternice mijloace ale lui Dumnezeu pentru a aduce pe
oameni la cunoºtinþa adevãrului� (Idem, pag. 115).

Slujbaºii, instructorii ºi toþi membrii ªcolii de Sabat trebuie sã
conlucreze cu celelalte departamente ale bisericii în lucrarea misionarã
ºi în activitãþile de salvare a sufletelor, cum ºi printr-o lucrare energicã
de evanghelizare prin grupele obiºnuite ale ªcolii de Sabat ºi alte
activitãþi precum: zilele speciale de decizie, grupele biblice conduse
de pastor, zilele speciale pentru vizitatorii ªcolii de Sabat, ºcolile biblice
de vacanþã, ramura evanghelisticã a ªcolii de Sabat, cercuri biblice în
vecinãtate ºi orele de povestiri. În bisericile care au un departament
al lucrãrii pentru copii, ºcolile biblice de vacanþã, ªcoala de Sabat pentru
copii, cercurile biblice în vecinãtate ºi orele de povestiri, vor trece sub
conducerea departamentului lucrãrii pentru copii. (vezi pag. 130). Astfel,
toate departamentele bisericii trebuie sã conlucreze cu ªcoala de Sabat
pentru a face ca lucrarea întregii biserici sã fie cât mai eficientã posibil.

Slujbaºii ªcolii de Sabat trebuie sã fie membri ai bisericii locale. Ei
sunt aleºi pentru un an sau doi ani, dupã cum hotãrãºte biserica localã
(vezi p. 55). Slujbaºii care servesc ca membri ai comitetului ªcolii de
Sabat sunt aleºi în acelaºi mod ºi în acelaºi timp ca ºi ceilalþi slujbaºi ai
bisericii. Lista slujbaºilor ªcolii de Sabat ºi a ajutoarelor lor care sunt
aleºi de bisericã cuprinde: dirigintele, cu unul sau mai multe ajutoare,
secretarul, cu unul sau mai multe ajutoare, un conducãtor pentru fiecare
secþiune, inclusiv secþiunea adulþilor ºi cea pentru vizite la domiciliu; un
coordonator al lucrãrii pentru copii ºi/sau un conducãtor al ªcolii biblice
de vacanþã ºi un secretar cu investiþiile pentru misiuni.

Comitetul ªcolii de Sabat - Comitetul ªcolii de Sabat este organul
ei administrativ. El cuprinde urmãtorii slujbaºi: dirigintele (ca preºedinte),
ajutoarele sale, secretarul care este ºi secretarul comitetului, secretarii
ajutori, conducãtorii de secþiuni, responsabilul cu investiþiile pentru misiuni,
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responsabilul lucrãrii personale, responsabilul lucrãrii pentru copii ºi/sau
responsabilul ºcolii biblice de vacanþã, un prezbiter (numit de comitetul
bisericii sau de comitetul prezbiterilor) ºi pastorul. De îndatã ce este
posibil, dupã alegerea slujbaºilor, dirigintele va convoca o ºedinþã a
comitetului ªcolii de Sabat pentru a numi, conform nevoilor diferitelor
secþiuni, alþi slujbaºi care nu sunt membri ai comitetului ªcolii de Sabat.
Aceºtia pot fi: coordonatorii ajutori ai secþiunilor, secretarii secþiunilor,
dirijorii, pianiºtii sau organiºtii ºi cei ce întâmpinã pe vizitatori.

Pe lângã aceºti slujbaºi, comitetul ªcolii de Sabat numeºte instructori
pentru toate secþiunile care sunt aprobate de comitetul bisericii. Trebuie
sã se studieze cu atenþie nevoile tuturor grupelor ªcolii de Sabat. Se
recomandã consultarea coordonatorilor de secþiuni, în mod special atunci
când se aleg instructori pentru secþiunile copiilor.

Datoritã importanþei menþinerii integritãþii adevãrurilor ce se predau
ºi menþinerii unei predãri de înaltã calitate, trebuie acordatã multã atenþie
în alegerea instructorilor ªcolii de Sabat. Timpul alocat prezentãrii studiului
ar trebui sã fie de cel puþin treizeci de minute. Toþi instructorii trebuie sã
fie membri ai bisericii, fiind în bunã rânduialã.

Comitetul ªcolii de Sabat sub conducerea dirigintelui, este
responsabil pentru desfãºurarea optimã a ªcolii de Sabat. Comitetul
ar trebui sã se întâlneascã regulat în funcþie de nevoia de a oferi o
coordonare potrivitã pentru programul tuturor secþiunilor. Comitetul
ar trebui sã se asigure cã sugestiile de programe ºi materialele, inclusiv
studiile ªcolii de Sabat pregãtite de Conferinþa Generalã sunt disponibile
în cantitãþi suficiente ºi la timpul oportun.

Dirigintele - Dirigintele ªcolii de Sabat este slujbaºul principal. De
îndatã ce dirigintele este ales, el va începe sã facã planuri pentru a
conduce ªcoala de Sabat în mod eficient. Dirigintele va susþine planurile
ºi direcþiile departamentului ªcolii de Sabat al Conferinþei. Este de aºteptat
ca dirigintele sã se conformeze hotãrârilor comitetului ªcolii de Sabat în
ceea ce priveºte funcþionarea acesteia. (vezi nota 5 de la pag. 135).

Dirigintele ajutor - Vor fi aleºi unul sau mai mulþi diriginþi ajutori, în
funcþie de nevoie. Ajutoarelor le vor fi desemnate responsabilitãþi specifice
cum ar fi: promovarea evanghelizãrii prin ªcoala de Sabat ºi a acþiunilor
misionare mondiale; sublinierea sãptãmânalã a misiunii externe; plãnuirea
ºi promovarea þintelor pentru dãruire; încurajarea ºi coordonarea planurilor
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evanghelistice ºi a activitãþilor în localitate; grijã pentru membrii grupelor
prin compararea registrelor de la ªcoala de Sabat cu registrul de membri
ai comunitãþii, apoi realizarea de planuri ºi implementarea lor pentru
creºterea participãrii membrilor la ªcoala de Sabat. Astfel de planuri
trebuie sã încurajeze preocuparea misionarã personalã ºi a grupei în
contactarea celor care nu participã, ca ºi a noilor membri.

Secretarul - Credincioºia, exactitatea ºi amabilitatea creºtinã sunt în
special necesare în lucrarea secretarului. (vezi nota 6 de la pag. 136).

Secretarul ajutor - În absenþa secretarului, un secretar ajutor îºi asumã
aceste responsabilitãþi. Secretarul ajutor va fi prezent la fiecare serviciu al
ªcolii de Sabat, gata sã ajute dirigintele sau secretarul în tot ceea ce este
nevoie. Dacã se doreºte, ajutorul poate funcþiona ca secretar al întrunirii
instructorilor, raportând secretarului orice fapt demn de menþionat.

Responsabilul cu investiþiile - Responsabilul cu investiþiile face o
prezentare pentru planul de investiþii în vederea susþinerii misiunii. El/ea
încurajeazã activitatea de investiþie în toate secþiunile ªcolii de Sabat
informându-i pe toþi membri despre progresul realizat.

Directorul ªcolii Biblice de Vacanþã - Directorul ªcolii Biblice
de Vacanþã coordoneazã organizarea, promovarea ºi demararea evan-
ghelizãrii locale prin ªcoala Biblicã de Vacanþã anualã. (În unele biserici
aceastã responsabilitate poate fi datã coordonatorului departamentului
lucrãrii pentru copii).

Coordonatorul muzical � Comitetul ªcolii de Sabat va numi un
coordonator muzical care sã conducã partea muzicalã ºi care sã se
consulte cu conducãtorul de secþiune pentru prezentarea acestei pãrþi a
serviciului de închinare din fiecare Sabat.

Ca o expresie a închinãrii, se va acorda atenþie alegerii muzicii care
sã dea slavã lui Dumnezeu. Cântãreþii trebuie sã fie aleºi cu aceeaºi
grijã cu care sunt aleºi ceilalþi slujbaºi ai ªcolii de Sabat ºi vor fi mãsuraþi
dupã aceleaºi standarde. (vezi pag. 77,78).

Pianistul ºi/sau organistul - Pianistul ºi/sau organistul ªcolii de
Sabat va fi ales de comitetul ªcolii de Sabat.

Conducãtorii de secþiuni ai ªcolii de Sabat - Pentru fiecare
secþiune a ªcolii de Sabat, comitetul bisericii va alege un lider. Dacã se
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simte nevoia unor ajutoare, acestea pot fi numite de comitetul ªcolii de
Sabat. Mai multe informaþii cu privire la împãrþirea secþiunilor în funcþie
de vârstã, aºezarea pe categorii de la începãtori pânã la adulþi, sunt
detaliate în Manualul ªcolii de Sabat care se poate obþine prin Centrul
adventist de carte sau departamentul ªcolii de Sabat de la Conferinþã.

Îndatoririle conducãtorilor de secþiuni includ ºi elaborarea unui
program sãptãmânal al ªcolii de Sabat. Fiecare secþiune ar trebui sã
urmãreascã graficul sugerat pentru acea grupã, aºa cum este
prezentat în Manualul ªcolii de Sabat ºi care ar trebui sã includã
totdeauna un timp pentru accentuarea misiunii ºi discuþii pe marginea
studiului care sã fie potrivite vârstei celor din acea secþiune a ªcolii
de Sabat. Conducãtorii secþiunilor trebuie sã se asigure cã existã
spaþii adecvate ºi materiale ale studiului ªcolii de Sabat pentru
instructori ºi fiºe sãptãmânale pentru toþi membrii ºi vizitatorii, precum
ºi schiþa studiului, hãrþi ºi alte materiale ajutãtoare, în funcþie de nevoi.

Secþiunea mobilã � Secþiunea pentru vizitarea la domiciliu poartã
de grijã acelora care nu sunt în stare sã participe la ªcoala de Sabat
datoritã vârstei sau infirmitãþii. Informaþii speciale cu privire la lucrarea
responsabilului acestei secþiuni pot fi gãsite în Manualul ªcolii de Sabat.

Instructorii ªcolii de Sabat � Toþi instructorii sunt aleºi de
comitetul ªcolii de Sabat ºi aprobaþi de comitetul bisericii pentru a sluji
timp de un an. Aceºtia trebuie sã aibã capacitatea de a preda ºi
dispoziþia de a cãuta cãi de îmbunãtãþire a abilitãþii lor de predare. Ei
trebuie sã fie sârguincioºi în pregãtire, sã participe regulat, sã fie
punctuali ºi sã fie un exemplu pentru grupã în ce priveºte studiul zilnic
al lecþiunii ªcolii de Sabat.

Trebuie fãcute eforturi speciale pentru a selecta instructori pentru
copii ºi tineri din mijlocul acelor membri care au pe inimã lucrarea aceasta
ºi care dovedesc abilitatea de a le împlini nevoile.

Toþi instructorii trebuie sã fie încurajaþi sã participe la cursurile pentru
instructori publicate de Conferinþa Generalã ºi/sau diviziune ºi care sunt
disponibile prin departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei.

Întâlnirea instructorilor ªcolii de Sabat � Este recomandat ca
fiecare ªcoalã de Sabat sã aibã o întâlnire sãptãmânalã a instructorilor.
Dirigintele ar trebui sã aibã sarcina de a o conduce, sau oricine altcineva
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poate fi numit pentru a recapitula studiul de Sabatul viitor. Cele mai
bune rezultate se obþin atunci când întâlnirea instructorilor are loc în
timpul sãptãmânii, pentru cã aceasta oferã posiblitatea unui studiu
personal atât înainte, cât ºi dupã întâlnire; de asemenea, va fi mai puþinã
grabã decât dacã s-ar desfãºura în Sabat dimineaþa. Trebuie sã fie alocat
un timp suficient pentru întâlnirea instructorilor ºi ar trebui realizate cel
puþin trei lucruri: un rezumat util al studiului pentru Sabatul viitor, o scurtã
apreciere cu privire la unul sau mai multe obiective ale ªcolii de Sabat ºi
discutarea oricãrei probleme generale care reþine atenþia.

Studiile ªcolii de Sabat � Realizând cã �doar cei care ºi-au
fortificat mintea cu adevãrurile Bibliei vor rezista ultimului mare
conflict� (The Great Controversy, pag. 593,594), coordonatorii
departamentului ªcolii de Sabat trebuie sã facã tot posibilul ca sã
încurajeze membrii la un studiu regulat ºi sistematic al Cuvântului.
Materialele studiului ªcolii de Sabat sunt desemnate sã încurajeze
obiceiul de a ne hrãni zilnic din Cuvânt. Aceastã practicã are darul de
a menþine unitatea creºtinã în biserica mondialã.

Conferinþa Generalã publicã lecþiuni ale ªcolii de Sabat pentru fiecare
secþiune a ªcolii de Sabat. Fiecare membru trebuie sã aibã acces la
acele studii care sunt potrivite categoriei de vârstã. Conferinþa Generalã
ºi/sau Diviziunea produce materiale ajutãtoare pentru coordonatori ºi
instructori ºi acestea vor fi puse la dispoziþia fiecãrui conducãtor ºi
instructor din fiecare secþiune a ªcolii de Sabat.

Darurile ªcolii de Sabat - Toate darurile ªcolii de Sabat trebuie sã
fie atent înregistrate de cãtre secretar ºi predate casierului bisericii cât
mai curând posibil. Darurile date de cei vizitaþi la domiciliu se vor adãuga
darurilor deja adunate în ªcoala de Sabat.

Cu excepþia fondurilor pentru cheltuieli, toate darurile ªcolii de Sabat
aparþin Conferinþei Generale ºi trebuie predate în întregime Conferinþei
de cãtre casierul bisericii pentru a fi trimise Conferinþei Generale. Aceste
fonduri includ darurile sãptãmânale ale ªcolii de Sabat, darurile Sabatului
al treisprezecelea, fondul de investiþii al ªcolii de Sabat ºi darurile de
mulþumire pentru zilele de naºtere. Toate acestea sunt fonduri pentru
misiunea externã, dar fiecare dintre ele trebuie notat separat în raportul
trimis de bisericã la Conferinþa Generalã. Acest lucru este necesar ca sã
permitã Conferinþei Generale sã aloce procentele folosite pentru proiecte
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speciale, potrivit cu regulamentul bisericii. Nici un fond pentru misiunea
externã nu trebuie sã fie reþinut de biserica localã sau de Conferinþã.

Banii pentru cheltuieli locale - Multe ªcoli de Sabat strâng
daruri la anumite date pentru acoperirea cheltuielilor proprii. (vezi
nota 7 de la pag. 136).

 Darurile pentru cheltuieli ale ªcolii de Sabat ºi darurile pentru
misiunea externã nu vor fi considerate ca fiind un singur dar, ci vor fi
împãrþite potrivit unui procentaj asupra cãruia s-a cãzut de acord. Darurile
pentru cheltuieli ale ªcolii de Sabat trebuie sã fie pãstrate cu totul separat
de darurile pentru misiunea externã.

Raportul trimestrial � Raportul trimestrial trebuie încheiat imediat
dupã ultimul Sabat din trimestru ºi expediat înainte de data limitã directorului
ªcolii de Sabat ºi lucrãrii personale de la Conferinþã. El va fi prezentat la
adunarea administrativã trimestrialã a bisericii. Secretarul va trimite raportul
în forma cerutã directorului ªcolii de Sabat ºi lucrãrii personale de la
Conferinþã, iar o copie va rãmâne la dosarul secretarului ºi altele vor fi
oferite pastorului ºi dirigintelui ªcolii de Sabat.

Asociaþia tinerilor adventiºti

Asociaþia tinerilor adventiºti este un departament al bisericii prin care
aceasta lucreazã pentru ºi prin tineretul ei.

�Moise a rãspuns: �Vom merge cu copiii ºi cu bãtrânii noºtri, cu fiii ºi
fiicele noastre, cu oile ºi boii noºtri, cãci avem sã þinem o sãrbãtoare în
cinstea Domnului�� (Ex. 10:9). �ªi poruncile acestea pe care þi le dau
astãzi sã le ai în inima ta, sã le întipãreºti în mintea copiilor tãi ºi sã
vorbeºti de ele când vei fi acasã, când vei pleca în cãlãtorie, când te vei
culca ºi când te vei scula. Sã le legi ca un semn de aducere aminte la
mâini ºi sã-þi fie ca niºte fruntarii între ochi. Sã le scrii pe uºiorii casei
tale ºi pe porþile tale� (Deut. 6:6-9). �Nimeni sã nu-þi dispreþuiascã
tinereþea; ci fii o pildã pentru credincioºi: în vorbire, în purtare, în dragoste,
în credinþã, în curãþie� (1 Tim. 4:12).

�Astãzi, avem o armatã de tineri care poate face mult dacã este
îndrumatã ºi încurajatã în mod corespunzãtor... Vrem ca ei sã fie
binecuvântaþi de Dumnezeu, sã joace un rol important în câºtigarea
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celorlalþi tineri pentru Hristos� (E.G. White în General Conference
Bulletin, 29, 30 ianuarie 1893, pag. 24).

Serva Domnului a cerut sã se înfiinþeze o organizaþie a tineretului
în fiecare bisericã, spunând ce fel de organizaþie trebuie sã fie aceasta:
�Sã fie o societate organizatã oarecum dupã modelul Societãþii
Strãduinþei Creºtine (Christian Endeavor Society)...� (Counsels to
Health, pag. 537). �În fiecare bisericã sã fie organizate astfel de
societãþi care sã îndeplineascã aceastã lucrare� (E.G. White în Signs
of the Times, 29 mai 1893).

�Când tinerii îºi predau inimile lui Dumnezeu, responsabilitatea noastrã
faþã de ei nu înceteazã. Ei trebuie sã devinã interesaþi în lucrarea Domnului,
fiind conduºi sã vadã cã El aºteaptã de la ei sã facã ceva pentru înaintarea
cauzei Sale. Nu este suficient sã li se arate cât de mult este de lucru,
îndemnându-i sã-ºi facã partea. Ei trebuie învãþaþi cum sã lucreze pentru
Domnul. Ei trebuie sã fie instruiþi, deprinºi cu disciplina ºi antrenaþi dupã
cele mai bune metode de câºtigare a sufletelor pentru Hristos. Învãþaþi-i
sã ajute pe semenii lor tineri într-un spirit blând ºi umilit. Organizaþi cu
pricepere diferite ramuri de activitate misionarã la care sã poatã lua parte
ºi ei, dându-le sfat ºi ajutor. În felul acesta, ei vor învãþa cum sã lucreze
pentru Dumnezeu� (Gospel Workers, pag. 210).

�Cu o astfel de armatã de lucrãtori, cum sunt tinerii noºtri, dacã
sunt corect instruiþi, cât de curând ar fi dusã întregii lumi solia
Mântuitorului crucificat, înviat ºi care este gata sã vinã� (Messages
to Young People, pag. 196).

Deºi este necesar sã existe în fiecare bisericã o asociaþie activã a
tinerilor adventiºti, este foarte important ca programul tinerilor sã nu fie
izolat de restul bisericii. Pe lângã participarea lor la organizaþia tineretului,
ei trebuie sã fie integraþi în funcþii de conducere ºi implicaþi în întregul
program al bisericii. Este bine sã fie prezbiteri tineri, diaconese ºi diaconi
tineri care sã conlucreze cu slujbaºii cu experienþã ai bisericii. Tinerii sã
fie activi în toate ramurile lucrãrii bisericii. �Pentru ca lucrarea sã poatã
înainta în toate ramurile ei, Dumnezeu cere vigoarea, zelul ºi curajul tinerilor.
El a ales tinerii sã contribuie la înaintarea cauzei Sale. Pentru a face
planuri cu minte clarã ºi a le îndeplini cu curaj este necesarã energie
proaspãtã. Tinerii ºi tinerele sunt invitaþi sã ofere lui Dumnezeu tãria tinereþii
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lor pentru ca, prin exercitarea puterilor lor, printr-o minte ascuþitã ºi acþiune
viguroasã, ei sã poatã aduce glorie numelui Sãu ºi mântuire semenilor lor�
(Gospel Workers, pag. 67).

Declaraþia de misiune � Scopul principal al lucrãrii de tineret este
mântuirea tinerilor prin Isus Hristos. Prin lucrarea de tineret înþelegem
totalitatea activitãþilor bisericii efectuate pentru, cu ºi prin tineri.5

Sarcina noastrã este:
1. Sã-i conducem pe tineri sã înþeleagã valoarea lor individualã, sã

descopere ºi sã dezvolte darurile ºi capacitãþile lor spirituale.
2. Sã echipãm ºi sã împuternicim tinerii pentru o viaþã de slujire a bisericii

lui Dumnezeu ºi a societãþii.
3. Sã asigurãm integrarea tinerilor în toate aspectele vieþii ºi conducerii

bisericii pentru a fi angajaþi cu totul în misiunea bisericii. (vezi nota 8
de la pag. 136).

Obiective - Ca rãspuns la aceste directive inspirate, a fost organizat
departamentul de tineret care sã instruiascã în vederea conducerii ºi sã
punã la dispoziþie surse de inspiraþie ºi planuri evanghelistice pentru
Asociaþia tinerilor adventiºti din biserici. Spiritul Profetic prezintã obiectivele
organizaþiei de tineret, dupã cum urmeazã: (1) sã-i instruiascã pe tineri
pentru a lucra pentru alþi tineri; (2) sã recruteze tineri pentru a ajuta biserica
ºi pe �cei ce mãrturisesc cã þin Sabatul� ºi (3) sã lucreze �pentru cei care
nu împãrtãºesc credinþa noastrã� (Signs of the Times, 29 mai 1893).

Pentru a atinge aceste obiective, tinerii sunt chemaþi: (1) sã se roage
împreunã, (2) sã studieze Cuvântul împreunã, (3) sã aibã o pãrtãºie
creºtinã prin interacþiunea cu alþi tineri, (4) sã conlucreze în grupuri mici
pentru a îndeplini planuri de mãrturisire bine pregãtite, (5) sã dezvolte
tact, îndemânare ºi talent în serviciul Maestrului ºi (6) sã se încurajeze
unul pe altul în vederea creºterii spirituale.

Þinta Asociaþiei tinerilor adventiºti este: �Solia adventã în toatã lumea
în generaþia mea�.

Motto-ul este: �Dragostea lui Hristos mã constrânge�.

Calitatea de membru al Asociaþiei tinerilor adventiºti - Existã
trei categorii de membri în Asociaþia tinerilor adventiºti (vezi nota 9
de la pag. 137).
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Comitetul lucrãrii de tineret - Comitetul tinerilor adventiºti este
organizaþia umbrelã din biserica localã, responsabilã pentru strategia
generalã a programului lucrãrii de tineret (vezi pag. 87). Acesta include
slujbaºii aleºi ai asociaþiei, la care se adaugã responsabilul lucrãrii
personale, conducãtorul secþiunii ªcolii de Sabat tineret, responsabilul
lucrãrii pentru sãnãtate, conducãtorul programului pentru companioni,
conducãtorul Clubului de exploratori, conducãtorul Clubului de licurici,
directorul ºcolii, dacã este cazul, mentorul Asociaþiei tinerilor adventiºti
ºi pastorul. Acest comitet este prezidat de conducãtorul Asociaþiei
tinerilor adventiºti, care este membru al comitetului bisericii.

Comitetul se va întruni ori de câte ori este necesar pentru a face
planuri ºi a conduce cu succes lucrarea de tineret din biserica localã.
Întrunirile comitetului vor include timp de rugãciune, cercetarea cãilor
de a-i ajuta pe tineri din punct de vedere spiritual ºi alcãtuirea de planuri
pentru lucrarea misionarã. El va avea grijã sã aibã loc regulat întâlniri
ale tineretului ºi va conlucra cu celelalte departamente pentru armonizarea
programului de tineret cu cel al altor departamente ale bisericii locale.
Pentru ca lucrarea de tineret sã fie eficientã în atingerea obiectivelor ei,
trebuie sã fie stabilite þinte pe termen scurt ºi lung.

Comitetul Asociaþiei tinerilor adventiºti � Comitetul ATA are
responsabilitatea activitãþilor tinerilor adulþi ai bisericii locale ºi lucreazã în
colaborare cu celelalte secþiuni de tineret prin comitetul lucrãrii de tineret.
Unde nu existã un program pentru exploratori sau licurici, ATA va include
aceºti membri tineri într-o asociaþie a juniorilor.

Slujbaºii Asociaþiei tinerilor adventiºti (ATA) - Unul dintre
factorii de succes în lucrarea oricãrei asociaþii a tinerilor adventiºti este
conducerea ei. Atunci când slujbaºii sunt creºtini activi, devotaþi, cu
iniþiativã ºi capacitate de a-i organiza ºi inspira pe ceilalþi, lucrarea va
înainta, tinerii vor fi salvaþi ºi instruiþi în serviciul lui Dumnezeu ºi întreaga
bisericã va fi întãritã.

Slujbaºii ATA aleºi de bisericã sunt: conducãtorul, ajutorul
conducãtorului, secretarul-casier, secretarul-casier ajutor, dirijorul de
cor, pianistul sau organistul ºi mentorul Asociaþiei tinerilor adventiºti.
Pentru cã muzica joacã un rol atât de important în formarea caracterului
tinerilor, responsabilii muzicali trebuie sã fie tot atât de bine selectaþi ca
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ºi ceilalþi slujbaºi ai ATA. (vezi pag. 78). Acest grup formeazã nucleul
comitetului Asociaþiei tinerilor adventiºti, care numeºte, în colaborare
cu ceilalþi tineri, alþi slujbaºi, cum ar fi: responsabilul social (pentru
pãrtãºie), responsabilul devoþional, bibliotecarul, responsabilul cu
publicitatea ºi conducãtorii diferitelor grupe de acþiune. În bisericile
mai mici, pot fi încredinþate mai multe responsabilitãþi unei singure
persoane. Cât mai mulþi tineri ar trebui sã fie implicaþi în alcãtuirea de
planuri ºi în executarea lor.

Conducãtorul ATA ºi ajutorul lui - Conducãtorul ATA, ca
urmaº al lui Hristos, trebuie sã exemplifice virtuþile unui adevãrat
creºtin, având pe inimã povara pentru câºtigarea de suflete ºi un
entuziasm contagios. În motivarea tinerilor pentru a purta
responsabilitãþi, el va sta în umbrã, cãlãuzindu-i, sfãtuindu-i ºi
încurajându-i, ajutându-i sã câºtige experienþã ºi sã cunoascã bucuria
succesului. Este necesar sã studieze capacitãþile tinerilor din bisericã
ºi sã-i includã pe toþi în activitate.

El va pãstra o legãturã strânsã cu pastorul, cu mentorul Asociaþiei
tinerilor adventiºti ºi cu directorul de tineret de la Conferinþã, folosind
orice ocazie pentru a se instrui ºi pentru a conduce asociaþia într-o relaþie
de cooperare cu biserica ºi Conferinþa.

Ajutorul conducãtorului ATA îl va ajuta pe conducãtorul Asociaþiei
în lucrarea sa ºi, în absenþa acestuia, va prezida comitetul ATA,
îndeplinind responsabilitãþile conducãtorului. Ajutorului i se pot da ºi alte
sarcini, dupã cum gãseºte cu cale comitetul. În bisericile mai mici,
comitetul poate da ajutorului slujba de secretar-casier.

Secretarul-casier ºi ajutorul lui - Ca ºi în cazul altor slujbaºi din
bisericã, însuºirile principale ale secretarului-casier trebuie sã fie
spiritualitatea ºi consacrarea. El trebuie sã cunoascã pe Domnul, sã
fie în stare sã vorbeascã din experienþa personalã ºi sã simtã povara
pentru tineri. Secretarul-casier va pãstra evidenþa tuturor activitãþilor
asociaþiei ºi va trimite un raport lunar, completat pe formulare speciale,
la directorul de tineret de la Conferinþã care, de asemenea, va încuraja
tinerii sã prezinte activitatea lor misionarã, în timpul celor zece minute
de la sfârºitul ªcolii de Sabat rezervate lucrãrii personale. (vezi nota
10 de la pag. 138).
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Secretarul-casier ajutor, când este necesar, îl asistã pe secretarul-
casier în lucrul sãu, dupã cum stabilesc de comun acord ºi îl înlocuieºte
atunci când acesta lipseºte.

Mentorul Asociaþiei tinerilor adventiºti - Acesta poate fi un
prezbiter sau o altã persoanã calificatã din comitetul bisericii care
înþelege în profunzime obiectivele asociaþiei ºi care simte împreunã
cu tinerii ºi înþelege importanþa implicãrii lor în slujirea bisericii. Acesta
este un îndrumãtor, un sfãtuitor al slujbaºilor ATA ºi se întâlneºte cu
ei regulat atunci când au loc întrunirile comitetului ATA. El trebuie
sã fie o persoanã pe care tinerii o iubesc ºi al cãrei sfat îl cautã,
lucrând împreunã cu conducãtorul ATA, pentru a aduce înaintea
comitetului bisericii nevoile tinerilor.

El trebuie sã intre în legãturã cu directorul de tineret de la Conferinþã
ºi sã-l informeze despre orice schimbãri care au loc în rândurile
conducãtorilor asociaþiei ºi despre alte probleme legate de ATA. Alãturi
de slujbaºii asociaþiei, mentorul Asociaþiei tinerilor adventiºti va participa
la cursurile de instruire a conducãtorilor de tineret, organizate de
Conferinþã, pentru a þine pasul cu dezvoltarea lucrãrii de slujire a tineretului,
devenind astfel un sfãtuitor mai eficient. Ar fi bine dacã el ar îndeplini
acest rol mai mulþi ani, pentru continuitate.

Cercuri ºi programe ale tinerilor adventiºti � Pe mãsurã ce tinerii
se dezvoltã în relaþia lor cu Isus Hristos, departamentul tineretului cautã
sã le ofere programe dinamice ºi active, adaptate vârstei, care sã creeze
un mediu propice dezvoltãrii darurilor spirituale în vederea pregãtirii lor
pentru viaþa aceasta ºi pentru cea viitoare. Acestea includ urmãtoarele:
1. Programe devo˛ionale ∫i educa˛ionale: straja dimineþii, planuri de

citire a Bibliei, serii de studii biblice personale, Sãptãmâna de
rugãciune a tineretului, Conferinþe biblice ale tineretului, cursul de
instruire pentru slujirea tineretului, cursul de instruire a conducãtorilor
de exploratori ºi clubul de carte al tinerilor adventiºti, Ghid, Master
Ghid ºi cursurile de instruire din acest domeniu, specializãrile tinerilor
adventiºti, Clubul în aer liber ºi altele.

2. Programe de m„rturisire: Vocea tineretului, Echipele prieteniei,
ªcoala de Sabat, Orele de povestiri, Echipa de intervenþie a tinerilor
adventiºti, TinSerV, Festivalul Cuvântului, Festivalele ºi Congresul
de tineret, grupe muzicale, servicii sociale, grupul de acþiune prin
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literaturã ºi corespondenþã, echipe misionare prin muzicã creºtinã ºi
specializãrile tinerilor adventiºti.

3. Recreere: Mântuire prin prietenie, explorarea naturii, cluburi în aer
liber, tabere ale tinerilor adventiºti, tabere tematice, Premiul de argint,
Premiul de aur.

Asociaþia juniorilor adventiºti
Asociaþia juniorilor adventiºti are ca obiective instruirea juniorilor

pentru conducerea ºi slujirea creºtinã, pentru dezvoltarea fiecãrei
persoane pânã la atingerea potenþialului ei maxim. În acele localitãþi
unde funcþioneazã ºcoli ale bisericii, Asociaþia juniorilor adventiºti este
inclusã în programa ºcolarã, iar dirigintele este responsabilul asociaþiei.
Când asociaþia juniorilor adventiºti funcþioneazã în ºcoalã, fiecare clasã
este consideratã o asociaþie, iar copiii din clasele elementare sunt
consideraþi membri în pregãtire. Copiii din clasele mai mari sunt membri
de drept ai Asociaþiei juniorilor adventiºti.

Deºi dirigintele este responsabilul, elevii sunt cei care ar trebui sã
conducã întâlnirile zilnic, în prima orã de clasã. Elevii slujbaºi, ºi anume
conducãtorul, conducãtorul ajutor, secretarul, casierul, dirijorul, pianistul
ºi orice altã responsabilitate ar putea decide clasa, sunt aleºi de cãtre
clasã în colaborare cu dirigintele. De obicei, slujbaºii activeazã pentru
o perioadã, de la o lunã la un trimestru, pentru a da tuturor ocazia de a
conduce ºi de a purta responsabilitãþi. Unde nu funcþioneazã o astfel
de ºcoalã, juniorii pot fi integraþi în programul de slujire al tinerilor bisericii
sau pot fi organizate întâlniri separate ale Asociaþiei juniorilor adventiºti,
la un timp potrivit. În unele biserici, Clubul exploratorilor a înlocuit
Asociaþia juniorilor adventiºti, pentru cã programul lui specializat include
aceleaºi obiective, la care se adaugã alte oportunitãþi. Acolo unde
fiinþeazã ºi un club al exploratorilor ºi o asociaþie a juniorilor adventiºti
trebuie sã existe o coordonare ºi colaborare strânsã între cele douã,
responsabilul Asociaþiei juniorilor adventiºti fãcând parte din comitetul
Clubului exploratorilor (conform Manualului instructorului de exploratori)
ºi vice-versa. (vezi nota 11 de la pag. 138).

Membrii Asociaþiei juniorilor adventiºti vor învãþa ºi, prin harul lui
Dumnezeu, se vor strãdui sã urmeze angajamentul, legea ºi idealurile
juniorilor adventiºti:
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Angajamentul juniorului adventist

Prin harul lui Dumnezeu
voi fi curat, bun ºi cinstit,
voi respecta legea juniorului adventist,
voi fi servul lui Dumnezeu ºi prietenul oamenilor.

Legea juniorului adventist

Legea juniorului adventist înseamnã pentru mine
sã citesc zilnic textul din straja dimineþii,
sã-mi îndeplinesc conºtiincios datoria,
sã am grijã de corpul meu,
sã-mi pãstrez conºtiinþa curatã,
sã fiu amabil ºi ascultãtor,
sã mã port cuviincios în Casa Domnului,
sã am întotdeauna un cântec în inimã,
sã merg oriunde mã trimite Dumnezeu.

Þinta ºi motto-ul sunt aceleaºi ca ºi la tineri.
Calificãrile tinerilor adventiºti - Existã ºase calificãri care pot fi

acordate juniorilor: Ucenic, Cãlãtor, Mesager, Navigator, Ghid Asistent
ºi Ghid. La fiecare treaptã de calificare, se oferã câte o insignã. Astfel
de calificãri se acordã ºi copiilor din clasele I-IV: Albinuþa, Raza de
soare, Constructorul ºi Mâini harnice (vezi Suplimentul pentru Uniunea
Rom‚n„ referitor la calificãrile din România).

Specializãrile tinerilor adventiºti - Existã o gamã variatã de
specializãri în misiune, activitãþi sociale, arte ºi meºteºuguri, gospodãrie,
industrii ºi agronomie, profesii, naturã, recreere, ºtiinþã ºi sãnãtate. Acestea
includ diferite nivele atât la juniori, cât ºi la seniori. Un program de obþinere
al nivelului de master poate reprezenta o motivaþie continuã pentru tineri.

Clubul exploratorilor
Clubul exploratorilor este un program al bisericii care oferã cadrul în

care sã se manifeste spiritul de aventurã ºi de explorare existent în
fiecare junior. Acesta include activitãþi în aer liber alese cu grijã,
explorarea naturii, dezvoltarea îndemânãrii juniorilor ºi a vocaþiei dincolo
de posibilitãþile unei Asociaþii a juniorilor adventiºti. Într-un astfel de
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cadru, accentul spiritual este bine primit ºi clubul exploratorilor ºi-a
demonstrat pe deplin influenþa în câºtigarea de suflete. În multe biserici,
Clubul exploratorilor a înlocuit tradiþionala asociaþie a juniorilor adventiºti
ºi acolo unde existã o ºcoalã a bisericii, clubul va suplimenta activitatea
asociaþiei juniorilor adventiºti.

Activitãþile incluse în Clubul exploratorilor sunt: tabere, expoziþii în
aer liber, învãþarea unui meºteºug, explorarea naturii, studiu biblic, proiecte
misionare, excursii, tururi cicliste ºi multe alte activitãþi interesante.

Copiii din clasele V-VIII pot fi aleºi pentru a deveni membri ai Clubului
exploratorilor printr-o ceremonie specialã de învestire. Emblema
triunghiularã a fost adoptatã de cãtre toate þãrile, chiar dacã numele de
�explorator� este redat diferit în alte limbi, prin traducere ºi echivalenþã
localã. Membrii poartã uniforma exploratorului acceptatã, la toate
întâlnirile, inclusiv la întâlnirea sãptãmânalã a clubului, la expoziþiile
exploratorilor, în taberele lor ºi în Sabat dimineaþã la bisericã, cu ocazia
Zilei exploratorului. În unele biserici, grupele de vârstã sunt împãrþite în
Clubul exploratorilor juniori ºi Clubul exploratorilor adolescenþi, iar atunci
când exploratorii mai mari ajung la vârsta de 15 ani, ei pot începe
pregãtirea pentru a deveni instructori, înscriindu-se într-un program
special organizat de Conferinþã � ªcoala de ghizi.

Biserica alege conducãtorul clubului exploratorilor ºi ajutorul (ajutoarele)
pe termen de un an sau doi ani, la alegerile generale. Dacã sunt aleºi doi
ajutori, se va alege un bãrbat ºi o femeie. Unul dintre aceºtia poate sluji ºi
ca secretar ºi casier al clubului. Conducãtorul este membru al comitetului
bisericii ºi al comitetului lucrãrii de tineret. Echipa de conducere a
exploratorilor mai cuprinde instructorii pentru îndemânãri, pentru clasele
de studiul naturii ºi conducãtorii grupelor de ºase pânã la opt exploratori.

Multe materiale ºi resurse sunt puse la dispoziþie de cãtre directorul
de tineret de la Conferinþã.

Clubul licuricilor
Clubul licuricilor este un program centrat pe pãrinþi/bisericã, în scopul

de a-i dota pe pãrinþi cu mijloace pe care sã le foloseascã în lucrul cu
copiii de ºcoalã primarã ºi care este conceput sã stimuleze curiozitatea în
creºtere a copiilor pentru lumea înconjurãtoare. Acest program include
activitãþi specifice vârstei, care-i implicã atât pe pãrinte, cât ºi pe copil, în
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activitãþi recreaþionale, în însuºirea de îndemânãri simple, în preþuirea
creaþiunii lui Dumnezeu ºi alte activitãþi care pot trezi interesul la vârsta
respectivã. Acestea sunt realizate dintr-o perspectivã spiritualã, pregãtind
integrarea copiilor ca exploratori în bisericã. (vezi nota 12 de la pag. 138).

Conducãtorul clubului de licurici ºi ajutoarele sale sunt aleºi, pentru
un an sau doi, de cãtre bisericã la alegerile generale. Ceilalþi membri ai
echipei de conducere sunt selectaþi de conducãtorii aleºi. Conducãtorul
este membru al comitetului bisericii ºi al comitetului lucrãrii de tineret
din biserica localã. Resursele sunt puse la dispoziþie de cãtre directorul
de tineret de la Conferinþã.

Educaþia creºtinã ºi ºcoala bisericii
Idei generale - Biserica dispune de un sistem de instruire capabil

sã asigure tineretului o educaþie fizicã, mintalã, spiritualã, socialã ºi
profesionalã bine echilibratã, în armonie cu standardele ºi idealurile
bisericii, cãci Dumnezeu este izvorul valorilor morale ºi al adevãrului.
Scopul declarat al bisericii este refacerea în om a chipului Creatorului,
având ca urmare cea mai bunã dezvoltare a întregii fiinþe, atât pentru
viaþa aceasta, cât ºi pentru cea veºnicã.

Biserica conduce propriile ei ºcoli, de la grãdiniþã pânã la universitate,
cu scopul de a transmite copiilor propriile ei idealuri, credinþe, atitudini,
valori, deprinderi, obiceiuri. ªcolile din afara bisericii cautã sã formeze
cetãþeni patrioþi, supuºi legilor, ºi sã transmitã anumite valori. Pe lângã
acestea, ºcolile adventiste urmãresc formarea unor creºtini adventiºti de
ziua a ºaptea loiali ºi conºtiincioºi. Sursa, mijloacele ºi scopul educaþiei
adventiste de ziua a ºaptea sunt: o adevãratã cunoaºtere a lui Dumnezeu,
pãrtãºia cu El în studiu ºi slujire, asemãnarea cu El în caracter.

Obiective - ªcolile conduse de bisericã se vor strãdui sã ofere tuturor
elevilor o educaþie în cadrul ºtiinþei mântuirii. Trebuie sã fie studiate principiile
de bazã ºi ramurile ºtiinþei pentru a putea fi folosite cu competenþã. În mod
special aceste ºcoli se vor strãdui sã-i conducã pe elevi la o înaltã înþelegere
a principiilor sãnãtãþii ºi cumpãtãrii, o bunã stãpânire a proceselor
fundamentale ale învãþãrii, formându-i sã fie membri valoroºi ai familiilor
lor, cu bune aptitudini profesionale, cu o bunã educaþie civicã ºi maturitate
eticã, în stare sã foloseascã bine timpul liber.

ORGANIZAfiIILE AUXILIARE ALE BISERICII
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ªcolile vor urmãri sã atingã obiectivele de consacrare spiritualã,
conºtiinþã de sine, integrare socialã, responsabilitate civicã, misiune ºi
slujire mondialã, bunãstare economicã prin muncã de calitate, toate
acestea avându-L pe Hristos în centru.

Secretarul pentru educaþie � Înþelegerea profundã ºi viziunea
clarã a educaþiei creºtine, ale cãrei scopuri fundamentale se
armonizeazã cu acelea ale rãscumpãrãrii, nu pot fi dezvoltate ºi
stimulate decât acolo unde bisericii îi este mereu amintit rolul superior
al unei astfel de educaþii. În acest scop, fiecare bisericã trebuie sã
aleagã un secretar pentru educaþie care sã promoveze ºi sã încurajeze
educaþia creºtinã. El trebuie sã fie membru al comitetului executiv al
Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã, sã lucreze în colaborare cu asociaþia.
(vezi nota 13 de la pag. 138).

Asociaþia pentru cãmin ºi ºcoalã

Scop - Scopul asociaþiei este dublu:
1. Sã instruiascã pãrinþii;
2. Sã uneascã familia, ºcoala ºi biserica în strãduinþa lor de a oferi

copiilor adventiºti de ziua a ºaptea o educaþie creºtinã.

Obiective:
1. În cooperare cu biserica ºi ºcoala, sã instruiascã pãrinþii în formarea

personalitãþii depline a copilului, în �dezvoltarea armonioasã a puterilor
fizice, mintale ºi spirituale� (Education, pag. 13).

2. Sã promoveze colaborarea dintre pãrinþi ºi profesori în cadrul
procesului educaþional.

3. Sã ofere cãlãuzire pentru stabilirea în familie a unei atmosfere de
dragoste ºi disciplinã, în care valorile creºtine adventiste sã-i fie
insuflate copilului prin studiul Bibliei, rugãciune, închinare familialã
ºi exemplul pãrinþilor.

4. Sã ofere ocazie pãrinþilor ºi profesorilor sã dezvolte o relaþie bunã în
lucrarea lor pentru copii.

5. Sã sprijine ºcoala bisericii în eforturile ei de a armoniza cât mai bine
principiile educaþiei creºtine în filosofie, conþinut ºi metodologie.
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6. Sã întãreascã relaþia dintre cãmin ºi ºcoalã prin promovarea unor
activitãþi, cum ar fi:
a oferirea de sugestii administraþiei ºi comitetului ºcolar pentru

îmbunãtãþirea programei,
b. încurajarea contactelor frecvente dintre cãmin ºi ºcoalã,
c. încurajarea pãrinþilor de a vizita ºcoala,
d. încurajarea profesorilor de a vizita familiile elevilor,
e. asigurarea de servicii voluntare, la cererea ºcolii,
f. oferirea de ajutor pentru procurarea de echipament ºi mijloace

suplimentare celor primite de la biserica localã sau Conferinþã.
7. Sã încurajeze pe toþi copiii bisericii sã se înscrie la ºcoala acesteia.

