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CAPITOLUL 1
De ce un Manual al Bisericii?

De ce are Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea un 
Manual al Bisericii? 

Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, așa cum se poate ob-
serva din lucrarea Sa de creare și răscumpărare a lumii. Prin ur-
mare, ordinea este unul dintre elementele esenţiale ale Bisericii 
Sale. Ordinea poate �i realizată și menţinută prin principii și reguli 
care acţionează în interiorul Bisericii și în împlinirea misiunii ei 
în lume. Pentru a �i o organizaţie ecleziastică ce urmărește să aibă 
succes în slujba Domnului și a omenirii, Biserica are nevoie de or-
dine, legi și disciplină. Scriptura a�irmă că „toate să se facă în chip 
cuviincios și cu rânduială” (1 Cor. 14,40).

În 1875, Ellen White se exprima în direcţia acestor nevoi: „Bi-
serica lui Hristos se a�lă într-un permanent pericol. Satana caută 
să distrugă poporul lui Dumnezeu, iar gândirea unui singur om, 
judecata unui singur om, nu este su�icientă pentru a �i demnă de 
încredere. Hristos dorește că urmașii Săi să �ie uniţi în cadrul Bise-
ricii, să respecte ordinea, să urmărească reguli și disciplină și toţi, 
supuși unii altora, să-i aprecieze pe cei din jur mai mult decât se 
apreciază pe ei înșiși.” (Mărturii pentru biserică, vol. 9, pag. 445)

Dar conducătorii Bisericii nu au conceput imediat o carte cu 
regulile de organizare a Bisericii, deși Conferinţa Generală se în-
trunea în sesiune anual în primii ani de existenţă, iar delegaţii vo-
tau anumite aspecte privind ordinea și viaţa din cadrul Bisericii. 
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În cele din urmă, în 1882, Conferinţa Generală întrunită în sesiune 
a hotărât prin vot să se pregătească „instrucţiuni pentru slujbașii 
Bisericii, care să �ie tipărite în Review and Herald sau sub formă de 
broșură” – RH, 26 decembrie 1882. Acest fapt a constituit dovada 
că liderii Bisericii erau din ce în ce mai conștienţi că se impunea 
ordinea, dacă se dorea ca organizaţia să funcţioneze e�icient, și 
consecvenţa în această ordine necesita apariţia într-o formă scri-
să a principiilor călăuzitoare. 

Totuși, când s-a făcut propunerea, cu ocazia sesiunii Conferin-
ţei Generale din 1883, de a se alcătui un manual al Bisericii care să 
conţină articole într-un format permanent, ideea a fost respinsă 
de către delegaţi. Ei s-au temut că existenţa unui manual ar duce la 
formalism și i-ar priva pe pastori de libertatea de a trata anumite 
probleme în modalitatea dorită de ei.

Dar această temere – re�lectând fără îndoială opoziţia care a 
existat timp de 20 de ani faţă de existenţa oricărei forme de or-
ganizare a Bisericii – s-a diminuat vizibil la scurt timp. Conferinţa 
Generală, întrunită în sesiuni anuale, a continuat să ia măsuri în 
ceea ce privește problemele de natură organizatorică. 

Deși o�icial Biserica a refuzat să adopte un manual, conducă-
torii adunau din când în când, în formă de carte sau de broșură, 
regulile general acceptate în privinţa vieţii Bisericii. Probabil că 
cel mai notabil a fost volumul de 184 de pagini, publicat în 1907 
de către pionierul J. N. Loughborough, purtând titlul: Biserica, or-
ganizarea, ordinea și disciplina – în care erau tratate multe dintre 
subiectele pe care le tratează și în prezent Manualul Bisericii. 

Pe măsură ce Biserica a crescut rapid la începutul secolului al 
XX-lea, s-a putut observa nevoia din ce în ce mai mare de a avea un 
manual care să �ie folosit în toată lumea de pastori și laici. În 1931, 
Comitetul Conferinţei Generale a votat publicarea unui manual al 
Bisericii. J. L. McElhany, devenit mai târziu președintele Conferin-
ţei Generale, a pregătit un manuscris care a fost apoi publicat în 
1932. 

În prima frază a prefeţei la prima ediţie, se a�irmau următoa-
rele: „A devenit tot mai evident că un manual cu privire la con-
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ducerea Bisericii este necesar pentru a stabili și păstra practicile, 
regulile și forma noastră de organizare confesională.” 

Observaţi cuvântul „a păstra”. Nu era vorba despre o încercare 
de a crea brusc și a impune Bisericii o structură organizatorică, 
ci, mai degrabă, despre un efort de a păstra, în primul rând, toate 
hotărârile bune luate de-a lungul anilor și abia în al doilea rând, 
despre o încercare de a adăuga reguli ce se impuneau unei Bise-
rici a�late într-o continuă creștere și care devenea din ce în ce mai 
complexă. 

Autoritatea şi rolul Manualului Bisericii

Manualul Bisericii există în formatul actual din anul 1932 și 
prezintă modul de funcţionare și rolul bisericilor locale, precum și 
relaţiile lor cu structurile confesionale din care fac parte. De ase-
menea, Manualul Bisericii prezintă și modalitatea în care Biserica 
înţelege viaţa și disciplina creștină și conducerea Bisericii, având 
ca bază principiile biblice și autoritatea Conferinţei Generale în-
trunite legal în sesiune. „Dumnezeu a hotărât ca reprezentaţii Bi-
sericii Sale din toată lumea, atunci când sunt întruniţi în Conferin-
ţa Generală, să aibă autoritate.” – Mărturii pentru Biserică, vol. 9, 
pag. 261

Manualul Bisericii este compus din două tipuri de materiale. 
Conţinutul �iecărui capitol are valoare în toată lumea și se apli-
că �iecărei organizaţii a Bisericii, �iecărei biserici locale și �iecărui 
membru. Recunoscând nevoia de variaţie în anumite aspecte, la 
secţiunea Note, de la �inalul prezentului manual, sunt oferite ma-
teriale suplimentare explicative ce se constituie ca niște exemple 
și principii îndrumătoare. În note se face trimitere la titlurile ca-
pitolelor la care se referă, precum și la numărul paginilor cores-
punzătoare. 

Standardele și practicile Bisericii au la bază principiile S�inte-
lor Scripturi. Aceste principii, susţinute de Spiritul Profetic, sunt 
expuse în prezentul Manual al Bisericii. Ele trebuie urmate în toate 
aspectele care ţin de administrarea și funcţionarea bisericilor lo-
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cale. De asemenea, Manualul de�inește și relaţiile dintre biserica 
locală și conferinţă sau alte entităţi din organizaţia Bisericii Ad-
ventiste. Nu ar trebui să se încerce în nicio circumstanţă stabili-
rea de standarde pentru calitatea de membru sau impunerea de 
reguli și regulamente pentru funcţionarea bisericii locale ce sunt 
contrare acestor decizii adoptate de Conferinţa Generală întrunită 
în sesiune și care sunt conţinute în prezentul Manual al Bisericii. 

Operarea schimbărilor

De-a lungul anilor, Conferinţa Generală a votat schimbări im-
portante privind Manualul Bisericii. Realizând importanţa faptu-
lui de a conduce lucrarea mondială a Bisericii „în chip cuviincios și 
cu rânduială” (1 Cor. 14,40), Conferinţa Generală a votat în cadrul 
sesiunii din 1946 că „toate schimbările sau revizuirile de regula-
ment care vor �i operate în Manual trebuie autorizate la sesiunea 
Conferinţei Generale.” – Raportul Conferinţei Generale, nr. 8, pag. 
197 (14 iunie 1946).

În anul 1948, observând că uneori condiţiile locale necesită ac-
ţiuni speciale, Comitetul Conferinţei Generale a votat ca „�iecare 
diviziune, inclusiv Diviziunea America de Nord, să pregătească un 
supliment la noul Manual al Bisericii nu modi�icându-l în vreun 
fel, ci adăugând elemente care se aplică în condiţiile și situaţiile 
întâlnite în respectiva diviziune; manuscrisele acestor suplimente 
trebuie supuse atenţiei Comitetului Conferinţei Generale pentru 
a primi aprobare înainte de a �i tipărite.” – Acţiunile Consiliului de 
Toamnă, 1948, pag. 19.

Sesiunea Conferinţei Generale din anul 2000 a autorizat recla-
si�icarea anumitor materiale din prezentul Manual al Bisericii și 
transformarea lor într-o secţiune de Note, constituindu-se ca exem-
ple și sugestii mai degrabă decât materiale obligatorii. În aceeași 
sesiune s-a aprobat și operarea acestor schimbări. Modi�icările în 
Manualul Bisericii, cu excepţia notelor și a modi�icărilor de redac-
tare, se pot face doar în cadrul Sesiunii Conferinţei Generale, unde 
delegaţii reprezentând Biserica din toată lumea au dreptul să ia 
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cuvântul și să voteze. Dacă o biserică locală/conferinţă/uniune de 
conferinţe sau de misiuni dorește să propună o revizuire a Manu-
alului, trebuie să-și înainteze propunerea nivelului imediat supe-
rior de organizare, pentru sfat și studiu. Dacă diferitele niveluri 
acceptă propunerea, în cele din urmă aceasta va ajunge la Comite-
tul pentru Manualul Bisericii din cadrul Conferinţei Generale, care 
ia în considerare toate recomandările. Dacă acest Comitet pentru 
Manual aprobă o revizuire, atunci începe să o pregătească pentru 
Consiliul Anual și/sau Sesiunea Conferinţei Generale. 

Revizuirea unei note urmează aceeași procedură. Comitetul 
Executiv al Conferinţei Generale poate aproba schimbările opera-
te asupra notelor cu ocazia oricărui Consiliu Anual.

Comitetul pentru Manualul Bisericii prezintă propunerile pen-
tru schimbările care vizează modul de exprimare, forma, în Consi-
liul Anual al Comitetului Executiv al Conferinţei Generale, care își 
poate da acordul �inal. Totuși, în eventualitatea în care Consiliul 
Anual decide cu o treime din voturi că schimbarea modului de ex-
primare alterează semni�icativ sensul pasajului, propusa schim-
bare ajunge în atenţia Sesiunii Conferinţei Generale. 

Cu ocazia Consiliului Anual de la �inalul mandatului de cinci 
ani, Comitetul Executiv al Conferinţei Generale recapitulează toa-
te modi�icările făcute asupra Notelor și le completează cu eventu-
ale propuneri de amendamente asupra conţinutului. 

După �iecare Sesiune a Conferinţei Generale, este publicată o 
nouă ediţie a Manualului Bisericii. Ar trebui să se folosească în-
totdeauna cea mai recentă versiune. Prezenta ediţie încorporează 
amendamentele făcute la Sesiunea Conferinţei Generale din 2010.

Unde se poate găsi îndrumare

Slujbașii și conducătorii Bisericii, pastorii și membrii ar trebui 
să consulte conferinţa, cerând sfaturi în privinţa funcţionării bise-
ricii locale sau când se ridică întrebări pe marginea Manualului. 
Dacă nu ajung la o înţelegere, ar trebui să se adreseze uniunii de 
conferinţe/misiuni pentru clari�icare.
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Termenii folosiţi în Manualul Bisericii

Biserică – Din economie de spaţiu și din dorinţa de concizie, 
cuvântul „Biserica”, scris cu majusculă, este folosit în paginile ur-
mătoare ca înlocuitor pentru titulatura completă: „Biserica Ad-
ventistă de Ziua a Șaptea” și se referă la organizaţia Bisericii per 
ansamblu, nu la o biserică locală, cu excepţia situaţiei când apare 
într-un citat. 

Conferinţă, misiune, secţiune, delegaţie, câmp, uniune de biserici 
– Din motive care ţin de spaţiu și de concizie, termenul „confe-
rinţă” din paginile care urmează înseamnă „conferinţă, misiune, 
câmp, delegaţie sau uniune de biserici” – după cum se indică în 
context. În general, �iecare biserică locală este membră a familiei 
Bisericii cunoscută sub numele de conferinţă, dar, până primește 
statutul de conferinţă, conform Working Policy a Conferinţei Ge-
nerale, organizaţia locală poate �i identi�icată ca misiune, secţiune, 
delegaţie sau câmp. În unele diviziuni, uniunile de biserici dintr-o 
anumită ţară funcţionează ca o conferinţă în ceea ce privește anu-
mite scopuri locale și ca o uniune pentru alte scopuri organizato-
rice ale Bisericii. 

Pastor – Majoritatea ţărilor din lume folosesc termenul „pas-
tor” (pastor, în limba engleză) pentru a identi�ica un membru al 
clerului, prin urmare acest termen este preferat termenului „sluji-
tor al bisericii” (minister, în limba engleză), indiferent de respon-
sabilităţile încredinţate de conferinţa locală. Folosirea cuvântului 
„pastor” în cazul de faţă nu urmărește să oblige folosirea lui acolo 
unde există obiceiul de a �i folosit cuvântul „slujitor al bisericii” 
sau un alt termen. Pastorii la care se face referire în prezentul Ma-
nual sunt persoanele numite de conferinţă să supravegheze acti-
vitatea bisericii locale sau a unui district. 

Citatele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu a Bibliei 
în limba română, cu excepţia situaţiilor când este altfel speci�icat. 



CAPITOLUL 2
Biserica viului Dumnezeu

În Scriptură, referirea la „biserică” se face prin expresii cum 
ar �i „biserica Domnului” (Fapte 20,28), „trupul lui Hristos” (Ef. 
4,12), „biserica Dumnezeului celui viu” (1 Tim. 3,15). 

Apartenenţa la biserica lui Dumnezeu este un privilegiu unic, 
un privilegiu care satisface su�letul. Este intenţia Divinităţii să 
strângă un popor din toate colţurile Pământului pentru a-i uni pe 
oameni într-un singur trup – trupul lui Hristos, biserica – al cărei 
cap este Însuși Isus Hristos. Toţi cei care sunt copii ai lui Dum-
nezeu în Hristos Isus sunt membri ai acestui trup și, în această 
relaţie, ei se pot bucura de părtășie unul cu altul și cu Domnul și 
Învăţătorul lor.

Cuvântul „biserică”, așa cum este folosit în textul Bibliei, are cel 
puţin două sensuri: un sens general, care se aplică bisericii din 
întreaga lume (Mat. 16,18; 1 Cor. 12,28) și, de asemenea, un sens 
particular, care se aplică bisericii dintr-o localitate sau dintr-o re-
giune. Observaţi în textele următoare faptul că bisericile locale 
sunt menţionate astfel: „biserica din Roma” (Rom. 1,6.7), „biserica 
din Corint” (1 Cor. 1,2), „biserica din Tesalonic” (1 Tes. 1,1). De 
asemenea, notaţi referirile care se fac la bisericile dintr-o anumită 
provincie: „bisericile din Galatia” (1 Cor. 16,1), „bisericile din Asia” 
(1 Cor. 16,19), „bisericile din Siria și din Cilicia” (Fapte 15,41).