Asociaþia va face tot posibilul ca sã dea ocazie tuturor copiilor
dezavantajaþi sã frecventeze ºcoala bisericii, astfel ca nici un copil
adventist sã nu fie lipsit de privilegiul unei educaþii adventiste.
Calitatea de membru - Membrii bisericii ºi pãrinþii sunt membri ai

asociaþiei.
Conducãtorii - Toþi pãrinþii elevilor sunt încurajaþi sã activeze în

cadrul Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã. Totuºi, conducãtorii acestei
asociaþii trebuie sã fie membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea.
Aceºtia sunt: preºedintele, vicepreºedintele, secretarul-casier, bibliote-
carul ºi secretarul pentru educaþie al bisericii (vezi pag. 156). Pentru
a asigura continuitate, se recomandã ca unii dintre conducãtori sã fie
realeºi pentru un al doilea termen.

Preºedintele - Preºedintele Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã
trebuie sã fie un membru al bisericii cu experienþã ºi succes în educarea
copiilor, receptiv la ideile noi, capabil sã înveþe pe alþii ºi convins de
importanþa educaþiei creºtine.

Secretarul-casier - Secretarul-casier trebuie sã pãstreze rapoartele
asociaþiei ºi sã le trimitã directorului pentru educaþie de la Conferinþã la
începutul ºi sfârºitul fiecãrui an ºcolar.

Fondurile asociaþiei trebuie sã fie canalizate prin trezorierul bisericii/
ºcolii, pãstrate ca fond separat, ºi verificate conform regulilor
denominaþionale.

Din oficiu - În virtutea poziþiei sale, directorul ºcolii trebuie sã fie
membru din oficiu al comitetului Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã.

ORGANIZAfiIILE AUXILIARE ALE BISERICII
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Comitetul ºcolii bisericii
Componenþã - Forul administrativ al fiecãrei ºcoli elementare ºi

gimnaziale, care este condusã de o singurã bisericã, va fi ales de cãtre
comitetul acelei biserici sau de un comitet al ºcolii numit de acesta. De
aceea, acest organism poate sã fie un comitet distinct al ºcolii, fie
comitetul bisericii sau un comitet al ºcolii format din membri ai comitetului
bisericii, ales pentru acest scop.

Acolo unde douã sau mai multe biserici conduc o ºcoalã, forul
administrativ va fi compus din reprezentanþi ai fiecãrei biserici. (vezi
nota 14 de la pag. 139).

Unul sau mai mulþi membri ai comitetului ºcolar pot fi aleºi dintre
membrii comitetului bisericii, astfel ca sã fie o strânsã legãturã între
comitetul ºcolar ºi comitetul bisericii.

Pastorul bisericii va fi membru al comitetului ºcolar. Acolo unde
ºcoala este condusã de douã sau mai multe biserici, se obiºnuieºte ca
pastorii acestora sã fie membri ai comitetului ºcolar.

În gimnazii ºi în ºcolile elementare, directorul sau profesorul principal
al ºcolii trebuie sã fie membru al comitetului.

Unii membri ai comitetului pot fi pãrinþi ai copiilor care frecventeazã
ºcoala, aºa încât comitetul sã poatã beneficia de punctele de vedere ºi
de sfatul pãrinþilor, rezultate dintr-o observare atentã ºi din experienþã.

Conducãtorii - Conducãtorii sunt urmãtorii: un preºedinte ºi un
secretar. În comitetul ºcolar unit dintr-o ºcoalã susþinutã de douã sau
mai multe biserici, se va numi ºi un casier, un vicepreºedinte ºi un secretar
ajutor. Acolo unde ºcoala este susþinutã de o singurã bisericã, preºedintele
trebuie sã fie ales de cãtre aceasta; acolo unde ºcoala este susþinutã de
mai multe biserici, preºedintele va fi ales de cãtre comitet dintre proprii
sãi membri, la prima întâlnire dupã alegerea sa. În cazul în care nu se
ajunge la o înþelegere între biserici, numirea va fi fãcutã de comitetul
pentru educaþie al Conferinþei sau de comitetul acesteia. Directorul ºcolii
este numit, de regulã, secretar al comitetului.

Relaþia dintre comitetul ºcolar ºi bisericile locale - Acolo unde
douã sau mai multe biserici susþin o ºcoalã, orice acþiune a comitetului
care implicã obligaþii financiare din partea acestora trebuie sã fie supusã
spre aprobare comitetelor bisericilor respective.
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Durata mandatului - Acolo unde se alege un comitet ºcolar separat,
poate fi urmat unul dintre urmãtoarele douã planuri, în ceea ce priveºte
timpul alegerii membrilor acestuia ºi durata mandatului lor: (1) Toþi
membrii sunt aleºi la sfârºitul anului calendaristic sau financiar ºi
activeazã timp de un an. (2) Membrii primului comitet pot fi aleºi distinct
pe termen de unul, doi ºi respectiv trei ani, noii membri fiind aleºi în
fiecare an urmãtor, pe o perioadã de trei ani. Scopul acestui plan este
de a avea în comitet un nucleu de membri experimentaþi care sã asigure
continuitatea programului educaþional.

Locurile vacante sunt ocupate în acelaºi mod ca ºi celelalte locuri
vacante din cadrul slujbelor bisericii, noul numit rãmânând sã activeze
numai pânã la expirarea termenului.

ªedinþele comitetului - Comitetul ºcolii trebuie sã se adune într-un
loc ºi timp anumit, cel puþin o datã pe lunã, în timpul anului ºcolar.

Calitãþile conducãtorilor - Membrii comitetului ºcolar trebuie sã
fie aleºi în funcþie de consacrarea, credinþa ºi loialitatea lor faþã de
principiile educaþiei creºtine, pentru judecata lor sãnãtoasã ºi tactul lor,
în funcþie de experienþa în problemele ºcolii ºi de priceperea în domeniul
financiar. Ei trebuie sã creadã în principiile ºi recomandãrile bisericii
privind educaþia ºi sã fie dispuºi sã le urmeze.

Întrucât comitetul ºcolii elementare ºi/sau al gimnaziului este o
organizaþie importantã în bisericã, membrii lui trebuie sã fie aleºi cu
multã grijã. Persoanele care nu au încredere în ºcolile creºtine ºi care
nu sunt de acord cu programul lor nu trebuie sã fie alese ca membri ai
comitetului ºcolii. Aici, ca ºi în alte ramuri de activitate, pentru asigurarea
succesului sunt necesare credinþa, curajul, înþelegerea ºi convingerea
cã planurile acestea sunt inspirate de Dumnezeu.

Îndatoririle conducãtorilor - Preºedintele convoacã ºi prezi-
deazã ºedinþele de comitet ºi vegheazã ca hotãrârile acestuia sã fie
aduse la îndeplinire. El contrasemneazã toate comenzile financiare
redactate de cãtre secretar.

Preºedintele este membru din oficiu al comitetului de inspecþie al ºcolii
elementare ºi al gimnaziului. Acest comitet are responsabilitatea de a
supraveghea ºi evalua ºcoala elementarã ºi gimnaziul ºi lucrarea lor.

ORGANIZAfiIILE AUXILIARE ALE BISERICII
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Secretarul pãstreazã într-un registru permanent raportul fiecãrei
ºedinþe, elibereazã comenzile pentru alimentarea diverselor conturi ºi
achitarea obligaþiilor, poartã corespondenþa comitetului.

Acolo unde ºcoala este condusã de o singurã bisericã, lucrarea
casierului este, de obicei, îndeplinitã de casierul bisericii sau de ajutorul
sãu, care primeºte taxele ºcolare ºi alþi bani, achitã sumele contrasemnate
de preºedinte, la solicitarea secretarului; pãstreazã un raport atent al
tuturor banilor care trec prin mâinile lui, întocmeºte un raport permanent
al acestora, pãstrat într-un registru corespunzãtor, ºi prezintã comitetului
un raport detaliat, la fiecare ºedinþã lunarã. Într-un comitet unit, unde
sunt implicate douã sau mai multe biserici, comitetul va numi un casier
pentru aceastã lucrare.

Departamentul pentru comunicaþii
Importanþa unei comunicãri eficiente - De-a lungul anilor, i

s-au dat bisericii instrucþiuni cereºti cu privire la importanþa folosirii
mijloacelor contemporane de comunicare în rãspândirea Evangheliei.
Noi am fost sfãtuiþi:

�Trebuie sã folosim orice mijloc legitim pentru a duce lumina înaintea
oamenilor. Sã utilizãm presa ºi orice agent de publicitate pentru a atrage
atenþia asupra lucrãrii� (Testimonies, vol. 6, pag. 36).

�Vor fi descoperite mijloace pentru a se ajunge la inimile oamenilor.
Unele dintre metodele folosite în aceastã lucrare trebuie sã difere de
metodele folosite în trecut� (Evangelism, pag. 105).

Organizarea - Organizarea acestei slujiri necesitã implicarea fiecãrui
lucrãtor al bisericii, a fiecãrui laic ºi a fiecãrei instituþii adventiste de
ziua a ºaptea. Departamentul comunicaþiilor promoveazã un program
susþinut de relaþii publice ºi foloseºte toate mijloacele tehnice
contemporane de comunicare, tehnologiile accesibile ºi mass-media în
rãspândirea Evangheliei veºnice. Acest departament necesitã alegerea
în fiecare bisericã localã a unui secretar pentru comunicaþii, ºi, acolo
unde este necesar, a unui comitet pentru comunicaþii.

Lucrarea secretarului pentru comunicaþii - Secretarul pentru
comunicaþii din biserica localã este responsabil cu strângerea ºi
transmiterea de informaþii. Când se ivesc ocazii, secretarul va pune în
undã programe cu interviuri luate unor personalitãþi ºi înregistrate pe
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bandã ºi va aranja ca acestea sã fie introduse la rubrica de ºtiri. El se va
strãdui sã menþinã o relaþie apropiatã, de cooperare cu redactorii ºi cu
alte persoane care lucreazã în domeniul mijloacelor de comunicare în
masã (vezi nota 15 de la pag. 139).

Secretarul pentru comunicaþii va colabora cu directorul pentru
comunicaþii de la Conferinþã pentru îndeplinirea planurilor Conferinþei
ºi va prezenta, la cerere, rapoarte periodice pentru adunãrile
administrative ale bisericii.

Comitetul pentru comunicaþii - Într-o bisericã mai mare, un comitet
pentru comunicaþii ar putea sã soluþioneze mai bine numeroasele aspecte
ale relaþiilor publice ºi ale programului comunicaþiilor din bisericã decât ar
putea-o face un secretar, care lucreazã singur. Acest comitet, care-l are
ca preºedinte pe secretarul pentru comunicaþii, va fi ales cu ocazia alegerilor
generale ale slujbaºilor bisericii. Membrilor comitetului li se pot încredinþa
anumite responsabilitãþi speciale, cum ar fi: colaborarea cu presa, cu
producãtorii media, cu personalul on-line ºi cu mijloacele de comunicare
interne ale bisericii. Acolo unde existã o instituþie a bisericii, trebuie sã fie
invitat un membru din personalul acesteia sã participe la ºedinþele
comitetului. (vezi nota 16 de la pag. 139).

Pastorul, care este în primul rând responsabil cu programul de
comunicaþii al bisericii sale, va colabora strâns ca sfãtuitor cu secretarul
ºi comitetul pentru comunicaþii.

Relaþia cu celelalte departamente ale bisericii - Pentru a sluji
biserica cât mai bine, secretarul pentru comunicaþii trebuie sã fie la curent
cu evenimentele planificate ºi programate. Orice organizaþie auxiliarã a
bisericii poate numi o persoanã care sã furnizeze secretarului sau
comitetului pentru comunicaþii ºtirile din activitatea departamentelor.

În centrele adventiste mai mari - Dacã mai multe biserici dintr-un
oraº organizeazã un comitet comun pentru comunicaþii, fiecare secretar
pentru comunicaþii trebuie sã fie membru al acelui comitet ºi sã lucreze
în armonie cu toate planurile generale. Acest comitet va coordona mai
bine folosirea ºtirilor ºi a altor mijloace de comunicare în interesul acelor
biserici. Înfiinþarea unui astfel de comitet va fi iniþiatã de cãtre directorul
pentru comunicaþii de la Conferinþã. Întâlnirile unui astfel de comitet
comun vor fi convocate ºi prezidate de cãtre un preºedinte ales de
grupul bisericilor respective.

ORGANIZAfiIILE AUXILIARE ALE BISERICII
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Departamentul pentru comunicaþii de la diviziune, uniune ºi Conferinþa
localã vor oferi instrucþiuni detaliate secretarilor pentru comunicaþii ºi,
prin materiale tipãrite, corespondenþã ºi alte mijloace, vor acorda în mod
constant ajutor ºi încurajare.

Calitãþile secretarului - Secretarul pentru comunicaþii trebuie sã
fie ales cu multã grijã. El trebuie sã aibã: (1) capacitatea de a reprezenta
corect biserica, (2) o judecatã sãnãtoasã, (3) aptitudini organizatorice,
(4) talentul de a redacta ºtiri într-o formã atractivã, convingãtoare ºi
corectã din punct de vedere gramatical, (5) bunãvoinþã de a îndeplini
aceastã responsabilitate, (6) capacitatea de a stabili relaþii cu oamenii.

Departamentul lucrãrii pentru sãnãtate
Biserica acceptã responsabilitatea de a face cunoscut lumii pe Hristos

ºi crede cã aceasta include obligaþia moralã de a pãstra demnitatea
umanã prin obþinerea unui nivel optim de sãnãtate fizicã, mintalã ºi
spiritualã. Pe lângã slujirea celor ce sunt bolnavi, aceastã responsa-
bilitate se extinde ºi asupra prevenirii îmbolnãvirilor prin educaþie sanitarã
eficientã ºi cãlãuzire în promovarea unei sãnãtãþi optime, fãrã  a folosi
tutun, alcool, alte droguri ºi hranã necuratã. Unde este posibil, membri
sã fie încurajaþi sã adopte o dietã preponderent vegetarianã.

Responsabilul departamentului lucrãrii pentru sãnãtate din
bisericã - Pentru organizarea ºi aplicarea unui program eficient în bisericã,
este necesar sã fie ales un responsabil al departamentului lucrãrii pentru
sãnãtate. El/ea trebuie sã fie interesat în promovarea standardelor de
vieþuire sãnãtoasã ale bisericii printre membrii acesteia ºi în societate,
prin programe de slujire a sãnãtãþii conduse de bisericã. El trebuie sã fie
capabil sã selecteze programe ºi informaþii care reflectã idealurile ºi
concepþia Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea, integrându-le într-o
mãrturie spiritualã ºi fizicã eficientã. (vezi nota 17 de la pag. 140).

Responsabilul ajutor pentru lucrarea pentru sãnãtate -
Datoria responsabilului ajutor este de a sprijini pe responsabil în
îndeplinirea îndatoririlor sale.

Comitetul departamentului lucrãrii pentru sãnãtate al bisericii
- Acolo unde este necesar, va fi ales un comitet al lucrãrii pentru sãnãtate.
Acest comitet are sarcina de a-i cãlãuzi pe membri în temere de
Dumnezeu, de a oferi societãþii un model de vieþuire sãnãtoasã ºi de a



125

contribui la lucrarea de câºtigare de suflete printr-un program viabil de
sãnãtate ºi temperanþã, cu accent pe viaþa spiritualã. (vezi nota 18 de la
pag. 140). Pastorul, dacã nu este preºedinte, trebuie sã fie membru din
oficiu al acestui comitet.

Activitãþi ale departamentului lucrãrii pentru sãnãtate -
Comitetul departamentului pentru sãnãtate, în colaborare cu comitetul
lucrãrii personale, va conduce un plan de activitãþi, care va include:
programe de abandonare a fumatului, cursuri de bucãtãrie, cercuri de
sãnãtate, programe anti-stress ºi alte activitãþi asemãnãtoare.

Asociaþia pentru Sãnãtate ºi Temperanþã - În unele zone, se pot
înfiinþa asociaþii ale lucrarãrii pentru sãnãtate, sau asociaþii de temperanþã
ca entitãþi separate, distincte de organizaþia bisericii. Directorul de la
Conferinþã va fi implicat în înfiinþarea unor astfel de organizaþii.

Darurile Sabatului mondial al lucrãrii pentru sãnãtate - Întreaga
sumã este trimisã Conferinþei locale pentru a fi distribuitã potrivit
regulamentelor Conferinþei Generale, diviziunii, uniunii ºi Conferinþei
locale. La cererea Conferinþei, pânã la 25% din darurile adunate în
biserica localã pot fi înapoiate acesteia pentru susþinerea programelor
lucrãrii pentru sãnãtate.

Departamentul administrãrii creºtine a vieþii
Departamentul administrãrii creºtine a vieþii a fost organizat pentru

ajutorarea membrilor în a deveni ispravnici adevãraþi ºi pentru punerea
în aplicare a planului lui Dumnezeu de dãruire sistematicã în întreaga
bisericã. Din moment ce isprãvnicia include o organizare corectã a întregii
vieþi, conceptele ei încurajeazã grija atentã faþã de templul trupului, buna
folosire a timpului, a capacitãþilor ºi mijloacelor materiale. Acest
departament va sprijini planificarea ºi organizarea resurselor bisericii în
vederea unei lucrãri desãvârºite. Obiectivele ei spirituale ºi financiare
sunt cuprinse în urmãtoarea declaraþie: �Atunci când ei se vor trezi ºi
vor înãlþa rugãciuni cãtre Dumnezeu, când vor depune toate energiile ºi
mijloacele lor la picioarele lui Isus, cauza adevãrului va triumfa�
(Testimonies, vol. 4, pag. 475).

Responsabilul pentru lucrarea administrãrii creºtine a vieþii -
Acesta este ales de cãtre bisericã pe baza capacitãþii de a pune în
aplicare ideile ºi obiectivele trasate de departamentul administrãrii creºtine
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a vieþii ºi trebuie sã aibã urmãtoarele calitãþi: (1) sã fie un conducãtor
spiritual, (2) sã practice principiile administrãrii creºtine a vieþii creºtine,
(3) sã înþeleagã ºi sã se identifice cu programele spirituale ºi financiare
ale bisericii, (4) sã fie binevoitor sã consacre timp pentru plãnuirea,
organizarea ºi conducerea acestui departament, în cooperare cu
directorul pentru administrarea creºtinã a vieþii de la Conferinþã, cu
pastorul ºi comitetul bisericii.

Responsabilul pentru administrarea creºtinã a vieþii acþioneazã ca
verigã de legãturã între departamentul administrãrii creºtine a vieþii de
la Conferinþã ºi membrii locali. (vezi nota 19 de la pag. 141).

Departamentul vieþii de familie

Obiectivul principal al departamentului vieþii de familie este sã
întãreascã familia pentru a deveni un centru de promovare a uceniciei.
Familia a fost întemeiatã de Dumnezeu la creaþiune ca instituþie umanã
fundamentalã. Ea formeazã cel dintâi cadru în care sunt însuºite valorile
ºi se dezvoltã capacitatea stabilirii de relaþii apropiate cu Dumnezeu ºi
cu celelalte fiinþe umane.

Departamentul vieþii de familie este o lucrare a harului, în care
învãþãturile biblice privitoare la familie sunt recunoscute ca obligatorii ºi
privite ca înaltele idealuri ale lui Dumnezeu pentru viaþa de familie. În
acelaºi timp, aceastã lucrare contribuie la înþelegerea experienþelor
zguduitoare ale indivizilor ºi familiilor din aceastã lume cãzutã. Astfel,
acest departament cautã sã ajute familiile sã înainteze spre idealurile
divine, în timp ce contribuie la extinderea continuã a Evangheliei harului
mântuitor al lui Dumnezeu ºi a fãgãduinþei dezvoltãrii prin locuirea
lãuntricã a Duhului Sfânt.

Departamentul vieþii de familie se concentreazã asupra relaþiilor
umane ºi este preocupat de nevoile cuplului cãsãtorit, ale pãrinþilor
ºi copiilor, de nevoile familiei, ale celor necãsãtoriþi ºi ale tuturor
membrilor cercului mai larg al familiei, în condiþiile trecerii acestora
prin etapele de dezvoltare previzibile ºi ale luptei cu schimbãrile
neaºteptate din viaþã.

Departamentul vieþii de familie întãreºte ºi încurajeazã familiile
sãnãtoase. Prin acest departament indivizii sunt ajutaþi sã construiascã ºi
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sã menþinã relaþii de familie puternice, deoarece recunoaºte cã familiile
creºtine sãnãtoase produc membri puternici pentru împãrãþia lui Dumnezeu
ºi constituie o mãrturie atrãgãtoare pentru societatea din jurul lor. Acest
departament promoveazã înþelegerea, acceptarea ºi dragostea în familie
ºi în familia mai mare a lui Dumnezeu ºi încurajeazã reconcilierea ºi relaþiile
sãnãtoase între generaþii, promisã în solia lui Ilie din Maleahi 4:5,6. El
oferã speranþã ºi sprijin celor rãniþi prin abuz, familiilor dezbinate ºi relaþiilor
rupte. Departamentul vieþii de familie cultivã competenþa ºi priceperea în
diverse domenii, necesare în relaþiile interpersonale. Departamentul oferã
ocazii de dezvoltare prin educarea ºi îmbogãþirea vieþii de familie. El
încurajeazã indivizii, cuplurile ºi familiile ca atunci când este necesar, sã
recurgã la serviciile de consiliere.

O slujire corespunzãtoare a familiei trebuie sã cuprindã: consiliere
premaritalã pentru toate cuplurile înainte de cãsãtorie; ocazii pentru
întãrirea vieþii de familie: educarea pãrinþilor, în special pentru cei rãmaºi
vãduvi ºi a familiilor cu pãrinþi vitregi; instruirea familiei pentru
evanghelizare în familie ºi constituirea de familii-suport pentru a le ajuta
pe cele cu nevoi speciale.

Comitetul pentru viaþa de familie - Pentru a satisface mai bine
nevoile familiilor din bisericã, comitetul bisericii locale poate înfiinþa un
comitet pentru viaþa de familie, condus de liderul acestui departament.
(vezi nota 20 de la pag. 141).

Responsabilul departamentului vieþii de familie - La conducerea
acestui departament poate fi aleasã o persoanã sau un cuplu cãsãtorit.
Persoana trebuie sã aibã o atitudine pozitivã faþã de Dumnezeu, faþã de
sine, faþã de alþii ºi faþã de bisericã. Responsabilul trebuie sã acþioneze
pentru formarea unor relaþii de familie puternice ºi în continuã dezvoltare
ºi sã manifeste un interes sincer în promovarea bunãstãrii familiilor.
Pentru a fi eficient, se cere ca el sã aibã o înþelegere a planului de
rãscumpãrare al lui Dumnezeu, pentru a se ocupa de cei care au rupt
relaþiile dintre ei prin pãcat. Este important, de asemenea, ca liderul
acestui departament sã fie în stare sã pãstreze confidenþialitatea ºi sã
ºtie când ºi cum sã încurajeze pe cei aflaþi în situaþii critice sã recurgã la
servicii specializate de consiliere (vezi nota 21 de la pag. 142).
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Departamentul Misiunea Femeii
Departamentul Misiunea Femeii existã pentru a susþine, încuraja ºi

motiva femeile adventiste în umblarea lor zilnicã ca ucenice ale lui Isus
Hristos ºi ca membre ale bisericii Sale mondiale. Misiunea acestui
departament este într-un sens mai larg, comunã tuturor creºtinilor �
aceea de a înãlþa pe Hristos în bisericã ºi în lume.

Obiective � Aceastã slujire urmãreºte:
1. Sã stimuleze creºterea spiritualã ºi reforma între femei.
2. Sã afirme cã femeile au o valoare inestimabilã în virtutea creãrii ºi

rãscumpãrãrii lor, ºi sã le doteze în vederea slujirii în bisericã.
3. Sã ofere sprijin pentru spectrul larg al nevoilor femeii de-a lungul vieþii,

acþionând cu receptivitate la diversele aspecte culturale ºi etnice.
4. Sã contacteze ºi sã coopereze cu alte departamente specializate ale

bisericii pentru a favoriza slujirea pentru femei ºi de cãtre femei.
5. Sã promoveze înþelegerea între femeile din biserica mondialã care sã

ducã la legarea de prietenii, susþinere în vederea slujirii bisericii ºi
schimbul creativ de idei ºi informaþii.

6. Sã sfãtuiascã ºi sã încurajeze femeile adventiste ºi sã ofere noi
modalitãþi pentru implicarea lor în bisericã, pe mãsurã ce ele îºi ating
potenþialul în Hristos.

7. Sã gãseascã modalitãþi ºi mijloace care sã motiveze fiecare femeie
adventistã sã-ºi foloseascã darurile în completarea talentelor celorlalþi
în vederea promovãrii misiunii globale a bisericii.
Responsabila departamentului Misiunea Femeii - Responsabila

departamentului Misiunea Femeii este aleasã de bisericã cu scopul de a
dezvolta slujirea specificã în vederea încurajãrii femeilor ºi dotãrii lor pentru
a lucra pentru Dumnezeu ºi bisericã. Ea este preºedinta comitetului
departamentului Misiunea Femeii ºi încurajeazã ideile ºi planurile care pun
în valoare contribuþiile femeilor la misiunea bisericii. Ca preºedintã, este
responsabilã pentru alcãtuirea agendei, pentru moderarea discuþiilor ºi
dezvoltarea coeziunii de grup prin mãrturie personalã, rugãciune ºi pãrtãºie.

Ea slujeºte de asemenea, ca membru în comitetul bisericii, integrând
activitãþile ºi programele destinate femeilor în programul mai larg al
bisericii. Este responsabilitatea ei de a þine biserica informatã cu privire
la contribuþia departamentului Misiunea Femeii la viaþa bisericii. Persoana
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de legãturã a coordonatoarei pentru instruire ºi resurse, este directorul
departamentului Misiunea Femeii de la Conferinþa localã.

Însuºirile responsabilei departamentului Misiunea Femeii �
Responsabila departamentului Misiunea Femeii trebuie sã fie o persoanã
cu o fire sensibilã, grijulie, care sã aibã pasiune pentru lucrarea ºi
interesele femeilor, echilibratã în viziunea ei, astfel încât sã reprezinte
un spectru larg al femeilor, ºi sã aibã abilitatea de a încuraja alte femei
sã-ºi cultive darurile lor spirituale. Ea trebuie sã fie în stare sã lucreze
bine cu surorile din bisericã, cu pastorul ºi comitetul bisericii.

Comitetul departamentului Misiunea Femeii ñ Responsabila
departamentului Misiunea Femeii lucreazã împreunã cu pastorul ºi
comitetul bisericii în vederea organizãrii comitetului acestui departament
care sã stimuleze misiunea femeii în bisericã. Acest comitet ar trebui sã
fie compus din persoane interesate în spectrul larg al nevoilor ºi în folosul
femeilor. Pentru a forma o echipã echilibratã, membrii trebuie sã fie
persoane cu talente ºi experienþe variate. (vezi nota 22 de la pag. 142).

Departamentul lucrãrii pentru copii
Departamentul lucrãrii pentru copii este organizat sã promoveze ºi

sã coordoneze activitatea copiilor din bisericã, precum ºi sã implice copiii
în slujirea altora. Îndemnul lui Hristos de a hrãni mieluºeii oferã impulsul
pentru ca biserica sã împlineascã nevoile copiilor: studiu, tovãrãºie,
închinare, administrarea creºtinã a vieþii ºi lucrare misionarã.

Minþile active ale copiilor dezvoltã semnificaþii din fiecare experienþã.
�Lecþiile pe care copilul le învaþã în primii ºapte ani de viaþã au mai mult
de-a face cu formarea caracterului decât tot ce învaþã în anii urmãtori�
� (Œndrumarea copilului, pag. 143). Acesta este timpul potrivit pentru
a începe educarea lor astfel încât �sã gândeascã ei înºiºi, nu doar sã
reflecte gândurile altor oameni�  (Education, pag. 17).

�Când le-a spus ucenicilor sã nu-i împiedice pe copii sã vinã la El,
Isus se adresa ucenicilor din toate veacurile: slujbaºilor bisericii,
predicatorilor, îngrijitorilor ºi tuturor creºtinilor. Isus îi atrage pe copii la
Sine ºi ne îndeamnã: �Lãsaþi-i sã vinã�, ca ºi cum ar zice: ei ar veni dacã
nu i-aþi împiedica voi� � (Hristos Lumina Lumii, pag. 430).

�Fiecare copil poate dobândi cunoºtinþe aºa cum a dobândit Isus�
(Idem, pag. 47).
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Lucrarea cu copiii adventiºti de ziua a ºaptea � Este responsa-
bilitatea fiecãrui individ din biserica localã sã exercite o influenþã pozitivã
asupra copiilor. Oferind copiilor posibilitatea de a participa, interacþiona ºi
de a-ºi exercita conducerea într-o varietate de ocazii de educaþie religioasã,
li se dã un sens al apartenenþei ca membri valoroºi ai familiei bisericii,
conducându-i la Hristos ºi învãþându-i sã priveascã viaþa din perspectiva
unui adventist de ziua a ºaptea. (vezi nota 23 de la pag. 143.)

Lucrarea cu copiii din afara bisericii � Biblia aratã clar cã
Dumnezeu are o preocupare specialã pentru copiii care nu sunt integraþi
în familia bisericii. Lucrarea misionarã pentru copii în cadrul influenþei
bisericii va avea rezultate pe termen lung, iar una dintre ele va fi
câºtigarea pãrinþilor pentru Dumnezeu. Departamentul lucrãrii pentru
copii poartã rãspunderea pentru programe misionare tradiþionale cum
ar fi: ªcoli biblice de vacanþã, ªcoli de Sabat pe grupe de vârstã, Cluburi
biblice în vecinãtate, ore de povestiri. (vezi nota 24 de la pag. 144.)

În bisericile care nu au un departament al lucrãrii pentru copii, ªcolile
biblice de vacanþã, ªcolile de Sabat pe grupe de vârstã, Cluburile biblice
în vecinãtate ºi orele de povestiri, vor intra sub conducerea
departamentului ªcolii de Sabat (vezi p. 103).

Implicarea copiilor adventiºti în slujirea altora � Participarea
nu doar creºte capacitãþile ºi asigurã copiii cã sunt o parte importantã în
familia bisericii, ci, mai important, implicarea în slujirea altora este o
parte majorã a creºterii lor în har. Eforturile creative de a-i implica pe
copii îi vor ajuta sã stabileascã un model de lucrare misionarã pe care îl
vor continua toatã viaþa. (vezi nota 25 de la pag. 144).

Protejarea copiilor ñ În Matei 18:6 Hristos a vorbit cu putere
despre aceia care, în mod intenþionat, aduc prejudicii copiilor: �Dar pentru
oricine va face sã pãcãtuiascã pe unul din aceºti micuþi care cred în
Mine, ar fi mai de folos sã i se atârne de gât o piatrã mare de moarã ºi
sã fie înecat în adâncul mãrii�. Biserica localã trebuie sã facã paºi
responsabili în protejarea copiilor implicaþi în activitãþile susþinute de
bisericã prin alegerea de persoane cu un fundament spiritual ºi moral
înalt, care sã-i conducã ºi sã participe în programele destinate lor.

Comitetul departamentului lucrãrii pentru copii ñ Comitetul
departamentului lucrãrii pentru copii lucreazã sub îndrumarea comitetului
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bisericii sau a comitetului lucrãrii personale. Membrii vor fi aleºi în funcþie
de interesul ºi experienþa în lucrarea cu copiii. Numãrul membrilor variazã
în funcþie de nevoile fiecãrei biserici (vezi nota 26 de la pag. 144).

Coordonatorul lucrãrii pentru copii � Coordonatorul lucrãrii
pentru copii este ales de bisericã ºi trebuie sã fie o persoanã cu un
comportament moral ºi etic excelent, care demonstreazã iubire ºi
angajament faþã de Dumnezeu, bisericã ºi copii, care are capacitate ºi
experienþã în lucrarea cu copiii (vezi nota 27 de la pag. 144).

Departamentul pentru relaþii publice ºi libertate religioasã
Departamentul pentru relaþii publice ºi libertate religioasã (RPLR)

promoveazã ºi menþine libertatea religioasã, punând un accent deosebit
pe libertatea de conºtiinþã. Libertatea religioasã include dreptul oamenilor
de a avea sau a adopta religia aleasã, de a-ºi schimba credinþa religioasã
potrivit conºtiinþei lor, de a-ºi manifesta religia în mod individual sau împreunã
cu alþi credincioºi, prin servicii divine, ritualuri, acþiuni practice, mãrturie ºi
învãþare, fiind dispuºi sã respecte aceleaºi drepturi în dreptul altora.

Deoarece libertatea religioasã include dreptul de a sãrbãtori zile de
odihnã ºi de închinare, potrivit cu preceptele religiei cuiva, departamentul
sprijinã în mod activ dreptul adventiºtilor de ziua a ºaptea de a respecta
Sabatul în conformitate cu porunca a patra din Cuvântul lui Dumnezeu.
Departamentul urmãreºte, de asemenea, ºi interpreteazã evenimentele
curente care ar putea reflecta scenariul profetic.

Pentru a apãra libertatea religioasã, departamentul RPLR încurajeazã,
acolo unde este posibil, separarea bisericii de stat, aºa cum ne-a poruncit
Domnul când a zis: �Daþi Cezarului ce este al Cezarului ºi lui Dumnezeu
ce este al lui Dumnezeu� (Mat. 22,21). �Unirea bisericii cu statul, în
oricât de micã mãsurã, chiar dacã pare cã aduce lumea mai aproape de
bisericã, în realitate aduce biserica mai aproape de lume� (Tragedia
veacurilor, pag. 302).

Statul nu trebuie sã încalce niciodatã domeniul separat al bisericii
pentru a stânjeni în vreun fel libertatea deplinã a conºtiinþei sau dreptul
de a mãrturisi, a practica ºi a rãspândi credinþe religioase. Iar biserica
nu trebuie sã încalce niciodatã domeniul separat al statului, cu excepþia
faptului de a aduce principiile morale în atenþia legislaþiei publice, acolo
unde este potrivit.
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Departamentul cautã sã se constituie într-un apãrãtor al libertãþii
religioase, în special în vederea persecuþiilor profetizate în Apocalips
13. �Este datoria noastrã sã facem tot ce ne stã în putere pentru a abate
pericolul care ne ameninþã� (Testimonies, vol 5, pag. 452).

Asociaþiile pentru libertatea religioasã - Departamentul relaþii
publice ºi libertate religioasã îndeplineºte multe dintre funcþiile sale prin
Asociaþia Internaþionalã pentru Libertate Religioasã ºi asociaþiile din
lumea întreagã, afiliate acesteia.

Asociaþia pentru libertatea religioasã din biserica localã - Fiecare
bisericã localã este consideratã o asociaþie neoficialã pentru libertatea
religioasã ºi fiecare membru al bisericii este membru al asociaþiei. Pastorul
sau prezbiterul este preºedintele asociaþiei din fiecare bisericã localã.

Responsabilul pentru libertatea religioasã din biserica localã
- Responsabilul pentru libertatea religioasã din biserica localã trebuie sã
fie ales ºi sã lucreze în strânsã colaborare, în toate privinþele, cu pastorul
sau coordonatorul de district ºi sã coopereze cu departamentul de la
Conferinþã sau de la uniune. Un astfel de conducãtor trebuie sã exercite
o influenþã spiritualã pozitivã, sã fie în stare sã facã faþã publicului, sã
fie interesat în relaþii publice, sã fie un bun corespondent ºi preocupat
de pãstrarea libertãþii poporului lui Dumnezeu, care sã-ºi poatã îndeplini
slujba pentru Maestru (vezi nota 28 de la pag. 145).

Serviciul de consacrare
 Dacã se þine un serviciu de consacrare a noilor slujbaºi aleºi ai

bisericii locale, trebuie sã fie incluºi în acesta ºi conducãtorii
organizaþiilor auxiliare.

Note
Aceste note con˛in material explicativ cu privire la modul Ón care

biserica local„ poate proceda Ón anumite situa˛ii. O biseric„ local„ poate
adopta propriile metode alternative. Totu∫i, aceste metode trebuie s„
fie Ón armonie cu cadrul general al principiilor acceptate de organiza˛ia
Bisericii Adventiste de Ziua a ™aptea.

1. Comitetul lucrãrii personale - (vezi pag. 101) � Datoriile acestui
comitet sunt urmãtoarele:
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a. Sã programeze adunãrile misionare ale bisericii, sã cerceteze câmpul
ei de activitate misionarã ºi sã înroleze fiecare membru al acesteia
într-un anumit compartiment al lucrãrii.

b. Sã implice membrii în activitãþile misionare susþinute de departamentul
lucrãrii personale cum ar fi:
1) distribuirea de literaturã ºi periodice cu caracter misionar, inclusiv

abonamente la reviste;
2) înscrieri la cursuri biblice;
3) servicii sociale ºi/sau ale cercului de binefacere Tabita;
4) organizarea de activitãþi cum ar fi campanii de renunþare la fumat,

clase de gãtit, seminarii antistres, etc.;
5) activitãþi misionare cum ar fi studii biblice ºi activitãþi de menþinere

a interesului, evanghelizãri publice, seminarii evanghelistice ºi alte
planuri sau proiecte misionare.

c. Sã-ºi asume responsabilitatea pentru plãnuirea ºi aplicarea campaniei
anuale de strângere de fonduri.

d. Sã-i instruiascã ºi sã-i conducã pe membri sã dea mãrturie personalã:
1) conducând sau organizând clase în care sã se înveþe cum sã predea

studii biblice, metode de oferire a mãrturiei personale, asigurarea
de servicii sociale ºi intervenþii în caz de calamitãþi;

2) oferind demonstraþii practice despre modul cum se face aceastã lucrare.
e. Sã încurajeze raportarea prin secretarul lucrãrii personale.
f. Sã supravegheze activitãþile serviciilor sociale ale bisericii ºi sã

acþioneze în calitate de comitet de conducere al centrului pentru
servicii sociale al bisericii.

g. Sã coopereze cu departamentul lucrãrii personale de la Conferinþã în
vederea aducerii la îndeplinire a programelor ei.

h. Sã autorizeze distribuirea fondurilor departamentului lucrãrii personale
al bisericii.

i. Sã facã planuri ºi sã conducã adunãrile sãptãmânale ºi lunare ale
departamentului lucrãrii personale, aºa cum sunt programate în
calendarul bisericii.
2. Secretarul lucrãrii personale � (vezi pag. 101) � Datoriile

secretarului lucrãrii personale sunt:
a. Sã serveascã ca secretar al comitetului lucrãrii personale întocmind

procesele verbale ale întâlnirilor lucrãrii personale ºi luând parte activã
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la implementarea planurilor departamentale. Secretarul trebuie sã
întocmeascã rapoartele lucrãrii misionare realizate de membrii biseri-
cii, sã completeze ºi sã trimitã în fiecare trimestru cu promptitudine
toate rapoartele ºi alte informaþii cerute de departamentul lucrãrii
personale al Conferinþei, cu privire la astfel de activitãþi.

b. Sã ofere lunar bisericii un raport al activitãþilor lucrãrii personale în
cadrul serviciului din Sabatul lucrãrii personale ºi al adunãrii
administrative.

c. Sã-ºi asume responsabilitatea pentru toate tranzacþiile bisericii locale
cu Centrul adventist de carte sau cu alte surse de aprovizionare.
Secretarul va pãstra o evidenþã clarã a comenzilor folosind un duplicat
al ordinului de platã ºi, în cooperare cu casierul comunitãþii, va urmãri
ca plãþile sã se facã cu promptitudine.

d. Sã atragã atenþia bisericii cu privire la resursele care pot fi folosite.
e. Sã planifice strângerea periodicã de daruri pentru procurarea

materialelor necesare lucrãrii personale pentru a le oferi membrilor,
în cazul în care acestea nu sunt asigurate prin bugetul bisericii sau
aprobate prin planul de dãruire al Conferinþei. Se va organiza, în
acest scop, o colectã specialã a lucrãrii personale în primul Sabat al
lunii. Dacã nu se strâng suficiente fonduri, se vor întrebuinþa darurile
de la întâlnirea sãptãmânalã a lucrãrii personale. Aceste fonduri ale
lucrãrii personale se vor pune la dispoziþie doar în urma hotãrârii
comitetului lucrãrii personale.

f. Sã înregistreze detaliile serviciilor ºi rapoartele activitãþii desfãºurate de
membrii bisericii ºi sã trimitã cu promptitudine un rezumat directorului
departamentului lucrãrii personale de la Conferinþã la data stabilitã.
3. Bãrbaþii adventiºti � (vezi pag. 102) � Principalele activitãþi

misionare ale acestui grup sunt: predicarea laicã, lucrarea în închisori ºi
serviciile sociale.

4. Centrul de servicii sociale � (vezi pag. 102) � Acolo unde
mai multe biserici învecinate au un Centru de servicii sociale, bisericile
respective, care îl susþin, trebuie sã numeascã un comitet de
conducere, compus din reprezentanþii fiecãrei biserici, având ca
preºedinte pastorul districtului.

Acolo unde un centru aparþine mai multor districte, comitetul de
conducere al acestuia trebuie sã fie compus din reprezentanþii bisericilor
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care-l susþin, împreunã cu reprezentanþii numiþi de comitetul Conferinþei.
Comitetul îºi alege propriul sãu preºedinte, dar uneori este condus de
directorul lucrãrii personale sau servicii sociale de la Conferinþã.

5. Dirigintele - (vezi pag. 104) � Dirigintele trebuie:
a. Sã slujeascã biserica în calitate de administrator al tuturor secþiunilor

ªcolii de Sabat. El nu este în mod automat conducãtorul secþiunii adulþi,
dar el poate fi ales responsabil al secþiunii adulþi sau al altei secþiuni.

b. Sã studieze ºi sã urmãreascã sfaturile ºi îndrumãrile gãsite în Sfaturi
pentru ™coala de Sabat, de E.G.White ºi în Manualul ™colii de
Sabat publicat de departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei
Generale. Dirigintele va încuraja biserica sã procure aceste cãrþi
pentru coordonatorii ºi instructorii tuturor secþiunilor ªcolii de Sabat.

c. Sã se familiarizeze cu planurile de evanghelizare ale bisericii
mondiale ºi sã conducã ªcoala de Sabat în aºa fel încât sã stimuleze
spiritul de dãruire din toatã inima pentru susþinerea acþiunilor
misionare mondiale.

d. Sã convoace ºi sã prezideze întâlnirile comitetului ªcolii de Sabat
pentru ca sã împlineascã nevoile imediate, inclusiv recomandãrile
care privesc acoperirea locurilor vacante (coordonatori de secþiuni
sau instructori).

e. Sã primeascã de la coordonatorii de secþiuni toate informaþiile ce au
legãturã cu cheltuielile ªcolii de Sabat ºi sã le prezinte comitetului
ªcolii de Sabat.

f. Sã implementeze hotãrârile comitetului ªcolii de Sabat.
g. Sã aibã rãspunderea generalã a întâlnirii instructorilor. În timp ce alþii

pot avea datorii în anumite direcþii, cum ar fi prezentarea studiului,
dirigintele trebuie sã conducã ºi sã caute sã facã din întâlnirile
instructorilor o parte vitalã a lucrãrii ªcolii de Sabat, strãduindu-se sã
dezvolte un grup de instructori puternici ºi consacraþi.
6. Secretarul � (vezi pag. 105) � Datoriile secretarului sunt:

a. Sã pãstreze toate rapoartele cerute într-un formular oficial al
Conferinþei, sã alcãtuiascã un raport trimestrial complet ºi exact al
ªcolii de Sabat ºi sã înainteze cu promptitudine acest raport
persoanelor potrivite. De asemenea, secretarul prezintã ªcolii de
Sabat rapoartele activitãþilor ei.
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b. Sã împartã instructorilor studiile trimestriale ºi sã strângã rapoartele
ºi darurile de la fiecare grupã.

c. Sã se asigure cã diversele grupe ale ªcolii de Sabat au la dispoziþie
materialele necesare.

d. Sã þinã un raport al darurilor sãptãmânale ale ªcolii de Sabat � darurile
Sabatului al treisprezecelea pentru proiecte speciale, darurile de
mulþumire cu ocazia zilelor de naºtere, fondurile de investiþii pentru
misiuni ºi fondul de cheltuieli al ªcolii de Sabat, dacã acestea nu au
fost incluse în bugetul bisericii, ºi sã predea toate darurile casierului
bisericii. Evidenþele financiare pãstrate de secretar trebuie sã
corespundã celor ale casierului bisericii.

e. Sã comande, prin secretarul lucrãrii personale, materialele pentru
ªcoala de Sabat cu încuviinþarea comitetului ªcolii de Sabat.

f. Sã pãstreze procesele-verbale ale ºedinþelor comitetului ªcolii de Sabat.
7. Fondurile pentru cheltuieli � (vezi pag. 108) � Toþi aceºti bani

vor fi înregistraþi de cãtre secretar ºi vor fi predaþi casierului bisericii,
folosindu-se numai pentru acoperirea cheltuielilor ªcolii de Sabat
autorizate de comitetul acesteia. În multe biserici, darurile ªcolii de Sabat
sunt incluse în bugetul bisericii ºi cheltuite conform autorizãrii date de
comitetul ªcolii de Sabat.