Hristos, care este capul bisericii și Domnul ei cel viu, manifestă 
o profundă dragoste pentru membrii trupului Său. El trebuie să 
�ie glori�icat prin biserică (Ef. 3,21). Prin ea, El vrea să dezvăluie 
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„înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Ef. 3,10). Zi de 
zi, El Își hrănește Biserica (Ef. 5,29) și dorinţa Lui arzătoare este 
de a o face să ajungă „slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva 
de felul acesta, ci sfântă și fără prihană”. (Ef. 5,27)

Niciun zid de despărţire

Prin normele enunţate și prin exemplu Său, Hristos a căutat 
să înveţe adevărul că a �i cu Dumnezeu înseamnă a nu mai exis-
ta niciun zid de despărţire între Israel și celelalte popoare (Ioan 
4,4-42; 10,16; Luca 9,51-56; Mat. 15,21-28). Apostolul Pavel scria: 
„Neamurile sunt împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc un sin-
gur trup cu noi și iau parte cu noi la aceleași făgăduinţe în Hristos 
Isus prin Evanghelie.” (Ef. 3,6)

Printre urmașii lui Hristos nu trebuie să existe vreo deosebire 
de clasă socială, naţionalitate, rasă sau culoare, căci toţi sunt din 
același sânge, iar dorinţa Domnului Hristos este ca „oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică” (Ioan 3,16). Toţi cei aleși 
ai lui Dumnezeu sunt fraţi, sunt o nouă omenire, pentru că „toţi 
sunteţi una în Hristos Isus”. (Gal. 3,28)

„Hristos a venit pe acest pământ cu o solie de milă și iertare. 
El a așezat temelia unei religii prin care iudei și neamuri, albi și 
negri, cei liberi și cei robi sunt legaţi laolaltă în aceeași frăţie, re-
cunoscuţi ca �iind egali înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul are o 
dragoste nemăr ginită pentru �iecare �iinţă omenească.” (Mărturii 
pentru Biserică, vol. 7, pag. 225)

„Dumnezeu nu recunoaște nicio deosebire de naţionalitate, 
rasă sau clasă socială. El este Creatorul întregii omeniri. Toţi oa-
menii aparţin – prin creaţie – unei singure familii și toţi sunt una 
prin răscumpărare. Hristos a venit să dărâme orice zid de des-
părţire și să deschidă, orice compartiment al Templului, pentru 
ca �iecare �iinţă să aibă intrare liberă la tronul lui Dumnezeu... În 
Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. Toţi 
sunt aduși împreună prin sângele Lui preţios.” (Parabolele Dom-
nului Hristos, pag. 386)
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Obiectul suprem al atenţiei lui Hristos

Cei care sunt în serviciul Său, chemaţi la conducere în biserică, 
trebuie să Îi slujească (1 Tim. 3,5). Ei au datoria să păstorească 
„biserica Domnului” (Fapte 20,28) și pe umerii lor stă „grija pen-
tru toate bisericile”. (2 Cor. 11,28) 

 „Mărturisesc fraţilor și surorilor mele că biserica lui Hristos, 
așa slabă și plină de defecte cum ar putea �i, este singura orga-
nizaţie de pe pământ asupra căreia El Își îndreaptă suprema Sa 
atenţie. În timp ce transmite întregii lumi invitaţia de a veni la El 
și a �i salvată, Isus îi însărcinează pe îngerii Lui să acorde ajutor 
divin �iecărui su�let zdrobit care vine la El în pocăinţă. Prin Duhul 
Său cel Sfânt, El vine în mod personal în mijlocul bisericii Sale.” 
(Mărturii pentru pastori, pag. 15)

Ca mireasă a lui Hristos și obiect suprem al grijii Sale, este de 
așteptat ca în toate acţiunile sale, Biserica să reprezinte ordinea și 
caracterul divin.

„În acest timp, biserica trebuie să-și îmbrace frumosul său veș-
mânt: ’Hristos, neprihănirea noastră’. Există distincţii clare și ho-
tărâte care trebuie restabilite și exempli�icate în faţa lumii, prin 
înălţarea poruncilor lui Dumnezeu și a credinţei lui Isus. Frumu-
seţea s�inţeniei trebuie să apară în toată strălucirea ei originară, 
în contrast cu diformitatea și întunecimea celor necredincioși, ale 
celor care s-au răzvrătit împotriva Legii lui Dumnezeu. Astfel, noi 
Îl recunoaștem pe Dumnezeu și recunoaștem Legea Sa, temelia gu-
vernării Sale în ceruri și pe tot pământul. Autoritatea Lui trebuie 
să �ie păstrată în mod distinct și clar în faţa lumii și nicio lege care 
contravine Legii lui Iehova nu trebuie să �ie recunoscută. Dacă, în 
po�ida reglementărilor lui Dumnezeu, i se permite lumii să in�lu-
enţeze deciziile și acţiunile noastre, atunci scopul lui Dumnezeu 
nu este atins. Dacă biserica șovăie aici, oricât de credibil ar �i pre-
textul, în cărţile din ceruri se scrie în dreptul ei acuzaţia de trădare 
a celei mai s�inte încrederi și lipsă de credincioșie faţă de Împără-
ţia lui Hristos. Biserica trebuie să ţină la principiile ei cu fermitate 
și cu hotărâre în faţa întregului Univers ceresc și a împărăţiilor 
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pământului. Credincioșia statornică în păstrarea onoarei și s�inţe-
niei Legii lui Dumnezeu va atrage atenţia și admiraţia chiar și din 
partea lumii. Văzând faptele bune ale credincioșilor, mulţi vor �i 
conduși să-L slăvească pe Tatăl nostru ceresc...” (Idem, pag. 16, 17) 

Apostolul Pavel scrie: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o pre-
oţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și 
l-a câștigat ca să �ie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui 
ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2,9)

Biserica, desăvârşită în Hristos

„Domnul a înzestrat biserica Sa cu talente și binecuvântări pen-
tru ca ea să �ie desăvârșită în El și să poată prezenta lumii imagi-
nea propriei Sale desăvârșiri, o continuă reprezentare a unei alte 
lumi, lumea veșnică, a unor legi care sunt mai presus de legile 
pământești. Biserica Sa trebuie să �ie un templu construit după 
asemănarea divină. Îngerul arhitect a adus din cer trestia de aur 
de măsurat, pentru ca �iecare piatră să �ie cioplită și dimensionată 
după măsura divină și lustruită pentru a străluci ca o emblemă a 
cerului, răspândind în toate direcţiile razele strălucitoare și clare 
ale Soarelui Neprihănirii. [...]

Domnul Isus acţionează asupra inimilor omenești prin mani-
festarea milei și a harului Său îmbelșugat. El realizează transfor-
mări atât de uimitoare, încât Satana, cu toată lăudăroșia sa trium-
falistă, cu toată confederaţia răului unită împotriva lui Dumnezeu 
și a legi lor guvernării Sale, îi privește ca pe o fortăreaţă inaccesibi-
lă pentru so�ismele și înșelăciunile lui. Ei constituie pentru Satana 
un mister inexplicabil. Îngerii lui Dumnezeu, sera�imii și heruvi-
mii, puterile însărcinate să coopereze cu agenţii omenești, privesc 
cu uimire și bucurie faptul că oameni căzuţi, odată copii ai mâniei, 
învăţând de la Hristos, dezvoltă caractere după asemănarea divi-
nă pentru a deveni �ii și �iice ale lui Dumnezeu, pentru a îndeplini 
un rol important în preocupările și dorinţele cerului.

Hristos a oferit bisericii Sale înzestrări ample, așa încât să poa-
tă primi o mare recompensă de slavă din proprietatea Sa cumpă-
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rată și răscumpărată. Biserica, �iind înzestrată cu neprihănirea lui 
Hristos, este depozitara Sa, în care bogăţia milei, a iubirii Sale, tre-
buie să �ie descoperită pe deplin. Declaraţia din rugăciunea Sa de 
mijlocire, cu privire la faptul că iubirea Tatălui faţă de noi este tot 
atât de mare cât și faţă de El, de Fiul, unicul născut, și că noi vom 
�i cu El acolo unde este El, pentru veșnicie, una cu Hristos și cu 
Tatăl, este o minune pentru oștile cerești și constituie marea lor 
bucurie. Darul bogat, deplin și îmbelșugat al Duhului Sfânt trebu-
ie să �ie pentru biserică asemenea unui zid de foc împrejmuitor, 
peste care puterile iadului nu vor putea trece. Hristos privește pe 
poporul Său, în puritatea lui imaculată și în desăvârșirea lui fără 
pată, ca �iind răsplata suferinţelor Sale, a umilinţei și a dragostei 
Sale, completarea gloriei Sale – Hristos, marele centru de la care 
vine toată slava. Fericiţi sunt cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielu-
lui.” (Idem, pag. 15-19)

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea susţine principiile unită-
ţii bisericii lui Hristos care au fost enunţate mai sus. Prin pacea 
și puterea pe care le aduce neprihănirea lui Hristos, Biserica este 
angajată să învingă orice barieră pe care păcatul a ridicat-o între 
�iinţele omenești.



CAPITOLUL 3
Organizaţia şi autoritatea

Organizaţia Bisericii are la bază principii divine. „Nu permiteţi 
ideilor nimănui să vă clatine credinţa în privinţa ordinii și armo-
niei care ar trebui să existe în biserică. [...] Dumnezeul cerurilor 
este un Dumnezeu al ordinii și cere din partea urmașilor Săi să 
aibă legi și regulamente și să menţină ordinea.” – Mărturii pentru 
biserică, vol. 5, pag. 274

Temeiuri biblice pentru organizare

Când i-a chemat din Egipt pe copiii lui Israel și i-a ales ca popor 
deosebit al Său, Dumnezeu le-a dăruit un sistem de organizare im-
presionant, care să le determine comportamentul atât în proble-
me civile, cât și în probleme religioase. 

„Guvernarea lui Israel a fost caracterizată prin cea mai atentă 
şi minunată organizare, prin desăvârşirea şi simplitatea sa. Or-
dinea atât de surprinzătoare, etalată în perfecţiunea şi aranja-
mentul lucrurilor create de Dumnezeu, a fost manifestată în or-
ganizarea poporului Israel. Dumnezeu era centrul autorităţii şi al 
guvernării, suveranul lui Israel. Moise, desemnat de Dumnezeu, 
era în poziţia de conducător vizibil al lui Israel, ca să administreze 
legile în numele lui Dumnezeu. Apoi, dintre bătrânii seminţiilor, 
s-a ales un consiliu de şaptezeci de oameni, ca să-l ajute pe Moise 
în pro blemele generale ale naţiunii. Apoi urmau preoţii, care Îl 
consultau pe Dumnezeu în Sanctuar. Seminţiile erau conduse de 
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căpetenii sau prinţi. Sub aceştia se a�lau ’căpetenii peste o mie, 
căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste 
zece’ şi, în cele din urmă, slujbaşii care puteau �i folosiţi la datorii 
speciale”. (Patriarhi şi profeţi, pag. 374)

Când privim la biserica Noului Testament, descoperim aceeași 
desăvârșire în organizarea ei. Domnul Hristos Însuși, care a în-
temeiat Biserica, „a pus mădularele în trup, pe �iecare așa cum a 
voit El” (1 Cor. 12,18). El este Cel care i-a înzestrat pe membri cu 
darurile și talentele corespunzătoare funcţiilor care le revin și i-a 
organizat într-un corp viu și activ, al cărui Cap este El Însuși.

„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și 
mădu larele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem 
mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; și, �iecare în parte, sun-
tem mădulare unii altora.” (Rom. 12,4.5). „El [Hristos] este Capul 
trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.” (Col. 1,18)

„Sunt felurite daruri, dar este același Duh; sunt felurite slujbe, 
dar este același Domn. Căci, după cum trupul este unul și are mul-
te mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt 
mai multe, sunt un singur trup – tot așa este și Hristos. Voi sunteţi 
trupul lui Hristos și �iecare, în parte, mădularele lui. Și Dumnezeu 
a rânduit în biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, în-
văţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul 
tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi.” 
(1 Cor. 12,4.5.12.27.28)

Importanţa organizării

După cum un organism viu și activ nu poate exista fără ca păr-
ţile sale componente să �ie unite în mod organic și să funcţioneze 
împreună sub o conducere centrală, tot așa nu poate să existe o 
biserică vie, care să se bucure de creștere și prosperitate, fără ca 
membrii ei să �ie organizaţi într-un corp unit, �iecare îndeplinin-
du-și datoriile și funcţiile date de Dumnezeu, sub conducerea au-
torităţii instituite de Divinitate. Fără organizare, nicio instituţie și 
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nicio mișcare nu poate prospera. O naţiune lipsită de o conducere 
organizată va ajunge repede la haos. O întreprindere fără organi-
zare va da faliment. La fel s-ar întâmpla și cu biserica: fără organi-
zare, ea s-ar destrăma și ar pieri.

În vederea dezvoltării sănătoase a Bisericii și pentru aducerea 
la îndeplinire a misiunii ei glorioase, de a duce Evanghelia mân-
tuirii în întreaga lume, Domnul Hristos a înzestrat-o cu un sistem 
de organizare simplu, dar e�icient. Reușita eforturilor ei de a-și în-
deplini misiunea depinde de aderarea �idelă la acest model divin.

 „Unii au avansat ideea că, pe măsură ce ne apropiem de înche-
ierea timpului, �iecare copil al lui Dumnezeu va acţiona indepen-
dent de orice organizaţie religioasă. Dar am fost instruită de Dom-
nul că în această lucrare nu există așa ceva, ca �iecare om să �ie 
independent. [...]

O, cât de mult s-ar bucura Satana dacă ar reuși ca prin efortu-
rile sale să pătrundă în acest popor și să dezorganizeze lucrarea 
într-un timp când este atât de importantă o organizare minuţi-
oasă, care se va dovedi cea mai mare putere pentru a face faţă 
mișcărilor false și pentru a respinge susţinerile neaprobate de 
Cuvântul lui Dumnezeu! Avem nevoie să strângem rândurile, așa 
încât să nu existe nicio de�icienţă în sistemul de organizare și 
ordine care a fost realizat prin muncă atentă și înţeleaptă. Nu 
trebuie să �ie îngăduită activitatea unor elemente dezordonate, 
care vor să controleze lucrarea în acest timp.” (Mărturii pentru 
pastori, pag. 489)

Scopul lui Dumnezeu cu privire la organizare

„Pe măsură ce numărul membrilor noștri creștea, era evident 
că, fără o oarecare formă de organizare, va �i o mare încurcătură și 
lucrarea nu va înainta cu succes. Organizarea era absolut necesară 
ca să susţină lucrarea de predicare, să promoveze lucrarea în câm-
puri noi, să apere bisericile și pastoraţia de membrii nedemni, să 
deţină bunurile bisericii, să răspândească adevărul prin publicaţii 
și pentru multe alte scopuri.” (Idem, pag. 26)
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 „Ca membri ai bisericii vizibile și ca lucrători în via Domnu-
lui, toţi cei care susţin că sunt creștini trebuie să facă tot ce le stă 
în putere ca să menţină pacea, armonia și iubirea în biserică. Să 
luăm aminte la rugăciunea Domnului Hristos: ’Mă rog ca toţi să �ie 
una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să �ie una în 
Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis’. Unitatea biseri-
cii este dovada convingătoare că Dumnezeu L-a trimis pe Isus în 
lume ca Răscumpărător al ei.” (Mărturii, vol. 5, pag. 619, 620)

Modelul Noului Testament

Misiunea dată de Mântuitorul bisericii, de a duce Evanghelia 
întregii lumi (Mat. 28,19.20; Marcu 16,15), nu  însemna doar pre-
dicarea mesajului, ci și asigurarea progresului celor care primeau 
mesajul. Aceasta includea păstorirea și adăpostirea turmei și, de 
asemenea, rezolvarea problemelor relaţionale. O asemenea situa-
ţie cerea organizare.

La început, apostolii au constituit un consiliu care coordona 
activităţile bisericii din Ierusalim (Fapte 6,2; 8,14). Când comuni-
tatea acelui oraș a devenit atât de mare, încât administrarea tre-
burilor a devenit problematică, au fost numiţi diaconi care să se 
ocupe de problemele bisericii. (Fapte 6,2-4)

Mai târziu, au apărut și alte comunităţi, nu numai în Asia, ci și în 
Europa, lucru care a făcut să �ie necesari alţi pași pentru organiza-
rea bisericii. A�lăm că în Asia Mică „au rânduit prezbiteri în �iecare 
biserică” (Fapte 14,23). Extinderea lucrării în diferitele provincii 
ale Impe riului Roman a făcut necesară organizarea bisericilor 
în ceea ce s-ar putea numi „conferinţe” (Gal. 1,2). Astfel, biserica 
primară se organiza pas cu pas. Pe măsură ce nevoile creșteau, 
Dumnezeu i-a îndrumat pe conducătorii lucrării Sale, astfel că, 
sfătuindu-se cu biserica, s-a dezvoltat o formă de organizare care 
a protejat interesele lucrării lui Dumnezeu pe măsură ce aceasta 
se extindea în �iecare ţară.
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Organizarea actuală a Bisericii 

Forma de conducere a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este 
reprezentativă, recunoscându-se că autoritatea le revine membri-
lor, fapt exprimat prin reprezentanţi legal aleși la �iecare nivel de 
organizare, responsabilitatea executivă �iind delegată forurilor și 
slujbașilor în vederea conducerii Bisericii la �iecare nivel în parte. 
Această formă de conducere presupune, de asemenea, faptul că 
hirotonirea în lucrare este recunoscută în Biserica din toată lu-
mea.