8. Declaraþia de misiune - (vezi p. 110) � Pentru a ne atinge þinta:
a. Vom realiza o slujire echilibratã care sã includã pãrtãºia biblicã, studiul,

închinarea ºi misiunea.
b. Ne vom angaja sã menþinem relevanþa ºi eficienþa în slujire astfel

încât sã rãspundem nevoilor tinerilor. Este foarte important sã ascultãm
ºi sã fim motivaþi de percepþiile, preocupãrile ºi sugestiile tinerilor.
Slujirea eficientã devine posibilã într-o atmosferã de iubire, acceptare
ºi iertare. Vom cerceta neîntrerupt nevoile pentru a descoperi
domeniile care necesitã atenþie. Ne propunem sã experimentãm ºi
sã fim creativi în toate programele noastre pentru cã recunoaºtem
natura în permanentã schimbare a tinerilor de astãzi.

c. Ne vom inspira din Cuvântul lui Dumnezeu ºi din istoria noastrã ºi
ne vom încrede în Dumnezeu pentru viitor. Filosofia noastrã îºi va
gãsi expresia într-o varietate largã de stiluri ºi programe de slujire
aprobate de Dumnezeu.
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d. Vom efectua o evaluare regulatã pentru a ne asigura cã þinta noastrã
principalã este realizatã.
9. Calitatea de membru al Asociaþiei tinerilor adventiºti �

(vezi pag. 110) � Existã trei categorii de membri în Asociaþia tinerilor
adventiºti:
a. Membri de drept � tinerii cu vârsta între 16 ºi 30 de ani (vezi

Suplimentul pentru Uniunea Rom‚n„) care sunt membri în bunã
rânduialã ai Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea ºi care subscriu
obiectivelor Asociaþiei, doritori sã se angajeze în serviciul activ pentru
Hristos se pot înscrie ca membri de drept.

b. Membri asociaþi � tinerii care nu sunt membri ai Bisericii Adventiste
de Ziua a ªaptea, dar care au idealuri creºtine ºi doresc sã se asocieze
cu tinerii bisericii în lucrare misionarã ar trebui sã fie acceptaþi ca
membri asociaþi. Membrii asociaþi nu pot fi aleºi în funcþii de
conducere, dar ei ar trebui sã fie acceptaþi în mod cordial în toate
activitãþile Asociaþiei ºi în grupele ei, ºi încurajaþi sã devinã membri
de drept, imediat ce lucrul acesta este posibil.

c. Membri onorifici � membrii adulþi ai bisericii care îi susþin pe tineri se
pot înscrie ca membri onorifici. Multe persoane care au trecut de
vârsta de 30 de ani ar dori sã continue sã participe la întâlnirile ATA
ºi sã se implice dupã cum o cer nevoile asociaþiei. La momentul
oportun ei pot primi o diplomã de membru de onoare. Calitatea lor
de membru nu-i include în raportul secretarului, iar ei vor raporta
lucrarea lor misionarã în mod obiºnuit, prin bisericã.
La primirea în ATA, noii membri trebuie sã îºi ia urmãtorul angajament:
�Din iubire pentru Domnul Isus, promit sã iau parte activã la lucrarea

Asociaþiei tinerilor adventiºti, fãcând tot ce pot pentru a-i ajuta pe alþii ºi
pentru încheierea lucrãrii Evangheliei în toatã lumea�.

10. Secretarul-casier ºi ajutorul lui � (vezi pag. 112) � O altã
responsabilitate importantã a secretarului-casier este sã pãstreze o
evidenþã exactã a primirii ºi folosirii tuturor fondurilor ATA. Ele sunt
depuse la casierul bisericii ºi încredinþate lui, pânã când comitetul ATA
hotãrãºte folosirea lor în anumite scopuri. Acest comitet va face revizia
rapoartelor financiare ale asociaþiei, în fiecare trimestru, iar o datã pe
an vor fi revizuite de cãtre casierul bisericii. Multe biserici locale includ
organizaþia tineretului în bugetul lor.
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11. Asociaþia juniorilor adventiºti � (vezi pag. 114) �
Activitãþile Asociaþiei juniorilor adventiºti includ lecturi educative,
studiul Bibliei ºi concursuri din Biblie, muzicã ºi programe pregãtite
de tineri din materialele puse la dispoziþie de cãtre diriginte ºi
departamentul de tineret de la Conferinþã. Pentru cã muzica este un
element foarte important în programul tineretului, trebuie aleasã cu
grijã aceea care va lãuda pe Dumnezeu (vezi p. 77). Coordonatorii
trebuie sã fie încurajaþi sã dezvolte programe originale care sã implice
participarea întregii clase. Trebuie sã se întocmeascã un plan de
activitãþi misionare ºi poate fi adoptat un proiect misionar special în
fiecare an, în care sã se foloseascã o parte din darurile asociaþiei.
Se vor încuraja, de asemenea, activitãþile sociale. Unele întâlniri ale
Asociaþiei juniorilor adventiºti trebuie sã fie devotate studiului
calificãrilor tinerilor adventiºti în vederea pregãtirii pentru învestiturã,
care va avea loc spre sfârºitul anului ºcolar.

12. Clubul de licurici � (vezi pag. 116) � Un set de activitãþi, aºa
cum este prezentat în Manualul de licurici include: excursii speciale de o
zi, studiul ºi aplicarea istorioarelor biblice, ocazii de exprimare a talentelor,
activitãþi în naturã, îndemânãri, dezvoltarea deprinderilor sociale ºi multe
altele. Clubul are propriul sãu steag, propria uniformã, insigne, embleme
ºi cravate care sunt diferite de ale exploratorilor ºi care nu trebuie sã fie
amestecate sau confundate cu ale exploratorilor. O componentã importantã
a activitãþilor clubului include instruirea pãrinþilor cu privire la dezvoltarea
copilului ºi înþelegerea felului în care pot deveni niºte pãrinþi creºtini model,
statut la care aspirã cu toþii.

13. Secretarul departamentului educaþie � (vezi pag. 118) �
Datoriile secretarului sunt:
a. Sã rãspundã de promovarea continuã a educaþiei creºtine ºi sã

planifice activitãþi periodice care sã sublinieze valoarea educaþiei
creºtine, în colaborare cu pastorul ºi coordonatorul Asociaþiei pentru
cãmin ºi ºcoalã.

b. Sã contacteze toate familiile adventiste de ziua a ºaptea unde existã
copii sau tineri de vârstã ºcolarã, pentru a-i încuraja sã frecventeze
ºcoala bisericii, liceul adventist, colegiul sau universitatea adventistã
ºi pentru a le sugera soluþii posibile la diverse probleme.
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c. Sã depunã tot efortul posibil, acolo unde nu sunt ºcoli ale bisericii,
pentru a încuraja biserica sã instituie sistemul de educaþie adventistã
în zona respectivã.

d. Sã menþinã contactul cu elevii din bisericã, care frecventeazã o ºcoalã
adventistã sau alte ºcoli departe de casã.

e. Sã viziteze membrii care nu au copii de vârstã ºcolarã, încurajându-i
sã ofere ajutor financiar elevilor adventiºti nevoiaºi.

f. Sã pãstreze o evidenþã la zi a tuturor copiilor ºi tinerilor bisericii.
14. Componenþa comitetului ªcolii bisericii � (vezi pag. 120) �

Ori de câte ori existã un comitet al ºcolii separat, el va fi format din
cinci pânã la ºapte membri, acolo unde o singurã bisericã conduce ºcoala,
ºi din ºapte sau mai mulþi membri, acolo unde se unesc douã sau mai
multe biserici pentru a o susþine.

Unde se unesc douã sau mai multe biserici, se va fixa o întâlnire a
acestora, în înþelegere cu preºedintele Conferinþei/misiunii/câmpului. La
aceastã întâlnire, se va adopta un plan pentru numirea unui comitet
ºcolar unit, care sã includã un numãr de membri proporþional cu cel al
bisericilor respective. Repartizarea va fi stabilitã pe baza numãrului de
membri ai fiecãrei biserici, a obligaþiilor financiare faþã de ºcoalã ºi a
numãrului de elevi care participã de la fiecare bisericã.

15. Lucrarea secretarului departamentului comunicaþii � (vezi
pag. 122) � Secretarul pentru comunicaþii va organiza susþinerea
programelor media ale denominaþiunii. Aceasta ar putea include punerea
la dispoziþia postului de radio ºi ªcolii biblice prin corespondenþã, a
anunþurilor ºi reclamelor, promovarea dãruirii pentru slujirea prin media
ºi participarea cu ocazia evenimentelor la distribuirea materialelor pentru
radio, televiziune ºi ªcoala biblicã prin corespondenþã.

16. Comitetul pentru comunicaþii � (vezi pag. 123) � Acest
comitet are, de asemenea, în sfera lui de activitate, sarcina de a
planifica evenimentele ºi ceremoniile deosebite ale bisericii, de a
pregãti expoziþii ºi ocazii festive, de a face reclamã pentru bisericã,
punând la dispoziþia bibliotecilor publice ºi altor centre de informaþie
ºtiri despre Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea. Împãrþirea
responsabilitãþilor depinde în mare mãsurã de capacitatea celor care
alcãtuiesc comitetul. Toate activitãþile comitetului sunt coordonate
de cãtre secretarul pentru comunicaþii.
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17. Responsabilul lucrãrii pentru sãnãtate � (vezi pag. 124)
� Datoriile responsabilului departamentului lucrãrii pentru sãnãtate,
sunt urmãtoarele:
a. În colaborare cu pastorul, comitetul lucrãrii pentru sãnãtate al bisericii

sau comitetul bisericii, sã întocmeascã, sã plãnuiascã ºi sã prindã în
buget programe anuale care sã accentueze importanþa sãnãtãþii ºi
cumpãtãrii sub toate aspectele pentru membrii bisericii ºi pentru societate.

b. Sã încurajeze depunerea unei mãrturii continue a membrilor bisericii
în societate cu privire la efectele distructive ale tutunului, alcoolului
ºi ale altor droguri sau substanþe dãunãtoare sãnãtãþii.

c. Sã promoveze relaþii bune cu organizaþiile de sãnãtate ºi temperanþã
din societate.

d. Sã încurajeze studierea principiilor biblice ºi a sfaturilor Spiritului
Profetic privitoare la sãnãtate ºi cumpãtare.

e. Sã încurajeze aplicarea principiilor de vieþuire sãnãtoasã printre
membrii bisericii.

f. Sã întocmeascã ºi sã promoveze programe de educaþie în ceea ce
priveºte sãnãtatea ºi temperanþa, pentru bisericã, ºcoalã ºi societate,
în strânsã colaborare cu directorul departamentului lucrãrii pentru
sãnãtate de la Conferinþã.

g. Sã îndeplineascã funcþia de secretar al comitetului departamentului
lucrãrii pentru sãnãtate din bisericã, dacã nu este numit sã slujeascã
în calitate de preºedinte.
18. Comitetul lucrãrii pentru sãnãtate � (vezi pag. 124) �

Membrii comitetului sunt numiþi de bisericã ºi pot include:
a. Pastorul sau prezbiterul local, ca preºedinte al comitetului;
b. Responsabilul departamentului lucrãrii pentru sãnãtate;
c. Responsabilul pentru serviciile sociale;
d. Responsabilul tineretului sau doi reprezentanþi din grupul tinerilor;
e. Trei reprezentanþi din urmãtoarele categorii: medici, medici

stomatologi, nutriþioniºti, asistenþi medicali, educatori în probleme de
sãnãtate, responsabilul departamentului administrãrii creºtine a vieþii
sau alte persoane interesate în probleme de sãnãtate ºi temperanþã;

f. Coordonatorul Asociaþiei Sãnãtate ºi Temperanþã, acolo unde existã
o astfel de asociaþie activã;

g. Un reprezentant al instituþiei locale adventiste de îngrijire a sãnãtãþii;
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19. Responsabilul departamentului administrãrii creºtine a
vieþii � (vezi pag. 125) � El va pune în aplicare programul de educaþie
generalã al departamentului, aºa cum este prezentat ºi expus periodic,
pentru a satisface diferitele nevoi care apar. Aceastã responsabilitate
include sprijinirea pastorului în accentuarea importanþei Zilei mondiale a
administrãrii creºtine a vieþii, conducerea cercurilor de administrarea
creºtinã a vieþii, educarea membrilor pentru plãtirea zecimii ºi a darurilor
ºi transmiterea principiilor de bazã ale administrãrii creºtine a vieþii în
timpul serviciilor din Sabat sau în alte ocazii.

Responsabilitãþile organizatorice ale coordonatorului sunt: (1) sã fie
membru al comitetului bisericii, implicat în programul spiritual ºi financiar
al bisericii ºi familiarizat cu el; (2) sã fie membru al comitetului financiar
ºi al celui pentru administrarea creºtinã a vieþii ºi (3) sã fie un ajutor
activ pentru pastor în programul anual de cãlãuzire în administrarea
creºtinã a vieþii ºi în consolidarea acestuia de-a lungul anului, aºa cum
este prezentat în Manualul pentru administrarea cre∫tin„ a vie˛ii.

20. Comitetul pentru viaþa de familie � (vezi pag. 127) � Deºi
acest comitet nu trebuie sã fie prea mare ca sã poatã fi eficient, el trebuie
sã cuprindã conducãtori ai bisericii ºi persoane care înþeleg diferitele nevoi
ale familiilor din bisericã. Persoanele care s-au confruntat cu experienþe
tragice în viaþã ºi în familie ºi care s-au dezvoltat spiritual prin acestea,
ar putea aduce contribuþii valoroase ca membri ai acestui comitet.
Comitetul trebuie sã includã atât bãrbaþi cât ºi femei, iar unde este posibil,
cel puþin o persoanã necãsãtoritã, cel puþin un cuplu cãsãtorit, unul sau
mai mulþi pãrinþi ºi un numãr reprezentativ al diferitelor grupelor de vârstã
din bisericã. Comitetul are urmãtoarele atribuþii:
a. Sã ajute conducerea bisericii prin strângerea de date demografice

despre familiile din bisericã ºi cele din societatea înconjurãtoare
pentru a stabili þintele ce trebuie urmãrite în vederea slujirii familiilor.

b. Sã ajute conducerea bisericii sã aprecieze nevoile membrilor în ceea
ce priveºte educaþia vieþii de familie, îmbogãþirea ºi consilierea
acesteia ºi dezvoltarea unui plan pentru folosirea resurselor din
societate ºi bisericã în vederea satisfacerii acestor nevoi.

c. Sã-i sensibilizeze pe membri faþã de programele bisericii privitoare la
viaþa de familie, cu referire la folosirea timpului, energiei, banilor ºi a
altor resurse necesare familiei.
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d. Sã participe, împreunã cu departamentul vieþii de familie de la
Conferinþã, la aplicarea programelor privitoare la viaþa de familie,
promovate de acest departament.

e. Sã colaboreze cu conducerea bisericii pentru a planifica ºi aplica alte
programe ºi acþiuni, necesare atât pentru satisfacerea nevoilor
familiilor din cadrul bisericii, cât ºi pentru acþiuni evanghelistice faþã
de cei din afarã.

f. Sã cultive un climat de cãldurã ºi pãrtãºie, care sã genereze o
atmosferã de familie în bisericã ºi un spirit de întrajutorare faþã de
familiile care au nevoie de sprijin ºi încurajare.
21. Responsabilul departamentului vieþii de familie � (vezi pag.

127) � Atribuþiile responsabilului (sau responsabililor) acestui departament
sunt urmãtoarele:
a. Sã prezideze comitetul acestui departament.
b. Sã reprezinte nevoile ºi interesele familiilor în comitetul bisericii

locale, prin calitatea sa de membru al acestuia, ºi sã coordoneze
planurile departamentului pentru a se armoniza cu programul
general al bisericii.

c. Sã informeze pastorul ºi comitetul bisericii despre preocupãrile bisericii
ºi realizãrile departamentului ºi sã încurajeze strângerea de fonduri
ºi acordarea de sprijin pentru familii.

d. Sã identifice resurse în bisericã ºi în societate care sã susþinã
dezvoltarea relaþiilor de familie ºi sã furnizeze ajutor pentru a face
faþã nevoilor critice ºi sã prezinte aceste resurse conducerii bisericii
ºi familiilor.
22. Comitetul pentru Misiunea femeii � (vezi pag. 129) �

Responsabilitãþile majore ale comitetului misiunii pentru femei vor fi
urmãtoarele:
a. Sã evalueze nevoile femeilor din biserica localã ºi localitate,

utilizând chestionare ºi interviuri, în colaborare cu pastorul ºi
conducãtorii bisericii.

b. Sã descopere idei noi, sã dezvolte strategii ºi sã coopereze cu alte
departamente specializate ale bisericii care sã dezvolte programe ºi
activitãþi care slujesc nevoile femeilor.
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c. Sã plãnuiascã ºi sã implementeze aceste strategii ºi alte iniþiative în
legãturã cu nevoile specifice ºi variate ale femeilor, în cooperare cu
pastorul, specialiºti departamentali ºi alþi conducãtori ai bisericii.

d. Sã faciliteze participarea bisericii locale la programe anuale ºi activitãþi
iniþiate de Conferinþã/uniune/diviziune/Conferinþa Generalã cum ar fi:
Ziua internaþionalã de rugãciune a femeilor, Ziua lucrãrii pentru femei,
grupe mici active pentru a sprijini femeile ºi pentru a le încuraja în
slujire. Informaþiile cu privire la aceste programe sunt disponibile prin
departamentul Misiunea Femeii de la Conferinþã.
23. Lucrarea pentru copiii adventiºti � (vezi pag. 130) � Cãile

prin care viaþa spiritualã a copiilor va fi întãritã pot include:
a. ªcoala de Sabat (sub responsabilitatea departamentului ªcolii de Sabat).
b. Cluburile de licurici ºi exploratori (sub responsabilitatea

departamentului de tineret)
c. Întâlniri de rugãciune ale copiilor, organizate în acelaºi timp ºi loc cu

întâlnirile de rugãciune ale adulþilor de la jumãtatea sãptãmânii.
d. O clasã permanentã de pregãtire pentru botez pentru copiii care îºi

exprimã dorinþa de a fi botezaþi, dar sunt consideraþi prea tineri.
e. Un club biblic al copiilor, în Sabat dupã amiazã, care îi va implica în

pãzirea potrivitã ºi plinã de sens a Sabatului.
f. Instruiri religioase sãptãmânale pentru copiii adventiºti care nu participã

la ºcoala bisericii.
g. Organizarea de grupe mici de copii care sã le ofere posibilitatea sã se

întâlneascã în fiecare sãptãmânã pentru discuþie, studiul Bibliei ºi
pãrtãºie.

h. Corul de copii.
i. Congresul copiilor (la nivel de localitate, district sau Conferinþã) care

sã ofere ocazii pentru copii ºi pãrinþii lor sã experimenteze instruirea
în conducere, inspiraþie ºi pãrtãºie.
24. Lucrarea pentru copiii din afara bisericii � (vezi pag. 130) �

Pe lângã acestea biserica poate extinde lucrarea pentru copii prin
dezvoltarea urmãtoarelor tipuri de programe:
a. Grãdiniþa adventistã de ziua a ºaptea.
b. Programe de radio ºi televiziune.
c. Coruri de copii.
d. Întâlniri evanghelistice pentru copii.
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e. Cursuri biblice prin corespondenþã.
f. Alte activitãþi creative (ex: cluburi de gimnasticã pentru copii).

25. Implicarea copiilor adventiºti în slujirea altora � (vezi
pag. 130) � Aici sunt câteva sugestii pentru a exploata potenþialul
nelimitat al copiilor:
a. Participarea la serviciile divine.
b. Participarea la lucrarea misionarã a bisericii.
c. Vizitarea celor izolaþi sau bolnavi.
d. Audiþii muzicale.
e. Slujirea localitãþii.
f. Ocazii de a conduce evanghelizãri, Studii biblice ºi seminarii de profeþie.

26. Comitetul departamentului lucrãrii pentru copii � (vezi
pag. 130) � Responsabilitãþile comitetului pot include:
a. Asigurã cooperare ºi echilibru în cadrul activitãþilor de educaþie

religioasã pentru copii.
b. Lucreazã împreunã în vederea coordonãrii tuturor activitãþilor pentru

a evita suprapunerile sau întreruperile în planurile pentru copii ºi
pregãteºte un calendar anual de activitãþi care include toate
programele pentru copii.

c. Pãstreazã la zi evidenþele copiiilor membrilor bisericii ºi ai
neadventiºtilor care participã la activitãþile bisericii.

d. Evalueazã nevoile copiilor din bisericã ºi/sau localitate.
27. Coordonatorul lucrãrii pentru copii � (vezi pag.131) � Rolul

coordonatorului lucrãrii pentru copii poate include responsabilitãþi ca:
a. Programarea ºi prezidarea comitetului lucrãrii pentru copii, încurajarea

unui spirit de echipã între cei care lucreazã pentru ºi cu copiii;
exercitarea rolului de lider în crearea unei lucrãri pentru copii care sã-i
atragã spre Hristos ºi sã-i implice în toate activitãþile bisericii.

b. Slujirea ca avocat al intereselor copiilor faþã de:
1) Comitetul bisericii � prin informarea membrilor comitetului cu

privire la preocupãri ºi succese, prin comunicarea rezultatelor în
urma evaluãrii nevoilor copiilor ºi prin încurajarea finanþãrii
programelor pentru copii.

2) Pastor � prin lucrarea împreunã pentru ca variatele aspecte ale
vieþii de bisericã sã capete sens pentru copii.
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3) Comitetul lucrãrii personale � prin participarea la comitetele de
plãnuire ale bisericii, sugerând modalitãþi de implicare a copiilor.

4) Coordonatorii activitãþilor copiilor - prin susþinerea ºi încurajarea lor.
c. Asumarea paºilor rezonabili pentru menþinerea unei calitãþi morale ºi

etice înalte în conducerea copiilor.
d. Menþinerea comunicãrii cu pãrinþii ºi coordonatorii activitãþilor pentru

copii, informându-i cu privire la cursuri, convenþii, tabere ºi alte oferte;
încurajarea dezvoltãrii acestora pentru a-i înþelege pe copii.

e. Cãutarea ocaziilor de a petrece timp cu aceºtia cu scopul de a fi în
contact cu nevoile ºi modul lor de gândire.
28. Coordonatorul pentru libertatea religioasã din biserica

localã � (vezi pag. 132) � Atribuþiile coordonatorului pentru libertate
religioasã sunt:
a. Sã conlucreze cu directorul pentru relaþii publice ºi libertate religioasã

de la Conferinþã sau, acolo unde este cazul, de la uniune, ºi sã ia în
considerare sugestiile care vin prin canale corespunzãtoare;

b. Sã facã recomandãri cu privire la problemele care afecteazã
libertatea religioasã;

c. Sã promoveze rãspândirea revistelor ºi altor materiale aprobate de
diviziune sau de Conferinþa Generalã privind libertatea religioasã;

d. Sã organizeze sau sã încurajeze organizarea de întâlniri, seminarii,
programe ºi activitãþi care sã promoveze libertatea religioasã,
potrivit împrejurãrilor.

ORGANIZAfiIILE AUXILIARE ALE BISERICII
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CAPITOLUL 10

Relaþia pastorilor ºi lucrãtorilor cu biserica

O lucrare rânduitã de Dumnezeu
�Dumnezeu are o bisericã ºi aceasta are slujitori rânduiþi de El. �ªi

El a dat pe unii apostoli, pe alþii profeþi, pe alþii evangheliºti, pe alþii
pãstori ºi învãþãtori pentru desãvârºirea sfinþilor în vederea lucrãrii de
slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pânã vom ajunge toþi la unirea
credinþei ºi a cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos...�

Domnul are agenþii Sãi rânduiþi ºi o bisericã care a trecut prin vremurile
de persecuþie, conflicte ºi întuneric. Isus a iubit biserica ºi S-a dat pe Sine
pentru ea ºi El o va desãvârºi, o va curãþi, o va înnobila ºi o va înãlþa ca ea
sã stea tare în mijlocul influenþelor corupãtoare ale acestei lumi. Oameni
rânduiþi de Dumnezeu au fost aleºi pentru a veghea cu grijã deosebitã, cu
perseverenþã ºi vigilenþã pentru ca biserica sã nu fie înfrântã de uneltirile
lui Satana, ci sã stea tare în lume, aducând slavã lui Dumnezeu în mijlocul
oamenilor� (Testimonies to Ministers, pag. 52,53).

Preºedintele Conferinþei
Preºedintele Conferinþei trebuie sã fie pastor hirotonit, cu experienþã

ºi o bunã reputaþie. El se aflã în fruntea lucrãrii Evangheliei din Conferinþa
lui ºi este prezbiterul sau supraveghetorul tuturor bisericilor locale. El
lucreazã pentru binele spiritual ºi pentru zidirea bisericilor, le dã sfat cu
privire la acþiunile ºi planurile lor. El are acces la toate bisericile, la toate
serviciile ºi adunãrile administrative ºi la toate comitetele acestora, fãrã
drept de vot, dacã biserica nu i l-a acordat ºi poate, în virtutea slujbei lui,
sã prezideze adunãrile generale ale oricãrei biserici, când acest lucru
este necesar. Are acces la toate rapoartele ºi registrele bisericii etc.

 El nu trebuie sã dea la o parte slujbaºii bisericilor aleºi în mod
regulamentar, ci sã lucreze în colaborare cu ei. La rândul lor, aceºtia,
recunoscând raporturile existente în cadrul Conferinþei, sunt datori sã
se sfãtuiascã cu el în tot ce þine de bunul mers al bisericii. Ei nu trebuie
sã încerce sã-l împiedice de la exercitarea normalã a atribuþiilor sale.
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Pastorii ºi conducãtorii de district nu sunt organe executive
Pastorii hirotoniþi, numiþi de comitetul Conferinþei sã lucreze ca pastori

sau conducãtori de district, nu iau locul preºedintelui în câmpurile
respective. Ei nu sunt însãrcinaþi cu puteri administrative, aºa cum este
preºedintele, ci ei colaboreazã cu el în îndeplinirea planurilor ºi
respectarea regulamentelor Conferinþei.

Preºedintele ºi comitetul îndrumã directorii de departamente
Directorii de departamente sunt angajaþi de Conferinþã pentru a stimula

ramuri importante ale lucrãrii bisericii. Pentru a realiza cu succes lucrarea
încredinþatã lor, ei trebuie sã aibã acces în toate bisericile Conferinþei.
Trebuie sã li se dea ocazia sã prezinte ºi sã desfãºoare planuri în aceste
biserici. Se aºteaptã ca aceºti lucrãtori sã înþeleagã ºi sã sprijine îndeplinirea
tuturor planurilor bisericii, chiar dacã acestea nu aparþin departamentelor
lor. Aceºti directori lucreazã sub îndrumarea generalã a comitetului
Conferinþei, în colaborare cu preºedintele de Conferinþã, care este
responsabilul principal al tuturor ramurilor de activitate.

Lucrarea directorilor de departamente nu este administrativã
Directorii de departamente nu sunt investiþi cu autoritate administrativã

sau executivã în Conferinþã sau în activitatea bisericii, ci au rolul de
sfãtuitori. Ei nu sunt în aceeaºi relaþie cu biserica aºa cum este comitetul
Conferinþei sau preºedintele. Totuºi, ei au de îndeplinit o lucrare specialã
ºi, de aceea, trebuie sã activeze în întreaga Conferinþã pentru promovarea
ei. Nu se cere ca ei sã dea sfaturi bisericilor locale privind alegerile sau sã
îndeplineascã alte sarcini administrative sau alte activitãþi, dacã nu li se
solicitã acest lucru de cãtre preºedintele Conferinþei.

Relaþia pastorului hirotonit cu biserica localã
Atunci când, într-o bisericã, este numit un pastor hirotonit, funcþia

sa este superioarã celei a prezbiterului sau a prezbiterilor locali; aceºtia
servesc ca ajutori ai pastorului. În virtutea hirotonirii sale ca pastor, el
are calificarea de a îndeplini toate ritualurile ºi ceremoniile din bisericã.
El trebuie sã fie conducãtorul spiritual ºi sfãtuitorul bisericii, instruindu-i
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pe slujbaºi în vederea îndeplinirii îndatoririlor lor ºi fãcând planuri
împreunã cu ei pentru toate ramurile de activitate. Atunci când un
pastor este numit de comitetul Conferinþei ca pastor într-o bisericã, se
înþelege cã el este membru al comitetului acesteia ºi serveºte ca
preºedinte al acestuia. În cazul în care el doreºte sã fie eliberat de
responsabilitatea de preºedinte al comitetului, aceastã funcþie va fi
deþinutã de un prezbiter. Între pastorul ºi prezbiterul bisericii trebuie
sã existe cea mai strânsã colaborare (vezi pag. 57,91). Cu ajutorul
prezbiterilor, pastorul trebuie sã planifice ºi sã conducã toate serviciile
spirituale ale bisericii, cum ar fi: serviciul divin de închinare din Sabat
dimineaþa, adunarea pentru rugãciune, serviciul de împãrtãºire ºi
botezul. El nu se va înconjura cu un grup special de sfãtuitori aleºi de
el însuºi, ci totdeauna trebuie sã lucreze în colaborare cu slujbaºii aleºi
în mod normal de cãtre bisericã.

Atunci când un pastor sau o altã persoanã trimisã de Conferinþã
viziteazã biserica localã, este normal ca prezbiterul sã-i acorde respectul
cuvenit, invitându-l sã slujeascã la amvon. Aceasta se aplicã ºi lucrãtorilor
nehirotoniþi trimiºi de Conferinþã (vezi pag. 77,151).

Bisericile nu-ºi aleg pastorul
Pastorii sau pastorii asistenþi nu sunt numiþi sau aleºi în aceste poziþii

de biserica localã. Legãtura lor cu aceasta rezultã din numirea lor de
cãtre comitetul Conferinþei. Astfel de numiri pot fi schimbate oricând
(vezi pag. 57).

Pastorii asistenþi
Pentru a se da ocazia tinerilor sã demonstreze chemarea lor la

lucrarea de slujire ºi mai ales de câºtigare de suflete, candidaþii
primesc legitimaþii din partea Conferinþei. Acordarea acestor
legitimaþii le oferã ocazia ºi le dã dreptul sã dezvolte darurile
pastorale. Pastorul asistent este autorizat sã predice, sã se angajeze
în lucrarea de evanghelizare, sã conducã lucrarea misionarã ºi sã
sprijine orice activitãþi ale bisericii.

Totuºi, existã multe situaþii ºi câmpuri care fac necesarã numirea
unui pastor asistent de cãtre Conferinþã ca sã îndeplineascã
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responsabilitãþi ca pastor într-o bisericã sau într-un grup de biserici
locale. Pentru a-i deschide calea îndeplinirii anumitor funcþii pastorale,
biserica sau grupul de biserici locale în care slujeºte îl pot alege
prezbiter. Totuºi, întrucât este angajat ºi numit de Conferinþã, el o
reprezintã ºi aceasta poate gãsi cu cale ca, într-o anumitã mãsurã,
potrivit împrejurãrilor, autoritatea ºi rãspunderile sale sã fie extinse
pentru a-l face în stare sã-ºi îndeplineascã îndatoririle în mod
satisfãcãtor. Dreptul de a extinde autoritatea ºi responsabilitãþile
pastorului asistent revine, în primã instanþã, comitetului executiv al
diviziunii. Hotãrârea diviziunii este necesarã înainte ca o Conferinþã
sã poatã extinde autoritatea ºi responsabilitãþile pastorului asistent. O
astfel de hotãrâre va defini, în mod specific ºi clar, ce funcþii mai
poate îndeplini un pastor asistent, însã niciodatã funcþiile lui ca prezbiter
al bisericii ºi funcþiile lui extinse nu se vor exercita în afara cadrului
bisericii sau al grupului de biserici în care slujeºte (vezi pag. 58).

În hotãrârile sale, comitetul Conferinþei nu va trece dincolo de ceea
ce autorizeazã comitetul diviziunii. El nu va autoriza pastorul asistent sã
meargã din bisericã în bisericã, în afara bisericii sau grupului de biserici
în care este prezbiter, oficiind ritualuri pe care poate sã le oficieze numai
un pastor hirotonit. Hotãrârea comitetului Conferinþei nu poate înlocui
alegerile din bisericã sau hirotonirea pastoralã.

Lucrãtorii biblici
O ramurã foarte însemnatã a lucrãrii o constituie slujba de lucrãtor

biblic. Ea este recunoscutã de cãtre Conferinþe prin folosirea de
persoane corespunzãtoare pentru a fi angajate în aceastã ramurã a
lucrãrii. Ei pot fi schimbaþi dintr-un loc în altul, dupã cum cere lucrarea.
Ei pot fi chemaþi sã lucreze în cadrul unui efort evanghelistic, în acesta
caz aflându-se sub îndrumarea directã a evanghelistului care poartã
rãspunderea acþiunii. Sau ei pot rãmâne într-un oraº pentru a lucra
împreunã cu biserica de acolo, în acest caz, ei aflându-se sub
îndrumarea pastorului bisericii, rãmânând în continuare sub autoritatea
Conferinþei. Lucrãtorul biblic de la Conferinþã nu trebuie invitat sã
îndeplineascã vreo slujbã în bisericã, în afarã de cazul când Conferinþa
hotãrãºte aceasta, ci trebuie lãsat sã-ºi îndeplineascã lucrarea personalã
de câºtigare de suflete.
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Managerii Centrului Adventist de Carte
Aceºtia sunt lucrãtori ai Conferinþei ºi în aceastã calitate se aflã sub

îndrumarea comitetului ºi preºedintelui Conferinþei. În timp ce ei lucreazã
în strânsã legãturã cu casele noastre de editurã, nu sunt aleºi sau
îndrumaþi de comitetele acestora, ci de cãtre Conferinþã. În alegerea
lor, este bine sã se ia în consideraþie persoanele care au primit o instruire
în legãturã cu casele noastre de editurã.

Pastorul trebuie sã-l ajute pe evanghelist
Atunci când unui evanghelist i se cere sã conducã o campanie de

evanghelizare într-o localitate sau într-un oraº în care existã o bisericã
cu un pastor local, pastorul trebuie invitat de Conferinþã sã-l ajute pe
evanghelist, având astfel ocazia de a-i cunoaºte pe viitorii membri.

Preºedintele ºi comitetul îndrumã lucrãtorii Conferinþei
Preºedintele, în consultare cu comitetul Conferinþei, îndrumã lucrãtorii

acesteia în diversele lor activitãþi. Este datoria lui sã-i încunoºtinþeze pe
lucrãtori cu privire la planurile ºi regulamentele comitetului ºi sã-ºi asigure
cooperarea lucrãtorilor în aducerea acestora la îndeplinire. Preºedintele
se va interesa în mod deosebit de promovarea lucrãrii de evanghelizare
în cadrul Conferinþei, fãcând tot posibilul pentru a încuraja toþi lucrãtorii
în activitatea de câºtigare de suflete. El trebuie sã recruteze tineri pentru
lucrare ºi sã sprijine, în mod activ, instruirea lor. Directorii departamentelor
sunt folosiþi de cãtre Conferinþã pentru a promova ramurile importante
ale lucrãrii bisericii.

Toþi lucrãtorii Conferinþei - pastori, lucrãtori biblici, directori de
departamente etc. - se aflã sub îndrumarea comitetului Conferinþei.
Ei primesc scrisorile de acreditare ºi sunt responsabili faþã de Conferinþã
ºi nu faþã de vreo bisericã din cadrul Conferinþei. Bisericile pot cere
serviciile sau ajutorul lucrãtorilor Conferinþei, depunând cerere la
preºedintele Conferinþei, dar numirea, în toate cazurile, depinde de
comitetul Conferinþei. Pot fi numiþi lucrãtori care sã colaboreze cu
anumite biserici, iar atunci când comitetul Conferinþei considerã cã
numirea trebuie sã fie schimbatã, el are libertatea s-o facã. Lucrãtorul
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sau biserica poate sã facã apel la comitetul Conferinþei pentru o audienþã
în legãturã cu hotãrârea de mutare din câmpul respectiv. Situaþia va fi
examinatã cu atenþie în lumina nevoilor întregii Conferinþe ºi se va
proceda în consecinþã. Dacã lucrãtorul refuzã sã coopereze ºi sã
lucreze în armonie cu hotãrârile comitetului, comportamentul lui va fi
privit ca insubordonare ºi tratat ca atare. În nici un caz, el nu trebuie
sã apeleze la bisericã în legãturã cu astfel de hotãrâri. Orice bisericã
localã care, în astfel de împrejurãri, sprijinã un lucrãtor în atitudinea lui
va fi supusã disciplinei Conferinþei.

Scrisorile de acreditare ºi legitimaþiile
Lucrarea lui Dumnezeu trebuie sã fie pãzitã cu grijã de cãtre

conducãtorii cu rãspundere de la fiecare nivel al organizaþiei, de la biserica
localã pânã la Conferinþa Generalã. Pentru ca vrãjmaºii lucrãrii sã nu
aibã acces la amvoanele noastre, suntem îndemnaþi cu toatã puterea sã
nu permitem nici unei persoane sã vorbeascã vreunei biserici, dacã nu
prezintã scrisoare de acreditare din partea bisericii, valabilã ºi vizatã la zi.
Totuºi, este adevãrat cã existã situaþii când este necesar ca, în adunãrile
noastre, sã ia cuvântul ºi reprezentanþi ai guvernului sau conducãtori civili;
însã orice persoanã neautorizatã va fi exclusã de la amvon (vezi pag. 76-
77,147-148,221-224).

Prin intermediul Conferinþei ºi în calitatea lor de corp colectiv, bisericile
conferã anumitor oameni autoritatea de a reprezenta biserica ºi a vorbi
în numele ei ca pastori ºi ca lucrãtori ai Evangheliei. Aceastã autoritate
este reprezentatã prin scrisorile de acreditare acordate, care sunt
însãrcinãri scrise, corect datate ºi semnate de administratorii Conferinþei.
Autoritatea primitã în felul acesta nu este personalã sau inerentã
persoanei care deþine scrisorile, ci aparþine organizaþiei care le-a emis
ºi poate fi retrasã oricând existã suficiente motive pentru aceasta.
Scrisorile acordate lucrãtorilor nu trebuie privite niciodatã ca fiind
proprietatea lor personalã, ci ca aparþinând organizaþiei care le-a emis.
Lucrãtorul este obligat de propria sa onoare sã înapoieze scrisoarea de
acreditare ºi legitimaþia, la cererea acestei organizaþii.

Comitetul Conferinþei emite scrisori de acreditare oficiale pentru toþi
lucrãtorii adventiºti de ziua a ºaptea, acordate pe perioade limitate.

RELAfiIA PASTORILOR ™I LUCR√TORILOR CU BISERICA



152 MANUALUL BISERICII

Scrisori de acreditare expirate
Scrisorile de acreditare sunt acordate pe durata mandatului Conferinþei,

fie anual, fie la trei sau la cinci ani. Ele sunt reînnoite prin votul adunãrii
generale a Conferinþei în sesiune. Dacã, dintr-un motiv oarecare, se
considerã cã nu mai poate fi reînnoitã scrisoarea de acreditare pentru un
pastor, el înceteazã sã mai activeze ca lucrãtor al Conferinþei. O scrisoare
expiratã nu îl autorizeazã sã lucreze ca pastor. În acest caz, el nu are mai
multã autoritate decât oricare alt membru laic din bisericã.

Îndepãrtarea din funcþie a unui pastor
Un pastor poate fi îndepãrtat din funcþie prin hotãrârea comitetului

Conferinþei, fãrã ca statutul sãu de membru al bisericii sã fie afectat.
Atunci când unui pastor i se retrage calitatea de membru al bisericii ºi
apoi este reprimit ca membru, prin aceasta nu îi este redatã calitatea de
pastor. El intrã din nou în bisericã numai ca membru laic.

Pastorii pensionari
În toate Conferinþele, existã lucrãtori care, datoritã vârstei sau stãrii

sãnãtãþii, s-au retras din lucrarea activã. Aceºti lucrãtori meritã toatã
cinstea ºi consideraþia. În multe cazuri, ei au petrecut mulþi ani contribuind
la întãrirea lucrãrii lui Dumnezeu. Prezenþa lor este o binecuvântare ºi
un ajutor pentru bisericile noastre.

De obicei, lucrãtorii pensionari sunt membri ai bisericii celei mai
apropiate de domiciliul lor. Ei pot fi aleºi în orice slujbã din bisericã. În
cazul acesta, ei îºi îndeplinesc toate îndatoririle funcþiei, fãrã a fi plãtiþi.
Ei pot, de asemenea, sã-ºi exercite funcþiile pastorale sub conducerea
comitetului Conferinþei.

Pastori fãrã scrisori de acreditare care slujesc în bisericile noastre
Existã bãrbaþi care ani de zile au activat ca pastori hirotoniþi, dar

care, dintr-un motiv bine întemeiat, nu au mai primit scrisori de acreditare
din partea organizaþiei. Ei pot fi aleºi ca prezbiteri ai bisericilor ºi, dacã
hirotonirea lor nu a fost anulatã, nu este necesar sã fie hirotoniþi ca
prezbiteri, dar în activitatea lor sunt limitaþi la lucrarea ºi prerogativele
unui prezbiter local.
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CAPITOLUL 11

Alegerile în biserica localã
Având în vedere responsabilitãþile slujbaºilor bisericii ºi caracterul

lucrãrii ce li se cere, alegerea lor este o lucrare deosebit de importantã
pentru bisericã. Aceastã datorie trebuie îndeplinitã cu rugãciune, cu
seriozitate ºi dupã o bunã pregãtire. Vor fi alese numai persoane care
sunt considerate apte sã îndeplineascã cât mai bine datoriile specifice
slujbei pentru care au fost alese.

Comitetul de numiri
În Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea, slujbaºii sunt aleºi o datã

pe an sau la doi ani (vezi pag. 55), de cãtre un comitet de numiri. Acest
comitet îºi prezintã raportul în faþa bisericii, care decide apoi asupra
numelor prezentate. Acest procedeu dã posibilitate bisericii sã cerceteze
cu atenþie fiecare nume înainte de alegere ºi evitã elementul de competiþie
publicã, ca în cazul în care numirile ar fi fãcute direct din salã.

Comitetul de numiri va studia nevoile bisericii ºi va cerceta cu grijã
destoinicia membrilor de a sluji în diferite funcþii. Din acest motiv, slujbaºii
nu vor fi numiþi din salã sau prin vot secret.

Acest Manual nu hotãrãºte numãrul membrilor comitetului de numiri.
El poate fi de la cinci membri, în bisericile mici, crescând în raport cu
numãrul membrilor bisericii. Stabilirea numãrului de membri ai comitetului
de numiri este lãsatã la latitudinea fiecãrei biserici. Aceastã chestiune
trebuie sã fie studiatã de cãtre comitetul bisericii, care o va prezenta
bisericii înainte de alegeri. Apoi se va face o recomandare
corespunzãtoare, în cadrul serviciului de închinare din Sabat.

Când sã fie ales comitetul de numiri - Comitetul de numiri
trebuie sã fie ales la începutul ultimului trimestru al anului religios ºi sã
prezinte lista slujbaºilor cu cel puþin trei sãptâmâni înainte de ultimul
Sabat al anului religios.

Cum sã fie ales comitetul de numiri - Pastorul sau, în absenþa lui,
prezbiterul va prezenta problema înaintea bisericii. Aceasta va numi un
comitet special care sã aibã responsabilitatea de a alege comitetul de
numiri. Acest comitet special poate fi ales pe una din urmãtoarele cãi:
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1. Prin propuneri verbale sau scrise din salã. Dacã se foloseºte aceastã
metodã, nici un membru nu poate numi mai mult de o singurã
persoanã. Încercarea unei persoane sau a unui grup de a-ºi impune
voinþa asupra întregii biserici va fi dezaprobatã. Se va evita orice
manevrã de naturã politicã.