„Fiecare membru al bisericii locale are un vot în alegerea sluj-
bașilor bisericii. Biserica îi alege pe slujbașii conferinţei locale. 
Delegaţii aleși de conferinţele locale îi aleg pe slujbașii uniunilor 
de conferinţe, iar delegaţii aleși de uniunile de conferinţe îi aleg 
pe slujbașii Conferinţei Generale. Prin acest mod de organizare, 
�iecare conferinţă, �iecare instituţie, �iecare biserică locală și �ieca-
re individ, �ie direct, �ie prin reprezentanţi, are un vot în alegerea 
oamenilor care poartă principalele răspunderi la Conferinţa Ge-
nerală.” – Mărturii pentru Biserică, vol. 8, pag. 236, 237

Sistemul actual de organizare este rezultatul înţelegerii teolo-
gice progresive asupra misiunii Bisericii, asupra creșterii numă-
rului de membri și a răspândirii ei geogra�ice. În anul 1863, repre-
zentanţii conferinţelor s-au întrunit pentru a organiza Conferinţa 
Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Există câteva niveluri de organizare în cadrul Bisericii, por-
nind de la credinciosul individual și ajungând până la nivelul 
mondial. Membrii se unesc periodic la �iecare dintre aceste nive-
luri și convoacă sesiuni o�iciale de lucru, cunoscute ca adunări, 
sau sesiuni de lucru. (Sesiunile, sau adunările de lucru, la nivelul 
bisericii locale sunt în general cunoscute ca „adunări adminis-
trative”). În structura Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, nicio 
organizaţie nu își hotărăște propriul statut și nici nu funcţionea-
ză ca și când nu ar avea obligaţii faţă de familia Bisericii de din-
colo de graniţele ei.
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Schema de organizare

1. Biserica locală – un grup de membri dintr-un anumit loc, care 
a primit, prin votul sesiunii conferinţei, statutul o�icial de bi-
serică.

2. Conferinţa locală – un grup de biserici locale, dintr-o zonă 
geogra �ică bine de�inită, căreia i s-a oferit, în cadrul Comitetu-
lui Executiv al diviziunii de la mijlocul anului, sfârşitul anului 
sau într-un alt comitet al diviziunii, statutul de conferinţă/
misiune/câmp local şi, drept urmare, a fost acceptat, în cadrul 
comitetului uniunii, în familia de conferinţe/misiuni.

3. Uniunea de biserici – un grup de biserici, în cadrul unui teri-
toriu bine de�init, care a primit, în cadrul Sesiunii Conferinţei 
Generale, recunoaşterea o�icială de uniune de biserici, cu 
statut �ie de conferinţă, �ie de misiune.

4. Uniune de conferinţe/misiuni – un grup de conferinţe, în 
cadrul unui teritoriu geogra�ic bine de�init, care a primit din 
partea Sesiunii Conferinţei Generale statutul o�icial de uniune 
de conferinţe/misiuni.

5. Conferinţa Generală şi diviziunile ei – Conferinţa Generală re-
pre zintă expresia mondială a Bisericii. Membrii care o com-
pun sunt precizaţi în Statutul ei. Pentru a-şi facilita activitatea 
la nivel global, Conferinţa Generală a în�iinţat birouri regio-
nale, cunoscute ca diviziuni ale Conferinţei Generale, cărora li 
s-a desemnat, de către Comitetul Executiv al Conferinţei Ge-
nerale, întrunit în Consilii Anuale, responsabilitatea de a su-
praveghea din punct de vedere administrativ un anumit grup 
de uniuni şi alte entităţi ale Bisericii în interiorul zonelor geo-
gra�ice speci�ice. 

Biblia este temelia şi sursa doctrinei şi a practicii; pe această 
bază, Conferinţa Generală întrunită în sesiune hotărăşte doctrinele 
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fundamentale ale Bisericii. De asemenea, Conferinţa Generală 
în sesiune autorizează în�iinţarea de uniuni şi ataşarea de câm-
puri, revizuieşte Manualul Bisericii, alege conducerea Conferinţei 
Generale şi a diviziunilor şi îndeplineşte şi alte funcţii, după cum 
este stipulat în statutul şi regulamentele ei, şi ia în discuţie ches-
tiuni care i-au fost înaintate de către Comitetul Executiv. Între 
sesiuni, Comitetul Executiv al Conferinţei Generale este înves-
tit, conform Statutului şi regulamentelor, să acţioneze în numele 
adunării generale a acesteia. Prin urmare, organizaţiile Bisericii 
de pretutindeni din lume recunosc Conferinţa Generală întrunită 
în sesiune drept vocea Bisericii.

Rolul instituţiilor

În cadrul acestor niveluri ale Bisericii, operează o varietate de 
instituţii de educaţie, de sănătate, de publicare şi de altă natură, 
care, în numele lui Hristos, împlinesc nevoile unei lumi a�late în 
derivă. În �ilozo�ia şi teologia Bisericii Adventiste, aceste instituţii 
au fost, încă de la început, instrumente indispensabile pentru 
îndeplinirea misiunii spirituale a Bisericii, şi anume aceea de a se 
adresa �iinţei umane în totalitatea ei şi de a duce Evanghelia în 
lume. 

Nicio organizaţie sau instituţie a Bisericii nu îşi asumă respon-
sabilitatea pentru obligaţiile, datoriile, faptele sau omisiunile 
unei alte organizaţii a Bisericii doar pe simplul motiv al a�ilierii în 
cadrul aceleiaşi Biserici.

Autoritatea în biserica primară

În calitate de Creator, Răscumpărător şi Susţinător, Domn şi 
Împărat al întregii creaţii, doar Dumnezeu este sursa autorităţii 
Bisericii. El a delegat autoritatea profeţilor şi apostolilor Săi 
(2 Cor. 10,8). Aşadar, ei au ocupat o poziţie unică şi crucială în 
transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu şi în edi�icarea bisericii. 
(Efes. 2,20)
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Biserica primară a purtat responsabilitatea purităţii doctrinei 
şi a practicii. Prezbiterii (sau episcopii) au deţinut o mare autori-
tate. Unul dintre rolurile lor principale era grija pastorală şi supra-
vegherea vieţii bisericii (Fapte 20,17-28; Evrei 13,17; 1 Petru 5,1-
3), cu îndatoriri speciale, cum ar �i prezentarea doctrinei curate 
şi combaterea celor care o contrazic (1 Tim. 3,1.2; Tit 1,5.9). Ei au 
fost învăţaţi să „cercet[eze] duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu” 
(1 Ioan 4,1) sau, în cuvintele lui Pavel, să „cercet[eze] toate lucru-
rile şi [să] păstr[eze] ce este bun”. (1 Tes. 5,21)

Acelaşi lucru era valabil şi în ceea ce priveşte aplicarea disci-
plinei (Matei 18,15-17), care varia de la administrarea ei în mod 
particular şi mustrarea cu martori (cf. Matei 18,16; Gal. 6,1), până 
la excluderea respectivului membru. (Matei 18,18; 1 Cor. 5,11.13; 
2 Cor. 2,5-11)

Prin urmare, Biserica are autoritatea să stabilească regulile 
pentru propria conducere.

Conferinţa Generală, cea mai înaltă autoritate

Conferinţa Generală întrunită în sesiune şi Comitetul Executiv 
între sesiuni reprezintă cea mai înaltă autoritate în administra-
rea lucrării mondiale a Bisericii. Comitetul Executiv al Conferinţei 
Generale este autorizat, prin statutul lui, să creeze organizaţii 
subordonate care să promoveze interese speci�ice în diferite părţi 
ale lumii. Se înţelege, deci, că toate celelalte organizaţii şi instituţii 
subordonate din lumea întreagă vor recunoaşte că, după Dumne-
zeu, Conferinţa Generală întrunită în sesiune şi Comitetul Executiv 
al Conferinţei Generale între sesiuni sunt cea mai înaltă autoritate 
printre adventiştii de ziua a şaptea.

Când apar neînţelegeri între organizaţii sau instituţii sau în 
interiorul lor, este potrivit să se facă apel la organizaţia imediat 
superioară, până se ajunge la Conferinţa Generală în sesiune sau 
la Comitetul Executiv întrunit în Consiliul Anual. Între aceste se-
siuni, Comitetul Executiv constituie organul cu autoritate �inală 
în toate chestiunile. Hotărârea comitetului poate �i revizuită la o 
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sesiune a Conferinţei Generale sau la un Consiliu Anual al Comi-
tetului Executiv. Când organizaţiile iau în discuţie deciziile unei 
alte organizaţii, cele care discută deciziile nu îşi asumă respon-
sabilitatea pentru obligaţiile ce îi revin acelei organizaţii despre 
care se discută.

 „Am fost deseori instruită de Dumnezeu că judecata niciunui 
om nu trebuie subordonată judecăţii unui singur alt om. Niciodată 
judecata unui om sau doar a câtorva oameni nu trebuie să �ie 
privită ca su�icientă în înţelepciune şi putere pentru a controla 
lucra rea sau a spune ce planuri trebuie să �ie urmate. Dar, când 
într-o Conferinţă Generală se exprimă judecata fraţilor adunaţi 
din toate părţile câmpului, independenţa şi judecata personală nu 
trebuie să �ie menţinute cu încăpăţânare, ci supuse. Niciodată un 
lucrător n-ar trebui să socotească drept o virtute menţinerea cu 
stăruinţă a poziţiei sale de independenţă, contrar deciziei întregii 
Biserici.” (Mărturii pentru Biserică, vol. 9, pag. 260)



CAPITOLUL 4
Pastorii şi alţi angajaţi ai Bisericii

O lucrare instituită de Dumnezeu

„Dumnezeu are o biserică şi aceasta are o lucrare instituită de 
El. ’Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, 
pe alţii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea s�inţilor în ve-
derea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până 
vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dum-
nezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui 
Hristos...’

Oameni rânduiţi de Dumnezeu au fost aleşi pentru a veghea 
cu grijă deosebită, cu perseverenţă şi vigilenţă, pentru ca biserica 
să nu �ie înfrântă de uneltirile lui Satana, ci să stea tare în lume, 
aducând slavă lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.” (Mărturii pen-
tru pastori, pag. 52, 53)

Preşedintele conferinţei – Preşedintele conferinţei trebuie 
să �ie pastor hirotonit, cu experienţă şi cu o bună reputaţie. El 
se a�lă în fruntea lucrării Evangheliei din conferinţa lui şi este 
prezbiterul sau supraveghetorul tuturor bisericilor. Preşedintele 
acţionează pentru binele spiritual şi pentru încurajarea bisericilor. 
El le sfătuieşte cu privire la activităţile şi planurile lor. Are acces la 
toate bisericile, la toate serviciile şi adunările administrative şi la 
toate comitetele bisericilor, fără drept de vot până când biserica 
i-l acordă sau în cazul în care este membrul respectivei biserici. 
El poate, în virtutea slujbei lui, să prezideze adunările generale 
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ale oricărei biserici, când acest lucru este nece sar. Preşedintele 
conferinţei are acces la toate rapoartele, registrele bisericii etc.

 Preşedintele conferinţei nu are autoritatea să-i dea la o parte 
pe slujbaşii bisericilor aleşi în mod regulamentar, ci va lucra în co-
laborare cu ei. La rândul lor, aceştia, recunoscând legăturile ex-
istente în cadrul conferinţei, sunt datori să îi ceară sfatul pentru 
bunul mers al bisericii. Slujbaşii bisericii nu trebuie să încerce să-l 
împiedice în exercitarea adecvată a atribuţiilor sale.

Directorii de departamente de la conferinţă – Directorii de 
departamente de la conferinţă dezvoltă liniile generale ale acti-
vităţii Bisericii, sub îndrumarea comitetului conferinţei şi cu con-
sultarea preşedintelui conferinţei. Pentru a-şi duce la bun sfârşit 
lucrarea încredinţată, aceşti angajaţi trebuie să aibă acces în 
bise rici, astfel încât să-şi poată prezenta şi pune în aplicare pla-
nurile. Ei vor manifesta consideraţie faţă de toate planurile biseri-
cii, chiar şi faţă de cele care nu privesc departamentele în care îşi 
desfăşoară ei activitatea.

Directorii de departamente nu sunt învestiţi cu autoritate ad-
ministrativă sau executivă, ci relaţia lor cu bisericile locale este 
una de sfătuire. Raportarea directorilor de departamente la bise-
rici nu este aceeaşi cu raportarea comitetului sau a preşedintelui 
conferinţei. În promovarea ramurii lor de activitate, ei activează 
pretutindeni în întreaga conferinţă. Totuşi nu se aşteaptă din 
partea lor să dea sfaturi bisericilor locale privitor la alegeri sau 
alte sarcini/activităţi administrative, cu excepţia cazului în care 
preşedintele conferinţei le solicită acest lucru.

Pastorii hirotoniţi – Pastorii hirotoniţi, numiţi de comite tul 
conferinţei să activeze ca pastori sau conducători de district, nu 
iau locul preşedintelui în câmpurile respective. Ei nu sunt învestiţi 
cu autoritate administrativă, aşa cum este preşedintele, ci cola-
borează cu el în îndeplinirea planurilor şi în respectarea regula-
mentelor conferinţei.

Atunci când, într-o biserică, este numit un pastor hirotonit, el 
este asistat de prezbiterul sau prezbiterii locali; aceştia servesc 
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ca asistenţi ai pastorului. În virtutea hirotonirii sale ca pastor, el 
are cali�icarea de a îndeplini toate ritualurile şi ceremoniile din 
biserică. El trebuie să �ie conducătorul spiritual şi sfătuitorul bi-
sericii. Pastorul trebuie să îi instruiască pe slujbaşi în îndatoririle 
lor şi să plănuiască împreună cu ei activitatea tuturor ramurilor 
bisericii. 

Pastorul este membru al comitetului bisericii locale şi serveşte 
ca preşedinte al acestuia. În cazul în care el doreşte să �ie eli berat 
de responsabili tatea de preşedinte al comitetului bisericii, prez-
biterul bisericii va sluji ca preşedinte, în colaborare cu pastorul. 
Se aşteaptă ca pastorul, asistat de prezbiteri, să plănuiască şi 
să conducă toate serviciile spirituale ale bisericii, cum ar �i ser-
viciul divin de închinare din Sabat dimineaţa şi întâlnirea pentru 
rugăciune, şi trebuie să o�icieze serviciul de Sfânta Cină şi botezul. 
El nu trebuie să se înconjoare cu niciun fel de grup de sfătuitori 
aleşi de el, ci totdeauna să lucreze în coope rare cu slujbaşii aleşi 
de biserică.

Atunci când unui evanghelist i se cere să conducă o campanie 
de evanghelizare într-o localitate sau într-un oraş în care există 
o biserică cu un pastor, pastorul trebuie invitat de conferinţă să-l 
ajute pe evanghelist, dându-i astfel pastorului posibilitatea de a se 
familiariza cu posibilii viitori membri.

Pastorii şi pastorii asistenţi nu sunt numiţi sau aleşi în aceste 
funcţii de către biserica locală. Legătura lor cu biserica se desfă-
şoară în cadrul creat de numirea lor de către comitetul confe rinţei, 
iar aceste numiri pot �i schimbate oricând.

Un pastor poate �i demis din funcţie prin hotărârea comitetu-
lui conferinţei, fără ca statutul său de membru al bisericii să �ie 
afectat. Atunci când unui pastor i se retrage calitatea de membru 
al bisericii şi apoi este reprimit ca membru, prin aceasta nu îi este 
redată calitatea de pastor. Persoana este reprimită în biserică doar 
ca membru laic.

Pastorii asistenţi – Pentru a le oferi tinerilor ocazia să-şi 
demonstreze chemarea la slujire şi mai ales în domeniul câştigării 
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de su�lete, posibilii candidaţi primesc din partea conferinţei auto-
rizaţii de pastor. Acordarea acestor autorizaţii le oferă prilejul şi le 
dă dreptul să-şi dezvolte darul pastoral. 

Pastorul asistent are dreptul să predice, să se angajeze în lu-
crarea de evanghelizare, să conducă lucrarea misionară şi să spri-
jine orice activitate a bisericii.

Totuşi există multe situaţii şi câmpuri care fac necesară numirea 
de către conferinţă a unui pastor asistent care să îndeplinească şi 
responsabilităţile unui pastor într-o biserică sau într-un grup de 
biserici. Pentru a-i facilita îndeplinirea anumitor atribuţii pasto-
rale, biserica sau grupul de biserici locale în care slujeşte trebuie 
să-l aleagă prezbiter pe pastorul asistent. Totuşi, întrucât comi-
tetului executiv al diviziunii îi revine în primul rând dreptul de 
a permite extinderea autorităţii unui pastor asistent, comitetul 
exe cutiv al diviziunii trebuie să aprobe extinderea autorităţii 
prin precizarea clară şi punctuală a funcţiilor suplimentare pe 
care le va îndeplini pastorul asistent. Funcţiile extinse sunt limi-
tate doar la biserica sau la grupul de biserici unde pastorul este 
numit şi unde este şi prezbiter. După ce comitetul diviziunii ia 
această măsură, comitetul conferinţei poate acţiona în consecinţă. 
(vezi pag. 90)

Comitetul conferinţei nu va extinde autoritatea unui pastor 
asistent mai presus de ceea ce a aprobat comitetul diviziunii. Nu 
îi va da dreptul pastorului asistent să-şi exercite funcţiile extinse 
în vreo biserică în afară de cele în care este numit şi unde este 
şi prezbiter. Hotărârea comitetului conferinţei nu poate înlocui 
alegerile din biserică sau hirotonirea pastorală.

Lucrătorii biblici – Conferinţa poate să folosească lucrători 
biblici şi să le încredinţeze misiunea de a lucra în cadrul acţiunilor 
evanghelistice sau în cadrul bisericilor locale. Deşi aceşti lucrători 
se a�lă sunt îndrumarea directă a conferinţei, lucrătorul care a 
primit misiunea de a lucra într-o acţiune evanghelistică este sub 
directa îndrumare a evanghelistului care conduce campania, iar 
un lucrător care a primit misiunea de a lucra într-o biserică locală 
acţionează sub îndrumarea directă a pastorului. Unui lucrător 
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biblic nu i se va cere să îndeplinească vreo slujbă în biserică, cu 
excepţia unei hotărâri speciale din partea conferinţei, ci va �i lăsat 
liber să-şi îndeplinească lucrarea de câştigare de su�lete.

Conferinţa îi îndrumă pe angajaţii Bisericii – Preşedintele, 
în colaborare cu comitetul conferinţei, îi îndrumă pe toţi angajaţii 
conferinţei, cum ar �i pastori, lucrători biblici, directori de depar-
tamente etc., care îşi primesc scrisorile de acreditare de la con-
ferinţă şi sunt responsabili faţă de aceasta, şi nu faţă de vreo bi-
serică locală din cadrul conferinţei. Bisericile pot cere servi ciile 
sau ajutorul angajaţilor conferinţei, depunând cerere la pre şe-
dintele conferinţei, dar numirea, în toate cazurile, îi revine co-
mitetului conferinţei. Comitetul conferinţei poate schimba locul 
în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea oricând consideră 
necesar. Angajatul sau biserica poate să facă apel la comitetul 
conferinţei pentru o audienţă în legătură cu hotărârea de mutare 
din câmpul respectiv. Situaţia va �i examinată cu atenţie în lumina 
nevoilor conferinţei, iar decizia va �i luată în consecinţă. Dacă an-
gajatul refuză să coopereze cu comitetul şi să lucreze în armonie 
cu deciziile luate, comportamentul lui poate �i privit ca insubor-
donare şi tratat ca atare. În niciun caz, angajatul nu trebuie să 
facă apel la biserica locală în legătură cu astfel de hotărâri. Dacă 
susţine angajatul în refuzul lui de a coopera, biserica locală va �i în 
aceeaşi măsură supusă disciplinei conferinţei.

Scrisorile de acreditare şi autorizare

Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să �ie supravegheată cu de-
o se bită grijă de conducătorii responsabili de la �iecare nivel al 
organizaţiei, de la biserica locală până la Conferinţa Generală. 
Scrisorile o�iciale de acreditare şi autorizare vor �i emise pentru 
toţi angajaţii acreditaţi cu normă întreagă ai Bisericii şi sunt acor-
date de comitetele în drept pe perioade limitate. 

Într-o conferinţă locală, comitetul acordă autoritate anumi-
tor persoane pentru a reprezenta Biserica în calitate de pastori 
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şi lucrători ai Evangheliei. Această autoritate este reprezentată 
prin scrisorile de acreditare şi autorizare, care sunt însărcinări 
scrise, datate şi semnate corespunzător de slujbaşii conferinţei. 
Autoritatea astfel încredinţată nu este personală sau inerentă 
persoanei care deţine autorizaţia, ci aparţine organizaţiei care a 
emis-o şi poate �i retrasă oricând există su�iciente motive pentru 
aceasta. Scrisorile de acreditare şi autorizare nu trebuie privite 
niciodată ca �iind proprietate personală, ci trebuie considerate ca 
aparţinând organizaţiei care le-a emis. Angajatul este obligat de 
propria onoare să înapoieze autorizaţia şi legitimaţia la cererea 
acestei organizaţii.

Pentru ca aceia care se opun lucrării să nu aibă acces la am-
voanele noastre, să nu permitem niciunei persoane să vorbească 
vreunei biserici, dacă nu prezintă autorizaţia/legitimaţia din 
partea bisericii, valabilă şi vizată la zi. Totuşi este adevărat că 
există situaţii când este necesar ca, în adunările noastre, să ia cu-
vântul şi reprezentanţi ai statului sau conducători civili; însă orice 
persoană neautorizată va �i exclusă de la amvon.  

Autorizaţiile/legitimaţiile expirate – Acreditările sunt acor-
date pe durata termenului prevăzut de statut sau de regulamen-
tele în vigoare ale conferinţei. Acreditările sunt reînnoite prin 
votul Adunării Generale a conferinţei a�late în sesiune sau de 
Comitetul Executiv. Deţinerea unei legitimaţii expirate nu îi mai 
conferă posesorului nicio autoritate.

Pastorii pensionari – Pastorii pensionari merită toată cin-
stea şi consideraţia pentru că au petrecut mulţi ani contribuind 
la întărirea lucrării lui Dumnezeu. Prezenţa lor este o binecuvân-
tare şi un ajutor pentru bisericile noastre, putând �i aleşi în orice 
slujbă în biserica unde sunt membri. De asemenea, pot să-şi exer-
cite funcţiile pastorale sub conducerea comitetului conferinţei.

Pastorii fără autorizaţie – Pot �i cazuri în care unii pastori 
care ani de zile au activat ca pastori hirotoniţi, dintr-un motiv bine 
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întemeiat, nu au mai primit autorizaţie din partea organizaţiei. Ei 
pot �i aleşi ca prezbiteri ai bisericilor şi, dacă hirotonirea lor nu a 
fost anulată, nu este necesar să �ie hirotoniţi ca prezbiteri, dar în 
activitatea lor sunt limitaţi la lucrarea şi prerogativele unui prez-
biter local.



CAPITOLUL 5
Organizarea, unifi carea

 şi dizolvarea bisericilor şi grupelor

Organizarea unei biserici

Bisericile sunt organizate de un pastor hirotonit, la recomanda-
rea comitetului executiv al conferinţei. (Pentru procedura de or-
ganizare a unei grupe, vezi pag. 44.) Întrucât organizarea unei bi-
serici presupune foarte multe elemente, preşedintele conferinţei 
locale trebuie invitat să participe.

Când o grupă de credincioşi botezaţi este pregătită să-şi asume 
responsabilităţile unei biserici organizate, trebuie să �ie consul-
tat preşedintele conferinţei şi să se obţină aprobarea comitetului 
exe cutiv al conferinţei, înainte de a stabili o dată când urmează să 
aibă loc organizarea.

Când credincioşii botezaţi se adună la o dată stabilită, cel care 
conduce această ceremonie va prezenta mai întâi o scurtă expu-
nere a principiilor fundamentale de doctrină ale Bisericii Adven-
tiste de Ziua a Şaptea.

Apoi va face apel să vină în faţă toţi cei care sunt de acord cu 
aceste principii şi doresc să se a�ilieze bisericii. Numele �iecăruia 
trebuie înregistrat. Dacă unul sau mai mulţi sunt deja membri ai 
bisericii conferinţei sau ai altei biserici, cel care o�iciază trebuie 
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să se asigure de lucrul acesta şi să aibă deja scrisorile de transfer. 
Astfel, aceştia vor constitui nucleul noii biserici.

Dacă niciunul dintre cei prezenţi nu are scrisoare de transfer, 
atunci trei membri dintre cei prezenţi (de preferinţă păzitori bine 
întemeiaţi ai Sabatului) vor �i selectaţi ca nucleu. Apoi vor �i puse 
următoarele întrebări: Îl primiţi pe Isus Hristos ca Mântuito rul 
vostru personal? Sunteţi în deplină armonie cu principiile de cre-
dinţă care v-au fost deja prezentate? Aţi fost botezaţi prin scufun-
dare? Sunteţi în relaţii bune unul cu altul şi vă bucuraţi de încre-
dere reciprocă?

Dacă la aceste întrebări se răspunde a�irmativ, cei trei sunt 
declaraţi nucleu constitutiv al noii biserici. Apoi sunt citite, unul 
după altul, numele de pe listă şi �iecăruia i se pun întrebările de 
mai sus şi se ia votul celor care constituie nucleul pentru pri-
mirea �iecăruia dintre cei prezenţi ca membri ai bisericii. Fie care 
persoană primită în felul acesta devine membră a bisericii şi este 
cali�icată să voteze numele următoare. Trebuie manifestată o 
deosebită grijă ca între cei primiţi ca membri să existe comuni-
une deplină şi dragoste frăţească. Dacă se ridică vreo problemă, 
�ie de natură doctrinară, �ie de relaţii frăţeşti, şi situaţia nu poate �i 
rezolvată la timp, cu amabilitate şi tact, primirea se amână.

După ce au fost primiţi toţi, biserica este o entitate completă şi 
gata pentru alegerea slujbaşilor. Trebuie să �ie ales un comitet de 
propuneri, avându-l ca preşedinte pe pastorul care o�iciază. Acest 
comitet va face propuneri pentru ocuparea diferitelor slujbe în 
biserică. După alegerea slujbaşilor, prezbiterii vor �i hirotoniţi, în 
cazul în care nu au fost deja hirotoniţi ca prezbiteri. Pentru hiro-
tonirea diaconilor va avea loc un serviciu de consacrare similar, 
mai scurt. După ce s-au făcut toate acestea, biserica este pe deplin 
organizată şi gata pentru slujire.

Înainte ca întrunirea de organizare să se încheie, va �i luată 
o hotărâre prin care se cere conferinţei să primească biserica 
nou-orga nizată în rândul bisericilor surori, cu ocazia sesiunii 
următoare a conferinţei.
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Pentru creşterea şanselor de succes ale noii biserici locale, 
conferinţa şi conducătorii locali vor avea grijă ca �iecare slujbaş 
să �ie bine instruit cu privire la datoriile lui. Biserica trebuie să 
aibă un set de ustensile pentru Cina Domnului, care, dacă se poate, 
ar trebui celebrată ca parte a serviciului de în�iinţare a bisericii. 
Casierul, secretarul şi ceilalţi slujbaşi vor primi registre le şi chi-
tanţierele necesare. 

Organizarea unei grupe

Acolo unde un număr de credincioşi izolaţi locuiesc aproape 
unul de celălalt sau acolo unde fac parte dintr-un mic grup, se 
adună într-o casă particulară pentru serviciile divine sau sunt 
un rezultat al plantării de biserici, ar trebui să se ia în conside-
rare ideea de a forma o grupă de credincioşi, în vederea părtăşiei, 
închinării şi misiunii, cu scopul de a se dezvolta până la nivelul 
unei biserici organizate sau de a în�iinţa şi mai multe biserici care 
se întâlnesc în case particulare.

Statutul de grupă este aprobat prin vot de către comitetul 
conferinţei, care, dacă este necesar, are autoritatea şi de a dizolva 
acea grupă. Diviziunea şi/sau conferinţa ar trebui să aibă principii 
de bază scrise pentru organizarea de grupe în cadrul teritoriului 
său.

Membrii bisericii care fac parte din grupe mici sau din grupe 
care se întâlnesc în case particulare pot forma nucleul unei noi 
grupe. Cei care vor să facă parte dintr-o grupă vor �i membri �ie 
în biserica conferinţei, �ie într-o biserică locală (biserică-mamă). 
Dacă doresc să �ie membri în biserica conferinţei, comitetul con-
ferinţei va vota transferarea lor ca membri şi va speci�ica faptul că 
fac parte dintr-o nouă grupă.

Când comitetul conferinţei aprobă în�iinţarea unei grupe, tre-
buie numită şi o echipă de conducere, care să includă un con-
ducător, un secretar şi un casier. Această numire trebuie să se facă 
de către pastorul de district sau de alt pastor numit de comitetul 
conferinţei, sfătuindu-se şi cu grupa care a fost în�iinţată.
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Toate celelalte numiri din cadrul grupei trebuie făcute prin 
votul celor care fac parte din ea. Pastorul de district sau orice 
altă persoană autorizată de către comitetul conferinţei trebuie să 
conducă întrunirea în care se iau asemenea decizii. Doar membrii 
adventişti cu drepturi depline pot �i numiţi.

Conducătorul respectivei grupe nu va �i hirotonit în acea funcţie 
şi nu are dreptul să deţină rolurile cu care este învestit prezbiterul 
unei biserici. Totuşi, acolo unde se impune din cauza situaţiilor 
particulare, comitetul conferinţei poate numi o persoană cu expe-
rienţă în biserică şi abilităţi de conducere, care să slujească drept 
prezbiterul grupei.

Secretarul grupei trebuie să ţină evidenţa tuturor activităţilor 
şi întrunirilor grupei şi să trimită în mod regulat rapoarte bisericii-
mamă sau secretarului executiv al conferinţei. Aceste rapoarte ar 
trebui să includă date privitore la numărul participanţilor şi la 
activităţile grupei, inclusiv activităţi misionare desfăşurate în tim-
pul săptămânii sau în Sabat.

Casierul grupei trebuie să ţină evidenţa tuturor sumelor înca-
sate sau achitate şi trebuie să trimită prompt, la momentul stabilit 
de conferinţă, toate zecimile şi darurile, altele decât sumele colec-
tate pentru scopuri locale, la trezorierul conferinţei, care este şi 
trezorierul bisericii conferinţei.

Dacă membrii dintr-o grupă sunt membri în biserica conferinţei, 
grupa nu are dreptul de a administra disciplină sau a transfera şi pri-
mi membri. Toate aceste chestiuni trebuie prezentate în faţa comi-
tetului conferinţei, care constituie comitetul bisericii conferinţei. 
Preşedintele conferinţei este prezbiterul bisericii conferinţei.

Dacă conferinţa organizează o grupă prin intermediul unei 
biserici-mamă cu care grupa se învecinează, şi nu prin interme-
diul bisericii conferinţei, funcţiile enumerate mai sus (cum ar �i 
trimiterea de rapoarte sau evidenţa membrilor) se vor face prin 
intermediul sau de către biserica-mamă.

Deoarece o grupă ar trebui să-şi dorească să crească şi în cele 
din urmă să devină biserică, conducătorii respectivei grupe ar tre-
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bui să-i pregătească pe membri pentru statutul de biserică, prin 
promovarea activităţilor desfăşurate în general de către o biserică. 

Unifi carea bisericilor

Când este oportună uni�icarea a două biserici, comitetul confe-
rinţei va lua o hotărâre pentru recomandarea unei astfel de 
măsuri. Într-o adunare legal constituită, prezidată de preşedintele 
conferinţei, de pastorul local sau de un alt pastor hirotonit, �iecare 
biserică va vota cu privire la proble ma uni�icării. După ce a fost 
luată o hotărâre favorabilă de către ambele biserici, va �i stabilită 
o adunare comună a celor două bise rici, condusă de preşedintele 
conferinţei sau, în lipsa lui, de un pastor hirotonit numit de con-
ferinţă.