2. Prin autorizarea de cãtre bisericã a comitetului acesteia, împreunã
cu încã cinci pânã la ºapte persoane, alese de bisericã, în
conformitate cu paragraful 1 de mai sus, pentru a funcþiona în
calitate de comitet special.
Etapele de parcurs sunt urmãtoarele:
a. Biserica alege prin vot un comitet special prin una din cele douã

metode enumerate mai sus.
b. Comitetul special recomandã bisericii numele care compun

comitetul de numiri, sugerând cine sã fie preºedintele ºi
secretarul acestuia.

c. Biserica alege prin vot comitetul de numiri, desemnând
preºedintele ºi secretarul.

d. Comitetul de numiri se întruneºte ºi pregãteºte lista slujbaºilor
bisericii, care va fi prezentatã acesteia spre aprobare.

e. Biserica alege prin vot slujbaºii pentru urmãtorul mandat.
Cine trebuie sã facã parte din comitetul de numiri - Numai acei

membri care au o comportare exemplarã pot fi aleºi în comitetul de numiri.
Ei trebuie sã fie oameni cu o judecatã sãnãtoasã ºi, mai presus de orice,
sã aibã pe inimã binele ºi prosperitatea bisericii. Nu existã membri din
oficiu ai comitetului de numiri, cu excepþia pastorului sau conducãtorului
de district care serveºte ca preºedinte al comitetului. Pastorul sau
conducãtorul de district poate alege sã nu conducã comitetul. În cazul în
care Conferinþa nu a desemnat un pastor sau un conducãtor de district,
comitetul special ales de bisericã pentru a propune comitetul de numiri
trebuie sã recomande bisericii numele unui membru local care sã slujeascã
ca preºedinte al comitetului de numiri.

Lucrarea comitetului de numiri - Cât mai curând posibil dupã
alegerea lui, comitetul de numiri va fi convocat de cãtre preºedintele ales.
Dupã rugãciuni stãruitoare pentru cãlãuzirea lui Dumnezeu, comitetul va
începe sã pregãteascã lista de nume care sã cuprindã slujbaºii bisericii ºi
ajutoarele acestora dintre membrii bisericii aflaþi în ordine. Aceste nume
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vor fi prezentate bisericii la serviciul divin din Sabat sau la o adunare
administrativã special convocatã. În timpul lucrãrilor, comitetul se poate
sfãtui ºi cu alþi membri ai bisericii, care sunt bine informaþi. Comitetul de
numiri nu alege pastorul sau pastorul asistent. Aceste numiri sunt fãcute
de cãtre comitetul executiv al Conferinþei. Comitetul de numiri al bisericii
propune membri pentru urmãtoarele slujbe:
- prezbiterul sau prezbiterii
- diaconul sau diaconii
- diaconeasa sau diaconesele
- secretarul
- casierul
- casierul ajutor sau casierii-ajutor
- coordonatorul lucrãrii pentru copii
- dirijorul
- organistul sau pianistul
- secretarul pentru educaþie
- responsabilul pentru viaþa de familie
- responsabila departamentului Misiunea femeii
- coordonatorul lucrãrii pentru handicapaþi
- responsabilul lucrãrii personale
- secretarul lucrãrii personale
- coordonatorul cu evidenþa celor interesaþi de credinþa bisericii
- responsabilul serviciilor sociale
- dirigintele ªcolii de Sabat
- diriginþii-ajutor ai ªcolii de Sabat
- secretarul ªcolii de Sabat
- secretarul-ajutor al ªcolii de Sabat
- coordonatorii de secþiuni ai ªcolii de Sabat, inclusiv coordonatorii

secþiunii adulþi ºi secþiunii la domiciliu
- responsabilul cu investiþiile pentru misiune
- directorul ªcolii biblice de vacanþã
- preºedintele Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã
- secretarul-casier al asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã
- responsabilul Cercului de binefacere Tabita
- secretarul-casier al Cercului de binefacere Tabita
- responsabilul Asociaþiei juniorilor adventiºti
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- asistenþi ai responsabilului Asociaþiei juniorilor adventiºti
- conducãtorul Asociaþiei tinerilor adventiºti
- ajutorul conducãtorului Asociaþiei tinerilor adventiºti
- mentorul Asociaþiei tinerilor adventiºti
- secretarul-casier al Asociaþiei tinerilor adventiºti
- secretarul-casier ajutor al Asociaþiei tinerilor adventiºti
- dirijorul Asociaþiei tinerilor adventiºti
- pianistul sau organistul Asociaþiei tinerilor adventiºti
- conducãtorul Clubului exploratorilor
- conducãtorul ajutor al Clubului exploratorilor
- conducãtorul Clubului licuricilor
- responsabilul departamentului pentru libertatea religioasã
- secretarul departamentului pentru comunicaþii sau comitetul

departamentului pentru comunicaþii
- responsabilul departamentului lucrãrii pentru sãnãtate
- responsabilul departamentului administrãrii creºtine a vieþii
- comitetul bisericii
- comitetul ºcolii bisericii
- alte slujbe de conducere pe care biserica le considerã necesare, cu

excepþia instructorilor ªcolii de Sabat, care vor fi numiþi de
comitetul ªcolii de Sabat ºi aprobaþi de comitetul bisericii.
Slujbaºii Asociaþiei pentru cãmin ºi ºcoalã sunt numiþi acolo unde

biserica localã este singura bisericã ce susþine ºcoala. Astfel de propuneri
sunt înaintate comitetului ºcolii, care face numirile. Unde ºcoala este
susþinutã de mai multe biserici locale, întregul proces este îndeplinit de
comitetul ºcolii (vezi pag. 118,119).

Mãrimea bisericii determinã numãrul slujbaºilor ei. Dacã aceasta
este micã, se va renunþa la mulþi coordonatori ajutori. Într-o bisericã
mai mare, ar putea fi necesari toþi slujbaºii ºi toþi coordonatorii incluºi în
lista de mai sus.

Comitetul de numiri sã-i consulte pe viitorii slujbaºi - Dupã
ce au fost propuºi în diferite slujbe membri loiali ºi credincioºi ai bisericii
locale*, membrii corespunzãtori din comitetul de numiri trebuie sã-i
informeze pe aceºtia de numirea lor în slujbã ºi sã primeascã
consimþãmântul lor pentru slujire.

* Excepþii de la aceastã regulã se fac doar cu aprobarea Conferinþei (vezi pag. 56,57).
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Membrii pot sã aparã în faþa comitetului de numiri - Dacã vreun
un membru al bisericii doreºte sã aparã în faþa comitetului, în timpul
ºedinþelor lui, pentru a da sugestii sau pentru a face obiecþii, trebuie sã i se
dea ocazia sã facã lucrul acesta. Dupã plecarea lui din camera comitetului,
sugestiile sau obiecþiile vor fi apreciate dupã meritul lor. Apoi comitetul
este gata sã vinã în faþa bisericii cu lista slujbaºilor propuºi.

Discuþiile comitetului de numiri sunt confidenþiale - Discutarea,
în afara comitetului, a observaþiilor fãcute în timpul ºedinþelor în legãturã
cu vreo persoanã constituie o încãlcare a eticii creºtine ºi a regulii de aur.
Cel ce se face vinovat în aceastã privinþã oferã un motiv puternic pentru
a nu mai putea participa la lucrãrile altui comitet de numiri. Toate cercetãrile
ºi discuþiile cu privire la competenþa membrilor de a îndeplini anumite
slujbe trebuie sã fie confidenþiale. Dacã sunt necesare cercetãri în afara
comitetului, acestea vor fi fãcute de cãtre preºedintele acestuia.

Aceste principii se aplicã la lucrãrile tuturor comitetelor de numiri,
atât în biserica localã, cât ºi la Conferinþã.

Prezentarea raportului - Raportul va fi prezentat întregii biserici,
nu numai comitetului acesteia, care nu are nici o autoritate în aceastã
chestiune. Acesta poate fi prezentat la serviciul divin dimineaþa sau la o
adunare administrativã a bisericii.

Atunci când comitetul de numiri este gata sã-ºi prezinte raportul,
pastorul sau prezbiterul trebuie sã permitã preºedintelui comitetului de
numiri sã dea bisericii explicaþiile necesare. Se va pune la dispoziþia
membrilor o copie a acestui raport sau va fi citit cu voce tare de cãtre
secretarul comitetului de numiri. Preºedintele va anunþa cã raportul va
fi votat sãptãmâna viitoare sau dupã douã sãptãmâni.

Obiecþii faþã de raportul comitetului de numiri - Orice membru
are dreptul sã ridice obiecþii cu privire la raportul comitetului de numiri.
Orice obiecþie trebuie sã fie prezentatã personal la comitetul de numiri,
pentru a fi luatã în discuþie înainte de a doua citire a raportului, pentru
a se programa o întâlnire prin preºedintele comitetului sau prin pastorul
bisericii. Sau, cu ocazia celei de a doua citiri a raportului, cel ce
obiecteazã poate cere ca întregul raport sã fie retrimis comitetului de
numiri, fãrã discuþii, pentru a fi examinat în continuare. De obicei,
preºedintele comitetului acceptã trimiterea. Totuºi, dacã cererea
devine o moþiune, ea nu este dezbãtutã, ci se decide prin votul
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majoritãþii. Preºedintele comitetului va anunþa timpul ºi locul în care
pot fi ascultate obiecþiile. Atunci, toþi cei care doresc sã facã obiecþii
vor veni înaintea comitetului. Dacã alegerile sunt amânate pe baza
unei obiecþii a vreunui membru, ar fi un lucru grav ca membrul respectiv
sã nu vinã în faþa comitetului. Niciodatã nu trebuie sã fie fãcute obiecþii
triviale sau nefondate. Dar dacã existã motive serioase pentru a face
unele schimbãri, acestea trebuie prezentate. Comitetul va studia cu
toatã atenþia obiecþiile prezentate. Dacã descoperã cã sunt întemeiate,
trebuie sã înlocuiascã numele persoanei respective cu un altul. Când
raportul va fi prezentat din nou bisericii, aceasta va proceda la votarea
lui. Fiecare membru al bisericii trebuie sã voteze la alegerea slujbaºilor
bisericii. Alegerea se face pe temeiul majoritãþii de voturi a celor
prezenþi ºi care voteazã.

Locurile rãmase vacante - Dacã o slujbã din bisericã rãmâne
vacantã în timpul mandatului, din cauza decesului, excluderii, retragerii
sau a oricãrui alt motiv, comitetul acesteia propune un succesor care sã
ocupe locul rãmas liber pentru restul timpului pânã la alegeri ºi supune
bisericii propunerea în vederea alegerii.

Alegerea delegaþilor pentru sesiunea Conferinþei locale

În organizaþiile Conferinþei locale ºi uniunii de Conferinþe, toatã
autoritatea administrativã emanã de la alegãtori. Bisericile locale din
cadrul Conferinþei aleg delegaþi pentru sesiunile Conferinþei. Aceºtia
sunt autorizaþi sã reprezinte bisericile locale la sesiunea Conferinþei.
Sesiunea Conferinþei alege slujbaºi, emite scrisori de acreditare ºi
legitimaþii, adoptã sau schimbã statutul, dacã sunt necesare astfel de
schimbãri, ºi trateazã alte probleme. Una dintre cele mai importante
acþiuni ale ei este alegerea comitetului executiv, a cãrui datorie este sã
funcþioneze în numele alegãtorilor în intervalul dintre sesiuni. Acest
comitet este învestit cu puterea ºi autoritatea delegate de toate bisericile
din cadrul Conferinþei.

Alegerea delegaþilor - �El [Dumnezeu] a rânduit ca oameni aleºi
sã meargã ca delegaþi la Conferinþele noastre. Aceºti oameni trebuie sã
fie încercaþi ºi vrednici de încredere. Alegerea delegaþilor pentru
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Conferinþele noastre este o chestiune importantã. Aceºti oameni trebuie
sã facã planuri pentru înaintarea lucrãrii, care trebuie sã fie apoi urmate.
De aceea, ei trebuie sã fie oameni înþelepþi, capabili sã judece de la
cauzã la efect� (Testimonies, vol. 9, pag. 262).

Numãrul delegaþilor din fiecare bisericã pentru sesiunea Conferinþei
locale este determinat de prevederile statutului Conferinþei. Când soseºte
timpul pentru alegerea delegaþilor, pastorul sau primul prezbiter, în
colaborare cu pastorul, trebuie sã aducã problema în faþa bisericii. Poate
fi numit un comitet care sã-i propunã pe delegaþi sau poate fi însãrcinat
comitetul bisericii sã facã aceastã lucrare. Nimic de naturã politicã nu
trebuie îngãduit sã intervinã în aceastã lucrare. Trebuie sã fie aleºi ca
delegaþi care sã participe la sesiunea Conferinþei bãrbaþi ºi femei cunoscuþi
ca fiind creºtini evlavioºi (vezi pag. 60, 66).

Dupã ce comitetul respectiv ºi-a încheiat lucrarea, el trebuie sã aducã
raportul în faþa bisericii, prezentând ca delegaþi pe cei asupra cãrora au
cãzut de acord. Apoi biserica voteazã aceste propuneri. Nici un slujbaº al
bisericii nu este delegat din oficiu, în virtutea slujbei lui. Dupã alegeri,
secretarul bisericii va completa delegaþiile ºi le va trimite secretarului
Conferinþei. Delegaþii aleºi devin reprezentanþi ai bisericii respective, care,
unindu-se cu delegaþii altor biserici din cadrul Conferinþei, vor alege slujbaºii
pentru Conferinþã ºi vor participa la celelalte lucrãri ale Conferinþei. Delegaþii
la sesiunea uniunii de Conferinþe sunt aleºi de cãtre Conferinþele locale, nu
de cãtre biserici. Delegaþii pentru sesiunile Conferinþei Generale sunt aleºi
de diviziuni ºi uniunile de Conferinþe. Durata mandatului pentru aceste
organizaþii este hotãrâtã de statutele respective.

Datoria delegaþilor - Un delegat pentru sesiunea Conferinþei sau
adunarea electivã nu este ales sã reprezinte doar biserica localã sau
Conferinþa, ci el trebuie sã priveascã lucrarea în ansamblu, neuitând cã
este responsabil de prosperitatea lucrãrii în fiecare parte a câmpului.
Nu este permis ca delegaþii unei biserici sau Conferinþe sã se organizeze
în încercarea de a orienta voturile într-o anumitã direcþie. De asemenea,
nu este permis ca delegaþii dintr-o bisericã sau o Conferinþã mai mare
sã pretindã superioritate în conducerea lucrãrilor sesiunii Conferinþei,
respectiv uniunii. Fiecare delegat trebuie sã se lase influenþat de Duhul
Sfânt ºi sã voteze conform convingerilor sale personale. Orice slujbaº
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sau conducãtor dintr-o bisericã localã sau de la o Conferinþã care încearcã
sã controleze voturile unui grup de delegaþi trebuie sã fie considerat ca
fiind descalificat pentru a mai funcþiona ca delegat.

Responsabilitatea slujbaºilor Conferinþei
Biserica localã nu are nici o autoritate în afara propriului ei teritoriu.

Ea se uneºte cu alte biserici din cadrul Conferinþei pentru a delega
autoritatea ºi responsabilitatea slujbaºilor Conferinþei ºi comitetului
executiv în vederea îndeplinirii activitãþii Conferinþei între sesiuni. Aceºti
slujbaºi sunt rãspunzãtori faþã de Conferinþã ca întreg, nu faþã de vreo
bisericã localã.

Membrii comitetului Conferinþei reprezintã întreaga
Conferinþã

Membrii comitetului Conferinþei sunt aleºi pentru a reprezenta
lucrarea din întregul teritoriu al Conferinþei. Ei nu reprezintã doar biserica
localã, un district sau o anumitã instituþie din Conferinþã. Fiecare membru
trebuie sã simtã responsabilitatea clarã de a promova toate interesele
lucrãrii în toate zonele câmpului. Hotãrârile ºi voturile comitetului nu
trebuie sã fie controlate sau influenþate de vreo bisericã, de vreun grup
sau vreun individ. Hotãrârile se iau dupã cercetarea atentã ºi cu
rugãciune a tuturor aspectelor în problemele ce se ivesc ºi care privesc
administrarea lucrãrii.
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CAPITOLUL 12

Finanþele lucrãrii Evangheliei

Planul pentru susþinerea lucrãrii lui Dumnezeu, de predicare a
Evangheliei veºnice, este adus la îndeplinire prin zecimile ºi darurile
poporului Sãu. Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea a urmat acest plan
foarte de timpuriu.

Baza biblicã pentru dãruirea zecimii ºi a darurilor se aflã în
urmãtoarele texte biblice: Lev. 27,30; Mal. 3,8-12; Mat. 23,23; 1 Cor.
9,9-14; 2 Cor. 9,6-15. Observaþi, de asemenea, urmãtoarele paragrafe
din Spiritul Profetic:

�Rânduiala zecimii ºi a darurilor a fost datã pentru a întipãri în mintea
oamenilor marele adevãr cã Dumnezeu este izvorul tuturor
binecuvântãrilor pentru creaturile Sale ºi cã Lui i se cuvine recunoºtinþa
oamenilor pentru darurile bune ale providenþei Sale� (Patriarhi ∫i Profe˛i,
pag. 541).

�Zecimile ºi darurile aduse lui Dumnezeu sunt o recunoaºtere a
drepturilor Lui asupra noastrã pe temeiul creaþiunii ºi de asemenea o
recunoaºtere a drepturilor Lui asupra noastrã prin rãscumpãrare. Din
cauzã cã toatã puterea noastrã vine de la Hristos, darurile acestea
trebuie sã curgã de la noi spre Dumnezeu. Ele trebuie sã pãstreze
pururea în faþa noastrã cerinþele rãscumpãrãrii, cea mai mare dintre
toate cerinþele ºi singura care le cuprinde pe toate celelalte. Aprecierea
sacrificiului fãcut în favoarea noastrã trebuie sã ne fie totdeauna
proaspãtã în minte ºi trebuie sã exercite pururea o influenþã asupra
gândurilor ºi planurilor noastre. Hristos trebuie sã fie cu adevãrat ca
unul crucificat în mijlocul nostru.� (Testimonies, v.6, pag. 479).

�Zecimea este sfântã, pusã deoparte de Dumnezeu pentru Sine.
Ea trebuie sã fie adusã în tezaurul Sãu pentru a fi folositã la
susþinerea lucrãtorilor Evangheliei în activitatea lor� (Testimonies,
vol. 9, pag. 206).

�El a dat poporului Sãu un plan în vederea obþinerii unor sume
suficiente pentru a face ca aceastã iniþiativã sã se autofinanþeze. Planul
lui Dumnezeu în sistemul zecimilor este minunat în simplitatea ºi echitatea
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Lui. Toþi oamenii îl pot îmbrãþiºa cu credinþã ºi curaj, cãci originea lui
este divinã. În el, simplitatea ºi utilitatea se întrepãtrund ºi nu se cere o
educaþie profundã pentru a-l înþelege ºi aplica. Toþi pot avea simþãmântul
cã stã în puterea lor sã joace un rol în progresul preþioasei lucrãri de
mântuire. Fiecare bãrbat, femeie ºi tânãr poate deveni un casier pentru
Domnul ºi un agent care sã satisfacã cerinþele care vin la trezorerie.
Apostolul spune: �Fiecare din voi sã punã deoparte acasã ce va putea,
dupã câºtigul lui�� (Testimonies vol.3, pag. 388,389).

�Ceea ce a fost pus deoparte, potrivit Scripturii, ca aparþinând
Domnului, constituie venitul Evangheliei ºi nu mai este al nostru. Este
un mare sacrilegiu ca un om sã ia din tezaurul lui Dumnezeu pentru a se
servi pe sine însuºi sau pentru a-i servi pe alþii în afacerile lor lumeºti�
(Testimonies, vol. 9, pag. 246,247).

�Fiecare membru al bisericii trebuie învãþat sã fie credincios în
dãruirea corectã a zecimii� (Ibid, pag. 251).

�Aceasta nu este o cerinþã omeneascã, ci este una dintre poruncile
lui Dumnezeu, prin care poate fi susþinutã ºi dusã mai departe în lume
lucrarea Lui... Nimeni nu se poate scuza în refuzul sãu de a plãti zecimea
ºi darurile Domnului� (Testimonies to Ministers, pag. 307).

�Dumnezeu a fãcut ca vestirea Evangheliei sã depindã de munca
ºi darurile poporului Sãu. Darurile benevole ºi zecimea constituie
venitul lucrãrii lui Dumnezeu. Din mijloacele încredinþate omului,
Dumnezeu pretinde o anumitã parte, zecimea. El lasã la latitudinea
fiecãruia dacã vrea sau nu sã dea mai mult decât atât� (Istoria
faptelor apostolilor, pag. 62).

�Dumnezeu a dat îndrumãri speciale cu privire la folosirea zecimii.
El nu intenþioneazã ca lucrarea Lui sã fie paralizatã din lipsã de mijloace.
Pentru ca lucrarea sã nu fie fãcutã la întâmplare ºi sã nu fie nici o
greºealã, El a fãcut din acest punct de vedere, datoria noastrã foarte
clarã. Partea pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru Sine nu trebuie sã
fie deturnatã pentru un alt scop, în afarã de acela pe care El l-a specificat.
Nimeni sã nu se simtã liber sã reþinã zecimea pentru a o folosi dupã
propria judecatã. Nu trebuie sã o foloseascã pentru sine în cazuri
neprevãzute, ºi nici sã o întrebuinþeze aºa cum considerã cã este potrivit,
chiar ºi în ceea ce ei pot considera ca fiind lucrarea Domnului.
(Testimonies, vol.9, pag. 247).
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Administrarea creºtinã a vieþii
Creºtinii sunt ispravnicii lui Dumnezeu, cãrora El le-a încredinþat

bunurile Sale ºi, ca parteneri ai Sãi, sunt responsabili de mânuirea lor în
armonie cu cãlãuzirea ºi principiile Sale aºa cum sunt subliniate în
Scripturã ºi în Spiritul Profetic. Sfatul divin este: �ceea ce se cere de la
ispravnici este ca fiecare sã fie gãsit credincios în lucrul încredinþat lui�
(1 Cor. 4,2). Problema administrãrii creºtine a vieþii, în întreaga ei
semnificaþie, acoperã multe aspecte ale vieþii ºi experienþei creºtine,
cum ar fi: timpul nostru, influenþa noastrã, munca noastrã, dar fãrã îndoialã
cã administrarea mijloacelor noastre materiale este de importanþã vitalã.
Ea priveºte întreaga familie a bisericii. Ea implicã recunoaºterea
suveranitãþii lui Dumnezeu, a proprietãþii Lui asupra tuturor lucrurilor ºi
a revãrsãrii harului Sãu în inimile noastre. Cu cât vom înþelege mai bine
aceste principii, cu atât vom fi conduºi la o apreciere mai profundã a
felului în care acþioneazã iubirea lui Dumnezeu în viaþa noastrã.

Deºi acest aspect al administrãrii creºtine a vieþii creºtine se referã
la bunurile materiale, fãrã îndoialã cã el influenþeazã în mod hotãrât
experienþa noastrã religioasã. Domnul cere anumite lucruri de la noi,
pentru ca ºi El sã poatã face anumite lucruri pentru noi. Ascultarea
noastrã binevoitoare faþã de ceea ce ne cere Tatãl ceresc aºeazã
isprãvnicia pe un plan spiritual înalt. Dumnezeul nostru nu este
pretenþios. El nu ne cere în mod arbitrar sã-I servim sau sã-L
recunoaºtem oferindu-I daruri, dar atunci când lucrãm în armonie cu
învãþãtura Sa, în inima noastrã vor fi revãrsate mari binecuvântãri
spirituale. Pe de altã parte, dacã nu cooperãm cu El la îndeplinirea
planurilor Lui, ne lipsim pe noi înºine de cele mai bogate binecuvântãri
de care avem nevoie.

�Dumnezeu doreºte ca toþi ispravnicii Sãi sã fie corecþi în urmãrirea
rânduielilor divine. Ei nu trebuie sã rãstoarne planurile Domnului sãvârºind
fapte de binefacere sau dând daruri cum ºi când considerã ei, ca oameni,
cã este bine. Este o mare slãbiciune ca oamenii sã caute sã îmbunãtãþeascã
planul lui Dumnezeu, inventând noi sisteme financiare în concordanþã cu
cele mai bune intenþii ale lor, în contradicþie, însã, cu cererile lui Dumnezeu.
El îi invitã pe toþi sã-ºi exercite influenþa în cadrul rânduielilor Lui. El ªi-a
fãcut cunoscut planurile ºi toþi cei care vor sã coopereze cu El trebuie sã
le aducã la îndeplinire fãrã a încerca sã le îmbunãtãþeascã� (Testimonies,
vol. 9, pag. 248).

FINANfiELE LUCR√RII EVANGHELIEI
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Zecimea
 Recunoscând planul biblic, privilegiul ºi responsabilitatea solemnã

care este pusã asupra membrilor bisericii, ca fii ai lui Dumnezeu ºi
mãdulare ale trupului Sãu, adicã ale bisericii, toþi sunt încurajaþi sã
dãruiascã cu credincioºie zecimea (a zecea parte din venitul lor personal)
pentru tezaurul bisericii.

Zecimea nu este folositã sau pusã la dispoziþia bisericii locale, ci
este trimisã trezorierului Conferinþei. Astfel, zecimea din toate bisericile
ajunge în trezoreria Conferinþei, care, la rândul ei, trimite uniunii a
zecea parte din totalul zecimii primite. La rândul ei, uniunea trimite la
Conferinþa Generalã sau la diviziunile ei a zecea parte din zecimea
primitã. În acest fel, Conferinþa localã, uniunea ºi Conferinþa Generalã
primesc fonduri, cu ajutorul cãrora susþin lucrãtorii angajaþi ºi acoperã
cheltuielile de conducere a lucrãrii lui Dumnezeu, în sferele lor de
activitate ºi responsabilitate.

Pe lângã trimiterea la uniune a 10% din zecime, Conferinþele
trimit prin uniune la Conferinþa Generalã sau la diviziunile ei un
procentaj în plus din zecimea lor pentru finanþarea programelor
bisericii, conform hotãrârilor comitetului Conferinþei Generale sau
ale comitetului diviziunii.

Aceste reguli au fost adoptate pentru a se putea strânge ºi trimite
fonduri în toatã lumea ºi pentru o bunã conducere a lucrãrii lui Dumnezeu.
Aspectele financiare ºi administrative ale lucrãrii sunt de mare
importanþã. Ele nu pot fi separate de vestirea soliei mântuirii, ci sunt o
parte integrantã a ei.

Dãruirea sistematicã ºi unitatea - Planul financiar al denomina-
þiunii slujeºte unui scop mai cuprinzãtor decât apare în rapoartele
noastre financiare ºi statistice. Aceastã reglementare este mai mult
decât un mijloc de a aduna ºi a distribui fonduri. În planul lui
Dumnezeu, ea constituie unul dintre factorii importanþi de unificare
a miºcãrii adventiste. Poporul lui Dumnezeu este un popor unit.
Sistemul nostru de împãrþire a zecimilor între Conferinþe ºi uniune,
între uniune ºi Conferinþa Generalã, ºi împãrþirea de fonduri în
câmpurile mondiale au fost ºi sunt puse în slujba unificãrii lucrãrii de
pe întregul pãmânt.
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Cum trebuie sã fie folositã zecimea - Zecimea trebuie sã fie
consideratã sfântã ºi folositã pentru lucrarea de predicare, pentru
predarea învãþãturilor biblice, pentru sprijinirea administraþiei Conferinþei
în grija ei pentru biserici ºi pentru campaniile misionare. Zecimea nu
trebuie folositã pentru plãtirea datoriilor bisericilor sau ale instituþiilor,
nici pentru planuri de construcþie.

�Mi-a fost datã o solie foarte clarã ºi hotãrâtã pentru poporul nostru.
Mi se cere sã le spun cã ei fac o greºealã folosind zecimea pentru
diferite scopuri, care, deºi bune în ele însele, nu sunt cele pentru care
Domnul a spus sã fie folositã zecimea. Aceia care folosesc zecimea în
acest fel se abat de la rânduiala Domnului. Dumnezeu îi va judeca pentru
faptele lor.� (Idem, pag. 206).

Mânuirea zecimii - Zecimea este a Domnului ºi ea trebuie sã fie
adusã ca un act de închinare la trezoreria Conferinþei, prin biserica în
care persoana respectivã este membrã. În circumstanþe excepþionale,
membrii bisericii vor cere sfat slujbaºilor Conferinþei.

Lucrãtorii Conferinþei ºi slujbaºii bisericii trebuie sã fie
exemple în dãruirea zecimii - Lucrãtorii Conferinþei, prezbiterii
bisericii, alþi slujbaºi ºi conducãtorii de instituþii trebuie sã
recunoascã faptul cã ei trebuie sã fie un bun exemplu în dãruirea
zecimii, considerând aceasta ca un principiu de conducere în
lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie sã rãmânã slujbaº al
bisericii sau lucrãtor al Conferinþei dacã nu se conformeazã acestui
standard de conducere.

Dãruirea zecimii, o datorie biblicã - Deºi dãruirea zecimii nu este
un test al calitãþii de membru, ea este recunoscutã ca o obligaþie
scripturisticã, prin care fiecare credincios este dator lui Dumnezeu. De
asemenea, ea este unul dintre exerciþiile spirituale prin care dãtãtorul
trebuie sã-ºi aducã propria sa contribuþie, prin credinþã, la primirea
plinãtãþii binecuvântãrii în viaþa ºi experienþa creºtinã.

�Aduceþi, însã, la casa visteriei, toate zeciuielile ca sã fie hranã în
Casa Mea. Puneþi-Mã astfel la încercare ºi veþi vedea dacã nu voi
deschide zãgazurile cerurilor ºi nu voi turna peste voi belºug de
binecuvântare� (Mal. 3,10).

FINANfiELE LUCR√RII EVANGHELIEI
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Darurile
Pe lângã zecime, Biblia accentueazã obligaþia noastrã de a aduce

Domnului daruri. Reþinerea darurilor este trecutã pe acelaºi plan cu
reþinerea zecimii ºi poartã numele de înºelãciune sau furt (Mal. 3,8).
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea a urmat de la începutul existenþei
ei practica dãruirii de bunãvoie pentru cauza lui Dumnezeu. Ca rezultat,
asupra lucrãrii s-au revãrsat mari binecuvântãri ºi prosperitate. Oameni
bogaþi, meseriaºi cu venituri mari, fermieri, muncitori, predicatori ºi
lucrãtori, precum ºi credincioºi veniþi din alte þãri, în care veniturile sunt
mici, sunt uniþi cu toþi pentru a sprijini cu generozitate lucrarea, oferind
daruri pe mãsura veniturilor lor.

Darurile ªcolii de Sabat - Cea mai rãspânditã metodã pentru
dãruirea sistematicã este colecta ªcolii de Sabat. Darurile ªcolii de Sabat
sunt consacrate lucrãrii misionare externe. Pe calea aceasta se adunã,
Sabat de Sabat, sume însemnate.

Alte daruri - Din când în când, se adunã ºi alte daruri pentru lucrarea
misionarã externã ºi pentru alte acþiuni generale sau locale. Când se
adunã daruri pentru misiuni sau pentru acþiuni generale sau locale, toþi
banii depuºi în coºuleþ vor fi socotiþi ca parte a aceluiaºi dar special, în
afarã de faptul cã donatorul indicã altã destinaþie.

Darurile speciale pentru câmpurile misionare - Sprijinirea
financiarã a lucrãrii misionare din întreaga lume se face pe baza
bugetului. Sumele necesare diferitelor câmpuri se repartizeazã pe baza
nevoilor exprimate în buget. Metoda aceasta de distribuire a fondurilor
este echitabilã. Ea asigurã fiecãrui câmp sumele corespunzãtoare. Acolo
unde se fac daruri speciale pentru un anumit câmp, în afara bugetului,
se creeazã o inegalitate în defavoarea altor câmpuri. Dacã astfel de
daruri se dau cu scopul de a se începe o lucrare nouã, lucrarea începutã
va stagna odatã cu consumarea darului respectiv sau va trebui sã fie
inclusã în bugetul viitor, în vederea continuãrii ei. Astfel, alte câmpuri
care au poate nevoi mai mari, dar care n-au avut ocazia de a ºi le face
cunoscut, ar fi lipsite de partea cuvenitã din fondurile generale, care ar
fi deturnatã pentru a continua lucrãri începute prin daruri speciale.
Întreaga experienþã a bisericii a dovedit cã este lucrul cel mai înþelept
ca toþi membrii sã dea cu generozitate ºi credincioºie darurile lor pe
cãile recunoscute, având în felul acesta mulþumirea cã toate câmpurile
misionare se împãrtãºesc din binefacerea unei astfel de dãruiri.
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Ajutorarea celor sãraci ºi nevoiaºi - Darurile pentru sãraci ºi
nevoiaºi sunt folosite pentru membrii bisericii care au nevoie de ajutor. Pe
cât e posibil, trebuie sã se pãstreze o rezervã din aceste fonduri pentru
cazuri de urgenþã. Totuºi, biserica trebuie sã aibã o atitudine binevoitoare
faþã de toþi cei în nevoie, iar comitetul bisericii sã facã provizii din fondurile
acesteia pentru cei nevoiaºi, pentru lucrarea medicalã ºi de binefacere
adusã la îndeplinire de bisericã pentru familiile din jur.

Bugetul bisericii pentru cheltuieli locale - Metoda cea mai
eficientã pentru acoperirea cheltuielilor bisericii locale este alcãtuirea
unui buget. Înainte de începutul anului, comitetul bisericii va pregãti cu
atenþie un buget al cheltuielilor pentru susþinerea activitãþilor bisericii pe
parcursul anului urmãtor. Acest buget trebuie sã prevadã toate cheltuielile
privind reparaþiile, lumina, cãldura, intendentul (dacã se plãteºte), ºcoala
bisericii, salariul profesorului, fondurile pentru sãraci ºi nevoiaºi etc.
Bugetul trebuie prezentat bisericii pentru a fi studiat ºi aprobat, pentru a
se face planuri prin care sã se asigure fondurile necesare echilibrãrii
bugetului în perioada anului urmãtor. Fondurile pentru acoperirea
cheltuielilor bisericii locale pot fi adunate prin daruri ºi subscripþii. În
mãsura puterii sale financiare, fiecare membru trebuie sã ia parte la
susþinerea financiarã a bisericii locale ºi a lucrãrii, în general.

Model de buget - Urmãtorul buget poate servi ca model ºi poate fi
adaptat pentru a satisface nevoile unei biserici de orice mãrime:

Bugetul bisericii locale

FINANfiELE LUCR√RII EVANGHELIEI

Venituri probabile:
- colecta pentru cheltuielile ªcolii de

Sabat
- colecte pentru cheltuielile bisericii
- fondul de binefacere
- fondul pentru construcþii
- fondul pentru evanghelizare
- subscripþii ale unor membri pentru

cheltuielile bisericii
- alte donaþii

Cheltuieli probabile:
- reparaþii ºi construcþii
- combustibil, gaze
- curãþenie ºi materiale
- fondul pentru sãraci
- materiale pentru ªcoala de Sabat
- cheltuieli evanghelizare
- furnituri de birou
- energie electricã
- apã
- asigurarea clãdirii ºi a mobilierului
- subvenþii pentru ºcoala bisericii
-dar pentru înfiinþarea de biserici noi
- cheltuieli neprevãzute
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Se vor lua mãsuri pentru ca, în bugetul bisericii, sã se înregistreze
toate intrãrile ºi ieºirile, inclusiv cele privitoare la diferitele departamente.

Sfaturi generale
Solicitarea de fonduri - Problema solicitãrii de fonduri este cuprinsã

în urmãtoarele reglementãri:
1. Nici o Conferinþã, bisericã localã sau instituþie nu va plãnui vreo lucrare

care sã necesite solicitarea de fonduri din afara propriului ei teritoriu,
dacã nu s-a cerut sfat ºi nu s-au luat mãsuri în privinþa aceasta. Orice
solicitare din cadrul propriului teritoriu va fi în armonie cu regulamentele
locale ale uniunii sau ale Conferinþei Generale.

2. Pentru a proteja bisericile locale de solicitãri de fonduri neautorizate
ºi frauduloase sau neaprobate de denominaþiunea noastrã, se va þine
seama de urmãtoarele principii ºi metode:
a. Pastorii ºi slujbaºii bisericii nu trebuie sã permitã accesul la amvon,

în vederea solicitãrii de fonduri, persoanelor care nu sunt
recunoscute sau autorizate din partea conducerii Conferinþei.

b. Nu trebuie sã se permitã solicitarea de fonduri, fie în public, fie în
particular, fãrã o astfel de recomandare.

c. Formularele aprobate pentru solicitarea de fonduri nu trebuie sã
fie furnizate decât persoanelor responsabile.

d.. Toate fondurile rezultate din contribuþii, ca rãspuns la apeluri fãcute,
vor fi trimise pe cãile rânduite de bisericã.

e. Lucrãtorii din biserica noastrã care reprezintã interese speciale
din vreo parte oarecare a câmpului, nu au autoritatea de a solicita
ajutor pentru acea lucrare în altã parte a câmpului sau în altã
Conferinþã, fãrã sã fi fost fãcute aranjamente cu conducerea
Conferinþei respective ºi fãrã o autorizaþie scrisã din partea
administratorilor Conferinþei.

f. Slubaºii Conferinþei ºi ai bisericii locale vor lua mãsurile necesare
pentru a împiedica solicitãrile publice de fonduri neautorizate
sau ilegale.

3. Nu trebuie sã fie organizatã nici o campanie pentru adunarea de
fonduri nici pentru misiunea internã, nici pentru cea externã, în afara
celei din Sãptãmâna de abnegaþie, care implicã folosirea de literaturã
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specificã ºi pachete cu formulare pentru colectarea de fonduri.
Conferinþele ºi uniunile vor lua mãsurile necesare pentru a împiedica
orice încãlcare a acestei prevederi.

4. Lucrãtorii interdivizionari, care viziteazã bisericile din þara natalã sau
se aflã în legãturã cu acestea prin corespondenþã, sunt invitaþi sã
solicite fonduri numai pentru lucrãrile incluse în bugetul de alocaþii,
acþionând în colaborare cu bisericile ºi Conferinþele pentru adunarea
de fonduri necesare lucrãrii misionare mondiale. Toate aceste fonduri
vor circula pe cãile rânduite ale bisericii.
Metode îndoielnice pentru strângerea de fonduri - Adventiºtii

de ziua a ºaptea au luat întotdeauna atitudine fermã împotriva oricãrei
metode de naturã îndoielnicã pentru strângerea de fonduri necesare
lucrãrii locale sau mondiale.

�Când se strâng bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg
multe biserici? La bazaruri, ospeþe, bâlciuri, loterii ºi alte metode de
felul acesta. Adeseori, locul rezervat pentru adorarea lui Dumnezeu
este profanat prin mâncare ºi bãuturã, prin cumpãrãri, vânzãri ºi distracþii.
Respectul faþã de casa lui Dumnezeu ºi faþã de închinare este diminuat
în mintea tineretului. Barierele cumpãtãrii sunt slãbite, se face apel la
egoism, poftã, iubire de etalare ºi toate acestea sunt întãrite cu cât sunt
îngãduite mai mult� (Testimonies, vol. 9, pag. 91).

�Pe mãsurã ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, se vor face tot
mai multe apeluri pentru ajutor. Pentru a putea rãspunde la aceste apeluri,
creºtinii trebuie sã þinã cont de porunca: �Aduceþi în casa visteriei toate
zeciuielile, ca sã fie hranã în Casa Mea�. Dacã cei ce se numesc creºtini
ar aduce lui Dumnezeu cu credincioºie zeciuiala ºi darurile lor, tezaurul
Lui ar fi plin. Atunci nu ar mai trebui sã se apeleze la bâlciuri, loterii sau
întâlniri de distracþii pentru a se strânge fonduri pentru susþinerea
Evangheliei� (Istoria faptelor apostolilor, pag. 280).

Zecimile ºi darurile nu constituie un fond personal - Zecimile ºi
darurile nu formeazã un fond pentru beneficiul viitor al dãruitorilor. Ele
vor fi folosite numai pentru scopurile curente, pentru care au fost date.

Evitarea datoriilor - Comitetul bisericii locale trebuie sã se
sfãtuiascã întotdeauna cu administratorii Conferinþei înainte de a
contracta datorii de vreun fel. Multe biserici au intrat în încurcãturi
financiare din cauza unor planuri pripite sau greºit fãcute pentru ridicarea

FINANfiELE LUCR√RII EVANGHELIEI
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sau cumpãrarea unei biserici sau a unei clãdiri pentru ºcoalã. Acest
lucru poate fi evitat dacã biserica cere sfat înainte de a se lansa în astfel
de întreprinderi ºi aderã la regulamentul bisericii privind finanþarea unor
astfel de proiecte.

Finanþarea clãdirilor bisericii - Bisericile care ºi-au propus sã
cumpere sau sã-ºi construiascã locaºuri de închinare sunt avertizate sã
nu-ºi asume obligaþii financiare care ar putea sã devinã o povarã pentru
membri. În legãturã cu aceste planuri, comitetele bisericii locale ºi al
uniunii vor da sfaturi potrivite în fiecare caz, luând în consideraþie
mãrimea bisericii, puterea ei financiarã ºi localizarea clãdirii.

În cazurile în care este vorba de cumpãrarea sau construirea unor
clãdiri, în nici un caz sã nu se facã contractul sau sã se înceapã lucrãrile
de construcþie pânã nu s-a obþinut aprobarea din partea comitetului
Conferinþei sau al uniunii. Acestea se vor asigura cã planurile financiare
corespund cu regulamentele stabilite.

Mânuirea ºi înregistrarea fondurilor - Strângerea ºi folosirea
fondurilor pentru lucrarea lui Dumnezeu constituie o responsabilitate
sfântã. Canalul potrivit pentru circulaþia acestor fonduri este de la individ
cãtre biserica localã. Casierul bisericii primeºte aceste fonduri (vezi pag.
66-70). Fondurile pentru biserica localã sunt folosite în acest scop. Cele
destinate Conferinþei sau scopurilor generale sunt trimise de cãtre casierul
bisericii locale la trezorierul Conferinþei. Acesta, la rândul lui, opreºte
fondurile destinate Conferinþei ºi trimite mai departe trezorierului uniunii
de Conferinþe fondurile destinate acesteia sau bisericii mondiale. Trezorierul
uniunii opreºte fondurile destinate uniunii ºi trimite trezorierului diviziunii
sau Conferinþei Generale toate sumele strânse pentru scopuri generale.
Toþi aceºti trezorieri, de la biserica localã pânã la Conferinþa Generalã,
lucreazã sub îndrumarea comitetelor respective. Ei nu mânuiesc fondurile
ºi nu cheltuiesc din ele în mod independent, ci conform unor hotãrâri
precise ale comitetelor responsabile.

Revizia - Orice registru de contabilitate, începând de la registrele
casierului bisericii locale ºi ale secretarului activitãþilor laice, pânã la
trezorierul Conferinþei Generale, sunt supuse controlului unor revizori
numiþi pentru acest scop. Regula reviziei se aplicã ºi registrelor de
contabilitate din orice instituþie a bisericii. Aceasta asigurã o siguranþã
maximã în mânuirea fondurilor (vezi pag. 69).
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CAPITOLUL 13

Standardele vieþuirii creºtine

Înalta chemare a lui Dumnezeu în Hristos Isus
Viaþa creºtinã nu este doar o uºoarã modificare sau o îmbunãtãþire, ci

o totalã transformare a naturii umane. Aceasta înseamnã moarte faþã de
eu ºi pãcat ºi înviere la o viaþã nouã, ca persoanã nouã în Hristos Isus.

Inima creºtinului devine locuinþa lui Hristos prin credinþã. Acest
lucru se realizeazã prin �contemplarea lui Hristos, privind la El, cugetând
fãrã încetare la scumpul nostru Salvator ca la cel mai bun ºi mai onorat
Prieten al nostru, acþionând în aºa fel încât sã nu-L întristãm ºi sã
nu-L ofensãm prin vreo acþiune a noastrã�. Astfel, creºtinii �se bucurã
de prezenþa divinã� ºi, numai când îºi dau seama de aceastã prezenþã,
�gândurile lor sunt aduse în supunere faþã de Hristos ºi obiceiurile lor
de viaþã se conformeazã standardului divin� (Testimonies to Ministers,
pag. 387, 388).