Va �i pregătită o declaraţie de consimţire, întocmită cu grijă, în 
care vor �i menţionate motivele pentru uni�icare şi vor �i precizate 
toate situaţiile speciale implicite, cum ar �i rezolvarea situaţiei 
proprietăţilor, răspunderea pentru obligaţiile �inanciare etc. Se va 
preciza numele nou al bisericii uni�icate şi eliberarea din funcţie a 
tuturor slujbaşilor celor două biserici. 

Adoptarea acestei declaraţii de către toţi cei prezenţi încheie 
procesul de uni�icare a celor două biserici. Apoi va �i ales comi-
tetul de propuneri pentru a propune slujbaşii bisericii uni�icate, 
în vederea slujirii pentru restul mandatului. 

O copie a declaraţiei va �i păstrată la conferinţă.
Când acest pas a fost făcut, întreaga frăţietate a celor două 

biserici se uneşte în noua organizaţie. În astfel de împrejurări, 
în niciun caz nu este permisă excluderea vreun membru prin 
omiterea de a �i înscris în lista membrilor, cu ocazia uni�icării. Cor-
pul unit devine răspunzător pentru ordinea şi disciplina tuturor 
membrilor săi. Membrii a�laţi sub disciplină vor �i trataţi aşa cum 
este prevăzut în acest manual. 

Registrele şi rapoartele celor două biserici devin o parte din 
rapoartele bisericii uni�icate. Conferinţa trebuie să �ie anunţată, 
pentru ca la următoarea ei sesiune să se ia hotărârile ne cesare. 
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Dizolvarea sau excluderea bisericilor

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi 
S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o s�inţească, după ce a curăţit-o prin 
botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul 
acesta, ci sfântă şi fără prihană... Căci nimeni nu şi-a urât vreodată 
trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea 
Lui şi os din oasele Lui.” (Ef. 5,25-30)

Aceasta trebuie să �ie totdeauna atitudinea în eforturile de a 
ajuta o biserică ce a greşit şi în toate aspectele administrării dis-
ciplinei – gata întotdeauna pentru a ajuta şi pentru a salva cauza 
lui Dumnezeu.

Statutul de biserică nu e neapărat de�initiv şi irevocabil. Bi-
sericile pot �i dizolvate sau excluse din familia de biserici din 
următoarele motive:

1. Pierderea de membri – Sunt ocazii când, în ciuda încercă-
rilor de a păstra o biserică, se pierd atât de mulţi membri prin 
mutare din zonă, prin deces sau prin apostazie, încât existenţa 
bisericii este ameninţată. În asemenea împrejurări, comitetul 
conferinţei trebuie să recomande posibila dizolvare a bisericii.

Înainte ca o biserică locală să ia hotărârea �inală de dizolvare, 
membrii rămaşi vor �i sfătuiţi să-şi transfere calitatea de membru 
în alte biserici. 

Dacă rămân su�icienţi membri, biserica poate convoca o adu-
nare administrativă, sub conducerea preşedintelui conferinţei sau 
a unui pastor desemnat de acesta. La o astfel de adunare pot �i vo-
tate scrisorile de transfer pentru toţi membrii rămaşi cu drepturi 
depline pentru a se uni cu alte biserici. În felul acesta, biserica se 
dizolvă singură la recomandarea comitetului conferinţei, căruia i 
se creează premisele să ia măsuri pentru consemnarea dizolvării 
bisericii. 

Dacă, după aprecierea comitetului conferinţei, au rămas prea 
puţini membri pentru a convoca o adunare administrativă, comi-
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tetul conferinţei va avea autoritatea să recomande transferul 
membrilor cu drepturi depline în alte biserici sau în biserica con-
ferinţei. În felul acesta, biserica este dizolvată.

Dacă la data dizolvării sunt membri sub disciplină cărora, 
din acest motiv, nu li se poate acorda scrisoare care să ateste 
că au drepturi depline, calitatea lor de membru va �i menţinută 
provizoriu în comunitatea conferinţei, în timp ce administraţia 
conferinţei depune toate eforturile ca, în cel mai scurt timp posi-
bil, să ajute aceşti membri să dobândească o experienţă creştină 
satisfăcătoare. Dacă efortul are succes, calitatea lor de membru 
poate �i con�irmată în biserica conferinţei sau li se pot da scrisori 
de transfer către alte biserici. Dacă nu pot �i ajutaţi şi recuperaţi, 
vor �i excluşi prin votul comitetului conferinţei.

2. Disciplină – Ocaziile pentru excluderea bisericilor din mo-
tive disciplinare sunt, din fericire, foarte rare, deoarece misiunea 
bisericii este aceea de a-i căuta şi salva pe cei pierduţi. Acolo 
unde persistă probleme serioase, cum ar �i apostazia, refuzul de a 
acţiona în armonie cu Manualul Bisericii sau persistă răzvrătirea 
împotriva conferinţei, trebuie făcute eforturi stă ruitoare pentru 
a evita necesitatea excluderii. Pastorul va căuta să aprofundeze 
viaţa spirituală a bisericii prin predicare şi vizite personale. Cu 
sprijinul conferinţei, se va ţine o serie de întâlniri de reînviorare 
care să-i conducă pe membri la o reînnoire a legământului lor cu 
Domnul. Dacă aceste eforturi nu au succes, pastorul, în colabo-
rare cu comitetul conferinţei, trebuie să se consulte cu biserica 
şi conducerea ei, încercând să aducă vindecare şi împăcare şi să 
menţină biserica în calitatea ei de martoră pentru Dumnezeu şi 
pentru adevărul Său mântuitor.

Asemenea măsuri de redresare sunt de preferat în locul atitudi-
nii de a permite deteriorarea relaţiilor, lucru care ar putea duce la 
excluderea bisericii.

Totuşi, dacă toate eforturile de a salva biserica eşuează, comi-
tetul conferinţei trebuie să analizeze atent problema excluderii bi-
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sericii. Dacă se ajunge la această hotărâre, conferinţa va proceda 
după cum urmează:

 a. Decizia de recomandare a excluderii, cu toate motivele 
justi�icative, va �i prezentată bisericii respective într-o 
adunare administrativă de informare şi luare în conside-
rare.

 b. În cazul în care nu acceptă recomandarea, biserica ar pu-
tea adopta una dintre următoarele căi:
 1. Să acţioneze pentru eliminarea cauzelor care ar face 

nece sară disciplina, acceptând speci�icaţiile conferinţei 
şi ce rân du-i conferinţei să revină asupra recomandării 
de di zolvare sau excludere.

 2. Să facă apel la Comitetul Executiv al uniunii sau al di-
viziunii, în cazul uniunii de biserici,  pentru a arbitra în 
interesul bisericii respective.

 c. Dacă biserica persistă în starea de răzvrătire, Comitetul 
Exe cutiv al conferinţei va recomanda Adunării Generale a 
confe rinţei ca biserica să �ie dizolvată, prezen tând şi mo-
tivele care stau la baza recomandării.

 d. Dacă Adunarea Generală a conferinţei hotă răşte exclude-
rea, con ferinţa va aplica hotărârea.

Grija faţă de membri, registre şi fonduri

Între membrii unei biserici care a fost dizolvată sau exclusă pot 
exista membri credincioși, care doresc să rămână în cadrul Bise-
ricii Adventiste de Ziua a Șaptea. Pentru binele lor, calitatea lor de 
membru va �i păstrată provizoriu, până la un an, în biserica confe-
rinţei, pentru a le oferi posibilitatea celor care doresc să-și menţi-
nă calitatea de membru în biserica conferinţei sau să se transfere 
în altă biserică. Situaţia lor va �i evaluată de comitetul conferinţei 
și, dacă este satisfăcătoare, aceștia pot �i recomandaţi ca membri 
ai bisericii conferinţei sau ai altei biserici alese de ei.
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Numele membrilor care sunt sub disciplină dintr-o biserică 
dizolvată sau exclusă vor �i trimise secretarului conferinţei, pen-
tru a �i în atenţia comitetului conferinţei, așa cum se precizează în 
secţiunea de mai sus, la capitolul „Pierderi de membri”.

După dizolvarea sau excluderea unei biserici din cauza pierde-
rii membrilor sau din motive disciplinare, toate darurile, toate evi-
denţele �inanciare și toate proprietăţile comune sau personale, �ie 
că sunt deţinute în numele bisericii, al conferinţei, �ie al altei aso-
ciaţii legale confesionale, sunt încredinţate conferinţei. Prin urma-
re, conferinţa are dreptul, autoritatea și datoria să administreze, 
să ocrotească și să dispună de proprietatea și de fondurile mai sus 
amintite. Toate registrele și evidenţele unei astfel de biserici vor �i 
ţinute în custodia secretarului conferinţei și/sau a trezorierului.

În cazurile în care nu sunt implicate motive disciplinare, o 
alternativă la dizolvarea și excluderea bisericii este revenirea la 
statutul de grupă. O asemenea decizie va �i luată prin votul majo-
rităţii din comitetul conferinţei, după consultarea cu pastorul de 
district și cu membrii, și adusă la îndeplinire în biserică de către 
pastor sau un reprezentant al conferinţei.

În cadrul unei adunări administrative, pot �i votate scrisorile de 
transfer în biserica conferinţei sau în alte biserici ale membrilor 
rămași și care sunt cu drepturi depline. În aceeași ocazie, pasto-
rul, prin înţelegere cu membrii locali, va numi dintre membrii noii 
grupe o echipă de conducere, care să includă un conducător, un 
secretar și un casier. Pentru detalii în legătură cu alte elemente de 
ordin organizatoric în cadrul unei grupe, consultaţi „Organizarea 
unei grupe”, pag. 44.



CAPITOLUL 6
Calitatea de membru al bisericii

Obligaţiile solemne ce le revin membrilor bisericii trebuie 
imprimate în mintea �iecărei persoane care dorește să aparţină 
bisericii. Numai cei care dau dovadă că au trecut prin experien-
ţa nașterii din nou și care se bucură de o experienţă spirituală în 
Domnul Isus sunt pregătiţi să �ie primiţi în rândurile membrilor 
bisericii. Pastorii trebuie să-i instruiască pe candidaţi în privinţa 
doctrinelor fundamentale, a practicilor aferente, încât să poată in-
tra în biserică pe o bază spirituală sănătoasă. Deși nu există o vâr-
stă �ixată pentru botez, este recomandabil pentru copiii la vârste 
fragede care își manifestă dorinţa de a �i botezaţi să �ie încurajaţi 
și introduși într-un program de instruire care să îi pregătească 
pentru botez. 

Apostolul Pavel spune: „Nu știţi că toţi câţi am fost botezaţi în 
Isus Hristos am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin bote-
zul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreunã cu El, pentru ca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot așa și 
noi să trăim o viaţă nouă.” (Rom. 6,3.4)

Luca, de asemenea, spune: „A venit și ea în același ceas și a 
început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tutu-
ror celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Părinţii lui Isus 
se duceau la Ierusalim în �iecare an, la praznicul Paștelor.” (Luca 
2,38.41)

„Membrii bisericii, cei pe care El i-a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată, trebuie să proclame slava Sa. Biserica este 



52  �  MANUALUL BISERICII

păstrătoarea bogăţiilor harului lui Hristos și, în �inal, prin ea se va 
face cunoscut, chiar și ’domniilor și stăpânirilor din locurile ce-
rești’, ultima și deplina manifestare a iubirii lui Dumnezeu.” (Fap-
tele apostolilor, pag. 9)

Botezul
Botezul, o condiţie preliminară calităţii de membru al bi-

sericii – „Domnul Hristos a făcut din botez semnul intrării în Îm-
părăţia Sa spirituală. El a făcut din acesta o condiţie pozitivă, la 
care trebuie să se supună cei care doresc să �ie recunoscuţi ca �iind 
sub autoritatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. [...]

Botezul este cea mai solemnă renunţare la lume. Cei care sunt 
botezaţi în întreitul nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt 
declară în mod public, chiar la intrarea lor în viaţa creștină, că 
au părăsit slujirea lui Satana și au devenit membri ai familiei 
regale, copii ai Împăratului ceresc. Ei au dat ascultare poruncii: 
’Ieșiţi din mijlocul lor și despărţiţi-vă de ei... nu vă atingeţi de ce 
este necurat’. Cu ei se împlinește făgăduinţa: ’Vă voi primi. Eu vă 
voi �i Tată și voi Îmi veţi �i �ii și �iice, zice Domnul Cel Atotputernic’ 
(2 Cor. 6,17.18).” (Mărturii, vol. 6, pag. 91)

Botezul este calea de intrare în Biserică. În mod fundamental, 
botezul este angajamentul intrării în legământul mântuitor al lui 
Hristos și trebuie considerat ca un so lemn, dar și plin de bucurie 
salut de bun venit în familia lui Dumnezeu.

Calitatea de membru al Bisericii este posibilă doar în acele bi-
serici care fac parte din familia de biserici locale recunoscută de 
conferinţă. 

Modul în care se o�iciază botezul – Adventiştii de ziua a 
şaptea cred în botezul prin scufundare şi îi acceptă ca membri nu-
mai pe aceia care au fost botezaţi în acest fel (vezi cap. 14). Cei 
care, recunoscându-şi starea pierdută de păcătoşi, se pocăiesc 
sincer de păcatele lor şi trec prin experienţa convertirii pot să 
devină candidaţi pentru botez şi membri ai Bisericii, după ce au 
fost instruiţi în mod corespunzător.
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Instruire minuţioasă şi examinare publică înainte de botez 
– Candidaţii, în mod individual sau luaţi împreună ca o clasă de 
pregătire pentru botez, ar trebui să �ie învăţaţi din Scriptură în 
ceea ce priveşte doctrinele fundamentale ale Bisericii, precum 
şi practicile şi responsabilităţile unui membru. Pastorul trebuie 
să convingă biserica, printr-o examinare publică, de faptul că 
toţi candidaţii sunt bine pregătiţi, sunt consacraţi deciziei de a 
face acest pas şi, prin practică şi comportament, demonstrează 
dorinţa de a accepta doctrinele Bisericii şi principiile de conduită, 
care sunt o expresie exterioară a respectivelor doctrine, deoarece 
„după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7,20).

Dacă nu se poate realiza examinarea publică, atunci candida-
ţii ar trebui examinaţi de comitetul bisericii sau de un alt comitet 
numit de comitetul bisericii, de exemplu alcătuit din prezbiteri, 
care apoi, înainte de botez, va trebui să prezinte în faţa bisericii un 
raport al situaţiei candidaţilor.

 „În ceea ce-i privește pe cei care doresc să �ie botezaţi, testul 
uceniciei nu este urmărit atât de aproape cum ar trebui. Trebuie 
să se știe dacă ei doar preiau numele de adventiști de ziua a șaptea 
sau dacă iau poziţie de partea Domnului, pentru a ieși din lume, 
să �ie deosebiţi și să nu se atingă de ceea ce este necurat. Înain-
te de botez, trebuie să se facă o cercetare temeinică a experienţei 
candidaţilor. Această cercetare să nu se desfășoare într-o manieră 
rece și distantă, ci cu bunătate și gingășie, îndreptându-i pe noii 
convertiţi la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Faceţi 
ca cerinţele Evangheliei să aibă efect asupra candidaţilor la botez.” 
(Idem, pag. 95, 96) 

Legământul pentru botez

Candidaţii pentru botez și cei care sunt primiţi prin mărturisire 
de credinţă trebuie să-și declare adeziunea la punctele fundamen-
tale ale doctrinei Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în faţa bise-
ricii sau a unui alt comitet stabilit corespunzător. 
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Pastorul sau prezbiterul să adreseze următoarele întrebări can-
didatului (candidaţilor), iar răspunsul acestuia poate �i exprimat 
prin consimţământ verbal, prin ridicarea mâinii sau prin altă me-
todă acceptabilă în respectiva cultură.

Legământul:

 1. Crezi că există un Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o 
unitate de trei Persoane eterne?

 2.  Accepţi moartea Domnului Isus Hristos pe Golgota, ca 
jertfă de ispăşire pentru păcatele tale, şi crezi că, prin ha-
rul lui Dumnezeu şi prin credinţa în sângele Său vărsat, ai 
fost salvat din păcat şi de pedeapsa lui?

 3. Îl accepţi pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, 
crezi că Dumnezeu, în Hristos, ţi-a iertat păcatele şi ţi-a 
dat o inimă nouă şi renunţi la căile păcătoase ale lumii?

 4. Accepţi prin credinţă neprihănirea Domnului Hristos, 
Mij locitorul tău în Sanctuarul ceresc, şi accepţi făgăduinţa 
harului şi a puterii Sale transformatoare, pentru a trăi în 
casa ta şi în faţa lumii o viaţă plină de iubire, o viaţă care 
Îl are în centru pe Hristos?

 5. Crezi că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, 
singura normă pentru credinţa şi conduita creştinului? 
Te angajezi să petreci în mod regulat timp în rugăciune şi 
în studierea Bibliei?

 6. Accepţi cele Zece Porunci ca �iind o transcriere a caracteru-
lui lui Dumnezeu şi o descoperire a voinţei Sale? Îţi pro-
pui ca, prin puterea Domnului Hristos care locuieşte în 
tine, să împlineşti legea aceasta, inclusiv porunca a patra, 
care cere păzirea zilei a şaptea a săptămânii, ca Sabat al 
Domnului şi memorial al creaţiei?

 7. Aştepţi apropiata venire a lui Isus şi fericita speranţă, 
când trupul acesta muritor va �i îmbrăcat în nemurire? În 
timp ce te pregăteşti să-L întâmpini pe Domnul, doreşti 
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să dai mărturie despre mântuirea Sa plină de iubire, 
folosindu-ţi talentele în lucrarea personală de câştigare 
de su�lete, ca să-i ajuţi şi pe alţii să �ie gata pentru glo-
rioasa Lui revenire?

 8.  Accepţi învăţătura biblică referitoare la darurile spiri-
tuale şi crezi că darul profeţiei este unul dintre semnele 
de identi�icare a bisericii rămăşiţei? 

 9.  Crezi în organizaţia Bisericii? Îţi propui să te închini lui 
Dumnezeu şi să sprijini Biserica prin zecimile şi darurile 
tale, prin eforturile şi in�luenţa ta? 

10.  Crezi că trupul tău este templul Duhului Sfânt şi doreşti 
să-L onorezi pe Dumnezeu având grijă de el, evitând con-
sumarea oricăror lucruri dăunătoare, abţinându-te de 
la consumarea alimentelor necurate, de la consumarea, 
producerea sau vânzarea băuturilor alcoolice, de la con-
sumarea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare 
dintre formele lui, şi de la abuzul şi tra�icul de narcotice 
sau alte droguri?

11.  Cunoşti şi înţelegi principiile fundamentale ale Bibliei, aşa 
cum sunt susţinute de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea? 
Te hotărăşti ca, prin harul lui Dumnezeu, să împlineşti voia 
Sa, punându-ţi viaţa în armonie cu aceste principii?

12.  Accepţi învăţătura Noului Testament cu privire la bote zul 
prin scufundare şi doreşti să �ii botezat, ca o exprima re 
publică a credinţei tale în Domnul Hristos şi în iertarea 
păcatelor tale de către El? 

13.  Crezi că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este bi-
serica rămăşiţei din profeţia biblică, în care sunt invitaţi 
şi primiţi oameni de orice naţionalitate, rasă şi limbă? 
Doreşti să devii membru al acestei comunităţi locale a bi-
sericii mondiale?



56  �  MANUALUL BISERICII

Legământul de botez (alternativă):

 1. Îl accepţi pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul şi Dom-
nul tău personal şi doreşti să-ţi trăieşti viaţa în cadrul 
unei relaţii mântuitoare cu El?

 2.  Accepţi învăţăturile Bibliei, aşa cum sunt exprimate în 
Decla raţia Punctelor Fundamentale de Doctrină ale Bi-
sericii Adventiste de Ziua a Şaptea, şi te angajezi, prin ha-
rul lui Dumnezeu, să-ţi trăieşti viaţa în armonie cu aceste 
învăţături?

 3.  Doreşti să �ii botezat, ca o exprimare publică a credinţei 
tale în Domnul Isus Hristos, să �ii acceptat ca membru al 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi să susţii Biseri-
ca în misiunea ei, ca un administrator credincios, prin 
in�luenţa ta personală, zecimi şi daruri, cât şi printr-o 
viaţă de slujire?

Legământul de botez – Biserica a adoptat cele 28 de puncte 
fundamentale de doctrină, împreună cu Jurământul de Botez şi 
Certi�icatul de Botez şi Consacrare ca reprezentând legământul de 
botez. 

O copie tipărită a acestui legământ, cu Certi�icatul de Botez și 
Angajament, corespunzător completat, ar trebui înmânat tuturor 
celor care au acceptat să �ie membri prin botez. Un certi�icat co-
respunzător ar trebui oferit și celor care au fost primiţi prin măr-
turisire de credinţă.

Certi�icatul de botez – Se va lăsa un spaţiu disponibil pentru 
ca noul membru să semneze certi�icatul, ca o con�irmare a acestui 
angajament. După botez, �iecărui candidat i se va oferi un Certi�icat 
de Botez şi Angajament, ca reprezentând o dovadă a legământului. 
Angajamentul va �i următorul:
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Consacrarea

 1.  Cred că există un Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o 
unitate de trei Persoane eterne.

 2.  Accept moartea Domnului Isus Hristos pe Golgota, ca 
jertfă de ispăşire pentru păcatele mele, şi cred că, prin 
cre dinţa în harul lui Dumnezeu, prin credinţa în sângele 
Său vărsat, am fost salvat de păcat şi de pedeapsa lui.

 3.  Îl accept pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, 
cred că Dumnezeu, în Hristos, mi-a iertat păcatele şi mi-a 
dat o inimă nouă şi renunţ la căile păcătoase ale lumii.

 4.  Accept prin credinţă neprihănirea Domnului Hristos, Mij-
locitorul meu în Sanctuarul ceresc, şi accept făgăduinţa 
harului şi a puterii Sale transformatoare pentru a trăi o 
viaţă plină de iubire în casa mea şi în faţa lumii, avându-L 
pe Hristos în centrul vieţii mele.

 5.  Cred că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, sin-
gura normă pentru credinţa şi conduita creştinului. Mă 
angajez să petrec în mod regulat timp în rugăciune şi în 
studierea Bibliei.

 6.  Accept cele Zece Porunci ca �iind o transcriere a carac-
terului lui Dumnezeu şi o descoperire a voinţei Sale. Îmi 
propun ca, prin puterea Domnului Hristos care locuieşte 
în viaţa mea, să împlinesc legea aceasta, inclusiv porunca 
a patra, care cere păzirea zilei a şaptea a săptămânii ca 
Sabat al Domnului şi memorial al creaţiei.

 7.  Aştept apropiata venire a lui Isus şi fericita speranţă, când 
trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire. În 
timp ce mă pregătesc să-L întâmpin pe Domnul, doresc 
să dau mărturie despre mântuirea Sa plină de iubire, 
fo losin du-mi talentele în lucrarea personală de câştigare 
de su�lete, ca să-i ajut şi pe alţii să �ie gata pentru glo-
rioasa Lui revenire.
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 8.  Accept învăţătura biblică referitoare la darurile spirituale 
şi cred că darul profeţiei este unul dintre semnele de 
identi�icare a bisericii rămăşiţei. 

 9.  Cred în organizaţia Bisericii. Îmi propun să mă închin lui 
Dumnezeu şi să sprijin Biserica prin zecimile şi darurile 
mele, prin eforturile şi in�luenţa mea. 

10.  Cred că trupul meu este templul Duhului Sfânt şi doresc 
să-L onorez pe Dumnezeu, având grijă de el, evitând con-
su marea oricăror lucruri dăunătoare, abţinându-mă de la 
consumarea alimentelor necurate, de la consumarea, pro-
ducerea sau vânzarea băuturilor alcoolice, de la consu-
marea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare din-
tre formele lui, şi de la abuzul şi tra�icul de narcotice sau 
alte droguri.

11. Cunosc şi înţeleg principiile fundamentale ale Bibliei, 
aşa cum sunt susţinute de Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea. Îmi propun şi vreau ca, prin harul lui Dumnezeu, 
să împlinesc voia Sa, punându-mi viaţa în armonie cu 
aceste principii.

12. Accept învăţătura Noului Testament cu privire la botezul 
prin scufundare şi doresc să �iu botezat, ca o exprimare 
publică a credinţei mele în Domnul Hristos şi în iertarea 
păcatelor mele. 

13. Accept şi cred că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
este biserica rămăşiţei din profeţia biblică şi că oame-
ni din orice naţionalitate, rasă şi limbă sunt invitaţi în 
această comunitate. Doresc să devin membru al acestei 
comunităţi locale din biserica mondială.

Acceptarea prin vot a celor propuşi pentru botez – După 
ce candi daţii au răspuns a�irmativ la întrebările din jurământ, în 
prezenţa membrilor bisericii sau a unui alt organism însărcinat 
pentru aceasta, sau dacă biserica locală a fost asigurată că aceste 
răspunsuri au fost date, membrii bisericii sunt chemaţi să voteze 



Calitatea de membru al bisericii  �  59

primirea lor în biserică prin botez, ceremonie care nu trebuie să 
�ie amânată fără un motiv întemeiat.

Primirea membrilor care nu sunt cunoscuţi – În timpul pre-
gătirii pentru botez a candidaţilor săi, evanghelistul să îl invite pe 
pastor sau pe prezbiter să viziteze grupele sale de pregătire pen-
tru botez şi să-i cunoască pe noii convertiţi. Astfel de contacte vor 
ajuta biserica să �ie mai bine pregătită să-i primească în rândurile 
ei pe noii membri.

Pregătirile pentru botez – La această ceremonie, diaconii vor 
face toate pregătirile necesare şi vor ajuta candidaţii la intrarea şi 
ieşirea din apă. Diaconesele vor ajuta candidatele la botez. 

Se va urmări cu atenţie să li se asigure candidaţilor o îmbrăcă-
minte potrivită. Se preferă costume dintr-un material gros, potri-
vit acestei ocazii. Dacă acest lucru nu este posibil, candidaţii tre-
buie să se îmbrace decent. 

Ceremonia botezului va �i urmată de o scurtă ceremonie de 
bun venit. 

Rebotezarea

Rebotezarea este menţionată în mod concret într-un singur 
pasaj biblic (Fapte 19,1-7), unde apostolul Pavel a recomandat-o 
unui grup de doisprezece credincioși. Botezul lor anterior fusese 
bo tezul lui Ioan, care era botezul pocăinţei. Pe lângă pocăinţă, bo-
tezul creștin este asociat cu înţelegerea clară și cu angajamentul 
personal faţă de Evanghelie și învăţăturile lui Isus, ca și cu primi-
rea Duhului Sfânt. Cu această înţelegere sporită și cu acest angaja-
ment, rebotezarea acestor oameni a fost acceptată. 

Persoane din alte confesiuni creştine – Pe temeiurile Bi bliei, 
cei care vin din alte confesiuni creştine, au adoptat mesajul adven-
tist de ziua a şaptea şi au fost anterior botezaţi prin scufundare 
pot cere rebotezarea. 
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Totuși următoarele exemple sugerează că poate să nu �ie ce-
rută rebotezarea. Este evident că situaţia din Fapte 19 a fost un 
caz special, pentru că despre Apolo se menţionează că a primit 
botezul lui Ioan (Fapte 18,25) și nu există nicio consemnare că ar 
�i fost rebotezat. Aparent și unii dintre apostoli au primit botezul 
lui Ioan (Ioan 1,35-40), dar nu există nicio menţionare cu privire 
la un botez ulterior. 

Dacă noul credincios a acceptat unele adevăruri semni�icative 
noi, Ellen G. White sprijină rebotezarea în măsura în care Duhul 
Sfânt îl conduce pe noul credincios să ceară acest lucru. Această 
viziune este conformă modelului din Fapte 19. Persoanele care au 
experimentat anterior botezul prin scufundare trebuie să-și eva-
lueze propria experienţă religioasă și să hotărască dacă reboteza-
rea este sau nu de dorit. Nu trebuie să �ie niciun fel de insistenţă. 

„Aceasta [rebotezarea] este o decizie pe care �ieca re trebuie să 
o ia în mod personal, conform conștiinţei, în temere de Dumnezeu. 
Acest subiect trebuie prezentat cu grijă, în spiritul amabilităţii și iu-
birii. După aceasta, datoria de a insista nu-i aparţine nimănui decât 
lui Dumnezeu; daţi-I lui Dumnezeu ocazia să lucreze prin Spiritul 
Său Sfânt asupra minţii, încât persoana să �ie perfect convinsă și sa-
tisfăcută cu privire la acest pas.” (Evanghelizare, pag. 296)

Apostazie şi rebotezare – Deşi este clar că apostazia exista 
în biserica apostolică (Evrei 6,4-6), Sfânta Scriptură nu se ocupă 
de problema rebotezării. Ellen G. White sprijină rebotezarea în 
cazurile în care membrii bisericii au căzut în apostazie, apoi s-au 
reconvertit şi doresc să revină în biserică.

„Domnul ne cheamă la o reformă hotărâtă. Atunci când cine-
va este cu adevărat reconvertit, să �ie rebotezat. Să-și reînnoiască 
legământul cu Dumnezeu, și Dumnezeu Își va reînnoi legământul 
Său cu el.” (Idem, pag. 298)

Rebotezarea inadecvată – Pe baza învăţăturilor Bibliei şi a 
sfaturilor inspirate date de Ellen G. White, rebotezarea ar trebui 
să aibă loc numai în situaţii speciale şi să �ie relativ rar întâlnită. 
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Practicarea ei repetată sau pe bază emoţională micşorează sem-
ni�icaţia botezului şi reprezintă o înţelegere greşită a seriozităţii 
şi importanţei pe care i-o acordă Sfânta Scriptură. Un membru 
a cărui experienţă spirituală s-a răcit are nevoie de un spirit de 
pocăinţă care îl va conduce spre renaştere şi reformă. Această 
experienţă va �i urmată de participarea la serviciul S�intei Cine, ca 
semn al unei noi curăţiri şi părtăşii în trupul lui Hristos. De aceea, 
rebotezarea nu este necesară.

Primirea membrilor prin mărturisire de credinţă

Persoanele care au acceptat Doctrinele Fundamentale ale Bi-
sericii Adventiste de Ziua a Șaptea și doresc să �ie membre ale Bi-
sericii prin mărturisirea de credinţă pot �i acceptate în una dintre 
următoarele patru situaţii:

 1.  Un creştin consacrat care vine dintr-o altă Biserică 
creştină şi care a fost deja botezat prin scufundare, aşa 
cum se practică în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
(vezi pag. 62).

 2.  Un membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea care, 
din cauza condiţiilor mondiale, nu poate primi o scrisoare 
de transfer din ţara de origine (vezi pag. 64).

 3.  Un membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea a 
cărui cerere de transfer n-a primit niciun fel de răspuns 
din partea bisericii în care este membru. În acest caz, tre-
buie să se ceară ajutorul conferinţei. În cazul în care bi-
serica solicitantă a transferului se a�lă în altă conferinţă, 
trebuie să se ceară ajutorul ambelor conferinţe.

 4.  Un fost membru căruia această calitate i-a fost clasi�icată 
greşit sau i-a fost retrasă din cauza absenţei, dar care, în 
realitate, a rămas credincios legământului său creştin.

Trebuie să se manifeste multă grijă la primirea de membri care 
au mai fost membri ai vreunei alte biserici locale. Când o persoană 
solicită să �ie primită prin mărturisire de credinţă, trebuie să se 



62  �  MANUALUL BISERICII

facă o cercetare serioasă cu privire la trecutul ei. Slujbașii bisericii 
trebuie să ceară sfatul și ajutorul președintelui conferinţei. Trebu-
ie să se acorde timp su�icient pentru investigarea faptelor.