Noi trebuie sã pãstrãm în minte faptul cã �nici o altã influenþã nu
egaleazã simþãmântul prezenþei lui Dumnezeu ca scut împotriva ispitei
ºi ca inspiraþie pentru curãþie ºi adevãr� (Education, pag. 255).

În Patriarhi ∫i profe˛i, la pag. 210, se exprimã un gând asemãnãtor:
�Dacã noi am nutri întotdeauna gândul cã Dumnezeu vede ºi aude tot
ceea ce facem ºi spunem, cã El pãstreazã un raport fidel al cuvintelor ºi
faptelor noastre ºi cã vom fi puºi odatã faþã în faþã cu ele, ne-am teme
sã pãcãtuim. Tinerii sã-ºi aminteascã întotdeauna cã, oriunde sunt ºi
orice fac, ei se aflã în prezenþa lui Dumnezeu. Nici un aspect al purtãrii
noastre nu scapã observaþiei ºi nu putem sã ascundem cãile noastre de
Cel Prea Inalt... Orice faptã, orice cuvânt, orice gând sunt atât de clar
înregistrate, ca ºi când n-ar exista decât o singurã persoanã în întreaga
lume ºi atenþia cerului ar fi îndreptatã asupra ei�.

Dumnezeu îi iubeºte pe toþi ºi, în special, pe copiii Lui. Urechea Lui
este întotdeauna deschisã la apelurile celor care s-au întors din lume ºi
s-au consacrat Lui. Din aceastã relaþie sfântã se naºte respect ºi
reverenþã, care se manifestã oricând ºi oriunde. Fiind creºtini, noi suntem
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membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. Aºadar, nu trebuie sã
spunem nici un cuvânt, nu trebuie sã sãvârºim nici o faptã care aduc
dezonoare frumosului �nume pe care îl purtãm�. În orice fazã a vieþii, ar
trebui sã studiem cu atenþie caracterul divino-uman ºi sã ne întrebãm:
Ce ar face Isus dacã ar fi în locul meu? Aceasta trebuie sã fie mãsura
datoriei noastre� (Divina vindecare, pag. 475).

Prin biserica rãmãºiþei, Dumnezeu va oferi întregului univers o
demonstrare finalã a faptului cã Evanghelia poate mântui în mod desãvârºit
bãrbaþi ºi femei de sub puterea pãcatului. Este nevoie astãzi ca noi,
membrii bisericii, sã scoatem din nou în evidenþã standardele de
comportare creºtinã ºi sã reînnoim supunerea noastrã faþã de aceste
principii date de Dumnezeu. Toþi trebuie sã atingem aceste standarde de
vieþuire creºtinã, despãrþindu-ne de lume. În acest scop, trebuie sã
accentuãm sfatul Domnului: �Nu iubiþi lumea, nici lucrurile din lume.
Dacã cineva iubeºte lumea, dragostea Tatãlui nu este în el� (1 Ioan 2,15).

Studiul Bibliei ºi rugãciunea

Viaþa spiritualã se menþine prin hranã spiritualã. Dacã dorim sã creºtem
în sfinþenie, trebuie sã cultivãm obiceiul de a studia Biblia ºi de a ne ruga
zilnic. Într-un timp când piaþa este inundatã de literaturã, când aerul este
plin de mii de voci care cer sã fie ascultate, este neapãrat necesar sã
pãstrãm ochii ºi urechile noastre închise faþã de diferitele lucruri care
încearcã sã ne pãtrundã în minte, consacrându-ne pe noi înºine studiului
Cãrþii lui Dumnezeu, care este Cartea cãrþilor, Cartea vieþii. Dacã încetãm
sã mai fim poporul Bibliei, suntem pierduþi ºi misiunea noastrã a eºuat.
Numai când vorbim zilnic cu Dumnezeu în rugãciune ºi ascultãm vocea
Lui din Biblie putem spera sã trãim viaþa care este �ascunsã cu Hristos în
Dumnezeu� (Col. 3,3) sau sã încheiem lucrarea Lui.

Rugãciunea este o conversaþie cu dublu sens în care credincioºii
aud pe Dumnezeu ºi vorbesc cu El. �Rugãciunea este deschiderea inimii
noastre lui Dumnezeu ca unui prieten� (Calea c„tre Hristos p.93). �Prin
rugãciune sincerã, suntem aduºi în legãturã cu mintea Celui Infinit�, dar
�fãrã rugãciune stãruitoare ºi fãrã veghere continuã, suntem în pericol
de a deveni din ce în ce mai nepãsãtori ºi de a ne abate de la calea cea
dreaptã� (Calea c„tre Hristos, pag. 88, 86).
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Cãminul este piatra unghiularã a bisericii, iar cãminul creºtin este o
casã de rugãciune. Spiritul Profetic spune: �Taþi ºi mame, oricât de presante
ar fi treburile voastre, nu uitaþi sã vã adunaþi familia în jurul altarului lui
Dumnezeu... Cei care doresc sã ducã o viaþã rãbdãtoare, plinã de iubire ºi
voioºie trebuie sã se roage� (Divina vindecare, pag. 370).

Relaþiile civice
Deºi �cetãþenia noastrã este în ceruri, de unde aºteptãm ca Mântuitor

pe Domnul Isus Hristos� (Fil. 3,20), noi suntem încã o parte integrantã
a societãþii omeneºti ºi trebuie sã împãrtãºim cu semenii noºtri anumite
responsabilitãþi în problemele comune ale vieþii. În orice loc în care trãiesc
adventiºti de ziua a ºaptea, copii ai lui Dumnezeu, ei trebuie sã fie
recunoscuþi ca fiind cetãþeni de frunte în ceea ce priveºte integritatea
creºtinã ºi eforturile pentru binele obºtesc. Deºi responsabilitatea noastrã
cea mai înaltã este faþã de bisericã ºi faþã de însãrcinarea de a vesti
Evanghelia împãrãþiei în toatã lumea, noi trebuie sã sprijinim prin
activitãþile ºi mijloacele noastre, atât cât este posibil, toate eforturile ce
se întreprind pentru ordinea ºi dezvoltarea socialã. Chiar dacã trebuie
sã stãm departe de orice luptã politicã ºi socialã, trebuie sã pãstrãm
întotdeauna, în liniºte ºi cu fermitate, o poziþie fãrã compromis de partea
dreptãþii ºi a binelui în probleme civice, aderând cu stricteþe la convingerile
noastre religioase. Avem responsabilitatea sfântã de a fi cetãþeni loiali
ai þãrii din care facem parte, dând �Cezarului ce este al Cezarului ºi lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu� (Mat. 22,21).

Respectarea Sabatului
Instituþia sfântã a Sabatului este un semn al dragostei lui Dumnezeu

faþã de omenire. El este un memorial al puterii creatoare a lui Dumnezeu
ºi un semn al puterii Lui de a recrea ºi a sfinþi viaþa (Ez. 20,12). De
aceea, respectarea Sabatului este o dovadã a loialitãþii noastre faþã de
El. Respectarea corespunzãtoare a Sabatului este o dovadã a credin-
cioºiei faþã de Creatorul nostru ºi a pãrtãºiei cu Rãscumpãrãtorul nostru.
Într-un sens special, pãzirea Sabatului este un test al ascultãrii. Dacã nu
trecem acest test ca indivizi, cum vom putea sã prezentãm lumii, în mod
corespunzãtor, solia Sabatului?

STANDARDELE VIEfiUIRII CRE™TINE
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Sabatul ocupã un loc foarte special în viaþa Adventiºtilor de Ziua a
ªaptea. A ºaptea zi a sãptãmânii, de vineri la apusul soarelui ºi pânã
sâmbãtã la apus (Lev. 23,32), este un dar de la Dumnezeu, un semn al
harului Sãu aºezat în timp. Este un privilegiu, o întâlnire specialã cu Acela
care ne iubeºte ºi pe care noi Îl iubim, un timp sfânt, pus de o parte de
Legea veºnicã a lui Dumnezeu, o zi a desfãtãrii datoritã închinãrii lui
Dumnezeu ºi a împãrtãºirii ei cu alþii (Is. 58:13). Credinciosul întâmpinã
Sabatul cu bucurie ºi recunoºtinþã. �Dar dragostea lui Dumnezeu a pus o
limitã cerinþelor trudei. El îºi pune mâna milostivã asupra Sabatului. În
ziua Sa, El pãstreazã pentru familie ocazia comuniunii cu El, cu natura, a
fiecãruia cu ceilalþi� (Education, pag. 251).

Orele de Sabat aparþin lui Dumnezeu ºi trebuie folosite doar pentru
El. Propria noastrã plãcere, cuvintele noastre, gândurile ºi afacerile
personale nu-ºi au locul în ziua Domnului (Is. 58,13). Sã ne adunãm în
cercul familiei la apusul soarelui ºi sã întâmpinãm Sabatul cu rugãciune
ºi cântare, încheind apoi aceastã zi cu rugãciune ºi cuvinte de recunoºtinþã
pentru minunata Lui dragoste. Sabatul este o zi deosebitã pentru
închinare în familie ºi în bisericã, o zi de bucurie pentru noi înºine ºi
pentru copiii noºtri, o zi în care sã învãþãm mai mult despre Dumnezeu
din Sfânta Scripturã ºi din marea carte a naturii. Este un timp în care sã
vizitãm pe cei bolnavi ºi sã lucrãm pentru salvarea sufletelor. Treburile
obiºnuite ale celor ºase zile de lucru trebuie lãsate la o parte ºi nici o
lucrare care nu este de strictã necesitate nu trebuie sãvârºitã. Citirea
cãrþilor nereligioase ºi urmãrirea emisiunilor profane nu trebuie sã ocupe
timpul nostru în ziua cea sfântã a lui Dumnezeu.

�Sabatul nu a fost creat cu scopul de a fi un timp de inactivitate.
Legea interzice munca obiºnuitã în ziua de odihnã a Domnului; truda
pentru câºtigarea mijloacelor de trai trebuie sã înceteze. Nici o ostenealã
pentru plãcere sau profit lumesc nu este îngãduitã în aceastã zi. Ci,
dupã cum Dumnezeu a încetat lucrarea creaþiunii, S-a odihnit în Sabat
ºi l-a binecuvântat, aºa ºi omul trebuie sã pãrãseascã ocupaþiile de toate
zilele ºi sã închine orele acelea sfinte odihnei sãnãtoase, închinãrii ºi
faptelor sfinte� (Hristos Lumina lumii, pag. 159-160).

Un program de activitate alcãtuit în armonie cu spiritul adevãratei
pãziri a Sabatului va face din aceastã zi binecuvântatã cea mai frumoasã
ºi mai fericitã zi din sãptãmânã pentru noi înºine ºi pentru copiii noºtri, o
adevãratã pregustare a odihnei cereºti.
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Respectul faþã de locul de închinare
Creºtinul care apreciazã omniprezenþa lui Dumnezeu, sfinþenia ºi

dragostea Lui va manifesta în orice împrejurare un spirit de profund
respect faþã de El, faþã de Cuvântul Sãu ºi faþã de închinarea ce I se
cuvine. �Umilinþa ºi respectul ar trebui sã caracterizeze comporta-
mentul tuturor celor care vin înaintea lui Dumnezeu� (Patriarhi ∫i
profe˛i, pag. 247). Ei vor recunoaºte cã �ceasul ºi locul rugãciunii
sunt sfinte, pentru cã Dumnezeu este acolo� (Gospel Workers, pag.
178). Ei nu se vor prezenta în locaºul de închinare într-un mod neglijent,
ci într-un spirit de meditaþie ºi rugãciune, evitând conversaþiile inutile.

Pãrinþii trebuie sã-ºi instruiascã copiii cu privire la felul în care trebuie
sã se comporte în �casa lui Dumnezeu� (1 Tim. 3,15). Instruirea ºi
disciplinarea cu credincioºie în familie, în ªcoala de Sabat ºi în bisericã,
în timpul anilor copilãriei ºi tinereþii, în privinþa respectului faþã de
Dumnezeu ºi închinarea care I se cuvin vor contribui la menþinerea
credincioºiei în anii de mai târziu.

Pastorul care este conºtient de sfinþenia serviciului divin, prin exemplul,
sfatul ºi comportarea sa la amvon, va cultiva respectul, simplitatea,
ordinea ºi buna cuviinþã în bisericã. �Domnul este în templul Lui, tot
pãmântul sã tacã înaintea Lui� (Hab. 2,20).

Lucrarea pentru sãnãtate
Trupul este templul Duhului Sfânt (1 Cor.6,9). �Atât vigoarea

mintalã, cât ºi cea spiritualã, depind într-o mare mãsurã de activitatea
ºi tãria fizicã; tot ceea ce promoveazã sãnãtata fizicã promoveazã
dezvoltarea unei minþi puternice ºi a unui caracter bine echilibrat�
(Education, pag. 195). Acesta este motivul pentru care Adventiºtii
de ziua a ºaptea se strãduiesc sã trãiascã inteligent, în concordanþã
cu principiile sãnãtoase ale exerciþiului fizic, respiraþiei, expunerii la
soare, aerului curat, folosirii apei, somnului ºi odihnei. Din convingere,
ei aleg sã mãnânce sãnãtos, alegând liber sã urmãreascã principiile
sãnãtãþii, ale autocontrolului ºi ale unei diete complete. De aceea, ei
se abþin de la toate formele de alcool, tutun sau droguri care creazã
dependenþã. Ei se strãduiesc sã-ºi conserve echilibrul fizic ºi
psihologic prin evitarea oricãrui exces.

STANDARDELE VIEfiUIRII CRE™TINE
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Reforma sanitarã ºi învãþãtura despre sãnãtate sunt pãrþi
inseparabile ale soliei adventiste. Prin serva Domnului, am fost
instruiþi cã �cei care pãzesc poruncile Lui trebuie sã fie într-o relaþie
sfântã cu El ºi, prin cumpãtare în mâncare ºi bãuturã, ei trebuie
sã-ºi pãstreze mintea ºi trupul în cea mai bunã stare pentru slujire�
(Counsels on Health, pag. 132, 133). De asemenea, �dorinþa lui
Dumnezeu este ca influenþa restauratoare a reformei sanitare sã fie
o parte a ultimului mare efort de proclamare a soliei Evangheliei�
(Medical Ministry, pag. 259).

Noi aparþinem lui Dumnezeu cu trupul, sufletul ºi spiritul nostru.
Aºadar, este datoria noastrã religioasã sã pãstrãm legile sãnãtãþii, atât
pentru binele ºi bunãstarea noastrã, cât ºi pentru un serviciu eficient
în favoarea lui Dumnezeu ºi a semenilor noºtri. Apetitul trebuie sã fie
pãstrat sub control. Sãnãtatea este promovatã printr-o respectare
inteligentã a principiilor de igienã, cum ar fi: aerul curat, aerisirea,
îmbrãcãmintea adecvatã, curãþenia, exerciþiul ºi recrearea, somnul ºi
odihna potrivitã ºi o dietã sãnãtoasã, adecvatã. Dumnezeu a oferit
omului o mare varietate de alimente, suficiente pentru a satisface
nevoile fiecãruia. Fructele, cerealele, nucile, legumele ºi zarzavaturile
pregãtite într-un mod simplu, �alcãtuiesc, împreunã cu laptele sau
smântâna, cea mai sãnãtoasã dietã� (Christian Temperance and Bible
Hygiene, pag. 47).

Atunci când se practicã principiile de vieþuire sãnãtoasã nu se va
mai simþi nevoia de stimulente. Folosirea bãuturilor alcoolice ºi a
narcoticelor de orice fel este interzisã de legile naturii. Încã din primele
zile ale acestei miºcãri, abstinenþa cu privire la folosirea bãuturilor
alcoolice ºi a tutunului a fost o condiþie a primirii ca membru în Biserica
Adventistã de Ziua a ªaptea (vezi pag. 22, 38, 40, 198, 228).

Dumnezeu ne-a dat o mare luminã cu privire la principiile
sãnãtãþii ºi cercetãrile ºtiinþifice moderne au confirmat din plin
aceste principii. Ele nu pot fi ignorate fãrã riscuri, deoarece ni se
spune cã cei �care aleg sã urmeze propriile lor preferinþe, mâncând
ºi bând cum le place, treptat, vor ajunge nepãsãtori faþã de
învãþãtura pe care Domnul a dat-o despre alte aspecte ale adevãrului
prezent ºi vor pierde capacitatea de a discerne adevãrul�
(Testimonies, vol. 9, pag. 156,157).
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Îmbrãcãmintea
Ca adventiºti de ziua a ºaptea, noi am fost chemaþi sã ieºim din

lume. Noi suntem reformatori. Religia adevãratã care pãtrunde în toate
sferele vieþii trebuie sã aibã o influenþã modelatoare asupra tuturor
activitãþilor noastre. Obiceiurile noastre de viaþã trebuie sã izvorascã
din principiile pe care le-am adoptat ºi nu din exemplul lumii care ne
înconjoarã. Obiceiurile ºi moda se pot schimba de la un an la altul, dar
principiile comportãrii corecte rãmân totdeauna aceleaºi.
Îmbrãcãmintea este un factor important în dezvãluirea caracterului
creºtin. Încã de la începutul istoriei bisericii noastre, s-au dat instrucþiuni
cu privire la modul în care sã se îmbrace creºtinii, cu scopul de a
�proteja poporul lui Dumnezeu de influenþa corupãtoare a lumii, cât ºi
pentru promovarea sãnãtãþii fizice ºi morale� (Testimonies, vol. 4,
pag. 634). Iatã, cu adevãrat, un scop larg cuprinzãtor! Nu existã nici
o virtute în a ne îmbrãca deosebit de cei din jurul nostru, numai pentru
a fi diferiþi de ei, însã, acolo unde existã principii de rafinament ºi
moralitate, creºtinul conºtiincios va fi consecvent convingerilor lui ºi
nu va urma obiceiurile predominante.

Creºtinii trebuie sã evite etalarea ostentativã ºi �împodobirea
extravagantã�. Pe cât este posibil, hainele trebuie sã fie �de o calitate
bunã, în culori atrãgãtoare ºi adecvate ocaziei respective. Ele trebuie
alese þinându-se cont de rezistenþa lor ºi nu de felul cum aratã�. Hainele
noastre trebuie sã se caracterizeze prin �frumuseþe�, �farmec plin de
modestie� ºi sã fie �de o simplitate naturalã� (Messages to Young
People, pag. 351, 352). Ele nu trebuie sã ºocheze, ci trebuie sã urmeze
stilul conservator cel mai rezonabil al vremii.

Adoptarea modei extravagante ºi schimbãtoare în îmbrãcãmintea
bãrbaþilor ºi a femeilor, aratã lipsa de preocupare faþã de problemele
serioase. Indiferent cât de inteligent se îmbracã oamenii în general, sunt
întotdeauna extreme care încalcã legile modestiei ºi au o legãturã directã
cu imoralitatea care predominã. Mulþi dintre cei care se conformeazã
modei fãrã discernãmânt sunt, cel puþin în parte, inconºtienþi de aceste
efecte, dar rezultatele nu sunt mai puþin dezastruoase. Poporul lui
Dumnezeu trebuie sã se gãseascã întotdeauna printre conservatori în
ceea ce priveºte îmbrãcãmintea ºi nu vor îngãdui ca �domeniul
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îmbrãcãminþii sã le ocupe mintea în întregime� (Evangelism, pag. 273).
Ei nu vor fi primii care sã adopte noile stiluri de îmbrãcãminte, dar nici
ultimii care sã renunþe la ceea ce este vechi.

�A ne îmbrãca simplu, abþinându-ne de la purtarea de bijuterii ºi
podoabe de orice fel, înseamnã a fi consecvenþi credinþei noastre�
(Testimonies, vol. 3, pag. 366). Biblia spune clar cã purtarea de bijuterii
este contrarã voinþei lui Dumnezeu. �Nu cu împletituri de pãr, nici cu
aur, nici cu mãrgãritare, nici cu haine scumpe�, spune sfatul apostolului
Pavel (1 Tim. 2,9). Purtarea de bijuterii atrage atenþia asupra persoanei
respective ºi nu se potriveºte cu simplitatea creºtinã.

În unele þãri, purtarea verighetei este consideratã un imperativ, pentru
cã în mintea oamenilor a devenit un criteriu al virtuþii ºi, de aceea, nu
este privit ca o podoabã. În aceste împrejurãri, nu suntem chemaþi sã
condamnãm purtarea ei.

Sã nu uitãm cã nu �podoaba de afarã� exprimã adevãratul caracter
creºtin, ci �omul ascuns al inimii, în curãþia nepieritoare a unui duh blând
ºi liniºtit, care este de mare preþ înaintea lui Dumnezeu� (1 Petru 3,3.4).
Folosirea cosmeticelor peste limitele bunului simþ ºi ale principiilor
modestiei creºtine trebuie sã fie evitatã. Omul lui Dumnezeu se va pãstra
curat ºi, printr-un comportament creºtinesc, va cãuta tot timpul sã placã
ºi sã reprezinte corect pe Hristos, Domnul nostru.

Pãrinþii creºtini trebuie ca, prin exemplu, instruire ºi autoritate, sã-i
înveþe pe fiii ºi fiicele lor sã se îmbrace cu modestie, câºtigând astfel
respectul ºi încrederea celor care îi cunosc. Fie ca poporul nostru sã se
considere corect îmbrãcat numai atunci când sunt împlinite cerinþele
modestiei, printr-o îmbrãcãminte conservatoare, dar de bun gust.

Simplitatea
Simplitatea a fost o trãsãturã fundamentalã a Bisericii Adventiste de

Ziua a ªaptea încã de la întemeierea ei, iar noi trebuie sã continuãm sã
pãstrãm aceastã caracteristicã. Întotdeauna, fastul în ceremonia
religioasã a însoþit declinul vieþii spirituale. Aºa cum �viaþa lui Isus a fost
în contrast izbitor cu lãudãroºia ºi ostentaþia timpului Sãu� (Education,
pag. 77), la fel �simplitatea ºi puterea soliei adventiste trebuie sã stea
într-un contrast evident cu fastul zilelor noastre. Domnul condamnã
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cheltuirea inutilã, extravagantã a banilor pentru a satisface mândria ºi
etalarea� (Testimonies to Ministers, pag. 179). În armonie cu aceste
principii, festivitãþile noastre de absolvire, nunþile ºi toate celelalte servicii
ale bisericii trebuie sã fie caracterizate prin simplitate ºi economie.

Lectura
Ca ºi trupul, interiorul nostru are de asemenea, nevoie de o hranã

completã în vederea reînnoirii ºi întãririi (2 Cor. 4,6). Mintea este mãsura
personalitãþii. De aceea, hrana oferitã minþii va avea o influenþã covârºitoare
asupra dezvoltãrii caracterului ºi atingerii scopurilor vieþii. Pentru acest
motiv, felul nostru de gândire trebuie sã fie controlat cu grijã. Nu existã un
indiciu mai bun pentru caracter decât ceea ce alegem sã citim sau sã
auzim. Literatura constituie unul dintre cele mai valoroase mijloace de
educaþie ºi culturã, dar ea trebuie sã fie foarte bine aleasã ºi corect folositã.
În timp ce existã o bogãþie de literaturã bunã, atât cãrþi, cât ºi periodice,
existã ºi un potop de literaturã lipsitã de valoare, adesea cu o înfãþiºare
atrãgãtoare, dar profund dãunãtoare pentru minte ºi viaþa moralã. Prin
tipãrituri sau alte mijloace de comunicare în masã, sunt prezentate aventuri
pline de violenþã ºi imoralitate, adevãrate sau imaginare, care sunt total
nepotrivite atât pentru tineri, cât ºi pentru adulþi.

�Cei care se complac în obiceiul de a citi în fugã povestiri palpitante
îºi paralizeazã pur ºi simplu puterile minþii ºi nu mai pot avea o gândire
viguroasã ºi profundã� (Counsels to Parents, Teachers, and Students,
pag. 135). Pe lângã alte rele care rezultã din obiceiul de a citi cãrþi de
ficþiune, ni se spune cã literatura ieftinã �face sufletul incapabil sã mai
contemple marile subiecte ale datoriei ºi ale destinului ºi produce dezgust
pentru datoriile practice ale vieþii� (Idem, pag. 383).

Radioul ºi televiziunea
Radioul ºi televiziunea au schimbat întreaga atmosferã a lumii

noastre moderne ºi ne-au adus în contact rapid cu viaþa, gândirea ºi
activitãþile de pe întreg globul. Radioul ºi televiziunea sunt mari agenþi
educativi. Prin aceste mijloace, putem sã ne lãrgim mult cunoºtinþele
despre lume, sã participãm la dezbateri interesante ºi sã ascultãm
muzicã de cea mai bunã calitate.
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Din nefericire, totuºi, radioul ºi televiziunea prezintã spectacole a cãror
influenþã nu este nici sãnãtoasã, nici înãlþãtoare. Dacã nu avem puterea de
hotãrâre ºi de discernãmânt, radioul ºi televiziunea vor transforma casele
noastre în sãli de teatru cu spectacole de o calitate ieftinã ºi înjositoare.

Siguranþa pentru noi ºi pentru copiii noºtri o vom afla numai dacã ne
luãm hotãrârea ca, prin puterea lui Dumnezeu, sã urmãm sfatul apostolului
Pavel: �Încolo, fraþii mei, tot ce este adevãrat, tot ce este vrednic de
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot
ce este vrednic de primit, orice faptã bunã ºi orice laudã, aceea sã vã
însufleþeascã� (Fil. 4,8).

Recreaþia ºi distracþia
Recreaþia presupune o împrospãtare conºtientã a puterilor trupului

ºi minþii. O minte sãnãtoasã, viguroasã nu va cãuta distracþii lumeºti, ci
îºi va înnoi puterile printr-o recreere bunã.

�Multe din distracþiile populare din lumea de astãzi, chiar printre aceia
care pretind a fi creºtini, tind cãtre acelaºi scop pe care îl aveau cele ale
pãgânilor. De fapt, nu sunt puþine distracþiile de care Satana sã nu se
foloseascã pentru a distruge sufletele. Teatrul a fost timp de secole mijlocul
prin care el a cãutat sã excite patimile ºi sã înalþe viciile. Satana se foloseºte
de spectacole de operã cu decorurile lor fascinante ºi muzicã rãpitoare,
de baluri mascate, de dans ºi jocul de cãrþi pentru a dãrâma barierele
principiilor ºi a deschide larg uºa plãcerilor senzuale. În orice întâlnire de
distracþii, unde se cultivã mândria ºi lãsarea în voia apetitului, unde sufletul
este fãcut sã uite de Dumnezeu ºi sã piardã din vedere interesele veºnice,
acolo Satana leagã sufletul cu lanþurile sale� (Patriarhi ∫i profe˛i, pag.
472, 473; vezi pag. 229).

Noi avertizãm cu seriozitate împotriva influenþei subtile ºi dãunãtoare
a cinematografului, care nu este un loc potrivit pentru creºtini. Filmele
care prezintã în culori vii pãcatele omenirii - crimã, adulter ºi alte fapte
rele - sunt în mare mãsurã responsabile de prãbuºirea actualã a moralitãþii.
Facem apel la pãrinþi, copii ºi tineri sã ocoleascã aceste locuri de distracþii,
care-i ridicã în slãvi pe actori ºi profesia lor. Dacã vom gãsi plãcere în
marea carte a naturii lui Dumnezeu, în farmecul relaþiilor umane ºi
lucrãrilor divine, nu vom fi atraºi de spectacolele ieftine de teatru.
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O altã formã de distracþie care are o influenþã dãunãtoare este
dansul. �Dansul, aºa cum este practicat astãzi, este o ºcoalã a
depravãrii, un blestem de temut pentru omenire� (Messages to Young
People, pag. 399; vezi 2 Cor. 6,15-18; 1 Ioan 2, 15-17; Iacob 4,4; 2
Tim. 2,19-22; Ef. 5,8-11; Col. 3,5-10).

Sã nu frecventãm astfel de forme de distracþii comercializate ºi sã
nu ne unim cu oamenii lumeºti ºi uºuratici, �iubitori mai mult de plãceri
decât iubitori de Dumnezeu�.

Recreaþia este vitalã. Noi trebuie sã ne strãduim sã facem din
bisericã un centru de prietenie ºi recreaþie pentru poporul nostru.
Recomandãm ca în orice cãmin unde sunt copii sã se desfãºoare
activitãþi ºi sã fie oferite materiale care sã permitã descãtuºarea
energiilor creatoare ale tinerilor. Organizaþiile muzicale, asociaþia
tinerilor ºi a juniorilor, grupele misionare pot favoriza relaþii ºi o recreere
sãnãtoasã pentru tinerii ºi juniorii noºtri.

Muzica
�Muzica a fost creatã cu scopul sfânt, de a înãlþa gândurile spre ceea

ce este curat, nobil ºi mãreþ ºi de a trezi în suflet devoþiune ºi recunoºtinþã
faþã de Dumnezeu� (Patriarhi ∫i profe˛i, pag. 615). Isus �pãstra legãtura
cu cerul prin cântec� (Hristos Lumina lumii, pag. 50).

Muzica este una dintre cele mai nobile arte. Muzica bunã nu numai
cã oferã plãcere, dar înalþã mintea ºi cultivã cele mai alese calitãþi.
Cântecele spirituale au fost deseori folosite de Dumnezeu pentru a atinge
inimile pãcãtoºilor ºi a-i conduce la pocãinþã. Dimpotrivã, muzica
înjositoare distruge sãnãtatea sufleteascã ºi moralitatea.

Trebuie manifestatã o grijã deosebitã în ceea ce priveºte alegerea
muzicii. Orice melodie în stilul muzicii jazz, rock sau alte forme înrudite,
sau orice alt limbaj muzical care exprimã sentimente ieftine ºi triviale
trebuie sã fie evitate de persoanele care au o culturã aleasã. Sã folosim,
deci, numai muzica bunã în cãmin, la întâlnirile sociale, în ºcoli ºi în
bisericã. (vezi pag. 77).
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Relaþiile sociale
Instinctul social este dat de Dumnezeu pentru plãcerea ºi beneficiul

nostru. �Prin contactul reciproc, minþile capãtã strãlucire ºi rafinament;
pe aceastã cale, se formeazã cunoºtinþe ºi se contracteazã prietenii
care unesc inimile ºi creeazã o atmosferã de dragoste, plãcutã înaintea
Cerului� (Testimonies, vol. 6, pag. 172). Întrunirile tinerilor pot fi
binefãcãtoare atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi. Astfel de întâlniri
trebuie sã aibã loc într-o atmosferã decentã, respectându-se convenþiile
ºi restricþiile prescrise pentru protecþia societãþii ºi a individului. Scopul
diavolului este de a perverti orice lucru bun; iar aceasta va duce la cel
mai mare rãu. De aceea, este deosebit de important pentru creºtin sã
adopte standarde clare de viaþã socialã.

Astãzi, idealurile care au oferit siguranþã ºi fericire relaþiilor sociale
au ajuns teribil de degradate. Sub influenþa patimii necontrolate de principii
morale ºi religioase, asocierile dintre sexe au degenerat într-o mãsurã
alarmantã în îngãduinþã ºi desfrâu. Perversiunile sexuale, incestul ºi
abuzul sexual faþã de copii predominã într-o mãsurã alarmantã. Milioane
de oameni au abandonat standardele creºtine de conduitã ºi au renunþat
la experienþa plãcutã ºi sfântã a cãsãtoriei ºi calitãþii de pãrinte, în
favoarea roadelor amare, pline de remuºcãri ale patimii. Aceste rele nu
numai cã dãuneazã structurii familiei ºi societãþii, dar degradarea familiei,
la rândul ei, le alimenteazã ºi le cultivã nu numai pe ele, ci ºi alte rele.
Rezultatele din viaþa degradatã a copiilor ºi tinerilor sunt dezastruoase
ºi provoacã milã, în timp ce efectele asupra societãþii sunt nu numai
distrugãtoare, dar ºi cumulative.

Aceste rele au devenit tot mai fãþiºe ºi mai ameninþãtoare la
adresa idealurilor ºi scopurilor cãminului creºtin. Adulterul, abuzul
sexual în relaþiile dintre soþi, incestul, abuzul sexual faþã de copii,
practicile homosexuale ºi lesbiene sunt printre cele mai evidente
pervertiri ale planului original al lui Dumnezeu. Când sensul unor
pasaje clare din Scripturã este tãgãduit (vezi Exod 20,14; Lev.
18,22.29; 20,13; 1 Cor. 6,9; 1 Tim. 1,10; Rom. 1,20-32) ºi avertizãrile
lor sunt respinse, fiind înlocuite cu pãrerile omeneºti, nesiguranþa ºi
confuzia sunt larg rãspândite. Tocmai aceasta doreºte Satana!
Întotdeauna a fost planul lui de a-i face pe oameni sã uite cã
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Dumnezeu este Creatorul lor ºi cã, atunci când �a creat pe om dupã
chipul Sãu�, l-a creat �parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã� (Gen.
1,27). Lumea de astãzi este martora reînvierii perversiunilor
practicate de civilizaþiile antice.

Rezultatele degradante ale obsesiei sexuale ºi ale practicãrii
plãcerilor senzuale sunt clar subliniate în Cuvântul lui Dumnezeu.
Hristos a venit sã distrugã lucrãrile diavolului ºi sã restabileascã
relaþiile fiinþelor omeneºti cu Creatorul lor. Astfel, deºi cãzuþi prin
Adam ºi robi ai pãcatului, cei care sunt în Hristos primesc iertare
deplinã ºi dreptul de a alege o cale mai bunã, calea reînnoirii complete.
Prin cruce ºi prin puterea Duhului Sfânt, toþi pot fi eliberaþi din
strânsoarea practicilor pãcãtoase, în timp ce sunt restauraþi dupã
chipul Creatorului lor.

Pãrinþilor ºi îndrumãtorilor spirituali ai tinerilor le revine responsa-
bilitatea de a înfrunta, într-un mod curajos, condiþiile sociale, de a câºtiga
o înþelegere plinã de simpatie a problemelor acestei generaþii de tineri,
de a cãuta cu seriozitate sã le ofere cel mai bun mediu de dezvoltare ºi
de a se apropia de ei atât de mult, încât sã le poatã împãrtãºi idealurile
vieþii, inspiraþia ºi puterea religiei creºtine, pentru a putea fi salvaþi de
rãul care este în lume prin pofte.

Tinerelor ºi tinerilor noºtri le spunem: �Responsabilitatea este a
voastrã. Oricare ar fi greºeala pãrinþilor voºtri, este privilegiul vostru
acela de a cunoaºte ºi de a cultiva cele mai înalte idealuri de bãrbãþie ºi
feminitate creºtine. Studierea plinã de respect a Bibliei, cunoaºterea
profundã a lucrãrilor naturii, apãrarea strictã a puterilor sfinte ale trupului,
urmãrirea cu seriozitate a þintelor, stãruirea în rugãciune ºi slujirea sincerã
ºi neegoistã a nevoilor altora, toate acestea vor construi un caracter
care va fi o pavãzã împotriva rãului ºi care va face din voi o influenþã
înãlþãtoare în societate�.

Întâlnirile sociale ale tinerilor ºi adulþilor nu trebuie sã devinã ocazii
pentru distracþii uºoare ºi ieftine, ci prilejuri de pãrtãºie fericitã ºi de
întãrire a puterilor minþii ºi sufletului. Muzica bunã, conversaþia
înãlþãtoare, poezia valoroasã, diapozitivele sau filmele educative, jocurile
alese cu grijã ºi, mai presus de toate, organizarea de planuri misionare,
toate acestea pot constitui programul adunãrilor sociale, care vor fi o
binecuvântare ºi vor întãri viaþa tuturor. Departamentul tineretului de la
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Conferinþa Generalã a publicat informaþii utile ºi sugestii practice despre
organizarea întâlnirilor sociale ºi în vederea cãlãuzirii în alte relaþii sociale.

Spaþiile caselor noastre de rugãciune sunt, în mod evident, cele
mai bune locuri pentru întâlniri sociale. În marile centre, unde este
imposibil sã avem astfel de întâlniri ºi unde nu avem un centru social,
va fi cãutat mai degrabã un loc lipsit de influenþele care distrug
standardele creºtine ºi nu un loc folosit de obicei pentru distracþii ieftine
sau sport, cum ar fi: casele de culturã, patinoarele, care creeazã o
atmosferã contrarã standardelor creºtine.

Însoþirea tinerilor de cãtre adulþi
Asocierea fericitã ºi plãcutã a adulþilor cu tinerii este una dintre cele

mai sãnãtoase influenþe asupra vieþii copiilor ºi tinerilor. �Existã pericolul
ca atât pãrinþii, cât ºi profesorii... sã nu reuºeascã sã stabileascã relaþii
sociale satisfãcãtoare cu copiii ºi elevii lor� (Counsels to Parents,
Teachers and Students, pag. 76). Este datoria ºcolilor ºi instituþiilor noastre
sã aibã grijã de morala ºi reputaþia celor lãsaþi în grija lor. Însoþirea tinerilor
la astfel de ocazii este datoria obligatorie atât a lor cât ºi a pãrinþilor.
Aceºtia trebuie sã susþinã cu putere regulamentele instituþiilor în care se
aflã tinerii ºi copiii lor ºi trebuie sã instituie ºi în cãminele lor o protecþie
asemãnãtoare. Pentru ca acest lucru sã fie posibil, este datoria lor sã
înveþe cum sã fie tovarãºi plãcuþi ai copiilor lor. Însã, în primul rând, e
datoria tinerilor de a nu face din aceastã tovãrãºie o ocazie obositoare ºi
respingãtoare, ci o relaþie onorabilã ºi fericitã.

Curtenia ºi cãsãtoria
Curtenia este recunoscutã ca o perioadã pregãtitoare, în timpul cãreia

bãrbatul ºi femeia, care se simt atraºi unul cãtre altul, au posibilitatea sã
se cunoascã mai bine în vederea cãsãtoriei. Cãsãtoria creºtinã este o
unire aprobatã de Dumnezeu între un bãrbat credincios ºi o femeie
credincioasã, pentru împlinirea dragostei reciproce, pentru sprijin moral,
pentru fericirea împãrtãºitã, pentru procreere ºi creºterea copiilor, care,
la rândul lor, sã devinã creºtini. Potrivit planului lui Dumnezeu, aceastã
unire dureazã pânã la încetarea ei prin moartea unuia dintre parteneri.
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Cãsãtoria este fundamentul societãþii umane. Dumnezeu a creat
afecþiunea curatã dintre un bãrbat ºi o femeie. �Cei care au în vedere
cãsãtoria sã-ºi cântãreascã fiecare sentiment ºi sã urmãreascã fiecare
manifestare a caracterului celui cu care s-au gândit sã-ºi uneascã
destinul vieþii. Fiecare pas în direcþia unei uniri prin cãsãtorie sã fie
caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate ºi de scopul sincer de
a-I face pe plac ºi a-L onora pe Dumnezeu. Cãsãtoria afecteazã viaþa
ulterioarã atât în lumea aceasta, cât ºi în lumea ce va veni. Un creºtin
sincer nu va face nici un plan pe care Dumnezeu nu-l poate aproba.�
(Divina vindecare, pag. 358).

Nerespectarea principiilor în curtenia creºtinã poate duce la tragedie.
Pentru a avea un cãmin fericit, este nevoie de unitate între soþ ºi soþie.
Scriptura ne sfãtuieºte �nu vã înjugaþi la un jug nepotrivit cu cei
necredincioºi� (2 Cor. 6,14). Diferenþa de religie va distruge fericirea
cãminului în care partenerii au credinþe diferite ºi va aduce confuzie,
perplexitate ºi eºec în creºterea copiilor.

�Legãtura de familie este cea mai strânsã, cea mai duioasã ºi cea
mai sfântã dintre toate legãturile de pe pãmânt. Ea a fost menitã sã fie
o binecuvântare pentru omenire. ªi este cu adevãrat o binecuvântare
oriunde se pãºeºte în legãmântul cãsãtoriei în mod inteligent, în temere
de Dumnezeu ºi cu respectul cuvenit faþã de reponsabilitãþile ei�
(C„minul adventist, pag. 16).

Închinarea faþã de Dumnezeu, respectarea Sabatului, recreaþia,
legãturile sociale, folosirea resurselor financiare ºi instruirea copiilor
sunt componente principale ale relaþiilor dintr-o familie fericitã. Întrucât
diferenþele de vederi în aceste privinþe pot sã conducã adesea la
degradarea acestor relaþii, la descurajare sau chiar la pierderea
experienþei creºtine, o pregãtire corespunzãtoare pentru cãsãtorie trebuie
sã cuprindã consilierea premaritalã pastoralã în aceste domenii.

��Merg oare doi oameni împreunã fãrã sã fie învoiþi?� (Amos 3,3).
Fericirea ºi prosperitatea relaþiilor de familie depind de unitatea pãrþilor.
Dar între credincios ºi necredincios existã o deosebire radicalã de gusturi,
înclinaþii ºi scopuri. Ei slujesc la doi stãpâni, între care nu poate exista nici
o înþelegere. Oricât de curate ºi corecte ar fi principiile cuiva, influenþa
unui partener necredincios va avea tendinþa de a-l îndepãrta de Dumnezeu
pe cel credincios� (Patriarhi ∫i profe˛i, pag. 168).

STANDARDELE VIEfiUIRII CRE™TINE
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Spiritul Profetic sfãtuieºte în mod consecvent împotriva cãsãtoriei între
�credincioºi ºi necredincioºi� ºi avertizeazã în continuare împotriva unirii
cu persoane creºtine, care �n-au primit adevãrul pentru timpul acesta�
(Testimonies, vol. 5, pag. 364). Dacã soþul ºi soþia sunt uniþi ºi legaþi
laolaltã prin valori spirituale ºi stil de viaþã comune, cãsãtoria ºi viaþa de
familie au mai multe ºanse sã dureze ºi sã împlineascã planul lui Dumnezeu.
Pentru aceste motive, Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea descurajeazã
cu hotãrâre cãsãtoria dintre un adventist ºi un neadventist ºi îndeamnã cu
tãrie pastorii adventiºti sã nu oficieze astfel de cãsãtorii.

Biserica recunoaºte cã este dreptul individului sã ia decizia finalã în
ceea ce priveºte alegerea partenerului de cãsãtorie. Totuºi, ea sperã
cã, dacã un membru alege un partener de cãsãtorie care nu este membru
al bisericii, cuplul va înþelege ºi va aprecia faptul cã pastorul adventist,
care s-a angajat sã susþinã principiul de mai sus, nu este de aºteptat sã
oficieze o asemenea cãsãtorie. Dacã o persoanã intrã într-o asemenea
cãsãtorie, biserica trebuie sã manifeste grijã ºi iubire faþã de ea cu scopul
de a încuraja cuplul sã se îndrepte spre o unitate deplinã în Isus Hristos.
(pentru mai multe informaþii cu privire la subiectul cãsãtoriei vezi
capitolul 15 � Cãsãtoria, divorþul ºi recãsãtorirea).

Concluzii
În mijlocul pericolelor ultimelor zile, purtând responsabilitatea de a duce

lumii cu grãbire ultima solie de salvare ºi stând în faþa unei judecãþi care
va culmina cu stabilirea dreptãþii universale, sã ne consacrãm din toatã
inima lui Dumnezeu trupul, sufletul ºi duhul nostru, hotãrându-ne sã
menþinem standardele înalte ale vieþuirii creºtine care trebuie sã
caracterizeze pe cei ce aºteaptã întoarcerea Domnului lor.
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CAPITOLUL 14

Disciplina în bisericã

Principii generale
Se atrage atenþia tuturor pastorilor, slujbaºilor ºi membrilor bisericii cu

privire la importanþa citatelor din Spiritul Profetic existente în acest capitol.
Aceste declaraþii meritã un studiu atent ºi rugãciune. Ele înfãþiºeazã într-un
limbaj lãmurit ºi sigur rãspunderea solemnã aºezatã asupra poporului lui
Dumnezeu pentru menþinerea curãþiei, integritãþii ºi zelului spiritual al
bisericii. Dacã membrii se rãcesc ºi devin nepãsãtori, biserica trebuie sã
caute sã-i trezeascã din letargia lor. Dacã unii se abat de la adevãr, trebuie
fãcute eforturi spre a-i aduce înapoi, pe calea îngustã.

Tratarea membrilor greºiþi - �În tratarea membrilor bisericii care
comit greºeli, poporul lui Dumnezeu trebuie sã urmeze cu grijã
învãþãtura datã de Mântuitorul în capitolul 18 din Matei� (Testimonies,
vol. 7, pag. 260).