Când o persoană solicită să devină membru prin mărturisire 
de credinţă și se constată că este încă membru al unei alte biserici 
adventiste, nu se va întreprinde nimic pentru primirea sa ca mem-
bru, până când biserica din care face parte nu îi va acorda scrisoa-
re de transfer. Dacă, după formalităţile de cerere a transferului, 
biserica refuză să-i acorde scrisoare de transfer, membrul poate 
apela la comitetul conferinţei, dacă se consideră că acea scrisoare 
a fost refuzată pe nedrept. Acest demers va avea ca rezultat apre-
cierea mai mare faţă de s�inţenia calităţii de membru și îndrepta-
rea greșelilor acolo unde e cazul. Nicio biserică nu are dreptul să 
împiedice transferul, în afară de cazul în care persoana se a�lă sub 
disciplină.

Când o persoană a cărei calitate de membru a fost retrasă cere 
să �ie reprimită, reprimirea este în mod normal precedată de re-
botezare.

Transferarea membrilor

Când un membru al bisericii se mută în altă zonă, secretarul 
bisericii unde acesta este membru trebuie să îi scrie secretaru-
lui conferinţei pe teritoriul căreia persoana urmează să se mute, 
cerând ca un pastor să-i facă o vizită și să faciliteze procesul de 
transfer.

Secretarul bisericii locale unde respectiva persoană este mem-
bră trebuie, de asemenea, să-i ceară acesteia să-și dea noua adresă 
unui pastor din noua localitate.

Un membru al unei biserici care se mută dintr-o localitate în 
alta pentru o perioadă mai lungă de șase luni trebuie să solicite 
imediat scrisoare de transfer la o biserică apropiată de noul său 
domiciliu. În cazul în care membrul se a�lă într-o zonă izolată, fără 
să aibă vreo biserică la o distanţă rezonabilă, procedeul obișnuit 
este să ceară să facă parte din biserica conferinţei.
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Metoda acordării scrisorilor de transfer – Solicitarea scri-
sorii se adresează secretarului bisericii din care membrul doreşte 
să facă parte. Apoi secretarul trimite cererea către secretarul bi-
sericii de la care membrul doreşte să �ie transferat. La primirea 
ei, secretarul aduce cererea la pastor sau la prezbiterul biseri-
cii, care, la rândul lui, o prezintă comitetului bisericii. După lu-
area în consideraţie a scrisorii, comitetul face o recomandare 
bisericii, favorabilă sau nefavorabilă, cu privire la cerere. Apoi 
pastorul sau prezbiterul aduce recomandarea în atenţia biseri-
cii, anunţând că aceasta este prima citire. Hotărârea �inală se ia 
săptămâna următoare, când se prezintă din nou cererea şi se ia 
votul bisericii. 

Scopul intervalului de o săptămână este acela de a da ocazia 
oricărui membru să-și prezinte obiecţiile privind admiterea scri-
sorii. De regulă, aceste obiecţii nu trebuie declarate public, ci 
trebuie analizate de pastor sau prezbiter, a cărui datorie este să 
convoace comitetul bisericii pentru a discuta obiecţiile. Comitetul 
trebuie să le ofere ocazia tuturor celor care doresc să vină și să-și 
prezinte obiecţiile. Dacă acestea nu sunt întemeiate, persoana va 
�i sfătuită să le retragă. Pe de altă parte, dacă ele sunt întemeiate, 
comitetul are datoria să facă cercetările necesare. În asemenea ca-
zuri, hotărârea �inală de acordare a scrisorii de către biserică va 
�i amânată până când situaţia va �i clari�icată în mod satisfăcător.

Dacă problemele implică relaţii personale, trebuie depus orice 
efort pentru a se ajunge la împăcare. Dacă este vorba de păcate 
publice, se poate recurge la măsuri disciplinare. Dacă sunt anu-
mite lipsuri spirituale, trebuie depuse eforturi pentru a rezolva 
problema membrului respectiv.

Secretarul întocmeşte scrisoarea – După ce biserica a acor-
dat scrisoarea de transfer, secretarul completează formularul 
aferent şi îl trimite secretarului bisericii din care membrul inten-
ţionează să facă parte. Secretarul acestei biserici înmânează 
scrisoarea pastorului sau prezbiterului bisericii, care o prezintă 
mai întâi comitetului, pentru recomandare, după care ce rerea este 
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prezentată bisericii la primul serviciu divin obişnuit. Se aşteaptă 
o săptămână, iar apoi, prin vot, se ia hotărârea �inală de primire 
a acelei persoane în rândul bisericii. Secretarul are responsabili-
tatea să adauge în registrul bisericii numele membrului şi data 
primirii acestuia. De asemenea, secretarul completează acea parte 
a scrisorii de transfer care trebuie înapoiată, certi�icând faptul că 
membrul a fost primit, şi o trimite înapoi secretarului bisericii din 
care membrul a fost transferat.

Scrisoarea de transfer este valabilă şase luni – O scrisoare 
de transfer este valabilă şase luni de la data emiterii ei.

Metodă alternativă pentru transferul de membri – O divi-
ziune poate aproba pe teritoriul ei metode alternative pentru 
transferarea membrilor, dar atunci când membrii cer transferul 
la o biserică dintr-o altă diviziune, trebuie să se urmeze „Meto-
da acordării scrisorilor de transfer”, aşa cum este menţionată în 
secţiunea de mai sus. 

Calitatea de membru în intervalul transferului – În nicio 
împrejurare, secretarul bisericii care acordă scrisoarea nu va 
şterge numele membrului din registrul de membri până când nu 
a primit partea care se înapoiază din scrisoare şi care con�irmă 
faptul că persoana în cauză a dobândit prin vot calitatea de mem-
bru al bisericii în care s-a transferat. În caz contrar, persoana ar 
�i lipsită de calitatea de membru al bisericii în intervalul transfe-
rului, şi o asemenea procedură nu trebuie urmată niciodată. Se-
cretarul, prezbiterul, pastorul şi preşedintele conferinţei au toţi 
răspunderea să urmărească aplicarea uniformă a acestui plan în 
toate bisericile.

Primirea membrilor în împrejurări di�icile – Ca urmare a 
condiţiilor nefavorabile existente la nivel mondial, pot �i persoane 
pentru care nu se pot trimite sau primi comunicări de la biserica 
unde le este înregistrată calitatea de membru. În astfel de cazuri, 
biserica pe care aceste persoane o frecventează în prezent, în 
înţelegere cu conferinţa, trebuie să se asigure cu privire la situaţia 
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acestora şi apoi să le primească prin mărturisire de credinţă. Dacă, 
mai târziu, se deschid căile de comunicare cu fosta lor biserică, bi-
serica în care au fost primite aceste persoane să trimită o scrisoare 
care să cuprindă informaţii cu privire la ceea ce s-a făcut.

Includerea în raportul statistic – La sfârşitul trimestrului şi al 
anului, la alcătuirea raportului statistic al bisericii, toţi membrii pen-
tru care s-a acordat scrisoare de transfer, dar pentru care nu a sosit 
atestatul de primire, vor �i socotiţi printre membrii bisericii care 
le-a acordat scrisorile. La sosirea atestatului de primire, prin care 
se dovedeşte că membrul a fost primit în altă biserică, numele lui 
va �i şters din registrul bisericii care i-a acordat scrisoarea de trans-
fer şi nu va mai �i cuprins în următorul raport statistic trimestrial. 
Bise rica în care a fost primit îi va înscrie numele în registrul său de 
membri şi îl va cuprinde în următorul raport statistic trimestrial.

Dacă un membru nu este primit – Biserica locală căreia îi 
este adresată scrisoarea de transfer este obligată să primească 
persoana respectivă, în afară de cazul în care are motive înte-
meiate şi su�iciente să nu îi acorde acesteia calitatea de membru. 
În cazul în care membrul nu este primit, secretarul va înapoia 
scrisoarea bisericii care a acordat-o, cu o explicaţie completă a 
motivelor. Astfel, calitatea de membru a persoanei rămâne acolo 
unde s-a a�lat înaintea întocmirii cererii de transfer, adică în bi-
serica de care a fost recomandat. Membrul trebuie să colaboreze 
cu biserica sa pentru clari�icarea tuturor problemelor apărute din 
refuzul celeilalte biserici de a-l primi ca membru.

Biserica acordă scrisori doar membrilor cu drepturi de-
pline – Biserica acordă scrisoare numai membrilor care sunt cu 
drepturi depline, niciodată celor a�laţi sub disciplină. Declaraţii 
ca li�icative pe scrisorile de recomandare nu sunt admise decât cu 
excepţia situaţiei când pastorul sau comitetul bisericii din care se 
mută membrul are cunoştinţă sau are dovezi că cel în cauză se 
face vinovat de abuz asupra copiilor. În acest caz, pentru siguranţa 
copiilor, pastorul sau prezbiterul ar trebui să ofere o declaraţie 
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con�idenţială prin care să îl pună în temă pe pastorul sau prez-
biterul bisericii care îl primeşte pe membrul respectiv. 

Dacă un membru care s-a mutat într-o localitate nouă a devenit 
rece și indiferent în credinţă, prezbiterul bisericii unde este mem-
bru poate, pentru a se clari�ica în privinţa trimiterii unei scrisori 
de transfer, să trateze problema cu prezbiterul bisericii din loca-
litatea în care membrul s-a mutat, înainte de a acorda transferul.

Nu se votează o scrisoare fără acordul membrului în 
cauză – În nicio situaţie, biserica să nu voteze o scrisoare de 
transfer contrar dorinţei sau cererii membrului în discuţie şi nicio 
bise rică nu trebuie să primească în rândurile ei un membru căruia 
i s-a acordat scrisoarea în asemenea condiţii. Calitatea de membru 
al bisericii reprezintă o relaţie personală a unui credincios cu tru-
pul lui Hristos. Biserica trebuie să recunoască această relaţie şi să 
evite orice acţiune care ar putea �i considerată arbitrară.

Pe de altă parte, membrul este obligat să ţină seama de binele 
bisericii și să depună toate eforturile să nu creeze în biserică pro-
bleme legate de membrii care absentează. Atunci când se mută 
din zona în care se a�lă biserica din care face parte, membrul are 
datoria să colaboreze cu bunăvoinţă în această privinţă, cerând 
scrisoarea de transfer.

În cazul în care o biserică locală este exclusă din familia de bi-
serici, printr-o hotărâre a sesiunii conferinţei, pentru protejarea 
calităţii de membru a celor rămași loiali este necesar să se acorde 
provizoriu scrisori de transfer către biserica conferinţei tuturor 
membrilor bisericii excluse, cu excepţia acelora care refuză acest 
transfer. Apoi biserica conferinţei poate să emită scrisori de trans-
fer membrilor loiali și să procedeze cu ceilalţi membri după cum 
este necesar.

Comitetele bisericilor nu pot acorda scrisori de transfer 
– Comitetul unei biserici nu are autoritatea să voteze scrisori de 
transfer sau să primească membri de la alte biserici pe baza scri-
sorii. Autoritatea comitetului este limitată la a face recomandări 
către biserică. Hotărârile cu privire la orice transfer de membri, 
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favorabile sau nu, trebuie să �ie luate de către biserică. Secretarul 
nu are autoritatea de a şterge sau de a adăuga nume în registrul 
bisericii, cu excepţia cazului în care o face prin acordul bisericii 
obţinut prin vot. Când un membru decedează, nu este nevoie de o 
hotărâre pentru a şterge numele, ci secretarul va înregistra pur şi 
simplu data decesului.

Biserica conferinţei – Membrii izolaţi trebuie să se ataşeze bi-
sericii conferinţei, care este organizată spre binele credincioşilor, 
care altfel ar �i lipsiţi de privilegiile apartenenţei la o biserică. 
Membrii în vârstă sau in�irmi care locuiesc în preajma unei bi-
serici locale organizate; slujbaşii şi angajaţii conferinţei, inclusiv 
pastorii trebuie să �ie membri într-o biserică locală, nu în biserica 
conferinţei.  

Președintele conferinţei va �i și prezbiterul bisericii conferin-
ţei, iar lucrarea îndeplinită de obicei de către secretarul și casierul 
bisericii locale va �i îndeplinită de secretarul și trezorierul confe-
rinţei. Orice activitate care, în mod normal, este condusă de bise-
rica locală și de comitetul ei în biserica conferinţei – o biserică, 
prin natura ei, lipsită de un comitet – să �ie condusă de comitetul 
conferinţei. De asemenea, acesta va desemna delegaţi din biserica 
conferinţei care să participe la sesiunile conferinţei.



CAPITOLUL 7
Disciplina în biserică

Biblia și Spiritul Profetic exprimă într-un limbaj clar, neechivoc, 
răspunderea solemnă a poporului lui Dumnezeu de a-și păstra pu-
ritatea, integritatea și zelul spiritual. Dacă membrii devin indife-
renţi și se îndepărtează de biserică, aceasta trebuie să caute să-i 
trezească din letargia lor. 

Tratarea membrilor greşiţi – „Dacă fratele tău a păcătuit îm-
potriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, 
ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul 
sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să �ie sprijinită pe mărturia a 
doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l biseri-
cii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să �ie pentru tine 
ca un păgân şi ca un vameş. Adevărat vă spun că orice veţi lega 
pe pământ va �i legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va �i 
dezlegat în cer.” (Mat. 18,15-18)

„În tratarea membrilor bisericii care comit greșeli, poporul lui 
Dumnezeu trebuie să urmeze cu grijă învăţătura dată de Mântui-
torul în capitolul 18 din Matei.

Fiinţele omenești sunt proprietatea Domnului Hristos, răscum-
pă rate de El cu un preţ in�init și legate de El prin dragostea pe care 
El și Tatăl Său au manifestat-o faţă de ele. Cât de atenţi, deci, trebu-
ie să �im în legăturile noastre unii cu alţii! Oamenii nu au dreptul 
să bănuiască ceva rău în privinţa semenilor lor. Membrii bisericii 
nu au dreptul să-și urmeze propriile porniri și înclinaţii în trata-
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rea membrilor care au greșit. Ei nu trebuie nici măcar să-și expri-
me prejudecăţile cu privire la cei greșiţi, deoarece, în felul acesta, 
pun în mintea altora aluatul răului. [...]

’Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta’, a spus Isus, ’du-te și 
mustră-l între tine și el singur’ (Mat. 18,15). Nu le vorbi altora des-
pre această greșeală. Dacă i se spune unuia, apoi altuia și altuia, 
atunci discuţiile se înmulţesc, iar răul crește, până când toată bi-
serica suferă. Rezolvă problema ’între tine și el singur’. Acesta este 
planul lui Dumnezeu.” (Mărturii, vol. 7, pag. 260)

Planul lui Dumnezeu – „Oricare ar �i natura greşelii, aceasta 
nu schimbă planul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru rezolvarea 
neînţelegerilor şi a jignirilor personale. O discuţie personală, în 
spiritul lui Hristos, cu cel greşit va rezolva adesea di�icultatea. 
Du-te la cel greşit cu inima plină de dragostea şi compasiunea lui 
Hristos, şi caută să rezolvi problema. Discută cu el calm şi liniştit. 
Nu lăsa să-ţi scape de pe buze cuvinte pline de mânie. Vorbeşte în 
aşa fel încât să faci apel la judecata fratelui tău. Aminteşte-ţi cuvin-
tele: ’Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui 
un su�let de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate.’ (Iacov 
5,20) [...]

Tot cerul este interesat de întâlnirea dintre cel ofensat și cel 
greșit. Când cel greșit primește mustrarea făcută în dragostea lui 
Hristos și își recunoaște vina, cerând iertare de la Dumnezeu și de 
la fratele său, lumina cerului îi umple inima. [...] Duhul lui Dumne-
zeu leagă inimă cu inimă și în cer se cântă datorită unirii care s-a 
realizat. [...]

’Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca 
orice vorbă să �ie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori’ 
(Mat. 18,16). [...] Ia cu tine pe aceia care sunt spirituali și vor-
bește celui vinovat privitor la greșeala lui. Poate că va răspunde 
apelului unit al fraţilor lui. Dacă vede poziţia lor unită cu privire 
la acea problemă, mintea sa ar putea �i luminată.

’Și dacă nu-i ascultă’, atunci ce trebuie făcut? Pot câteva persoa-
ne dintr-un comitet să-și asume răspunderea excluderii celui gre-
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șit? ’Dacă nu-i ascultă, spune-l bisericii’ (Mat. 18,17). [...] Biserica 
este aceea care trebuie să ia hotărâri referitoare la membri.