�Dacã fratele tãu a pãcãtuit împotriva ta, du-te ºi mustrã-l între tine
ºi el singur. Dacã te ascultã, ai câºtigat pe fratele tãu. Dar, dacã nu te
ascultã, mai ia cu tine unul sau doi inºi, pentru ca orice vorbã sã fie
sprijinitã pe mãrturia a doi sau trei martori. Dacã nu vrea sã asculte de
ei, spune-l bisericii; ºi, dacã nu vrea sã asculte nici de bisericã, sã fie
pentru tine ca un pãgân ºi ca un vameº. Adevãrat vã spun, cã orice veþi
lega pe pãmânt, va fi legat în cer; ºi orice veþi dezlega pe pãmânt, va fi
dezlegat în cer� (Mat. 18,15-18).

�Fiinþele omeneºti sunt proprietatea Domnului Hristos, rãscumpãrate
de El cu un preþ infinit ºi legate de El prin dragostea pe care El ºi Tatãl
Sãu au manifestat-o faþã de ele. Cât de atenþi, deci, trebuie sã fim în
legãturile noastre unii cu alþii! Oamenii nu au dreptul sã bãnuiascã ceva
rãu în privinþa semenilor lor. Membrii bisericii nu au dreptul sã urmeze
propriile lor porniri ºi înclinaþii în tratarea acelora care au greºit. Ei nu
trebuie nici mãcar sã-ºi exprime prejudecãþile cu privire la cei greºiþi,
deoarece, în felul acesta, pun în mintea altora aluatul rãului. Informaþiile
nefavorabile despre un frate sau o sorã din bisericã sunt transmise de la
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unul la altul între membrii acesteia. Din cauza lipsei de bunãvoinþã din
partea unora de a urma îndrumãrile date de Domnul Isus, se fac greºeli
ºi se comit nedreptãþi.

�Dacã fratele tãu a pãcãtuit împotriva ta, a spus Isus, du-te ºi mustrã-l
între tine ºi el singur� (Mat, 18,15). Nu vorbi altora despre aceastã
greºealã. Dacã i se spune unuia, apoi altuia ºi altuia, atunci discuþiile se
înmulþesc, iar rãul creºte, pânã când toatã biserica suferã. Rezolvã
problema �între tine ºi el singur�. Acesta este planul lui Dumnezeu. �Nu
te grãbi sã te iei la ceartã, ca nu cumva la urmã sã nu ºtii ce sã faci,
când te va lua la ocãri aproapele tãu. Apãrã-þi pricina împotriva aproapelui
tãu, dar nu da pe faþã taina altuia� (Proverbe 25,8.9). Nu îngãdui pãcatul
la fratele tãu, dar nu-l face public ºi, în felul acesta, sã mãreºti rãul,
fãcând ca mustrarea sã parã o rãzbunare. Corijeazã-l aºa cum învaþã
Cuvântul lui Dumnezeu� (Ibid. pag. 260).

Cãutaþi împãcarea - �Nu lãsa ca resentimentul sã se transforme în
rãutate. Nu îngãdui ca rana sã se adânceascã ºi sã ducã la cuvinte
otrãvite, care sã infecteze mintea celor care le aud. Nu îngãdui ca gânduri
amare sã umple mintea ta ºi a fratelui tãu. Du-te la el ºi, cu umilinþã ºi
sinceritate, discutã cu el problema.

Oricare ar fi natura ofensei, aceasta nu schimbã planul pe care l-a
fãcut Dumnezeu pentru rezolvarea neînþelegerilor ºi a jignirilor
personale. O discuþie personalã ºi în spiritul lui Hristos cu cel greºit va
rezolva adesea dificultatea. Du-te la cel greºit cu inima plinã de
dragoste ºi împreunã simþire, ca a lui Hristos, ºi cautã sã rezolvi
problema. Discutã cu el calm ºi liniºtit. Nu lãsa sã-þi scape de pe buze
cuvinte pline de mânie. Vorbeºte în aºa fel, încât sã faci apel la judecata
fratelui tãu. Aminteºte-þi de cuvintele: �Cine întoarce pe un pãcãtos
de la rãtãcirea cãii lui va mântui un suflet de la moarte ºi va acoperi o
sumedenie de pãcate� (Iacov 5,20).

Oferã-i fratelui tãu remediul care sã-i vindece boala nemulþumirii. Fã-þi
partea pentru a-l ajuta. De dragul pãcii ºi unitãþii bisericii, socoteºte aceasta
ca un privilegiu ºi ca o datorie. Dacã te ascultã, l-ai câºtigat ca prieten.

Tot cerul este interesat de întâlnirea dintre cel ofensat ºi cel greºit.
Când cel greºit primeºte mustrarea fãcutã în dragostea lui Hristos ºi îºi
recunoaºte vina, cerând iertare de la Dumnezeu ºi de la fratele sãu,
lumina cerului îi umple inima. Lupta s-a încheiat; prietenia ºi încrederea
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sunt restabilite. Uleiul dragostei îndepãrteazã durerea provocatã de
greºealã. Duhul lui Dumnezeu uneºte inimã cu inimã, ºi în cer se cântã
datoritã unirii care s-a realizat� (Ibid., pag. 261,262).

�Atunci când cei care sunt uniþi în pãrtãºie creºtinã înalþã rugãciuni
la Dumnezeu ºi fãgãduiesc sã lucreze cu dreptate, sã iubeascã mila ºi
sã umble smeriþi cu Dumnezeu, vine peste ei o mare binecuvântare.
Dacã au pãgubit pe alþii, sã continue lucrarea de pocãinþã, de mãrturisire
ºi de îndreptare, pe deplin hotãrâþi sã-ºi facã bine unul altuia. Aceasta
este împlinirea legii lui Hristos.

�Dacã nu te ascultã, mai ia cu tine unul sau doi inºi, pentru ca orice
vorbã sã fie sprijinitã pe mãrturia a doi sau trei martori� (Mat. 18,16). Ia
cu tine pe aceia care sunt spirituali ºi vorbeºte celui greºit privitor la
greºeala lui. Poate cã va rãspunde apelului unit al fraþilor lui. Dacã vede
poziþia lor unitã cu privire la acea problemã, mintea sa ar putea fi luminatã.

�ªi dacã nu-i ascultã�, atunci ce trebuie fãcut? Pot câteva persoane
dintr-un comitet sã-ºi asume rãspunderea excluderii celui greºit? Dacã
nu-i ascultã, �spune-l bisericii� (Mat. 18,17). Biserica este aceea care
trebuie sã ia hotãrârea privitoare la membri� (Ibid, pag. 262).

��Dacã nu vrea sã asculte de bisericã, sã fie pentru tine ca un pãgân
ºi ca un vameº� (Mat. 18,17). Dacã nu vrea sã asculte de glasul bisericii,
dacã respinge toate eforturile depuse pentru îndreptarea lui, asupra
bisericii cade rãspunderea despãrþirii lui de frãþietate. Numele lui trebuie
sã fie atunci ºters din registre.

Nici un slujba∫ al bisericii nu trebuie s„ dea sfatul, nici un comitet
nu trebuie s„ recomande ∫i nici o biseric„ nu trebuie s„ voteze ca
numele unuia care comite fapte rele s„ fie Óndep„rtat din registrele
ei, p‚n„ c‚nd Óndrumarea dat„ de Hristos n-a fost urmat„ cu
credincio∫ie. Când aceastã îndrumare a fost urmatã, biserica este curatã
înaintea lui Dumnezeu. Pãcatul trebuie arãtat aºa cum este ºi trebuie
îndepãrtat, ca sã nu se rãspândeascã mai mult. Sãnãtatea ºi curãþia
bisericii trebuie pãstrate, astfel încât sã stea înaintea lui Dumnezeu
nepãtatã, îmbrãcatã în haina neprihãnirii lui Hristos... �Adevãrat vã spun�,
a continuat Isus, �cã orice veþi lega pe pãmânt, va fi legat în cer ºi orice
veþi dezlega pe pãmânt, va fi dezlegat în cer� (vers. 18).

Aceastã declaraþie îºi pãstreazã valabilitatea în toate veacurile.
Bisericii i-a fost conferitã puterea sã acþioneze în locul lui Hristos. Ea

DISCIPLINA ŒN BISERIC√
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este unealta lui Dumnezeu pentru pãstrarea ordinii ºi disciplinei în poporul
Sãu. Domnul i-a încredinþat bisericii puterea sã rezolve toate problemele
privitoare la prosperitatea ei, la curãþie ºi ordine. Biserica are rãspunderea
sã excludã din rândurile ei pe cei nevrednici, care, prin purtarea lor
necreºtineascã, aduc dezonoare adevãrului. Tot ceea ce face biserica
în armonie cu îndrumãrile date de Cuvântul lui Dumnezeu va fi aprobat
în cer� (Ibid., pag. 262,263).

�Biserica este chematã sã se pronunþe asupra chestiunilor de cea mai
serioasã însemnãtate. Slujitorii lui Dumnezeu, rânduiþi de El pentru a fi
cãlãuzele poporului Sãu, dupã ce ºi-au fãcut partea, trebuie sã prezinte
bisericii întreaga problemã, pentru ca sã fie unitate în hotãrârea luatã.

Domnul doreºte ca urmaºii Sãi sã manifeste o grijã deosebitã în felul
cum se poartã unii cu alþii. Ei trebuie sã înalþe, sã refacã, sã vindece.
Dar în bisericã nu trebuie sã fie neglijatã disciplina corespunzãtoare.
Membrii trebuie sã se considere elevi într-o ºcoalã, învãþând cum sã-ºi
formeze caractere demne de înalta lor chemare. În biserica Sa de pe
pãmânt, copiii lui Dumnezeu trebuie sã fie pregãtiþi pentru marea întâlnire
din biserica de sus. Aceia care trãiesc aici în armonie cu Hristos pot
privi înainte spre o viaþã fãrã sfârºit, în familia celor rãscumpãraþi�
(Ibid., pag. 263,264).

Autoritatea bisericii - �Rãscumpãrãtorul lumii a acordat bisericii
Sale o mare putere. El stabileºte regulile care trebuie aplicate în cazurile
de judecare a membrilor ei. Dupã ce a dat îndrumãri lãmurite cu privire
la drumul care trebuie urmat, El zice: �Adevãrat vã spun cã tot ce veþi
lega pe pãmânt va fi legat în cer; ºi tot ce veþi dezlega pe pãmânt [în
ceea ce priveºte disciplina bisericii], va fi dezlegat în cer�. În felul acesta,
însãºi autoritatea cereascã aprobã disciplina bisericii cu privire la membrii
ei, atunci când a fost urmatã regula biblicã.

Cuvântul lui Dumnezeu nu dã nici unui om dreptul sã-ºi impunã
judecata în opoziþie cu judecata bisericii. Dacã n-ar fi o conducere ºi o
disciplinã în bisericã, atunci ea s-ar fãrâmiþa; nu s-ar menþine ca un
trup� (Testimonies, vol. 3, pag. 428).

Biserica, rãspunzãtoare de tratarea pãcatului - �Dumnezeu
socoteºte poporul Sãu ca un trup, rãspunzãtor pentru pãcatele membrilor.
Dacã aceia care conduc biserica neglijeazã sã cerceteze cu atenþie
pãcatele care aduc neplãcerea lui Dumnezeu asupra trupului, ei devin
rãspunzãtori pentru aceste pãcate� (Ibid., pag. 269).
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�El va învãþa poporul Sãu cã neascultarea ºi pãcatul Îi sunt peste
mãsurã de urâte ºi nu trebuie privite cu uºurãtate. El ne aratã cã atunci
când poporul Sãu se aflã în pãcat, trebuie sã se ia imediat mãsuri hotãrâte
pentru ca pãcatul sã fie îndepãrtat ºi mânia Sa sã nu rãmânã asupra lor.
Dar dacã pãcatele poporului sunt trecute cu vederea de cei cu poziþii de
rãspundere, mânia Sa va fi asupra lor, iar poporul lui Dumnezeu, ca un
corp unit, va fi fãcut rãspunzãtor pentru acele pãcate. În felul în care S-a
ocupat de poporul Sãu în trecut, Domnul aratã nevoia curãþirii bisericii de
rele. Un pãcãtos poate rãspândi atâta întuneric, încât va îndepãrta lumina
lui Dumnezeu de la întreaga adunare. Când oamenii îºi dau seama cã
întunericul este peste ei ºi nu ºtiu cauza, trebuie sã-L caute cu stãruinþã
pe Dumnezeu, în adâncã umilinþã ºi lepãdare de sine, pânã când pãcatele
care întristeazã Duhul Sãu sunt descoperite ºi îndepãrtate...�

�Dacã relele sunt vizibile în poporul Sãu ºi dacã slujitorii lui Dumnezeu
trec cu nepãsare peste ele, ei îl susþin, de fapt, ºi îl îndreptãþesc pe
pãcãtos ºi sunt la fel de vinovaþi. Ei vor primi tot atât de sigur
dezaprobarea lui Dumnezeu, cãci vor fi fãcuþi rãspunzãtori pentru
pãcatele celui vinovat. În viziune, mi s-au arãtat multe împrejurãri în
care dezaprobarea lui Dumnezeu a fost manifestatã din cauza neglijenþei
slujitorilor Sãi de a trata relele ºi pãcatele care existau printre ei. Aceia
care au scuzat aceste rele au fost socotiþi de oameni ca fiind foarte buni
ºi plãcuþi în comportare, doar pentru cã au evitat sã împlineascã o datorie
biblicã lãmuritã. Sarcina aceasta nu le era plãcutã, de aceea, au evitat-o�
(Ibid., pag. 265, 266).

Cei neconsacraþi se împotrivesc disciplinei bisericii - �Sunt
mulþi aceia care nu au discernãmântul lui Iosua ºi care nu socotesc o
datorie deosebitã sã cerceteze relele ºi sã trateze de îndatã pãcatele
care existã între ei. Aceºtia sã nu-i împiedice pe cei care duc povara
acestei lucrãri ºi sã nu stea în calea acelora care au de îndeplinit aceastã
datorie. Unii îºi fac un merit din a pune la îndoialã ºi a gãsi greºeli la cei
care fac lucrarea pe care Dumnezeu le-a cerut s-o facã. Ei se opun
împiedicându-i pe cei asupra cãrora Dumnezeu a pus povara de a mustra
ºi de a îndrepta pãcatele predominante, pentru ca mânia Sa sã fie
îndepãrtatã de la poporul Sãu. Dacã în mijlocul nostru ar fi un caz
asemãnãtor cu al lui Acan, ar exista mulþi care i-ar acuza ca având un
spirit rãu ºi cãutãtor de greºeli pe cei care ar acþiona asemenea lui
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Iosua, descoperind pãcatul. Avertismentele lui Dumnezeu nu pot fi
tratate cu uºurinþã ºi nu pot fi nesocotite de oameni decãzuþi, fãrã ca
aceºtia sã nu fie pedepsiþi.�

�Mi s-a arãtat cã felul mãrturisirii lui Acan era asemãnãtor cu
mãrturisirile pe care unii dintre noi le-au fãcut ºi le vor mai face. Ei îºi
ascund greºelile ºi refuzã sã facã o mãrturisire de bunã voie, pânã când
Dumnezeu îi descoperã, iar atunci îºi recunosc pãcatele. Unii merg înainte
pe calea cea rea, pânã când se împietresc. Poate cã ei ºtiu cã biserica
este împovãratã, dupã cum ºtia ºi Acan cã Israel era slab înaintea
vrãjmaºilor din cauza pãcatului sãu. Cu toate acestea, conºtiinþa nu-i
condamnã. Nu vor sã uºureze biserica, umilindu-ºi inimile îngâmfate ºi
rãzvrãtite înaintea lui Dumnezeu, ºi sã dea la o parte pãcatele.
Dezaprobarea lui Dumnezeu este asupra poporului Sãu, ºi El nu-ªi va
descoperi puterea în mijlocul lor, atâta vreme cât pãcatele existã între ei
ºi sunt încurajate de aceia care se aflã în poziþii de rãspundere.

�Cei care lucreazã în temere de Dumnezeu ca sã îndepãrteze
piedicile din calea bisericii ºi sã mustre greºeli dureroase, pentru ca
poporul lui Dumnezeu sã vadã nevoia de a urî pãcatul ºi sã creascã în
curãþie, iar Numele lui Dumnezeu sã fie proslãvit, vor întâmpina mereu
influenþe împotrivitoare din partea celor neconsacraþi� (Testimonies,
vol. 3, pag. 270, 271).

Reguli ºi rânduieli necesare - �Fraþilor, nu îngãduiþi niciodatã ca
ideile cuiva sã clatine credinþa voastrã cu privire la ordinea ºi armonia
care trebuie sã existe în bisericã... Dumnezeul cerului este un Dumnezeu
al ordinii ºi El cere ca toþi urmaºii Sãi sã aibã reguli ºi rânduieli ºi sã
pãstreze ordinea� (Idem, vol. 5, pag. 274).

Organizaþii neautorizate de bisericã - Biserica, în forma ei
organizatã, este unealta lui Dumnezeu pentru pãstrarea ordinii ºi
disciplinei în poporul Sãu. Solia datã de Dumnezeu este dusã lumii nu
numai prin mãrturia personalã a membrilor, ci ºi printr-o mãrturie
colectivã a bisericii, ca trup al lui Hristos. O astfel de mãrturie colectivã
cere o structurã administrativã recunoscutã, care a fost stabilitã ºi care
are toþi slujbaºii aleºi conform regulilor ºi toate ramurile de activitate
organizate corespunzãtor, cum ar fi: ªcoala de Sabat, lucrare personalã,
organizaþii ale tineretului etc. Ea recunoaºte unele instituþii independente,
cu autosusþinere, ale cãror activitãþi contribuie la atingerea obiectivelor
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bisericii. De aceea, deºi toþi membrii au drepturi egale în bisericã, nici
un membru sau nici o grupare de membri nu poate sã iniþieze o miºcare,
sã formeze o organizaþie sau sã încurajeze urmãrirea atingerii vreunui
obiectiv sau învãþarea vreunei doctrine sau solii care nu este în armonie
cu obiectivele ºi învãþãturile religioase fundamentale ale Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea. O astfel de cale ar duce la încurajarea
unui spirit disident ºi separatist, la fragmentarea efortului ºi a mãrturiei
bisericii ºi, în felul acesta, ar împiedica împlinirea obligaþiilor faþã de Isus
Hristos ºi faþã de lume.

Pãstrarea unitãþii bisericii
Creºtinii trebuie sã facã orice efort ca sã evite tendinþele care i-ar

diviza ºi ar aduce dezonoare cauzei Evangheliei. �Planul lui Dumnezeu
este ca toþi copiii Sãi sã fie strâns uniþi. Nu aºteaptã ei sã trãiascã
împreunã în acelaºi cer?... Aceia care refuzã sã lucreze în armonie Îl
dezonoreazã foarte mult pe Dumnezeu� (Testimonies, vol. 8, pag. 240).
Biserica trebuie sã descurajeze orice acþiune care ar ameninþa armonia
dintre membrii ei ºi trebuie sã încurajeze fãrã încetare unitatea.

Aplanarea diferendelor din cadrul bisericii ºi dintre membrii ei ar
trebui sã se realizeze, în majoritatea cazurilor, fãrã sã se recurgã la o
procedurã de împãcare oferitã de bisericã sau la medierea autoritãþii
civile. �Dacã dificultãþile dintre fraþi nu ar fi prezentate înaintea altora,
ci ar discuta deschis între ei, în spiritul dragostei creºtine, cât rãu ar
putea fi evitat! Câte rãdãcini de amãrãciune, prin care mulþi sunt afectaþi,
ar fi distruse ºi cât de strâns ºi de iubitor ar putea fi uniþi urmaºii lui
Hristos în dragostea Lui!� (Cuget„ri de pe Muntele Fericirilor, pag.
59; vezi Mat. 18,15-18 ºi pag. 171,172).

Rezolvarea neînþelegerilor dintre membri - Trebuie depus orice
efort pentru a rezolva neînþelegerile dintre membrii bisericii ºi de a limita
conflictul la o sferã cât mai redusã cu putinþã. �Neînþelegerile, lupta ºi
procesele dintre fraþi sunt o ruºine pentru cauza adevãrului. Aceia care
merg pe o asemenea cale expun biserica batjocurii din partea vrãjmaºilor
ei ºi fac ca puterile întunericului sã triumfe. Ei rãstignesc pe Hristos din
nou ºi-L expun ruºinii publice. Neþinând seama de autoritatea bisericii,
ei manifestã dispreþ faþã de Dumnezeu, care a dat autoritate bisericii�
(Testimonies, vol. 5, pag. 242, 243).

DISCIPLINA ŒN BISERIC√
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Procesele civile sunt desfãºurate adesea într-un spirit de rãutate,
care izvorãºte din egoismul omenesc. Tocmai aceste procedee
duºmãnoase trebuie descurajate de o bisericã ce cautã sã dea pe faþã
spiritul lui Hristos. Lipsa de egoism a creºtinilor va duce pe urmaºii lui
Hristos sã �sufere paguba� mai degrabã (1 Cor. 6,7) decât sã meargã
la judecata celor necredincioºi �ºi nu la sfinþi� (1 Cor. 6,1).

Cu toate cã, în lumea de astãzi, se ivesc nenumãrate ocazii pentru a
apela la hotãrârile tribunalelor, creºtinii ar trebui sã prefere rezolvarea
prin autoritatea bisericii ºi sã urmãreascã asemenea rezolvãri numai în
acele cazuri care sunt în mod clar sub jurisdicþia tribunalelor ºi nu sub
autoritatea bisericii sau pentru acelea pe care biserica considerã cã nu
este în mãsurã sã le rezolve. Aceste apeluri la autoritatea civilã nu
trebuie sã devinã o procedurã de rãzbunare duºmãnoasã, ci trebuie
promovatã dorinþa de a cãuta arbitraj pentru ca diferendele sã fie
rezolvate în mod paºnic. Exemple de acest fel ar putea fi urmãtoarele:
rezolvarea unor drepturi de asigurare, emiterea unei hotãrâri cu privire
la hotarele unei proprietãþi, hotãrâri privind unele probleme de
administrare a proprietãþilor, precum ºi stabilirea tutelei copiilor minori.
Cu toate cã biserica trebuie sã stabileascã procedee în armonie cu
practica legalã, ca sã evite situaþia la care se referã 1 Corinteni 6, ea
trebuie sã fie mereu atentã sã nu se abatã de la misiunea evanghelicã ºi
sã nu preia îndatoriri ale magistraþilor civili (vezi Luca 12,13.14 ºi
Testimonies, vol. 9, pag. 216-218).

Idealul lui Dumnezeu pentru membrii bisericii Sale este ca ei sã
trãiascã �în pace cu toþi oamenii� (Rom. 12,18), atât cât le stã în putinþã.
Biserica trebuie sã foloseascã toate cãile posibile ºi raþionale, pe care le
are la îndemânã, prin care pot fi rezolvate multe neînþelegeri dintre
membri. Dacã biserica nu rãspunde la cererea de ajutor a unui membru
pentru rezolvarea unei neînþelegeri sau dacã aceasta recunoaºte cã
natura cazului nu cade sub autoritatea ei, trebuie sã fie evident faptul cã
acel membru a epuizat posibilitãþile procedeului biblic, prevãzut pentru
rezolvarea neînþelegerilor, ºi cã ceea ce ar urma sã facã dincolo de
acest punct este o problemã de conºtiinþã (vezi S.D.A.Bible
Commentary. vol. 6, pag. 698).

Totuºi, atunci când biserica, încercând sã ajute la timp ºi pe cale
paºnicã la rezolvarea neînþelegerilor dintre membrii ei, recomandã o
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soluþie, aceºtia nu trebuie sã respingã în mod superficial recomandarea
pe care biserica a oferit-o. Este o situaþie serioasã ca un membru al
bisericii, neþinând seama de mijloacele rânduite, sã acþioneze în judecatã
un alt membru al bisericii. �Chiar faptul cã aveþi judecãþi între voi este
un cusur pe care-l aveþi� (1 Cor. 6,7).

Membrii bisericii care dau pe faþã nerãbdare ºi egoism, prin faptul
cã nu sunt dispuºi sã aºtepte ºi sã primeascã recomandãrile acesteia
pentru rezolvarea neînþelegerilor cu alþi membri ai bisericii, pot fi supuºi
disciplinei acesteia (vezi pag. 191,192), din cauza efectului dezbinãtor
pe care-l are asupra bisericii ºi refuzului lor de a recunoaºte autoritatea
legal constituitã a bisericii.

Rezolvarea plângerilor membrilor împotriva bisericii -
Aceleaºi principii care se aplicã în rezolvarea plângerilor dintre membri
se aplicã ºi la rezolvarea plângerilor membrilor împotriva organizaþiilor
ºi instituþiilor bisericii.

Un membru al bisericii nu trebuie sã intre în litigiu cu nici una dintre
instituþiile bisericii, cu excepþia situaþiei în care biserca n-a asigurat
condiþiile adecvate pentru rezolvarea nemulþumirii în cadrul ei sau acolo
unde cazul este de aºa naturã încât, în mod clar, nu este de competenþa
bisericii sã o rezolve.

Rezolvarea plângerilor bisericii împotriva membrilor - S-ar
putea ca uneori organizaþiile sau instituþiile bisericii sã aibã plângeri împotriva
membrilor. Atunci administratorii bisericii, în cadrul îngãduinþei creºtine,
sã þinã seama de sfatul biblic pentru rezolvarea neînþelegerilor dintre creºtini
ºi sã-l aplice la rezolvarea plângerilor bisericii împotriva membrilor ei.
Biserica nu trebuie sã deschidã o acþiune de judecatã, ci sã depunã orice
efort rezonabil, în colaborare cu membrul respectiv, pentru a asigura o
procedurã prin care problema sã poatã fi rezolvatã corect.

Administrarea disciplinei
Dacã un membru cade în pãcat, trebuie sã fie fãcute eforturi sincere

pentru a-l recupera. �Dacã cel greºit se pocãieºte ºi se supune disciplinei
lui Hristos, trebuie sã i se mai dea o ocazie. ªi chiar dacã nu se pocãieºte,
chiar dacã se aflã în afara bisericii, slujitorii lui Dumnezeu încã mai au o
lucrare de fãcut pentru el. Ei trebuie sã caute cu stãruinþã sã-l conducã
la pocãinþã. Oricât de gravã ar fi fost greºeala, dacã se supune apelului
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Duhului Sfânt ºi, prin mãrturisirea ºi pãrãsirea pãcatelor, dã dovadã de
pocãinþã, trebuie sã fie iertat ºi primit iarãºi în staul. Fraþii lui trebuie sã-l
încurajeze pe calea cea dreaptã ºi sã-l trateze aºa cum ar dori ei sã fie
trataþi, dacã ar fi în locul lui, þinând seama de faptul cã ºi ei înºiºi pot fi
ispitiþi� (Testimonies, vol. 7, pag. 263).

�Ne apropiem de judecatã, ºi cei ce duc solia de avertizare trebuie sã
aibã mâini ºi inimi curate. Ei trebuie sã aibã o legãturã vie cu Dumnezeu.
Gândurile trebuie sã fie curate ºi sfinte, sufletul nepãtat, trupul, sufletul ºi
duhul sã fie curate, o jertfã fãrã cusur pentru Dumnezeu, altfel El nu o
primeºte� (Testimonies to Ministers, pag. 426).

�Pãcatul ºi pãcãtoºii din bisericã trebuie sã fie trataþi cu
promptitudine, pentru ca sã nu fie contaminaþi ºi alþii. Adevãrul ºi curãþia
cer sã facem o lucrare mai profundã pentru a curãþi tabãra de oameni
ca Acan. Fie ca cei care au poziþii de rãspundere sã nu îngãduie pãcatul
în viaþa vreunui frate. Arãtaþi-i cã trebuie fie sã-ºi pãrãseascã pãcatele,
fie sã fie despãrþit de bisericã� (Testimonies, vol. 5, pag. 147).

Când este vorba de pãcate grave, trebuie luate mãsuri disciplinare.
Acest lucru se poate face pe douã cãi:
1. Printr-un vot de cenzurã;
2. Printr-un vot de retragere a calitãþii de membru.

Pot fi cazuri în care ofensa nu este consideratã de bisericã atât de
serioasã încât sã se aplice mãsura de retragere a calitãþii de membru
pentru cel greºit, însã ea poate sã fie suficient de serioasã pentru a fi
necesarã dezaprobarea. O astfel de dezaprobare poate fi exprimatã
printr-un vot de cenzurã.

Cenzura are un scop dublu:
1. Dã posibilitate bisericii sã-ºi exprime dezaprobarea faþã de o ofensã

gravã, care a adus ocarã asupra cauzei lui Dumnezeu.
2. Îl ajutã pe cel greºit sã simtã nevoia de schimbare a vieþii ºi de reformã

în purtare. De asemenea, îi dã un timp de har ºi de probã, în care sã
fie fãcuþi aceºti paºi.
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Disciplinarea prin cenzurã
Un membru greºit poate fi pus sub cenzurã prin votul bisericii

locale la orice adunare administrativã legal convocatã, cu condiþia
ca membrul în cauzã sã fi fost anunþat. El poate sã fie prezent, dacã
doreºte. Votul de cenzurã este dat pentru o perioadã de timp, de la
cel puþin o lunã pânã la cel mult douãsprezece luni. Prin aceasta, el
îºi pierde toate funcþiile pentru care a fost ales sau numit ºi dreptul
de a fi ales în orice slujbã în timpul cenzurii. Un membru pus sub
cenzurã nu are dreptul sã participe la acþiunile bisericii, sã voteze ºi
sã se pronunþe în legãturã cu hotãrârile acesteia. Nu poate îndeplini
nici o activitate publicã, cum ar fi instructor la ªcoala de Sabat etc.
În timpul perioadei de cenzurã, nu poate fi transferat într-o altã
bisericã. Totuºi, cel pus sub cenzurã nu este lipsit de privilegiul
participãrii la binecuvântãrile ªcolii de Sabat, la serviciile de închinare
ale bisericii sau la rânduielile Casei Domnului. Votul de cenzurã nu
trebuie sã cuprindã nici o prevedere privind retragerea calitãþii de
membru a celui în cauzã, în caz de neîndeplinire a condiþiilor cerute.
La încheierea perioadei de cenzurã, trebuie sã se facã o cercetare
atentã pentru a se constata dacã cel pus sub disciplinã ºi-a schimbat
comportarea. Dacã purtarea este satisfãcãtoare, poate fi considerat
în ordine, fãrã nici o altã hotãrâre. Dacã se observã cã purtarea nu
este satisfãcãtoare, cazul lui trebuie sã fie luat din nou în consideraþie
ºi sã se administreze disciplina necesarã. Revenirea într-o funcþie în
bisericã se poate face numai prin alegeri.

Disciplinarea prin retragerea calitãþii de membru
A retrage cuiva calitatea de membru al bisericii, care este trupul lui

Hristos, este totdeauna o problemã serioasã. Este disciplina maximã pe
care o poate administra biserica. Este mãsura extremã ce poate fi aplicatã
de cãtre bisericã. Acest fel de disciplinã trebuie sã fie folosit numai
dup„ ce au fost urmate instruc˛iunile date Ón acest capitol ∫i dup„ ce
au fost f„cute toate eforturile posibile pentru a-l Óntoarce pe un
membru gre∫it ∫i a-l aduce pe calea cea dreapt„. În cazul în care se
considerã necesarã o astfel de mãsurã, este de dorit sã se cearã sfat
pastorului bisericii sau, dacã nu este posibil, preºedintelui Conferinþei,
înainte ca biserica sã ia vreo hotãrâre.

DISCIPLINA ŒN BISERIC√
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Motive pentru care membrii pot fi puºi sub disciplinã
Printre pãcatele grave pentru care membrii pot fi supuºi disciplinei

bisericii sunt urmãtoarele:
1. Pierderea credinþei în principiile fundamentale ale Evangheliei ºi în

doctrinele de bazã ale bisericii sau învãþarea de doctrine contrare
acestora;

2. Cãlcarea Legii lui Dumnezeu, cum ar fi închinarea la idoli, uciderea,
furtul, blasfemia, jocul de noroc, cãlcarea Sabatului ºi minciuna cu
bunãºtiinþã ºi din obiºnuinþã;

3. Cãlcarea poruncii a ºaptea a Legii lui Dumnezeu în ceea ce priveºte
instituþia cãsãtoriei, cãminul creºtin ºi standardele biblice de conduitã
moralã;

4. Încãlcãri ale legii cum ar fi: desfrâul, promiscuitatea, incestul,
practicarea homosexualitãþii, abuzul sexual al copiilor ºi adulþilor
vulnerabili ºi alte perversiuni sexuale, precum ºi recãsãtorirea unei
persoane divorþate, cu excepþia partenerului care a rãmas credincios
legãmântului cãsãtoriei într-un divorþ din cauza adulterului sau a
perversiunilor sexuale;

5. Violenþã fizicã, incluzând violenþa în familie;
6. Înºelãciunea sau prezentarea voit denaturatã în probleme de afaceri;
7. Purtarea dezordonatã care aduce ocarã asupra cauzei lui Dumnezeu;
8. Aderarea sau participarea la o miºcare sau organizaþie disidentã sau

neloialã (vezi pag. 193);
9. Refuzul stãruitor de a recunoaºte autoritatea bisericii legal constituitã

sau de a se supune ordinii ºi disciplinei bisericii;
10. Folosirea, producerea sau vânzarea de bãuturi alcoolice;
11. Folosirea, producerea sau vânzarea tutunului în orice formã de consum;
12. Utilizarea ilegalã sau traficul cu narcotice sau cu alte droguri.

Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea recunoaºte nevoia exercitãrii
unei griji deosebite pentru protecþia celor mai înalte interese spirituale
ale membrilor ei, pentru a asigura un tratament corect ºi pentru pãstrarea
bunului nume al bisericii.

În caz de cãlcare a poruncilor lui Dumnezeu, atunci când se constatã
o pocãinþã profundã ºi o mãrturisire deplinã ºi din proprie iniþiativã, dându-se
dovadã cã a avut loc o convertire realã, biserica poate administra disciplina,
punând pe cel vinovat sub cenzurã pentru o perioadã de timp.
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Cu toate acestea, în cazul unor cãlcãri flagrante ale Legii lui
Dumnezeu care au adus dezonoare publicã asupra cauzei Sale, biserica
poate considera necesar, chiar ºi atunci când s-a fãcut o mãrturisire
sincerã, sã retragã celui în cauzã calitatea de membru, pentru ca biserica
sã-ºi protejeze numele ºi standardele creºtine. Mai târziu, când este
evident faptul cã viaþa lui este în armonie cu standardele bisericii, cel
vinovat poate fi primit în staul, prin rebotezare. Biserica nu-ºi poate
îngãdui sã trateze cu uºurinþã astfel de pãcate ºi nici sã permitã ca niºte
consideraþii personale sã-i influenþeze hotãrârile. Trebuie sã se exprime
dezaprobarea hotãrâtã ºi accentuatã a pãcatelor adulterului, desfrânãrii,
a tuturor faptelor imorale ºi a altor pãcate grave. În acelaºi timp, trebuie
sã se facã orice efort pentru a reface ºi vindeca pe cel greºit. În timp ce
lumea devine tot mai îngãduitoare în probleme morale, biserica nu trebuie
sã coboare standardele puse de Dumnezeu.

Promptitudine în procesul disciplinãrii
Este datoria bisericii sã poarte de grijã ca procesul disciplinãrii sã se

desfãºoare într-un timp rezonabil ºi apoi sã se comunice deciziile ei cu
bunãtate ºi promptitudine. Aplicarea disciplinei este în sine un proces
dureros. Un lucru care intensificã frustrarea ºi suferinþa membrului ºi
chiar a bisericii locale este întârzierea în administrarea disciplinei.

Prudenþã în disciplinarea membrilor
�Hristos a arãtat lãmurit cã cei care stãruie pe faþã în pãcat trebuie

sã fie despãrþiþi de bisericã, dar El nu ne-a încredinþat lucrarea de
judecare a caracterului ºi a motivelor. El cunoaºte prea bine firea noastrã
ca sã ne încredinþeze aceastã lucrare. Dacã am încerca sã smulgem
din bisericã pe cei pe care îi bãnuim cã nu sunt creºtini veritabili, sã fim
siguri cã am face greºeli. Deseori, îi socotim ca fiind fãrã speranþã
tocmai pe cei pe care Hristos îi atrage la Sine. Dacã am trata aceste
suflete dupã judecata noastrã nedesãvârºitã, le-am spulbera probabil ºi
ultima speranþã. Mulþi care se socotesc creºtini, pânã la urmã, vor fi
gãsiþi cu lipsuri. Vor fi în cer mulþi dintre aceia despre care cei din jur nu
credeau cã vor ajunge acolo. Omul judecã dupã înfãþiºare, dar Dumnezeu
judecã inima. Neghina ºi grâul trebuie sã creascã împreunã pânã la
seceriº; iar seceriºul este încheierea timpului de probã.
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În cuvintele Mântuitorului se mai gãseºte o lecþie, o lecþie de îngãduinþã
minunatã ºi de dragoste plinã de gingãºie. Dupã cum neghina îºi are
rãdãcinile împletite strâns cu acelea ale grâului, tot astfel fraþii falºi din
bisericã pot fi strâns legaþi de ucenicii adevãraþi. Caracterul adevãrat al
acestor pretinºi credincioºi nu se dã pe faþã în întregime. Dacã ei ar fi
despãrþiþi de bisericã, alþii, care altfel ar fi rãmas statornici, ar putea sã
se poticneascã� (Parabolele Domnului Hristos, pag. 45).

Pastorii sau bisericile locale sã nu stabileascã criterii ale
calitãþii de membru - Nici pastorul, nici biserica localã, nici Conferinþa
nu au autoritatea sã stabileascã pentru bisericã criterii ale calitãþii de
membru. Aceastã autoritate aparþine întregului corp al bisericii ºi este
exercitatã prin organizaþia legal constituitã a bisericii în Conferinþa
Generalã. Oricine cautã sã aplice alte criterii decât cele înfãþiºate mai
sus nu reprezintã corect biserica.

�Dumnezeu conduce un popor ºi nu câþiva indivizi izolaþi, unul aici,
altul colo, unul crezând într-un fel, altul, în alt fel. Îngerii lui Dumnezeu
fac lucrarea încredinþatã lor. Îngerul al treilea conduce ºi curãþã un
popor care trebuie sã înainteze în armonie cu el. Unii aleargã înaintea
îngerilor care conduc poporul acesta, dar ei trebuie sã se întoarcã din
drumul lor ºi sã-i urmeze în umilinþã pe îngeri, fãrã sã le-o ia înainte�
(Testimonies, vol. 1, pag. 207).

Într-o adunare legal constituitã - Membrii pot fi disciplinaþi de
cãtre bisericã pentru motive temeinice, numai într-o adunare admi-
nistrativã a bisericii locale legal convocatã, dupã ce comitetul bisericii
locale a examinat cazul. Adunarea trebuie sã fie prezidatã de un
pastor hirotonit sau de un pastor asistent, care are calitatea de
prezbiter hirotonit al bisericii respective, sau, în absenþa acestuia ºi
în înþelegere cu el sau cu preºedintele Conferinþei, de un prezbiter
hirotonit al bisericii respective.

Votul majoritãþii � Membrilor li se poate retrage calitatea de
membru al bisericii sau pot fi puºi sub disciplinã numai prin votul majoritãþii
membrilor prezenþi ºi care voteazã, cu ocazia unei adunãri legal constituite.
�.. Majoritatea bisericii este puterea care trebuie sã-i dirijeze pe membri,
ca indivizi� (Idem, vol. 5, pag. 107).

Comitetul bisericii nu poate retrage calitatea de membru -
Comitetul bisericii poate recomanda acesteia, într-o adunare adminis-
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trativã, retragerea calitãþii de membru în dreptul unei persoane, dar în
nici o împrejurare nu are dreptul sã ia decizia finalã. Secretarul bisericii
va ºterge numele din registrul acesteia numai pe baza votului exprimat
într-o adunare administrativã, în afara cazurilor de deces.

Dreptul membrului de a fi ascultat în apãrare - Este un principiu
fundamental de drept, prin care fiecare membru are posibilitatea sã fie
ascultat în apãrare, sã aducã dovezi ºi sã-ºi punã martori. Nici o bisericã
nu trebuie sã voteze retragerea calitãþii de membru a unei persoane în
împrejurãri care-i rãpesc acest drept, dacã acesta doreºte sã-l foloseascã.
Biserica trebuie sã anunþe membrul cu privire la intenþia de a-i lua în
discuþie cazul, dându-i astfel ocazia sã fie prezent.

Membrii nu pot fi reprezentaþi de avocaþi - Lucrarea bisericii
în administrarea ordinii ºi disciplinei este o funcþie eclesiasticã ºi în
nici un sens nu are de-a face cu procedura civilã sau legalã. De
aceea, biserica nu recunoaºte dreptul vreunui membru de a-ºi aduce
un avocat care sã-l reprezinte în vreo adunare sau în vreun comitet
chemat sã admi-nistreze ordinea ºi disciplina sau pentru orice altã
problemã legatã de bisericã. Aºadar, membrii noºtri trebuie informaþi
cã nu li se va da ascultare dacã vor încerca sã aducã un avocat în
adunare cu acest scop. Biserica trebuie, de asemenea, sã cearã ca
toþi cei care nu sunt membri ai bisericii sã pãrãseascã ºedinþa
convocatã pentru administrarea ordinii ºi disciplinei bisericii, cu
excepþia faptului cã sunt chemaþi ca martori.

Membrii sã nu fie ºterºi pentru neparticipare - Cei ce
absenteazã trebuie sã fie vizitaþi cu credincioºie de conducãtorii bisericii.
Fiecare trebuie sã fie încurajat sã frecventeze biserica, explicându-i-se
gravitatea neglijãrii obligaþiilor calitãþii de membru al bisericii, prin
absenþa nemotivatã pe o perioadã nedeterminatã, fãrã sã raporteze
bisericii despre credinþa ºi nãdejdea sa. Dacã, datoritã vârstei,
infirmitãþii sau unei alte cauze, care nu poate fi evitatã, unui membru
îi este cu neputinþã sã participe cu regularitate la serviciile de cult,
trebuie sã socoteascã de datoria sa sã pãstreze legãtura cu conducãtorii
bisericii prin scris sau prin alte mijloace. Dar, atâta vreme cât o
persoanã rãmâne credincioasã doctrinelor bisericii, neparticiparea la
serviciile divine ale acesteia nu trebuie sã fie consideratã un motiv
suficient pentru a i se retrage calitatea de membru.

DISCIPLINA ŒN BISERIC√
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Membrii care pleacã ºi nu raporteazã - Când un membru pleacã
din bisericã, este dator sã informeze prezbiterul sau secretarul cu privire
la noua lui adresã. Câtã vreme rãmâne membrul acelei biserici, trebuie
sã-ºi recunoascã rãspunderea de a raporta în mod regulat bisericii ºi de
a-ºi trimite zecimea ºi darurile. Este de dorit ca un astfel de raport sã fie
trimis cel puþin o datã pe trimestru. Totuºi, dacã membrul nu lasã nici o
adresã ºi dacã nu face nici un efort sã contacteze biserica lui ºi sã-ºi
trimitã raportul ºi este imposibil sã fie gãsit, în acest caz, dupã o lipsã de
doi ani, poate sã i se retragã calitatea de membru, prin votul bisericii, cu
condiþia ca slujbaºii acesteia sã poatã dovedi cã au încercat cu stãruinþã
sã-l gãseascã, dar fãrã succes. Secretarul va scrie în coloana
corespunzãtoare �adresã necunoscutã�, �ºters prin vot�.

Membrii nu pot fi excluºi pentru motive financiare - Un
membru nu trebuie ºters niciodatã din registrul bisericii pentru motivul
cã nu poate sau nu este dispus sã dea ajutor financiar pentru oricare
din obiectivele bisericii. Calitatea de membru al bisericii are, în primul
rând, o bazã spiritualã, dar este datoria fiecãrui membru sã susþinã
lucrarea bisericii cu mijloace financiare, pe mãsura posibilitãþilor lui.
Însã nu trebuie niciodatã sã i se ia calitatea de membru numai din
cauzã cã nu poate sau nu este dispus sã participe financiar la vreunul
din proiectele bisericii.

ªtergerea membrilor din registru la cerere - Trebuie sã se dea
pe faþã grijã în tratarea acelui membru care cere ca numele lui sã fie
ºters din registru. Deºi recunoaºtem dreptul fiecãrui individ de a hotãrî
dacã urmeazã sau nu sã aparþinã bisericii, unui astfel de membru trebuie
sã-i fie acordat timp suficient pentru meditaþie ºi cugetare serioasã ºi
trebuie fãcut orice efort pentru a-l readuce la o experienþã satisfãcãtoare.
Scrisorile de retragere a calitãþii de membru vor fi prezentate comitetului
bisericii, care le va prezenta, la rândul lui bisericii, cu ocazia unei adunãri
administrative legal constituite. Din consideraþie creºtinã faþã de cel în
cauzã, hotãrârea va fi luatã fãrã o discutare publicã.

Anunþarea persoanelor cãrora li s-a retras calitatea de membru
- Este datoria bisericii care retrage cuiva calitatea de membru, de a-l
anunþa în scris cu privire la hotãrâre, asigurându-l cã ea a fost luatã cu
pãrere de rãu ºi cã existã în continuare preocupare pentru starea sa
spiritualã. Acolo unde este posibil, comunicarea trebuie fãcutã în mod
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personal de cãtre pastorul bisericii sau de cãtre un delegat al comitetului
acesteia. Membrului greºit trebuie sã i se dea asigurarea cã biserica va
continua sã spere cã reunirea va avea loc ºi cã într-o zi ne vom bucura
împreunã în împãrãþia lui Dumnezeu de pãrtãºie veºnicã.

Reprimirea unei persoane cãreia i s-a retras calitatea de
membru - Când unei persoane i s-a retras calitatea de membru, biserica
trebuie sã pãstreze legãtura cu ea, în mãsura în care este posibil ºi sã
manifeste faþã de ea un spirit de prietenie ºi dragoste, strãduindu-se s-o
câºtige ºi s-o aducã înapoi la staul. O persoanã cãreia i s-a retras calitatea
de membru poate fi reprimitã ca membru, atunci când mãrturiseºte relele
comise, face dovada unei pocãinþe adevãrate, a unei schimbãri a vieþii
ºi demonstreazã în mod evident cã se va supune fãrã rezerve ordinii ºi
disciplinei bisericii. Aceastã reprimire va fi fãcutã de preferinþã în biserica
din care membrul a fost exclus.Totuºi, acest lucru nu este totdeauna
posibil. În acest caz, biserica în care persoana cere sã fie reprimitã
trebuie sã se informeze de la biserica de care aceasta a aparþinut cu
privire la motivele pentru care i-a fost retrasã calitatea de membru.

Deoarece retragerea calitãþii de membru este cea mai serioasã formã
de disciplinã, perioada de timp înainte ca o astfel de persoanã sã fie
reprimitã trebuie sã fie suficient de lungã pentru a se putea demonstra
cã problemele care au condus la retragerea calitãþii de membru au fost
rezolvate, fãrã urmã de îndoialã. Reprimirea ca membru al bisericii este
precedatã, în mod normal, de rebotezare.

Dreptul la apel pentru reprimire - În cazul în care slujbaºii bisericii
refuzã sã ia în consideraþie cererea de reprimire din partea unui membru
exclus, el are dreptul de a apela la biserica localã pentru a fi ascultat.
Biserica nu trebuie sã neglijeze sau sã refuze sã-l asculte. Dacã aceasta
refuzã, cel în cauzã are dreptul sã cearã sã fie ascultat de comitetul
executiv al Conferinþei de care aparþine biserica. Dacã, dupã o ascultare
imparþialã ºi completã, comitetul Conferinþei este de acord cã biserica a
comis o nedreptate, poate recomanda reprimirea membrului exclus. Dacã
însã i se refuzã în continuare calitatea de membru, comitetul îl poate
recomanda ca membru într-o altã bisericã. Pe de altã parte, dacã sunt
temeiuri pentru susþinerea bisericii în refuzul reprimirii ca membru,
hotãrârea aceasta va fi consemnatã.

DISCIPLINA ŒN BISERIC√
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Transferarea membrilor aflaþi sub cenzurã - Nici o bisericã nu
trebuie sã primeascã pe cineva ca membru dacã acesta se aflã sub
cenzura altei biserici. O astfel de acþiune ar trece cu vederea ofensa
pentru care altã bisericã a aplicat disciplina.

Primirea ca membru a unei persoane care se aflã sub disciplinã
constituie o încãlcare atât de serioasã a regulamentului bisericii, încât
biserica ofensatoare ar putea fi supusã disciplinei aplicate de adunarea
generalã a Conferinþei.
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CAPITOLUL 15

Cãsãtoria, divorþul ºi recãsãtorirea

Învãþãturile biblice cu privire la cãsãtorie

Originea cãsãtoriei � Cãsãtoria este o instituþie divinã stabilitã de
Însuºi Dumnezeu înainte de cãderea omului, când toate lucrurile, inclusiv
cãsãtoria, erau �foarte bune� (Gen. 1:31). �De aceea va lãsa omul pe
tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de nevasta sa ºi se vor face un singur
trup� (Gen. 2:24). �Dumnezeu a celebrat prima cãsãtorie. Astfel, aceastã
instituþie a fost iniþiatã de Creatorul universului. Cãsãtoria este onorabilã;
ea a fost unul dintre primele daruri ale lui Dumnezeu pentru om ºi este
una din cele douã instituþii pe care, dupã cãdere, Adam le-a luat cu el
dincolo de porþile paradisului.� (The Adventist Home, pag. 25-26)

Unicitatea cãsãtoriei � Dumnezeu a intenþionat sã facã din cãsãtoria
lui Adam cu Eva tiparul pentru toate cãsãtoriile viitoare, iar Hristos a
întãrit acest concept original spunând: �Oare n-aþi citit cã Ziditorul de la
început i-a fãcut parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã ºi a zis: �De aceea
va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de nevasta sa ºi cei doi
vor fi un singur trup?� Aºa cã nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ce a
împreunat Dumnezeu omul sã nu despartã.� (Matei 19:4-6).

Permanenþa cãsãtoriei � Cãsãtoria este un angajament pentru o
viaþã între soþ ºi soþie, ºi între cuplu ºi Dumnezeu (Marcu 10:2-9; Rom.
7:2). Pavel aratã cã angajamentul pe care Hristos l-a fãcut cu biserica
este un model pentru relaþia dintre soþ ºi soþie (Ef. 5:31-32). Dumnezeu
a intenþionat ca relaþia de cãsãtorie sã fie la fel de permanentã ca ºi
relaþia lui Hristos cu biserica.

Intimitatea sexualã în cãsãtorie � Intimitatea sexualã este un dar
sfânt al lui Dumnezeu pentru familia umanã. Este o parte integralã a
cãsãtoriei, rezervatã numai celor cãsãtoriþi (Gen. 2:24; Prov. 5:5-20).
O astfel de intimitate desemnatã pentru a fi împãrtãºitã exclusiv între
soþ ºi soþie, promoveazã o apropiere în permanentã creºtere, promoveazã
bucuria ºi siguranþa ºi asigurã perpetuarea rasei umane. Pe lângã faptul
cã este monogamã, cãsãtoria, aºa cum a fost instituitã de Dumnezeu,
este o relaþie heterosexualã (Matei 19:4-5).
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Parteneriatul în cãsãtorie � Unitatea în cãsãtorie este realizatã prin
respect ºi iubire mutualã. Nici una nu este superioarã (Ef. 5:21-28).
�Cãsãtoria, o unire pe viaþã, este un simbol al unirii dintre Hristos ºi biserica
sa. Spiritul pe care îl manifestã Hristos faþã de bisericã este spiritul pe
care soþul ºi soþia trebuie sã-l manifeste unul faþã de altul� (Testimonies,
vol. 7,  p. 46). Cuvântul lui Dumnezeu condamnã violenþa în cadrul relaþiilor
personale (Gen. 6:11-13; Ps. 11:5; Isaia 58:4,5; Rom. 13:10; Gal. 5:19-21).
Spiritul lui Hristos a fost oferit sã iubeascã ºi sã accepte, sã caute sã-i
zideascã pe alþii, mai degrabã decât sã-i abuzeze sau sã-i înjoseascã (Rom.
12:10; 14:19; Ef. 4:26; 5:28,29; Col. 3:8-14; 1 Tes. 5:11). Între urmaºii lui
Hristos, nu existã loc pentru un control tiranic ºi pentru abuz de putere
(Mat. 20:25-28; Ef. 6:4). Violenþa în cadrul cãsãtoriei ºi familiei este
dezgustãtoare (vezi The Adventist Home, pag. 343).

�Nici soþul, nici soþia nu trebuie sã pretindã sã stãpâneascã. Domnul
a trasat principiul care trebuie sã cãlãuzeascã în aceastã problemã.
Soþul trebuie sã-ºi îngrijeascã cu drag soþia, dupã cum Domnul Hristos
îngrijeºte cu drag biserica. Iar soþia trebuie sã-ºi respecte soþul ºi sã-l
iubeascã. Amândoi trebuie sã cultive spiritul de bunãtate, fiind hotãrâþi
ca niciodatã sã nu se înstrãineze ºi sã nu se jigneascã unul pe altul�
(Testimonies, vol. 7, pag. 47).

Efectele cãderii omului asupra cãsãtoriei � Intrarea pãcatului în
lume a afectat în mod nefavorabil cãsãtoria. Când Adam ºi Eva au
pãcãtuit au pierdut unitatea relaþiei pe care o aveau cu Dumnezeu ºi
unul cu celãlalt (Gen. 3:6-24). Relaþia lor a început sã fie marcatã de
vinovãþie, ruºine, criticã ºi durere. Oriunde domneºte pãcatul, efectele
sale amare asupra cãsãtoriei includ: înstrãinare, abandon, necredincioºie,
neglijare, abuz, violenþã, separare, divorþ, dominarea unuia asupra altuia
ºi perversiuni sexuale. Cãsãtoriile în care existã mai multe soþii sunt de
asemenea, o expresie a efectelor pãcatului asupra instituþiei cãsãtoriei.
Cu toate cã s-au practicat în timpurile Vechiului Testament, aceste
cãsãtorii nu sunt în armonie cu intenþia divinã. Planul lui Dumnezeu
pentru cãsãtorie cere poporului Sãu sã se ridice deasupra tradiþiilor culturii
populare care sunt în conflict cu viziunea biblicã.

Restaurare ºi vindecare � 1. Idealul divin de a fi recreat Ón
Hristos - În lucrarea de salvare a lumii din pãcat ºi de consecinþele sale,
Dumnezeu cautã de asemenea, sã restaureze cãsãtoria dupã idealul
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original. Acest lucru este intenþionat pentru vieþile acelora care au fost
nãscuþi din nou în împãrãþia lui Hristos, pentru cei a cãror inimã a fost
sfinþitã de Duhul Sfânt ºi care au ca scop primordial al vieþii sã-L
proslãveascã pe Domnul Isus Hristos (vezi de asemenea 1 Petru 3:7;
Cuget„ri de pe Muntele Fericirilor, pag. 53,54).

2. Unitatea ∫i egalitatea Ón a fi restaura˛i Ón Hristos � Evanghelia
accentueazã iubirea ºi supunerea soþului ºi soþiei unul faþã de celãlalt (1
Cor. 7:3-4; Ef. 5:21). Modelul pentru conducerea bãrbatului este iubirea
ºi slujirea pânã la sacrificiu de sine, pe care Hristos l-a manifestat faþã
de bisericã (Ef. 5:24,25). Atât Petru cât ºi Pavel vorbesc despre nevoia
de respect în relaþia cãsãtoriei (1 Petru 3:7; Ef. 5:22,23).

3. Harul la Óndem‚na tuturor ñ Dumnezeu cautã sã restabileascã,
sã întregeascã ºi sã-i împace cu Sine pe toþi aceia care au eºuat în
atingerea standardului divin (2 Cor. 5:19). Aceasta îi include ºi pe aceia
care au experimentat ruperea relaþiei de cãsãtorie.

4. Rolul bisericii ñ Moise în Vechiul Testament ºi Pavel în Noul
Testament se ocupã cu problemele cauzate de cãsãtoriile dezmembrate
(Deut. 24:1-5; 1 Cor. 7:11). Amândoi, în timp ce descoperã ºi afirmã
idealul, lucreazã în mod constructiv ºi salvator cu aceia care au eºuat în
atingerea standardului divin. În mod similar, biserica de astãzi este
chematã sã descopere ºi sã afirme idealul lui Dumnezeu pentru cãsãtorie
ºi, în acelaºi timp, sã fie o comunitate a împãcãrii, iertãrii ºi vindecãrii,
dând pe faþã înþelegere ºi compasiune când apar astfel de experienþe.

Învãþãturile biblice cu privire la divorþ

Scopul originar al lui Dumnezeu � Divorþul este contrar scopului
originar al lui Dumnezeu în crearea cãsãtoriei (Mat. 19:3-8; Marcu
10:2-9), dar Biblia nu tace în legãturã cu acest subiect. Pentru cã divorþul
a avut loc ca parte a experienþei omului cãzut, legislaþia biblicã a fost
datã pentru a limita stricãciunile cauzate de el (Deut. 24:1-4). Biblia
cautã în mod hotãrât sã înalþe cãsãtoria ºi sã descurajeze divorþul, prin
descrierea bucuriilor iubirii ºi credincioºiei în cãsãtorie (Prov. 5:18-20;
Cânt.Cânt. 2:16; 4:9-5:1), referindu-se la cãsãtorie ca la relaþia dintre
Dumnezeu ºi poporul Sãu (Is. 54:5; Ieremia 3:1), prin concentrarea
asupra posibilitãþilor de iertare ºi înnoire maritalã (Osea 3:1-3) ºi prin

C√S√TORIA, DIVORfiUL ™I REC√S√TORIREA
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sublinierea oroarei lui Dumnezeu faþã de divorþ ºi faþã de mizeria pe
care o cauzeazã (Maleahi 2:15,16). În continuare Isus restaureazã
imaginea de la început a cãsãtoriei ca un angajament pe viaþã între
bãrbat ºi femeie ºi între cuplu ºi Dumnezeu (Mat. 19:4-6; Marcu 10:6-9).
Multe instrucþiuni biblice susþin mariajul ºi cautã sã corecteze proble-
mele care tind sã slãbeascã sau sã distrugã fundamentul cãsãtoriei (Ef.
5:21-33; Evrei 13:4; 1 Petru 3:7).

Cãsãtoriile pot fi distruse � Cãsãtoria este întemeiatã pe princi-
piile iubirii, loialitãþii, credincioºiei, încrederii ºi ajutorului, susþinute de
ambii parteneri în ascultare de Dumnezeu (Gen. 2:24; Mat. 19:6; 1
Cor. 13; Ef. 5:21-29; 1 Tes. 4:1-7). Când aceste principii sunt violate,
cãsãtoria este în pericol. Scriptura descoperã cã circumstanþe tragice
pot distruge cãsãtoria.

Harul divin � Harul divin este singurul remediu pentru despãrþirea
în cãsãtorie. Când cãsãtoria eºueazã, foºtii parteneri ar trebui sã fie
încurajaþi sã-ºi analizeze experienþa ºi sã caute voia lui Dumnezeu
pentru viaþa lor. Dumnezeu oferã mângâiere acelora care au fost rãniþi.
Dumnezeu de asemenea, acceptã pocãinþa celor care au comis cele
mai distructive pãcate, chiar ºi acelora care poartã cu ei consecinþe
ireparabile (2 Sam. 11; 12; Psalm 34:18; 86:5; Ioel 2:12,13; Ioan 8:2-11;
1 Ioan 1:9).

Motive pentru divorþ � Scriptura recunoaºte concubinajul ºi/sau
adulterul  (Mat. 5:32), ca ºi abandonul de cãtre partenerul  necredincios
(1 Cor. 7:10-15) ca motive pentru divorþ.

Învãþãturile biblice cu privire la recãsãtorire
Nu existã în Scripturã o învãþãturã clarã cu privire la recãsãtorirea

dupã divorþ. Totuºi, putem deduce din cuvintele lui Isus din Matei
19:9 cã este permisã recãsãtorirea pentru cineva care a rãmas
credincios, în timp ce partenerul a fost gãsit necredincios cu privire
la legãmântul cãsãtoriei.
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Poziþia bisericii cu privire la divorþ ºi recãsãtorire
Recunoscând învãþãturile Bibliei cu privire la cãsãtorie, biserica

este conºtientã cã relaþiile de cãsãtorie, în multe cazuri, sunt departe
de ideal. Problema divorþului ºi a recãsãtoririi poate fi vãzutã în
adevãrata luminã numai dacã este privitã din punctul de vedere al
cerului ºi în lumina experienþei grãdinii Edenului. Crearea, dupã chipul
Sãu, a fiinþelor care aveau sã se înmulþeascã, sã umple pãmântul ºi
sã trãiascã împreunã în curãþie, armonie ºi fericire, a fost un fapt
important în planul cel sfânt al lui Dumnezeu pentru lumea aceasta.
El a creat-o pe Eva din coasta lui Adam ºi i-a dat-o acestuia ca
soþie. Astfel a fost instituitã cãsãtoria, Dumnezeu fiind autorul acestei
instituþii ºi oficiantul primei cãsãtorii. Dupã ce Domnul a descoperit
lui Adam natura minunii sãvârºite asupra lui, ºi anume cã Eva era în
adevãr os din oasele lui ºi carne din carnea lui, niciodatã nu se putea
naºte vreo îndoialã în mintea lui cã cei doi nu erau un singur trup.
Nici nu se putea naºte vreo îndoialã în mintea vreunuia din cei care
formau perechea sfântã cã Dumnezeu nu a intenþionat ca familia lor
sã dureze veºnic.

Biserica aderã, fãrã rezervã, la aceastã concepþie despre cãsãtorie
ºi cãmin, considerând cã orice degradare a acestei concepþii înalte
este, în aceeaºi mãsurã, o degradare a idealului ceresc. Credinþa potrivit
cãreia cãsãtoria este o instituþie divinã se întemeiazã pe Sfintele
Scripturi. Prin urmare, orice pãrere ºi raþionament în domeniul atât de
complicat al divorþului ºi recãsãtoririi trebuie armonizate constant cu
acel ideal sfânt descoperit în Eden.

Biserica crede în Legea lui Dumnezeu; de asemenea crede ºi în
mila iertãtoare a lui Dumnezeu. Ea crede cã biruinþa ºi mântuirea pot
fi obþinute la fel de sigur de aceia care au pãcãtuit în problema divorþului
ºi recãsãtoririi, ca ºi de aceia care au greºit în ceea ce priveºte oricare
alt standard sfânt al lui Dumnezeu. Nimic din ce este prezentat aici nu
are intenþia sã minimalizeze harul sau iertarea lui Dumnezeu. În temere
de Domnul, biserica prezintã principiile ºi rânduielile care sã fie aplicate
în aceastã problemã a cãsãtoriei, a divorþului ºi a recãsãtoririi.

Deºi cãsãtoria a fost încheiatã pentru prima datã numai de Dumnezeu,
se recunoaºte faptul cã acum oamenii trãiesc pe acest pãmânt sub
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guvernare civilã. De aceea, primul lucru care trebuie pãstrat lãmurit în
minte este cã instituþia cãsãtoriei are atât un aspect divin, cât ºi unul
civil. Aspectul divin este guvernat de legile lui Dumnezeu, iar cel civil
este guvernat de legile statului.

În armonie cu aceste principii, declaraþiile urmãtoare stabilesc poziþia
Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea cu privire la subiectul divorþului
ºi al recãsãtoririi:
1. Când Isus a zis: �omul sã nu despartã�, El a stabilit o regulã de

conduitã pentru bisericã, sub dispensaþiunea harului. Ea trebuie
întotdeauna privitã mai presus de orice legislaþie civilã, care ar încãlca
interpretarea datã de El legii divine care guverneazã relaþia cãsãtoriei.
El instituie aici o regulã pentru urmaºii Sãi, care trebuie sã o accepte
chiar dacã statul sau uzanþa îngãduie sau nu o libertate mai mare.
�În predica de pe munte, Isus a declarat lãmurit cã nu poate exista
nici o desfacere a legãturii cãsãtoriei, cu excepþia necredincioºiei
faþã de legãmântul cãsãtoriei� (Cuget„ri de Muntele Fericirilor,
pag. 53; Matei 5,32; vezi ºi Matei 19,9).

2. Necredincioºia faþã de legãmântul cãsãtoriei a fost, în general,
înþeleasã ca însemnând adulter ºi/sau desfrânare. Totuºi, cuvântul
folosit în Noul Testament pentru desfrânare include ºi alte diferite
perversiuni sexuale (1 Cor. 6,9; 1 Tim. 1,9.10; Rom. 1,24-27). De
aceea, perversiunile sexuale, incluzând incestul, abuzarea sexualã
a copiilor ºi practicile homosexuale, sunt recunoscute de asemenea,
ca fiind o folosire greºitã a puterilor sexuale ºi o încãlcare a
intenþiilor lui Dumnezeu cu privire la cãsãtorie. Ca urmare, ºi
acestea constituie cauze pentru separare sau divorþ.

Chiar dacã Sfintele Scripturi îngãduie divorþul pentru motivele
menþionate mai sus, ca ºi pentru abandonarea de cãtre partenerul
necredincios (1 Cor. 7:10-15), trebuie fãcute eforturi stãruitoare din
partea bisericii ºi a celor interesaþi în împãcarea pãrþilor, sfãtuind
partenerii sã manifeste unul faþã de celãlalt un spirit creºtin de iertare
ºi împãcare. În cadrul asistãrii procesului de împãcare, biserica este
sfãtuitã sã manifeste dragoste ºi dorinþã de mântuire faþã de cuplu.

3. În cazul cã împãcarea nu se poate realiza, soþul care a rãmas credincios
are dreptul biblic sã divorþeze ºi sã se recãsãtoreascã.
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4. Partenerul care a încãlcat legãmântul cãsãtoriei (vezi punctele 1 ºi
2 de mai sus) va fi pus sub disciplinã de cãtre biserica localã (vezi
cap. 14, Disciplina Ón biseric„, p.187). Dacã partenerul se pocãieºte
sincer, va fi pus sub cenzurã de cãtre bisericã pe o perioadã de
timp stabilitã, mai degrabã decât sã-i fie retrasã calitatea de
membru. Partenerului care nu face dovada unei pocãinþe depline
ºi sincere, i se va retrage calitatea de membru. În caz cã încãlcarea
a adus ocarã publicã asupra cauzei lui Dumnezeu, pentru a pãstra
standardele ei înalte, cât ºi bunul ei nume, biserica trebuie sã retragã
calitatea de membru persoanei respective, chiar dacã aceasta dã
dovadã de pocãinþã.

Oricare din aceste forme de disciplinã trebuie aplicate de biserica
localã într-o manierã care sã caute sã împlineascã cele douã
obiective ale disciplinei bisericii � sã corecteze ºi sã salveze. În
evanghelia lui Hristos, partea salvatoare a disciplinei este
întotdeauna legatã de o transformare autenticã a pãcãtosului într-o
fãpturã nouã în Isus Hristos.

5. Un partener care a încãlcat legãmântul cãsãtoriei ºi care a divorþat,
nu are dreptul moral sã se cãsãtoreascã cu altcineva cât timp
partenerul care a rãmas credincios legãmântului cãsãtoriei trãieºte
ºi rãmâne necãsãtorit ºi cast. Dacã face acest lucru, fiind membru,
i se va retrage calitatea de membru. Persoanei cu care se
cãsãtoreºte, dacã este membrã, i se va retrage de asemenea,
calitatea de membru.

6. Se recunoaºte cã uneori relaþiile de cãsãtorie se înrãutãþesc pânã
acolo încât este mai bine pentru soþ ºi soþie sã se despartã. �Celor
cãsãtoriþi le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta sã nu se despartã
de bãrbat. (Dacã este despãrþitã sã rãmânã nemãritatã sau sã se
împace cu bãrbatul ei). ªi nici bãrbatul sã nu-ºi lase nevasta� (1 Cor.
7,10.11). În multe asemenea cazuri, îngrijirea copiilor, reglementarea
drepturilor de proprietate sau chiar protecþia personalã pot face
necesarã o schimbare în statutul cãsãtoriei. În asemenea cazuri, s-ar
putea sã se permitã obþinerea a ceea ce în unele þãri este cunoscut
ca fiind �despãrþire legalã�. Însã, în unele jurisdicþii civile, o astfel de
despãrþire se poate obþine numai prin divorþ.

C√S√TORIA, DIVORfiUL ™I REC√S√TORIREA



212 MANUALUL BISERICII

O despãrþire sau un divorþ care rezultã datoritã unor factori cum
ar fi: violenþa fizicã, sau �necredincioºia faþã de legãmântul cãsãtoriei�
(vezi punctele 1 ºi 2) nu dã nici unuia dintre soþi dreptul biblic de a se
recãsãtori, afarã de cazul cã, între timp, cealaltã parte s-a recãsãtorit,
a comis adulter sau desfrânare sau a decedat. Dacã un membru
care a fost divorþat în felul acesta se recãsãtoreºte, fãrã aceste
temeiuri biblice, i se va retrage calitatea de membru; iar partenerului
cu care s-a cãsãtorit, dacã este membru, i se va retrage, de
asemenea, calitatea de membru (vezi pag. 198, 199).

7. Un partener care a încãlcat legãmântul cãsãtoriei, a divorþat ºi, apoi
s-a recãsãtorit, sau o persoanã care a fost divorþatã pe alt motiv
decât cel menþionat la punctele 1 ºi 2, s-a recãsãtorit ºi i s-a retras
calitatea de membru, nu poate fi reprimit ca membru, cu excepþia
celor arãtate mai jos.

8. Contractul de cãsãtorie nu este doar mai sfânt, ci ºi infinit mai complex
decât contractele obiºnuite prin implicaþiile sale posibile, spre exemplu,
în cazul în care se nasc copii. De aceea, în cazul unei cereri de
reprimire în cadrul bisericii, opþiunile pe care le are la îndemânã cel
pocãit vor fi în mod sever limitate. Înainte de a se lua o hotãrâre
finalã, cererea lui de reprimire va fi adusã de biserica localã, prin
pastor sau conducãtorul de district, înaintea comitetului Conferinþei,
pentru sfat ºi recomandare, cu privire la paºii care ar putea fi fãcuþi
de cel pocãit, în vederea reprimirii.

9. Reprimirea în bisericã a celor cãrora li s-a retras calitatea de membru
pentru motivele prezentate la punctele anterioare se va face, în mod
normal, prin rebotezare (vezi pag. 203).

10. Când o persoanã cãreia i s-a retras calitatea de membru este reprimitã
ca membrã a bisericii, conform celor prevãzute la punctul 8, trebuie
manifestatã o grijã deosebitã pentru pãstrarea unitãþii ºi armoniei
bisericii, prin neacordarea de rãspunderi de conducere unei astfel de
persoane, îndeosebi într-o slujbã care necesitã hirotonirea, fãrã o
consultare foarte atentã cu Conferinþa.

11. Nici un pastor adventist de ziua a ºaptea nu are dreptul sã oficieze
recãsãtorirea vreunei persoane care, dupã prevederile paragrafelor
anterioare, nu are dreptul biblic de a se recãsãtori.
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Slujirea familiei de cãtre biserica localã

Biserica, în calitate de agent mântuitor al lui Hristos, trebuie sã
slujeascã membrilor în toate nevoile lor ºi sã hrãneascã pe oricine, pentru
ca toþi sã creascã într-o experienþã creºtinã maturã. Lucrul acesta este
mai ales adevãrat atunci când membrii trebuie sã ia decizii importante
în viaþã cum ar fi cãsãtoria, ºi experienþe nefericite cum ar fi divorþul.
Când un cuplu cãsãtorit este în pericol de a se destrãma, trebuie sã se
facã orice efort de cãtre parteneri ºi de cãtre cei din bisericã sau familie,
care îi slujesc, cu scopul de a-i conduce la împãcare, în armonie cu
principiile divine, pentru refacerea relaþiilor rãnite. (Osea 3:1-3; 1 Cor.
7:10,11; 13:4-7; Gal. 6:1).

Existã resurse disponibile la nivelul bisericii locale sau altor organizaþii
ale bisericii care-i pot asista pe membri în dezvoltarea unui cãmin creºtin
puternic. Aceste resurse includ: (1) Programe pentru pregãtire
premaritalã; (2) Programe de instruire pentru cuplurile cãsãtorite ºi familiile
lor, ºi (3) Programe de susþinere a familiilor despãrþite ºi a celor divorþaþi.

În domeniul instruirii ºi orientãrii în cazul cãsãtoriei, a vindecãrii ºi
refacerii în caz de divorþ, suportul pastoral este vital. Funcþia pastoralã în
cel din urmã caz este atât disciplinarã, cât ºi de susþinere. Aceastã funcþie
include împãrtãºirea informaþiilor relevante pentru caz, totuºi dezvãluirea
informaþiilor sensibile trebuie fãcutã cu multã discreþie. Doar aceastã
preocupare eticã n-ar trebui sã fie motivul pentru evitarea acþiunilor
disciplinare stabilite în secþiunile de mai sus (de la 1-11).

Membrii bisericii sunt chemaþi sã-i ierte ºi sã-i accepte pe aceia care
au cãzut, aºa cum ºi Dumnezeu îi iartã (Isaia 54,5-8; Matei 6,14.15;
Efeseni 4,32). Biblia îndeamnã la rãbdare, compasiune ºi iertare
manifestate prin grijã faþã de cei greºiþi (Mat. 18,10-20; Gal. 6,1.2). În
timpul în care persoanele sunt sub disciplinã, prin cenzurã sau prin retragerea
calitãþii de membru, biserica � în calitate de instrument al misiunii lui
Dumnezeu trebuie sã facã orice efort pentru a pãstra cu aceºtia o legãturã
grijulie care sã-i hrãneascã din punct de vedere spiritual.

C√S√TORIA, DIVORfiUL ™I REC√S√TORIREA
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CAPITOLUL 16

Organizarea, unificarea ºi dizolvarea de
biserici

Organizarea unei biserici
Bisericile sunt organizate de un pastor hirotonit, la recomandarea

comitetului Conferinþei. Întrucât organizarea unei biserici are o mare
însemnãtate preºedintele Conferinþei locale trebuie sã fie invitat sã
participe, ori de câte ori este posibil.

Când o grupã de credincioºi botezaþi, bine instruiþi în cunoaºterea
soliei, este pregãtitã sã-ºi asume responsabilitãþile unei biserici organizate,
trebuie sã fie consultat preºedintele Conferinþei ºi sã se stabileascã de
comun acord o datã când urmeazã sã aibã loc organizarea.

Dupã ce credincioºii botezaþi sunt adunaþi, este bine sã se prezinte o
scurtã expunere a principiilor cãlãuzitoare ale credinþei noastre, cum ar
fi: credinþa în Dumnezeire, compusã din Dumnezeu Tatãl, Dumnezeu
Fiul ºi Dumnezeu Duhul Sfânt, mântuirea prin har, prin credinþã, naºterea
din nou, preoþia Domnului Hristos, a doua venire, Legea lui Dumnezeu,
Sabatul, natura omului, starea morþilor, judecata, biserica, botezul, serviciul
de împãrtãºire, darurile duhovniceºti, isprãvnicia creºtinã, sãnãtatea ºi
temperanþa, unitatea familiei omeneºti în Isus Hristos ºi standardele
sociale creºtine. Vor fi citate douã-trei texte reprezentative pentru
susþinerea fiecãrei învãþãturi.

Dupã ce s-a fãcut aceasta, se va face apel ca toþi cei care sunt de
acord cu aceste principii ºi doresc sã se uneascã în pãrtãºia bisericii sã
vinã în faþã. Numele fiecãruia trebuie sã fie înregistrat. Dacã unul sau
mai mulþi sunt deja membri ai bisericii Conferinþei sau ai altei biserici,
cel ce oficiazã trebuie sã se asigure de lucrul acesta ºi sã aibã deja
scrisorile de recomandaþie necesare pentru a se uni cu aceastã nouã
bisericã. Astfel, aceºtia vor constitui un nucleu.

Dacã însã nici unul dintre cei prezenþi nu este membru în altã parte,
atunci trei membri (de preferinþã, pãzitori ai Sabatului bine întemeiaþi)
dintre cei prezenþi vor fi selectaþi ca nucleu. Apoi vor fi puse urmãtoarele
întrebãri: Primiþi pe Isus Hristos ca Mântuitor al vostru personal? Sunteþi
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în deplinã armonie cu principiile de credinþã care v-au fost deja
prezentate? Aþi fost botezaþi prin scufundare? Sunteþi în relaþii bune
unul cu altul ºi vã bucuraþi de încredere reciprocã?

Dacã la aceste întrebãri se rãspunde afirmativ, cei trei sunt declaraþi
nucleu constitutiv al noii biserici. Apoi sunt citite, unul dupã altul, numele
de pe listã, ºi fiecãruia i se pun întrebãrile de mai sus ºi se ia votul celor
care constituie nucleul pentru primirea ca membru al bisericii. Fiecare
persoanã primitã în felul acesta devine membru al bisericii ºi este
calificatã sã voteze numele urmãtoare. Trebuie manifestatã o deosebitã
grijã ca între cei primiþi ca membri sã existe pãrtãºie deplinã ºi dragoste
frãþeascã. Dacã se ridicã vreo problemã, fie de naturã doctrinarã, fie
de relaþii frãþeºti, ºi situaþia nu poate fi rezolvatã la timp, cu amabilitate
ºi tact, primirea se amânã.

Dupã ce au fost primiþi toþi, biserica este o entitate completã ºi gata
pentru alegerea slujbaºilor. Trebuie sã fie ales un comitet de numiri, având
ca preºedinte pastorul care oficiazã. Acest comitet va face propuneri
pentru ocuparea diferitelor slujbe în bisericã. Dupã alegerea slujbaºilor,
prezbiterii vor fi hirotoniþi. Dupã o scurtã prezentare a datoriilor ce revin
unui prezbiter ºi a rãspunderilor reciproce ale membrilor, prezbiterii vor fi
chemaþi la amvon ºi invitaþi sã îngenuncheze, în timp ce pastorul oficiant
se va ruga ºi va pune mâinile peste ei, pentru a arãta cã biserica îi pune
deoparte pentru aceastã slujbã. Pentru hirotonirea diaconilor va avea loc
un serviciu de consacrare mai scurt. Dupã ce s-au fãcut toate acestea,
biserica este pe deplin organizatã ºi gata pentru slujire.

Înainte ca adunarea sã se încheie, va fi luatã o hotãrâre prin care se
cere Conferinþei sã primeascã biserica nou-organizatã în rândul bisericilor
surori, cu ocazia sesiunii urmãtoare a Conferinþei.

Se va avea grijã ca fiecare slujbaº sã fie bine instruit cu privire la
datoriile lui. Biserica trebuie sã aibã un set pentru Cina Domnului ºi
materialele necesare pentru rânduiala spãlãrii picioarelor. Casierul,
secretarul ºi ceilalþi slujbaºi vor fi dotaþi cu registrele ºi chitanþierele
necesare. Trebuie sã se dea o atenþie deosebitã tuturor acestor
amãnunte, deoarece prosperitatea viitoare a bisericii depinde într-o
mare mãsurã de grija datã pe faþã în organizarea ºi instruirea ei.
Acolo unde se poate, serviciul de împãrtãºire trebuie sã fie oficiat
cu ocazia organizãrii bisericii.

ORGANIZAREA, UNIFICAREA ™I DIZOLVAREA DE BISERICI
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Unificarea de biserici
Când se recomandã unificarea a douã biserici, comitetul Conferinþei

va lua o hotãrâre pentru recomandarea unei astfel de lucrãri. Într-o
adunare legal constituitã, prezidatã de preºedintele Conferinþei, de
pastorul local sau de un alt pastor hirotonit, fiecare bisericã va vota cu
privire la problema unificãrii. Dupã ce a fost luatã o hotãrâre favorabilã
de cãtre ambele biserici, va fi stabilitã o adunare comunã a celor douã
biserici, condusã de preºedintele Conferinþei, sau, în lipsa lui, de un pastor
hirotonit, numit de Conferinþã.

Va fi pregãtitã o declaraþie de consimþire întocmitã cu grijã, în care
vor fi menþionate motivele pentru unificare ºi vor fi precizate toate
problemele deosebite care ar putea fi implicate, cum ar fi rezolvarea
situaþiei proprietãþilor, rãspunderea pentru obligaþiile financiare etc.
Aceastã declaraþie va stabili condiþiile înþelegerii pe baza cãrora se va
face unificarea. Se va preciza numele nou al bisericii unificate ºi
eliberarea din funcþie a tuturor slujbaºilor celor douã biserici. Adoptarea
acestei înþelegeri de cãtre toþi cei prezenþi încheie procesul de unificare
a celor douã biserici. Apoi va fi ales comitetul de numiri pentru a propune
slujbaºii bisericii unificate în vederea slujirii pentru restul mandatului. O
copie a înþelegerii va fi pãstratã la Conferinþã.

Când acest pas a fost fãcut, întreaga frãþietate a celor douã biserici
se uneºte în noua organizaþie. În astfel de împrejurãri, nu este îngãduit
ca vreun membru sã rãmânã în afara listei întocmite cu ocazia unificãrii.
Corpul unit devine rãspunzãtor pentru ordinea ºi disciplina tuturor
membrilor sãi. Membrii aflaþi sub disciplinã vor fi trataþi aºa cum este
prevãzut în acest Manual.

Registrele ºi rapoartele celor douã biserici fac parte din rapoartele
bisericii unificate. Conferinþa trebuie sã fie anunþatã, pentru ca la
urmãtoarea ei sesiune sã se ia hotãrârile necesare.

Dizolvarea sau excluderea de biserici
�Bãrbaþilor, iubiþi-vã nevestele, cum a iubit ºi Hristos Biserica ºi S-a

dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinþeascã, dupã ce a curãþit-o prin botezul
cu apã prin Cuvânt, ca sã înfãþiºeze înaintea Lui aceastã Bisericã, slãvitã,
fãrã patã, fãrã zbârciturã sau altceva de felul acesta, ci sfântã ºi fãrã
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prihanã... Cãci nimeni nu ºi-a urât vreodatã trupul lui, ci îl hrãneºte, îl
îngrijeºte cu drag, ca ºi Hristos Biserica; pentru cã noi suntem mãdulare
ale trupului Lui, carne din carnea Lui ºi os din oasele Lui� (Ef. 5,25-30).

Aceasta trebuie sã fie totdeauna atitudinea faþã de bisericile locale
în administrarea disciplinei, atât faþã de membrul individual, cât ºi faþã
de o bisericã localã ca întreg, gata întotdeauna sã ajute ºi sã o salveze
pentru cauza lui Dumnezeu. Pot apãrea situaþii care fac necesarã
dizolvarea unei biserici. S-ar putea ca un numãr mare de membri sã se
mute în altã parte, aºa încât cei rãmaºi sã nu fie suficienþi pentru susþinerea
organizaþiei. Uneori, apar dificultãþi care ameninþã viaþa unei biserici.
Acolo unde soluþionarea acestei probleme cere o acþiune disciplinarã,
se recomandã sã fie organizatã o serie de adunãri de redeºteptare.
Aceste adunãri se pot þine cu scopul de a recupera biserica din starea ei
nefericitã ºi de a ajuta membrii sã-ºi reînnoiascã legãmântul cu Domnul.
Acest lucru este mai bun decât luarea de mãsuri care ar conduce la o
rupturã în bisericã ºi care ar putea face necesarã dizolvarea.

Bisericile pot fi dizolvate sau excluse dintre celelalte biserici surori
pentru urmãtoarele motive:

1. Pierderea de membri - Sunt ocazii când, în ciuda încercãrilor
de a pãstra o bisericã, se pierd atât de mulþi membri prin mutare din
zonã, prin moarte sau prin apostazie, încât existenþa bisericii este
ameninþatã. În asemenea împrejurãri, comitetul Conferinþei va lua o
hotãrâre prin care va recomanda bisericii respective dizolvarea.

Înainte ca o bisericã localã sã ia hotãrârea finalã de dizolvare, membrii
rãmaºi vor fi sfãtuiþi sã se transfere în alte biserici.

Dacã rãmân destui membri, aceastã lucrare se poate face prin
convocarea unei adunãri, sub conducerea preºedintelui Conferinþei sau
a unui pastor desemnat de acesta. La o astfel de adunare, pot fi votate
scrisorile de transfer pentru toþi membrii rãmaºi, aflaþi în ordine, pentru
a se uni cu alte biserici. În felul acesta, biserica se dizolvã la recomandarea
comitetului Conferinþei. Astfel, comitetul Conferinþei poate sã
consemneze dizolvarea bisericii.

Dacã, dupã aprecierea comitetului Conferinþei, au rãmas prea puþini
membri pentru a convoca o adunare, acesta are autoritatea sã-i reco-
mande altor biserici sau bisericii Conferinþei pe membrii care sunt în
ordine. În acest fel, biserica este dizolvatã.

ORGANIZAREA, UNIFICAREA ™I DIZOLVAREA DE BISERICI
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Dacã, la data dizolvãrii, sunt membri sub disciplinã cãrora, din acest
motiv, nu li se poate acorda scrisoare de transfer, calitatea lor de membri
va fi menþinutã provizoriu în comunitatea Conferinþei, în timp ce
administraþia Conferinþei depune toate eforturile ca, în cel mai scurt
timp posibil, sã ajute aceºti membri sã dobândeascã o experienþã
creºtinã satisfãcãtoare. Dacã efortul are succes, pot fi confirmaþi ca
membri ai bisericii Conferinþei sau li se pot da scrisori de transfer
cãtre alte biserici. Dacã nu pot fi ajutaþi ºi recuperaþi, vor fi excluºi
prin votul comitetului Conferinþei.

2. Disciplinã - Ocazii pentru excluderea de biserici din motive
disciplinare sunt, din fericire, foarte rare, deoarece misiunea bisericii
este sã caute ºi sã mântuiascã. Acolo unde persistã probleme serioase,
cum ar fi apostazia, refuzul de a acþiona în armonie cu prevederile
Manualului bisericii sau rãzvrãtirea împotriva Conferinþei, trebuie
fãcute eforturi stãruitoare pentru a înlãtura necesitatea excluderii.
Pastorul va cãuta sã adânceascã viaþa spiritualã a bisericii prin
predicare ºi vizite personale. Cu sprijinul Conferinþei, se va þine o serie
de adunãri de reînviorare care sã-i conducã pe membri la o reînnoire
a legãmântului lor cu Domnul. Dacã aceste eforturi nu au succes,
pastorul, în colaborare cu comitetul Conferinþei, se va sfãtui cu biserica
ºi cu conducerea ei, cãutând sã aducã vindecare ºi împãcare ºi sã
pãstreze biserica în calitatea ei de martorã pentru Dumnezeu ºi pentru
adevãrul Sãu mântuitor.

În toate eforturile de a ajuta o bisericã greºitã ºi în toate aspectele
oricãrei discipline care va fi aplicatã, trebuie sã se dea pe faþã spiritul lui
Hristos. Spiritul acesta este descris foarte frumos ºi convingãtor în
Efeseni 5,25-30, unde Pavel ne spune cã Hristos iubeºte biserica ºi ªi-a
dat viaþa pentru ea, ca sã poatã avea bucuria de a o prezenta Tatãlui
Sãu ceresc ca o bisericã slãvitã.

Mãsurile de redresare sunt preferabile îngãduirii unei deteriorãri a
relaþiilor, care ar putea duce la excluderea bisericii.

Totuºi, dacã toate strãduinþele de a pãstra biserica dau greº, comitetul
Conferinþei trebuie sã facã un studiu atent cu privire la excluderea bisericii.
Dacã se ajunge la aceastã hotãre, ea va fi consemnatã în procesele verbale
ale comitetului Conferinþei cu recomandarea de excludere ºi cu precizarea
motivelor, apoi se va proceda dupã cum urmeazã:
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a. Într-o adunare administrativã a bisericii respective, se va prezenta
hotãrârea de a recomanda excluderea bisericii, pentru informare ºi
examinare, împreunã cu motivele care justificã hotãrârea;

b. În cazul în care biserica nu primeºte recomandarea, ea ar putea
adopta una din urmãtoarele cãi:
1. Sã acþioneze pentru eliminarea cauzelor care ar face necesarã

disciplina, acceptând specificãrile Conferinþei ºi cerând acesteia
sã revinã asupra recomandãrii de dizolvare sau excludere.

2. Sã apeleze la comitetul executiv al uniunii care sã arbitreze în
interesul bisericii respective.

c. În eventualitatea cã biserica se menþine în stare de rãzvrãtire sau comitetul
executiv al uniunii susþine recomandarea Conferinþei de excludere a
bisericii, Conferinþa va convoca o ºedinþã a comitetului executiv ºi va
face recomandarea adunãrii generale a Conferinþei de excludere a
bisericii, prezentând ºi motivele care stau la baza recomandãrii.

d. Dacã adunarea generalã a Conferinþei hotãrãºte excluderea,
Conferinþa va aplica hotãrârea.
Grija faþã de membri - Printre membrii unei biserici care a fost

dizolvatã sau exclusã, pot exista membri credincioºi, care doresc sã rãmânã
în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea. Pentru a veni în ajutorul
lor, calitatea lor de membru va fi pãstratã provizoriu, pânã la 90 de zile, în
comunitatea Conferinþei, pentru a oferi ocazie celor ce doresc sã devinã
membri ai bisericii Conferinþei sau sã fie transferaþi la o altã bisericã,
aleasã de ei. Situaþia lor va fi apreciatã de comitetul Conferinþei ºi, dacã
este satisfãcãtoare, aceºtia pot fi recomandaþi ca membri bisericii
Conferinþei sau altei biserici, alese de ei.

Numele membrilor unei biserici dizolvate sau excluse care sunt
sub disciplinã vor fi trimise secretarului Conferinþei, pentru a fi în atenþia
comitetului acesteia, aºa cum se precizeazã în secþiunea de mai sus
(1. Pierderea de membri), cu privire la dizolvarea bisericii datoratã
pierderii de membri.

Sesiunea Conferinþei va acþiona în toate cazurile - În orice
caz de dizolvare sau excludere a unei biserici, pentru orice motiv, va fi
prezentat un raport la sesiunea urmãtoare a Conferinþei, când se va
face o recomandare de ºtergere a bisericii respective de pe lista
bisericilor aparþinãtoare Conferinþei.

ORGANIZAREA, UNIFICAREA ™I DIZOLVAREA DE BISERICI
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Bunurile, fondurile ºi registrele - Dupã dizolvarea sau
excluderea unei biserici datoratã pierderii membrilor sau pentru motive
disciplinare, toate darurile, toate evidenþele financiare ºi toate
proprietãþile comune sau personale, fie cã sunt deþinute în numele
bisericii, al Conferinþei, fie al altei asociaþii legale denominaþionale,
sunt încredinþate spre pãstrare Conferinþei. Conferinþa, deci, are
dreptul, autoritatea ºi datoria sã administreze, sã ocroteascã ºi sã
dispunã de proprietatea ºi de fondurile mai sus amintite. Toate registrele
ºi evidenþele unei astfel de biserici vor fi þinute în custodia secretarului
ºi/sau a trezorierului Conferinþei.
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CAPITOLUL 17

Amvonul nu este o tribunã a ideilor
personale

Nici un pastor, prezbiter sau altã persoanã nu are dreptul sã facã din
amvon o tribunã pentru apãrarea punctelor de doctrinã sau a procedurilor
disputate. Biserica nu conferã nimãnui dreptul de a folosi pãrerile ºi
opiniile personale ale cuiva în felul acesta.

Membrii care considerã cã au o luminã contrarã adevãrurilor deja
stabilite ale bisericii, trebuie sã cearã sfat de la conducãtorii responsabili.

�Existã mii de ispite deghizate pentru cei care au lumina adevãrului;
singura siguranþã pentru noi este sã nu primim nici o doctrinã nouã, nici
o interpretare personalã originalã a Scripturii fãrã sã o prezentãm, mai
întâi, fraþilor cu experienþã. Prezentaþi-o înaintea lor într-un spirit umil,
cooperant, cu rugãciune serioasã, ºi dacã ei nu vãd nici o luminã în ea,
supuneþi-vã judecãþii lor, cãci �în mulþimea sfãtuitorilor se aflã siguranþa��
(Testimonies, vol. 5, pag. 293).

Biserica primarã a urmat acest sfat. Atunci când a apãrut o deosebire
de pãreri asupra unui punct important al doctrinei în Antiohia, credin-
cioºii au trimis reprezentanþi la Ierusalim pentru ca problema sã fie supusã
judecãþii apostolilor ºi prezbiterilor. Credincioºii din Antiohia au acceptat
cu bucurie hotãrârea acestui conciliu ºi astfel au fost pãstrate unitatea
ºi dragostea frãþeascã în bisericã.

Sfatul de mai sus din partea Domnului nu trebuie în nici un caz sã fie
privit ca o împiedicare a cuiva de la studiul sârguincios al Scripturii, ci
ca o protecþie împotriva infiltrãrii în bisericã a teoriilor false ºi a doctrinelor
eronate. Dumnezeu doreºte ca poporul Sãu sã cerceteze cu credincioºie
Cuvântul Sãu pentru a primi luminã ºi adevãr, dar nu doreºte ca ei sã fie
abãtuþi de învãþãturi false.

Biblia este o minã de adevãr. �Nici chiar pãmântul nu este atât de
brãzdat cu filoane de aur ºi atât de plin de lucruri preþioase, cum este
Cuvântul lui Dumnezeu� (Parabolele Domnului Hristos, pag. 67). Noi
avem datoria sã cãutãm cu zel aceastã comoarã.
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�Nimeni sã nu considere cã nu mai are nimic de învãþat. Profunzimea
minþii omeneºti poate fi mãsuratã; operele scriitorilor omeneºti pot fi
cunoscute în întregime; dar zborul celei mai înalte, mai profunde ºi mai
întinse imaginaþii omeneºti nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu. Dincolo
de ceea ce putem noi înþelege se întinde infinitul. Noi n-am vãzut decât
licãririle gloriei divine ºi ale cunoºtinþei ºi înþelepciunii nemãrginite, noi am
lucrat, ca sã zicem aºa, numai la suprafaþa minei, în timp ce minereul
bogat în aur se aflã în adâncime, ca rãsplatã a aceluia care va sãpa pânã
când îl va gãsi. Uneltele trebuie înfipte adânc ºi tot mai adânc în minã, ºi
rezultatul va fi comoara cea preþioasã. Printr-o credinþã adevãratã,
cunoºtinþa divinã va deveni cunoºtinþa omeneascã� (Idem, pag. 74).

�Celui ce se aflã într-o legãturã vie cu Soarele neprihãnirii i se
descoperã mereu o nouã luminã din Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni sã
nu ajungã la concluzia cã nu mai existã nici un adevãr de descoperit.
Cel care cautã adevãrul cu zel ºi cu rugãciune va afla preþioase raze de
luminã, care vor strãluci din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai existã încã
multe pietre preþioase care aºteaptã sã fie adunate pentru a constitui
proprietatea poporului rãmãºiþei lui Dumnezeu� (Counsels on Sabbath
School Work, pag. 34).

Atunci când, de pe paginile sfinte, strãluceºte o nouã luminã pentru
a rãsplãti cãutãtorul sârguincios al adevãrului, aceastã luminã nu pune
în umbrã învãþãturile mai vechi, ci ele se contopesc, fãcând ca învãþãtura
mai veche sã devinã mai strãlucitoare ºi mai atrãgãtoare. Aºadar,
�cãrarea celor neprihãniþi este ca lumina strãlucitoare, a cãrei strãlucire
merge mereu crescând pânã la miezul zilei� (Prov. 4,18).

Deºi copilul lui Dumnezeu trebuie sã fie gata sã primeascã orice
luminã nouã, el nu trebuie sã ia aminte la orice voce, oricât de
evlavioasã ºi de plauzibilã ar pãrea, care l-ar îndepãrta de doctrinele
fundamentale ale Bibliei.

�Noi nu trebuie sã primim cuvintele celor care vin cu o solie care
contrazice punctele specifice ale credinþei noastre. Ei adunã o mulþime de
texte din Scripturã ºi le îngrãmãdesc pentru a-ºi sprijini teoriile lor preferate.
Aºa s-a întâmplat mereu în ultimii cincizeci de ani. În timp ce Scriptura
este Cuvântul lui Dumnezeu ºi trebuie respectatã, aplicarea învãþãturilor
ei constituie o mare greºealã, dacã prin aceasta este mutat vreunul din
stâlpii de bazã pe care Dumnezeu i-a întãrit în ultimii cincizeci de ani. Cel
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care face o astfel de aplicare nu cunoaºte minunata demonstrare a Duhului
Sfânt, care a dat putere ºi forþã soliilor din trecut, primite de poporul lui
Dumnezeu� (Counsels to Writers and Editors, pag. 32).

Este important ca noi sã pãstrãm �unirea credinþei� (Ef. 4,13). La
fel de important este sã cãutãm tot timpul �sã pãstrãm unirea Duhului
prin legãtura pãcii� (vers. 3). De aici, decurge nevoia de atenþie ºi de
cercetare temeinicã, însoþite de sfat din partea fraþilor.

�Dumnezeu conduce un popor afarã din lume, pe temelia glorioasã a
adevãrului veºnic - poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus. El va
disciplina ºi va pregãti poporul Sãu. Ei nu trebuie sã nutreascã pãreri
contradictorii, unul crezând un lucru, iar altul având pãreri contrare ºi
fiecare miºcându-se independent de trup. Ei vor ajunge cu toþi la unitatea
credinþei prin diversitatea darurilor ºi slujbelor pe care El le-a dat bisericii.
Dacã cineva nutreºte pãreri proprii despre adevãrul biblic,
desconsiderându-le pe cele ale fraþilor lui, îºi justificã acþiunea, pretinzând
cã are dreptul sã aibã propriile pãreri, ºi apoi le impune altora, cum
poate el sã împlineascã astfel rugãciunea lui Hristos? ªi dacã se mai
ridicã unul ºi încã unul, fiecare afirmându-ºi dreptul de a crede ºi a vorbi
ce-i place fãrã nici o legãturã cu credinþa întregului corp, unde va fi
armonia care a existat între Hristos ºi Tatãl Sãu, armonie pentru care
Hristos S-a rugat ca sã existe între fraþii Lui?

Deºi noi avem o lucrare ºi o responsabilitate individualã în faþa lui
Dumnezeu, nu trebuie sã urmãm propria noastrã judecatã independentã,
indiferent de pãrerile ºi sentimentele fraþilor noºtri. O astfel de procedurã
ar duce la dezordine în bisericã. Pastorii au datoria sã respecte judecata
fraþilor lor, dar relaþiile lor unul cu altul, ca ºi doctrinele pe care le învaþã
trebuie sã fie probate prin lege ºi mãrturie. Dacã inimile sunt gata sã
asculte, nu va exista dezbinare între noi. Unii sunt înclinaþi spre dezordine,
îndepãrtându-se de marile semne de hotar ale credinþei. Dar Dumnezeu
îi îndeamnã pe slujitorii Lui sã fie una în doctrinã ºi spirit...

Trecând în revistã istoria noastrã trecutã, fiecare pas de înaintare
pânã la poziþia noastrã prezentã, pot sã spun: Lãudat sã fie Dumnezeu!
Când vãd ce a fãcut Dumnezeu, sunt plinã de uimire ºi încredere în
Hristos, Conducãtorul nostru. Nu avem de ce sã ne temem pentru viitor
decât dacã vom uita drumul pe care ne-a condus Domnul� (Testimonies
to Ministers, pag. 29-31).

AMVONUL NU ESTE O TRIBUN√ A IDEILOR PERSONALE
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 Având în vedere aceste lucruri, este evident faptul cã biserica nu
poate conferi nimãnui dreptul de a-ºi expune pãrerile ºi vederile personale
de la amvon. Locul acesta sfânt trebuie sã fie rezervat predicãrii
adevãrurilor sfinte ale Cuvântului divin ºi prezentãrii planurilor ºi
directivelor denominaþionale în vederea înaintãrii cauzei lui Dumnezeu
(vezi pag. 76, 148, 151, 168-169).

Trebuie sã rãmânem consacraþi Domnului zi de zi ºi sã cerem
înþelepciune divinã pentru studiul Cuvântului Sãu sfânt. Potrivit
propriei Sale fãgãduinþe, Duhul Sfânt ne va cãlãuzi în tot adevãrul.
Inima ºi mintea noastrã trebuie sã fie larg deschise pentru lumina
care vine de la Duhul Sfânt, ca razele luminii cereºti sã poatã strãluci
pe cãrarea noastrã. Deºi trebuie sã ne sfãtuim cu fraþii noºtri asupra
chestiunilor care prezintã dificultãþi, trebuie sã ne abþinem sã
prezentãm în public vreo problemã care nu este în deplinã armonie
cu pãrerile întregii biserici.

1
 Coordonatorul de interese

2
 Pentru un registru de procese verbale poate fi folosit un caiet de format mare sau

obiºnuit.
3
 Acolo unde biserica localã nu are un registru de felul acesta, se va folosi un registru de

membri obiºnuit, pus la dispoziþie de cãtre Conferinþã.
4
 Acesta este un nume prescurtat acceptat în locul numelui întreg oficial �Asociaþia

Tinerilor Adventiºti de Ziua a ªaptea�.
5
 Adoptatã de Conferinþa Generalã ºi directorii de tineret ai Diviziunii în iulie 1993.
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APENDICE

Rezumatul doctrinelor fundamentale
Acest rezumat al punctelor de doctrinã a fost pregãtit special în

vederea instruirii candidaþilor pentru botez (vezi pag. 42).
1. Dumnezeul cel viu ºi adevãrat, prima Persoanã a Dumnezeirii, este

Tatãl nostru ceresc. Prin Fiul Sãu, Isus Hristos, El a creat toate
lucrurile (Mat. 28,18.19; 1 Cor. 8,5.6; Ef. 3,9; Ier. 10,10-12; Evr.
1,1-3; Fapte 17,22-29; Col. 1,16-18).

2. Isus Hristos, a doua Persoanã a Dumnezeirii, Fiul cel veºnic al lui
Dumnezeu, este singurul Mântuitor din pãcat. Mântuirea omului se
realizeazã prin har, prin credinþa în El (Mat. 28,18.19; Ioan 3,16;
Mica 5,2; Mat. 1,21; 2,5.6; Fapte 4,12; 1 Ioan 5,11.12; Ef. 1,9-15;
2,4-8; Rom. 3,23-26).

3. Duhul Sfânt, a treia Persoanã a Dumnezeirii, este reprezentantul lui
Hristos pe pãmânt, care-i conduce pe pãcãtoºi la mântuire ºi la
ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu (Mat. 28,18.19; Ioan
14,26; 15,26; 16,7-15; Rom. 8,1-10; Ef. 4,30).

4. Prin Isus Hristos, credincioºii primesc iertarea de pãcatele mãrturisite
ºi pãrãsite ºi, în mãsura în care le-a stat în putere, pagubele au fost
înlãturate (Ef. 1,7; Col. 1,14.15; 1 Ioan 1,7-9; Is. 55,6.7; Ez. 33,15;
Mat. 5,23.24; 6,14.15).

5. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ºi singura normã
fundamentalã, deplinã ºi suficientã, de credinþã ºi practicã (2 Tim.
3,15-17; 2 Petru 1,19-21; Ps. 119,9.11.105.130; 1 Tes. 2,13; Is. 8,20;
Ier. 15,16; Evr. 4,12).

6. Toþi cei care intrã în Împãrãþia cerurilor trebuie sã experimenteze
convertirea sau naºterea din nou, prin care omul primeºte o inimã
nouã ºi devine o creaturã nouã. Astfel, indiferent de mediul social ºi
etnic, el devine membru al întregii familii din ceruri ºi de pe pãmânt
(Mat. 18,3; Ioan 3,3; 2 Cor. 5,17; Ez. 36,26.27; Evr. 8,10-12; 1 Petru
1,23; 2,2; Fapte 17,26; Ef. 3,15).

7. Hristos locuieºte în inima renãscutã, înscriind în ea principiile Legii lui
Dumnezeu, conducându-l pe credincios sã asculte cu bucurie de
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preceptele ei ºi dându-i putere de ascultare (2 Cor. 6,16; Ps. 40,8;
Evr. 8,10-12; Ioan 14,15; Col. 1,27; 3,16; Gal. 2,20; Ef. 3,14-21).

8. Dupã înãlþarea Sa, Hristos ªi-a început lucrarea de Mare Preot în
locul sfânt din Sanctuarul ceresc, care este reprezentat prin sanctuarul
pãmântesc din dispensaþiunea Vechiului Testament. Când Hristos a
intrat în a doua fazã a slujirii Lui, în sfânta sfintelor, a început judecata
de cercetare, prefiguratã de serviciul pãmântesc din Ziua ispãºirii.
Aceastã lucrare a judecãþii de cercetare din Sanctuarul ceresc a
început în anul 1844, la încheierea celor 2300 de ani, ºi se va încheia
la sfârºitul timpului de probã (Evr. 4,14; 8,1.2; Lev. 16,2.29; Evr.
9,23.24; Dan. 8,14; 9,24-27; Apoc. 14,6.7; 22,11).

9. A doua venire a lui Hristos este nãdejdea bisericii, punctul culminant
al Evangheliei ºi scopul planului de rãscumpãrare. Isus va reveni în
mod literal, personal ºi vizibil, împreunã cu toþi sfinþii Sãi îngeri. Multe
semne ale timpului dau mãrturie cã venirea Lui este aproape.
Împlinirea aproape completã a tuturor lanþurilor profetice indicã faptul
cã El �este aproape, este chiar la uºi� (Ioan 14,1-3; Tit 2,11-14; Evr.
9,28; Fapte 1,9-11; Apoc. 1,7; Mat. 25,31; Luca 9,26; 21,25-33;
Mat. 24,14.36.39.33).

10. Morþii cei neprihãniþi vor fi înviaþi la cea de-a doua venire a lui
Hristos. Împreunã cu cei drepþi aflaþi în viaþã, ei vor fi înãlþaþi pentru
a întâlni pe Domnul în vãzduh ºi vor merge cu El în ceruri, unde vor
petrece cei o mie de ani, cunoscuþi sub numele de mileniu (Apoc.
1,7; Ioan 5,25.28.29; Osea 13,14; 1 Cor. 15,51-55; 1 Tes. 4,13-18;
Ioan 11,24.25; 14,1-3; Apoc. 20,6.4.5; Is. 25,8.9).

11. Cei rãi care vor fi în viaþã la a doua venire a lui Hristos vor fi nimiciþi
de strãlucirea venirii Sale. Aceºtia, împreunã cu morþii nelegiuiþi din
toate veacurile, vor învia la a doua înviere, la încheierea celor o mie
de ani (2 Tes. 1,7-10; 2,8; Iuda 14.15; Apoc. 20,5.12.15; Ioan
5,28.29; Fapte 24,15; Is. 24,21.22).

12. La sfârºitul celor o mie de ani, vor avea loc urmãtoarele eveni-
mente: (a) Hristos ºi cei neprihãniþi vor coborî din cer împreunã cu
Sfânta cetate, Noul Ierusalim (Apoc. 21,2.10); (b) cei rãi vor fi
înviaþi pentru judecata finalã (Apoc. 20,11.12); (c) cei rãi vor primi
plata finalã a pãcatului, atunci când va coborî foc de la Dumnezeu,
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din cer, ºi-i va mistui (Apoc. 20,7-10.14.15) ºi (d) acest foc, care
distruge lucrãrile pãcatului, va curãþi pãmântul (2 Petru 3,10-14;
Mal. 4,1.3; Apoc. 20,8.4).

13. Pãmântul, curãþit prin foc ºi reînnoit prin puterea lui Dumnezeu, va
deveni cãminul etern al celor rãscumpãraþi (2 Petru 3,9-13; Is.
65,17-25; 35,1-10; 45,18; Mat. 5,5; Mal. 4,1-3; Prov. 11,31).

14. Ziua a ºaptea din sãptãmânã este semnul veºnic al puterii lui Hristos
în calitate de Creator ºi Rãscumpãrãtor ºi este, deci, ziua Domnului,
Sabatul creºtin, constituind sigiliul viului Dumnezeu. El trebuie sã fie
respectat de vineri, de la apusul soarelui, pânã sâmbãtã, la apusul
soarelui (Gen. 2,1-3; Exod 16,23-31; 20,8-11; Ioan 1,1-3.14; Ez.
20,12.20; Marcu 1,21-32; 2,27.28; Is. 58,13; Luca 4,16; 23,54-56;
24,1; Fapte 17,2; Evr. 4,9-11; Is. 66,22.23; Lev. 23,32).

15. Cãsãtoria este una dintre instituþiile date de Dumnezeu în grãdina
Edenului, înainte de intrarea pãcatului în lume. Isus a onorat instituþia
cãsãtoriei, susþinându-i sfinþenia ºi permanenþa. Noul Testament
afirmã, în repetate rânduri, sfinþenia relaþiei de cãsãtorie ºi aratã cã
în ea se pãºeºte printr-un legãmânt pe viaþã de fidelitate ºi de curãþie
moralã. Intimitãþile sexuale dintre bãrbat ºi femeie, în afara cãsãtoriei
sau între persoane de acelaºi sex, sunt contrare planului divin ºi
condamnate de Biblie ca fiind pãcat. Urmaºii lui Hristos vor pãstra,
prin harul Sãu, curãþia moralã în cadrul acestor principii cãlãuzitoare
biblice privitoare la relaþiile sexuale. �Voinþa lui Dumnezeu este
sfinþirea voastrã; sã vã feriþi de desfrânare� (1 Tes. 4,3).

Soþul ºi soþia, care sunt creºtini, trebuie sã se iubeascã ºi sã se
respecte unul pe altul, aºa cum îi iubeºte ºi îi respectã Dumnezeu.
Lor li se porunceºte sã-ºi iubeascã ºi sã-ºi respecte copiii, sã-i trateze
cu blândeþe ºi sã-i învãþe sã-L iubeascã ºi sã-L slujeascã pe
Dumnezeu. În scopul aceasta, ei trebuie sã practice închinarea în
familie, sã participe la ªcoala de Sabat ºi la celelalte servicii ale
bisericii ºi, acolo unde este posibil, sã frecventeze ºcoli ale bisericii.
De asemenea, copiii trebuie sã-ºi îndeplineascã responsabilitãþile,
sã-ºi respecte pãrinþii ºi sã-i asculte (Gen. 2,21-24; Deut. 4,6.7; Mat.
19,3-9; 1 Cor. 6,9-11; Ef. 5,24.25.28; Col. 3,18-21; 1 Tes. 4,3-8;
Evr. 10,23-35; 13,4; 1 Petru 3,7).

APENDICE
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16. Zecimea este sfântã, destinatã Domnului ºi constituie modalitatea
prin care Dumnezeu Îºi susþine lucrarea Sa. Darurile de bunãvoie fac
ºi ele parte din planul lui Dumnezeu pentru susþinerea lucrãrii Sale în
toatã lumea (Lev. 27,30-32: Mal. 3,8-12; Num. 18,20-28; Mat. 23,23;
Prov. 3,9.10; 1 Cor. 9,13.14; 2 Cor. 9,6.7; Ps. 96,8).

17. Nemurirea vine numai prin Evanghelie ºi va fi acordatã ca dar din
partea lui Dumnezeu la a doua venire a lui Isus (1 Cor. 15,21.22.51-55;
Ps. 146,3.4; Ecl. 9,5.6.10; 1 Tim. 6,15.16; 2 Tim. 1,10; 1 Ioan 5,11.12).

18. Starea omului în moarte este de inconºtienþã. Toþi oamenii, buni sau
rãi, rãmân în mormânt pânã la înviere (Ecl. 9,5.6; Ps. 115,17; 146,3.4;
Iov 14,10-12.21.22; 17,13; Ioan 11,11-14; 1 Tes. 4,13; Ioan 5,28.29).

19. Creºtinul este chemat la sfinþire. De aceea, viaþa lui trebuie sã se
caracterizeze printr-o grijã deosebitã în comportare, prin modestie ºi
simplitate în îmbrãcãminte (1 Tes. 3,13; 4,3.7; 5,23; 1 Petru 2,21;
3,15.3-5; Is. 3,16-24; 1 Cor. 10,31; 1 Tim. 2,9.10).

20. Creºtinul trebuie sã recunoascã faptul cã trupul lui este templul Duhului
Sfânt. De aceea, Îl va onora pe Dumnezeu având grijã de trupul lui în
mod inteligent, folosind în mod cumpãtat ceea ce este bun ºi evitând
orice lucru dãunãtor, abþinându-se de la orice aliment necurat, de la
folosirea, producerea sau comercializarea de bãuturi alcoolice, de la
folosirea, producerea sau comercializarea tutunului, în oricare din
formele lui, ºi de la folosirea ilegalã a narcoticelor sau altor droguri, de
la comercializarea lor (1 Cor. 3,16.17; 6,19.20; 9,25; 10,31; 2 Cor.
7,1; Gal. 5,17-21; 6,7.8; 1 Petru 2,9-12; 1 Cor. 10,1-11; Lev. 11,1-8).

21. Biserica nu trebuie sã fie lipsitã de nici un dar, iar prezenþa darului
profetic este unul dintre semnele de identificare a bisericii rãmãºiþei
(1 Cor. 1,5-7; 12,1-28; Amos 3,7; Osea 12,10.13; Apoc. 12,17; 19,10).

 Adventiºtii de Ziua a ªaptea recunosc cã acest dar s-a manifestat
în viaþa ºi lucrarea Ellenei G. White.

22. Biblia învaþã despre necesitatea unei organizaþii bine definite a
bisericii. Membrii acestei organizaþii au obligaþia sfântã sã-i fie supuºi,
sã o susþinã cu credincioºie ºi sã ia parte la pãstrarea ei. Ei sunt
sfãtuiþi sã nu pãrãseascã obiceiul de a se aduna laolaltã (Mat.
16,16-18; Ef. 1,10-23; 2,19-22; 1 Cor. 14,33.40; Tit 1,5-9; Mat.
18,15-18; 1 Cor. 12,12-28; 16,1-3; Evr. 10,25; Fapte 4,32-35; 6,1-7).
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23. Botezul prin scufundare simbolizeazã moartea, înmormântarea ºi
învierea lui Isus Hristos ºi exprimã în mod deschis credinþa în harul
Sãu mântuitor ºi renunþarea la pãcat ºi la lume. El este recunoscut ca
o condiþie de intrare în bisericã (Mat. 3,13-17; 28,19; Fapte 2,38.41-47;
8,35-39; 16,32.33; 22,16; Rom. 6,1-11; Gal. 3,27; Col. 3,1-3).

24. Rânduiala Cinei Domnului comemoreazã moartea Mântuitorului, iar
participarea membrilor la ea este esenþialã pentru dezvoltare ºi
pãrtãºie creºtinã. Ea este precedatã de rânduiala spãlãrii picioarelor,
ca pregãtire pentru acest serviciu solemn (Mat. 26,26-29; 1 Cor.
11,23-26; Ioan 6,48-56; 13,1-17; 1 Cor. 11,27-30).

25. În viaþa creºtinã, existã o despãrþire totalã de practicile lumeºti, cum
ar fi: jocul de cãrþi, frecventarea teatrului, dansul etc., care tind sã
slãbeascã ºi sã distrugã viaþa spiritualã (2 Cor. 6,15-18; 1 Ioan
2,15-17; Iacob 4,4; 2 Tim. 2,19-22; Ef. 5,8-11; Col. 3,5-10).

26. Prin studiul Cuvântului, Dumnezeu ne vorbeºte, dându-ne luminã ºi
putere, iar prin rugãciune, sufletul este unit cu Dumnezeu. Acestea
sunt mijloacele rânduite de Cer pentru câºtigarea biruinþei în lupta
cu pãcatul ºi pentru dezvoltarea caracterului creºtin (Ps. 19,7.8;
119,130; Ioan 6,63; 17,17; 1 Petru 2,2; 1 Tes. 5,17; Luca 18,1; Ps.
55,17; Is. 50,4).

27. Fiecare membru al bisericii se aflã sub porunca sacrã datã de
Isus sã-ºi foloseascã talentele în lucrarea personalã a câºtigãrii
de suflete, contribuind la rãspândirea Evangheliei în toatã lumea.
Atunci când se va încheia aceastã lucrare, Isus va reveni (Mat.
25,14-29; 28,18-20; Apoc. 22,17; Is. 43,10-12; 2 Cor. 5,17-20;
Rom. 10,13-15; Mat. 24,14).

28. Potrivit modului Sãu nepãrtinitor de a-i trata pe oameni, avertizându-i
cu privire la evenimentele viitoare, care le vor afecta în mod vital
destinul, Dumnezeu a proclamat apropiata revenire a lui Isus Hristos.
Aceastã solie pregãtitoare este simbolizatã de întreita solie îngereascã
din Apocalips 14 ºi îºi gãseºte împlinirea în actuala miºcare premergã-
toare celei de a doua veniri. Aceasta a dat naºtere rãmãºiþei sau
Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea, care pãzeºte poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus (Amos 3,7; Mat. 24,29-34; Apoc.
14,6-10; Zah. 3,13; Mica 4,7.8; Apoc. 14,12; Is. 26,2; Apoc. 22,14).

APENDICE
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Supliment pentru Uniunea Românã

1. Cu privire la aplicarea subcapitolului ÑRebotezareaî (†pag. 48,49):

Biserica din România a urmat în mod consecvent aprecierea din Manual
privitoare la intrarea în bisericã a celor ce vin din alte confesiuni creºtine: �Se
recunoaºte faptul cã rebotezarea este de dorit�. Aceastã poziþie este susþinutã ºi
de un pasaj din cartea  Evangelism, în care Ellen White scria: �Astãzi sunt mulþi
care au cãlcat fãrã sã ºtie unul dintre preceptele legii lui Dumnezeu. Când mintea
este iluminatã ºi cerinþele celei de-a patra porunci sunt puse înaintea conºtiinþei,
ei se vãd pãcãtoºi în faþa lui Dumnezeu... Cãutãtorul sincer dupã adevãr nu va
prezenta necunoaºterea legii ca scuzã pentru pãcat. Lumina era la îndemâna sa.
Cuvântul lui Dumnezeu este clar ºi Hristos îi porunceºte sã studieze Scripturile.
El recunoaºte legea lui Dumnezeu ca sfântã, dreaptã ºi bunã ºi se pocãieºte de
pãcatul sãu... Botezul sãu dinainte nu-l mai satisface acum... El a murit din nou
faþã de pãcat ºi doreºte sã fie din nou îngropat cu Hristos prin botez, ca sã poatã
învia în trãirea unei vieþi noi. O asemenea cale este în armonie cu exemplul lui
Pavel, care a botezat pe convertiþii iudei. Aceastã istorisire a fost înregistratã de
Duhul Sfânt ca o lecþie pentru instruirea bisericii� (pag. 372).

Propoziþia privind rebotezarea face parte dintr-o frazã mai lungã, care sunã
astfel: �Deºi biserica nu insistã pentru rebotezarea celor care vin la noi din alte
denominaþiuni, care au fost deja botezaþi prin scufundare ºi care au trãit o viaþã
creºtinã consecventã, în armonie cu lumina pe care au avut-o, se recunoaºte
faptul cã rebotezarea este de dorit�.

Aceastã poziþie este practic identicã cu cea adoptatã la sesiunea Conferinþei
Generale din 1886. Documentul de bazã în aceastã privinþã este un pasaj din
cartea Evangelism (pag. 372-373), cu subtitlul: �Rebotezarea nu trebuie pusã ca
o condiþie pentru noii convertiþi�. Ideile principale sunt urmãtoarele:
(a) Modul de lucru cu persoanele care vin din alte biserici, în care au fost

botezate prin scufundare, trebuie sã fie caracterizat prin înþelegere, rãbdare
ºi tact. Prezentarea prematurã ºi brutalã a acestui punct poate da noilor
convertiþi simþãmântul cã, fãcând astfel, ei �tãgãduiesc toatã experienþa lor
religioasã anterioarã.� Mai mult chiar, �rezultatul a fost cã unii s-au îndepãrtat
de adevãr�. Dimpotrivã, atunci când �acest subiect este prezentat cu grijã,
în spiritul dragostei ºi al blândeþii�, �I se dã lui Dumnezeu posibilitatea sã
lucreze cu Duhul Sfânt asupra minþii, aºa încât persoana sã fie pe deplin
convinsã ºi satisfãcutã cu privire la acest pas de înaintare�.

(b) Dupã ce adevãrurile esenþiale ale Bibliei au fost prezentate ºi acceptate,
hotãrârea finalã privind rebotezarea trebuie sã aparþinã persoanei în cauzã.
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�Acesta este un subiect cu privire la care fiecare trebuie, în cugetul ºi în
conºtiinþa sa, sã ia o hotãrâre în temere de Dumnezeu.� �Nimeni nu trebuie
sã fie conºtiinþã pentru altcineva ºi sã cearã sau sã impunã rebotezarea.�
�Existã o mânã divinã care îi cãlãuzeºte, un Duh divin care miºcã inima lor, ºi
astfel ei vor ºti ce trebuie sã facã ºi o vor face.� Biserica trebuie sã manifeste
încredere în lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra acelora care primesc
adevãrurile esenþiale ale mântuirii. În tratarea acestui subiect, nu trebuie
lãsat sã se strecoare un spirit de polemicã ºi luptã.

(c) Având în vedere toate acestea, rebotezarea convertiþilor din alte biserici creºtine,
în care au fost botezaþi prin scufundare, nu trebuie fãcutã o condiþie pentru
intrarea în bisericã. Suntem avertizaþi sã �nu mergem înaintea Domnului,
stabilind pentru alþii condiþii pe care El nu ne-a cerut sã le stabilim. Nu este
datoria nici unuia dintre profesorii noºtri sã impunã cuiva rebotezarea�.
Cãtre încheierea pasajului, Ellen White aratã în mod clar cã, de repetate ori,

a primit de la Domnul îndrumãri cu privire la acest subiect, în mod special datoritã
greºelii pe care unii pastori sinceri au fãcut-o, insistând prea mult asupra
rebotezãrii. �Mi s-a arãtat cã bunul frate... ºi alþii dintre pastorii noºtri fac o
greºealã la un anumit punct în experienþa lor, punând subiectul rebotezãrii pe
primul plan ºi fãcând din el o condiþie pentru intrarea în bisericã. Acest subiect
nu trebuie tratat astfel. Rebotezarea trebuie privitã ca un mare privilegiu ºi o
binecuvântare, iar toþi cei care vor fi rebotezaþi, dacã vor ajunge la o înþelegere
corectã asupra acestui subiect, o vor privi la fel�.

În aplicarea acestor recomandãri este necesarã o pregãtire înþeleaptã a
bisericii, o atitudine plinã de înþelegere ºi iubire, care sã permitã Duhului lui
Dumnezeu sã conducã pe fiecare. Asemenea conduitã va conduce la încredere
în lucrarea lui Dumnezeu asupra inimii, va promova responsabilitatea individualã
a convertiþilor ºi va influenþa favorabil activitatea de evanghelizare.

Pastorul ºi comitetul bisericii vor studia îndeaproape cazul fiecãrei persoane
care solicitã intrarea în bisericã prin mãrturisire de credinþã. Multã înþelepciune
ºi iubire rãscumpãrãtoare vor fi arãtate celor care nu au putut avea parte de
întreaga luminã în biserica în care au fost botezaþi, chiar atunci când aceasta a
fost o miºcare, care are o poziþie de criticã distructivã faþã de bisericã. În cazurile
în care se constatã cã persoana în cauzã a avut o cunoaºtere suficientã a
adevãrului ºi a ales sã se ataºeze unei grupãri dezbinãtoare, se va arãta clar cã o
pocãinþã adevãratã pentru rãul sãvârºit cuprinde ºi rebotezarea.

Fiecare caz de acest fel va fi studiat ºi tratat individual. În cazul primirii unei
persoane prin mãrturisire de credinþã, instruirea va fi fãcutã cu aceeaºi seriozitate
ca ºi pentru botez. Este recomandabil ca primirea sã fie fãcutã într-un cadru
special, nu doar ca o adãugire la o ceremonie de botez sau ca o formalitate. Se va
face tot ce este necesar pentru o integrare completã a noului membru în pãrtãºia
spiritualã ºi în activitatea bisericii.

SUPLIMENT PENTRU UNIUNEA ROM¬N√
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2. Cu privire la desf„∫urarea Cinei Domnului (pag. 81):

�Cea mai mare parte din pâine se frânge de obicei înainte, rãmânând doar o
micã parte pe fiecare platou pentru a fi frântã de pastor sau prezbiteri.�

Motivaþia acestei sugestii este scurtarea duratei serviciului. În bisericile din
þara noastrã, timpul nu este un element major ºi, ca urmare, se recomandã
menþinerea practicii frângerii întregii cantitãþi de pâine în cadrul ceremoniei,
dupã rugãciunea de binecuvântare.

3. Cu privire la participarea la Cina Domnului (ÑCine poate participaî, pag.
84-86):

�Adventiºtii de ziua a ºaptea practicã Cina Domnului deschisã. Toþi cei care
ºi-au predat viaþa Mântuitorului sunt liberi sã participe.�

Aºa cum reiese din paragraful de mai sus, în practica generalã a bisericii,
participarea la Cina Domnului este deschisã celor care, având o înþelegere a
însemnãtãþii actului, doresc acest lucru. Citatul prezentat ca bazã din cartea
Hristos, Lumina lumii, capitolul �În amintirea Mea�, poate fi mult mai bine
înþeles în situaþia din multe þãri, în care o parte însemnatã a populaþiei are sau
avea o moºtenire protestantã ºi deci o bunã pregãtire doctrinalã ºi sufleteascã.
Aceasta înseamnã ºi o familiarizare cu semnificaþia spiritualã a Cinei, aºa cum
este învãþatã în Biblie. Populaþia din þara noastrã este într-o situaþie în general
mult diferitã, în ceea ce priveºte nivelul de educaþie religioasã ºi de viaþã spiritualã.
Tocmai din aceastã cauzã, în þara noastrã, solicitãrile de participare la Cinã, din
partea celor care nu sunt membri, sunt rare ºi neobiºnuite. Astfel, practica bisericii
din þara noastrã este justificatã de viaþã ºi, în general, poate fi menþinutã.

Este cu totul nejustificatã ºi nerecomandabilã invitarea tuturor celor prezenþi,
indiferent de apartenenþa lor religioasã, sã participe la Cina Domnului. Totuºi, este
necesar sã fim pregãtiþi pentru situaþiile în care creºtini cu o experienþã spiritualã
temeinicã, care ascultã de Domnul Hristos, potrivit luminii de care dispun, miºcaþi
fiind de Duhul lui Dumnezeu, cu ocazia participãrii la prezentarea Cuvântului,
care este premergãtoare Cinei, îºi exprimã dorinþa de a participa la aceasta. În acest
caz, urmeazã ca pastorul sau prezbiterul sã aibã o discuþie personalã cu persoana
în cauzã. O prezentare plinã de iubire ºi seriozitate a privilegiilor, ca ºi a rãspunderilor
solemne ale participãrii la Cinã (1 Cor. 11,27-29), o va ajuta pe aceasta sã ia o
hotãrâre care sã se dovedeascã cu adevãrat o binecuvântare, pentru acel moment
ºi pentru viitor. Aceastã discuþie va fi o ocazie bunã pentru a îndrepta privirile
cãtre adevãrul deplin, aºa cum este în Domnul Hristos, ºi a-i câºtiga inima pentru
o ascultare completã, din iubire faþã de Mântuitorul.

Este important, de asemenea, ca pastorul sã pregãteascã cu grijã biserica
pentru o asemenea eventualitate, aºa încât persoanele în cauzã sã fie tratate cu
tot respectul ºi încurajate de iubirea care se comemoreazã prin acest eveniment.
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Astfel, rezultatul va fi o lãrgire a cercului în care se manifestã iubirea
Mântuitorului ºi nu conflict în interiorul bisericii sau tensiune cu cei care nu
sunt încã în ea.

În ceea ce priveºte participarea copiilor din familiile adventiste la Cina
Domnului, Manualul este explicit. Este confirmatã poziþia cã participarea la
Cinã este rezervatã celor care ºi-au predat viaþa Domnului Hristos. Atunci
când copiii din familiile adventiste fac acest lucru, ei se pregãtesc pentru
botez ºi apoi sunt botezaþi.

4. Cu privire la consecin˛ele cenzurii, (ÑDisciplinarea prin cenzur„î,
pag.196,197):

�Totuºi, cel pus sub cenzurã nu este lipsit de privilegiul participãrii la
binecuvântãrile ªcolii de Sabat, la serviciile de închinare ale bisericii sau la
rânduielile Casei Domnului.�

Manualul aratã cã o persoanã sub disciplina temporarã a bisericii nu trebuie
exclusã de la participarea la Cina Domnului. Cina este privitã ca un act de
slujire plinã de har pentru cei pe care Satana i-a înfrânt, ca o manifestare a
iubirii necondiþionate, care vindecã, aduce împãcare ºi refacere.

Pentru aplicarea acestei prevederi, este necesarã o lucrare de educare a
bisericii locale, astfel încât ea sã fie pregãtitã sã primeascã cu bunãtate creºtinã
pe cel ce a greºit, sã transmitã un mesaj al încrederii în pocãinþa lucratã de Duhul
lui Dumnezeu ºi dorinþa unei depline reintegrãri a celui greºit în obºtea bisericii.

În acelaºi timp, persoana în cauzã are datoria sã se cerceteze cu seriozitate,
potrivit celor scrise în 1 Corinteni 11, 27-29. Persoana va solicita sã participe la
Cina Domnului atunci când a trãit o pocãinþã adevãratã pentru pãcatul sãvârºit
ºi pentru rãul produs bisericii. Aceasta cuprinde ºi întoarcerea de la pãcat,
îndreptarea vieþii, repararea rãului sãvârºit ºi refacerea legãturilor frãþeºti cu cei
cãrora li s-a greºit.

Având în vedere atât binecuvântãrile, cât ºi responsabilitatea solemnã a
participãrii la Cina Domnului, persoana sub disciplinã nu va pretinde cu aroganþã
�dreptul� de a se împãrtãºi, iar biserica localã nu-i va refuza acest privilegiu,
atunci când condiþiile sunt îndeplinite, ci va contribui la manifestarea iubirii
rãscumpãrãtoare simbolizate prin Cina Domnului. Comitetul bisericii va discuta
ºi va clarifica din timp aceste cazuri.

5. Cu privire la lucrarea de tineret (pag. 87, 115, 137)

Pentru pagina 87: Programul de companioni a fost dezvoltat de Uniunea
Românã pentru a rãspunde nevoilor adolescenþilor cuprinºi în categoria de
vârstã 15-19 ani. Programul are la bazã grupa micã de prieteni coordonatã de un
instructor adult. Numele provine dintr-un cuvânt  din latinã �companion�,

SUPLIMENT PENTRU UNIUNEA ROM¬N√
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com (împreunã) + panis (pâine), deci companionii sunt cei care frâng pâinea
împreunã. Din punct de vedere biblic, un model potrivit pentru acest program
se regãseºte în atitudinea de viaþã a moabitei Rut. Companionul îºi propune ºi
adoptã un mod de viaþã similar cu cel al tinerei care a dovedit loialitate,
compasiune ºi credincioºie faþã de prietena ei, Naomi.

În afarã de parcurgerea celor trei secþiuni din caietele de companioni
(autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã, cunoaºterea interpersonalã ºi
dezvoltarea relaþiilor, cunoaºterea lui Dumnezeu ºi misiune), activitãþile mai includ
ocazii de închinare ºi studiu, excursii ºi tabere, specializãri, activitãþi sociale ºi
misionare. Echipa de conducere este formatã, dupã principiul de la celelalte
secþiuni, din conducãtorul programului de companioni ºi ajutoarele sale. Aceºtia
sunt aleºi de bisericã la alegerile dintre instructorii pregãtiþi la cursurile organizate
de Conferinþã. Dacã la data alegerilor în comunitate nu existã instructori acreditaþi
de Conferinþã, comitetul va numi echipa de conducãtori pentru companioni
dupã ce aceºtia vor participa la un curs de formare.

Pentru pagina 115: În România, calificãrile care se oferã juniorilor sunt:
Ucenic, Cãlãtor, Mesager ºi Navigator. Calificarea Ghid Asistent face tranziþia
cãtre statutul de instructor. Calificãrile Ghid ºi Master Ghid sunt calificãrile
instructorilor.

Pentru pagina 137: Deoarece Uniunea Românã a dezvoltat un program pentru
adolescenþi ºi anume programul de companioni, în Asociaþia tinerilor adventiºti
vor fi cuprinºi tineri cu vârsta între 19 ºi 30 de ani.
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