’Dacă nu vrea să asculte de biserică, să �ie pentru tine ca un 
păgân și ca un vameș’ (Mat. 18,17). [...] Dacă nu vrea să asculte de 
glasul bisericii, dacă respinge toate eforturile depuse pentru în-
dreptarea lui, asupra bisericii cade răspunderea despărţirii lui de 
familia bisericii. Numele lui trebuie să �ie atunci șters din registre.

Niciun slujbaș al bisericii să nu sfătuiască, niciun comitet să 
nu recomande și nicio biserică să nu voteze ca numele unuia care 
comite fapte rele să �ie șters din registrele bisericii, până când in-
strucţiunile date de Hristos nu au fost împlinite cu credincioșie. 
Când această îndrumare a fost urmată, biserica este curată înain-
tea lui Dumnezeu. Păcatul trebuie arătat așa cum este și trebuie 
îndepărtat ca să nu se răspândească mai mult. Sănătatea și curăţia 
bisericii trebuie păstrate, astfel încât să stea înaintea lui Dumne-
zeu nepătată, îmbrăcată în haina neprihănirii lui Hristos. [...]

’Adevărat vă spun’, a continuat Isus, ’că orice veţi lega pe pă-
mânt va �i legat în cer și orice veţi dezlega pe pământ va �i dezlegat 
în cer’. (Mat. 18,18)

Această declaraţie își păstrează valabilitatea în toate secolele. 
Bisericii i-a fost conferită puterea să acţioneze în locul lui Hristos. 
Ea este unealta lui Dumnezeu pentru păstrarea ordinii și a disci-
plinei în poporul Său. Domnul i-a încredinţat bisericii puterea să 
rezolve toate problemele privitoare la prosperitatea ei, la cură-
ţie și ordine. Biserica are răspunderea să excludă din rândurile 
ei pe cei nevrednici, care, prin purtarea lor necreștinească, aduc 
dezonoare adevărului. Tot ceea ce face Biserica, în armonie cu în-
drumările date de Cuvântul lui Dumnezeu, va �i rati�icat în cer.” 
(Mărturii, vol. 7, pag. 261-263)

Autoritatea bisericii – „Răscumpărătorul lumii a învestit Bi-
serica Sa cu o mare putere. El stabileşte regulile care trebuie apli-
cate în cazurile de judecare a membrilor ei. După ce a dat îndru-
mări lămurite cu privire la drumul care trebuie urmat, El zice: 
’Adevărat vă spun că tot ce veţi lega pe pământ va �i legat în cer; şi 
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tot ce veţi dezlega pe pământ [în ceea ce priveşte disciplina biseri-
cii] va �i dezlegat în cer’. În felul acesta, însăşi autoritatea cerească 
aprobă disciplina bisericii cu privire la membrii ei, atunci când a 
fost urmată regula biblică.

Cuvântul lui Dumnezeu nu dă niciunui om dreptul să-și impună 
judecata în opoziţie cu judecata bisericii și nici nu este îngăduit 
să-și impună opiniile împotriva opiniilor bisericii.” (Mărturii, vol. 
3, pag. 428)

Responsabilitatea bisericii – „Dumne zeu îl consideră pe po-
porul Său, ca un corp unit, responsabil pentru păcatele care există 
în cei care îl compun. Dacă aceia care conduc biserica neglijează 
să cerceteze cu atenţie păcatele care aduc neplăcerea lui Dumne-
zeu asupra trupului, ei devin răspunzători pentru aceste păcate.” 
(Idem, pag. 269)

„Dacă n-ar �i o conducere și o disciplină în biserică, atunci ea 
s-ar fragmenta; nu s-ar menţine ca un trup.” (Mărturii pentru Bise-
rică, vol. 3, pag. 428) 

Cei neconsacraţi se împotrivesc disciplinării – „Sunt mulţi 
aceia care nu au discernământul lui Iosua şi care nu socotesc o da-
torie deosebită să cerceteze relele şi să trateze de îndată păcatele 
care există între ei. Aceştia să nu-i împiedice pe cei care duc povara 
acestei lucrări şi să nu stea în calea acelora care au de îndeplinit 
această datorie. Unii pun un semn de întrebare şi îndoială şi 
găsesc greşeli pentru că alţii îndeplinesc lucrarea pe care Dum-
nezeu nu a aşezat-o asupra lor. Ei se opun, împiedicându-i pe cei 
asupra cărora Dumnezeu a pus povara de a mustra şi de a îndrep-
ta păcatele predominante pentru ca mânia Sa să �ie abătută de la 
poporul Său. Dacă în mijlocul nostru ar �i un caz asemănător cu 
al lui Acan, ar exista mulţi care i-ar acuza pe cei care ar îndeplini 
partea lui Iosua în cercetarea răului, considerându-i că au un spi-
rit răutăcios şi căutător de greşeli. Cu Dumnezeu nu se poate glu-
mi, iar avertismentele Sale nu pot �i desconsiderate de un popor 
nelegiuit, fără a avea consecinţe. [...]
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Cei care acţionează în temere de Dumnezeu ca să îndepărteze 
piedicile din calea bisericii și să mustre greșeli dureroase, pen-
tru ca poporul lui Dumnezeu să vadă nevoia de a urî păcatul și să 
crească în curăţie, iar Numele lui Dumnezeu să �ie proslăvit, vor 
întâmpina mereu in�luenţe împotrivitoare din partea celor necon-
sacraţi.” (Mărturii, vol. 3, pag. 270, 271)

Păstrarea unităţii în biserică – Creştinii trebuie să depună 
toate eforturile ca să evite tendinţele care i-ar diviza şi ar aduce 
dezonoare cauzei Evangheliei. „Planul lui Dumnezeu este ca toţi 
copiii Săi să �ie strâns uniţi. Nu aşteaptă ei să trăiască împreună 
în acelaşi cer? [...] Aceia care refuză să lucreze în armonie Îl 
dezonorează foarte mult pe Dumnezeu” (Mărturii, vol. 8, pag. 240). 
Biserica trebuie să descurajeze orice acţiune care ar ameninţa 
armonia dintre membrii ei şi trebuie să încurajeze fără încetare 
unitatea.

Deși toţi membrii au drepturi egale în biserică, niciun membru 
sau nicio grupare de membri nu poate să iniţieze o mișcare, să for-
meze o organizaţie sau să încurajeze urmărirea atingerii vreunui 
obiectiv sau învăţarea vreunei doctrine sau solii care nu este în 
armonie cu obiectivele și principiile religioase fundamentale ale 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. O astfel de acţiune ar duce 
la încurajarea unui spirit disident și separatist, la fragmentarea 
efortului și a mărturiei Bisericii și, în felul acesta, ar împiedica îm-
plinirea obligaţiilor sale faţă de Domnul și faţă de lume.

Rezolvarea neînţelegerilor dintre membri – Trebuie depus 
orice efort pentru a rezolva neînţelegerile dintre membrii bisericii 
şi pentru a limita con�lictul la o sferă cât mai redusă cu putinţă. În 
cele mai multe cazuri, aplanarea diferendelor din cadrul biseri-
cii şi dintre membrii ei ar trebui să �ie posibilă fără să se recurgă 
la o procedură de împăcare oferită de Biserică sau la medierea 
autorităţii civile. 

 „Dacă di�icultăţile dintre fraţi nu ar �i prezentate înaintea alto-
ra, ci s-ar discuta deschis între ei, în spiritul dragostei creștine, cât 
rău ar putea �i evitat! Câte rădăcini de amărăciune, prin care mulţi 
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sunt afectaţi, ar �i distruse și cât de strâns și de iubitor ar putea �i 
uniţi urmașii lui Hristos în dragostea Lui!” (Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pag. 59; vezi Mat. 18,15-18 și pag. 257-259)

„Neînţelegerile, lupta și procesele dintre fraţi sunt o rușine 
pentru cauza adevărului. Aceia care merg pe o asemenea cale ex-
pun biserica batjocurii din partea vrăjmașilor ei și fac ca puteri-
le întunericului să triumfe. Ei răstignesc pe Hristos din nou și-L 
expun rușinii pu blice. Neţinând seama de autoritatea bisericii, ei 
manifestă dispreţ faţă de Dumnezeu, care a dat autoritate biseri-
cii.” (Mărturii, vol. 5, pag. 242, 243)

Procesele civile sunt desfășurate adesea într-un spirit de 
con troversă, care izvorăște și dezvăluie egoismul uman. Tocmai 
aceste procedee dușmănoase trebuie descurajate de o biserică 
ce caută să manifeste spiritul lui Hristos. Altruismul creștin îi va 
determina pe urmașii lui Hristos să îndure mai degrabă pa guba 
(1 Cor. 6,7) „decât să se judece... la cei nelegiuiţi și nu la s�inţi” 
(1 Cor. 6,1).

Deși în lumea modernă există situaţii pentru care se apelează 
la sentinţele tribunalelor civile, totuși creștinii ar trebui să prefere 
rezolvarea acestora în cadrul autorităţii Bisericii și să limiteze că-
utarea unor astfel de sentinţe judecătorești numai în acele cazuri 
care sunt în mod clar sub jurisdicţia tribunalelor, și nu sub autori-
tatea Bisericii, sau pentru acelea pe care Biserica le încuviinţează, 
ea neavând posibilităţi adecvate pentru o rezolvare corespunză-
toare. Aceste procese în faţa tribunalelor civile nu trebuie nicio-
dată să devină o procedură de răzbunare dușmănoasă, ci trebuie 
promovată dorinţa de a căuta arbitraj, pentru ca neînţelegerile să 
�ie rezolvate în mod amical. 

Exemple de acest fel ar putea �i următoarele, fără a se limita 
doar la acestea: rezolvarea pretenţiilor privind despăgubirile în 
cazul asigurărilor, emiterea unor sentinţe care afectează hotare-
le și proprietatea imobiliară, hotărâri privind unele probleme de 
administrare a proprietăţilor, precum și stabilirea tutelei copiilor 
minori. 
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Cu toate că Biserica trebuie să stabilească procedee în armonie 
cu practica legală, ca să evite situaţia la care se referă 1 Corinteni 
6, ea trebuie să �ie mereu atentă să nu se abată de la misiunea 
evanghelică și să nu preia îndatoriri ale magistraţilor civili. (vezi 
Luca 12,13.14 și Mărturii, vol. 9, pag. 216-218)

Idealul lui Dumnezeu pentru membrii Bisericii Sale este acela 
ca ei să trăiască „în pace cu toţi oamenii” (Rom. 12,18), atât cât le 
stă în putinţă. Biserica trebuie să folosească toate căile posibile 
și raţionale pe care le are la îndemână, prin care pot �i rezolvate 
multe neînţelegeri dintre membri. Dacă Biserica nu reușește să 
răspundă la cererea de ajutor a unui membru pentru rezolvarea 
unei neînţelegeri sau dacă Biserica recunoaște că natura cazului 
nu ţine de autoritatea ei, trebuie să �ie recunoscut faptul că acel 
membru a epuizat posibilităţile procedeului biblic de a rezolva 
neînţelegerile și ceea ce trebuie să facă persoana respectivă în 
continuare este o problemă de conștiinţă. (vezi Comentariul Biblic 
adventist, vol. 6, pag. 698)

Totuși, atunci când Biserica, încercând să contribuie la timp și 
pe cale amicală la rezolvarea neînţelegerilor dintre membrii ei, re-
comandă o soluţie, membrii nu trebuie să respingă în mod super-
�icial recomandarea pe care Biserica a oferit-o. Așa cum se arată în 
1 Cor. 6,7, nu este o situaţie ușoară pentru un membru ca, în afara 
procedurii regulamentare a Bisericii, să acţioneze în judecată un 
alt membru al Bisericii. 

Membrii Bisericii care manifestă nerăbdare și egoism, prin fap-
tul că nu sunt dispuși să aștepte și să primească recomandările 
Bisericii pentru rezolvarea neînţelegerilor cu alţi membri, pot �i 
supuși disciplinei Bisericii, din cauza efectului de dezbinare pe 
care îl au asupra acesteia și din cauza refuzului lor de a recunoaște 
autoritatea legal constituită a Bisericii. 

Rezolvarea plângerilor membrilor împotriva Bisericii – 
Prin cipiile care se aplică în rezolvarea plângerilor dintre membri 
se aplică şi la rezolvarea plângerilor membrilor împotriva orga ni-
zaţiilor şi instituţiilor Bisericii.
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Membrii bisericii nu trebuie să demareze litigiu contra niciune-
ia dintre instituţiile Bisericii, cu excepţia situaţiei în care Biserica 
n-a asigurat condiţiile adecvate pentru rezolvarea nemulţumirii în 
cadrul ei sau acolo unde cazul este de așa natură încât, în mod clar, 
nu este de competenţa Bisericii să îl rezolve. 

Rezolvarea plângerilor Bisericii împotriva membrilor – 
S-ar putea ca uneori organizaţiile sau instituţiile Bisericii să aibă 
plângeri împotriva membrilor. În asemenea situaţii, administrato-
rii Bisericii, în virtutea îngăduinţei creştine, trebuie să ţină seama 
de sfatul bi blic pentru rezolvarea neînţelegerilor dintre creştini şi 
să-l aplice la rezolvarea plângerilor Bisericii împotriva membrilor 
ei. Înainte de a deschide o acţiune judecătorească la un tribunal 
civil, Biserica trebuie să depună orice efort rezonabil, în colabo-
rare cu membrul respectiv, pentru a asigura o procedură prin care 
problema să poată �i rezolvată corect în cadrul autorităţii Bisericii.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea recunoaște nevoia mani-
festării unei deosebite griji în vederea  protejării celor mai înalte in-
terese spirituale ale membrilor ei, asigurării un tratament corect 
și în vederea păstrării bunului nume al Bisericii. Biserica nu-și 
poate permite să trateze cu ușurinţă astfel de păcate și nici să per-
mită ca anumite consideraţii personale să-i in�luenţeze hotărârile; 
în același timp, trebuie să facă totul în vederea refacerii și readu-
cerii celor care au greșit. 

„Dacă cel greșit se pocăiește și se supune disciplinei lui Hristos, 
trebuie să i se mai dea o șansă. Și chiar dacă nu se pocăiește, chiar 
dacă se a�lă în afara bisericii, slujitorii lui Dumnezeu încă mai au 
o lucrare de făcut pentru el. Ei trebuie să caute în mod serios să-l 
câștige în vederea pocăinţei. Și, oricât de gravă ar �i fost vinovăţia 
sa, dacă se supune străduinţelor Duhului Sfânt și, prin mărturisi-
rea și părăsirea păcatului său dă dovadă de pocăinţă, trebuie să 
�ie iertat și primit iarăși în staul. Fraţii lui trebuie să-l încurajeze 
pe calea cea dreaptă și să-l trateze așa cum ar dori ei să �ie trataţi, 
dacă ar �i în locul lui, ţinând seama de faptul că și ei înșiși pot �i 
ispitiţi.” (Mărturii, vol. 7, pag. 263)
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Motive pentru care membrii pot fi  puşi sub disciplină

Motivele pentru care membrii pot �i supuși disciplinei Bisericii 
sunt următoarele:

   1. Negarea (pierderea) credinţei în principiile fundamen-
tale ale Evangheliei şi în doctrinele de bază ale Bisericii 
sau promovarea altor doctrine contrare acestora;

 2. Călcarea Legii lui Dumnezeu, cum ar �i închinarea la idoli, 
uciderea, furtul, blasfemia, jocul de noroc, călcarea Sa-
batului şi minciuna cu bună ştiinţă şi din obişnuinţă;

 3. Călcarea poruncii a şaptea a Legii lui Dumnezeu în ceea 
ce priveşte instituţia căsătoriei, căminul creştin şi stan-
dardele biblice de conduită morală;

 4. Abuzuri sexuale asupra copiilor, tinerilor şi adulţilor vul-
nerabili; adulter; promiscuitate; incest; practici homose-
xuale; producerea, folosirea sau distribuirea de materiale 
pornogra�ice şi alte perversiuni sexuale.

 5. Recăsătorirea unei persoane divorţate, cu excepţia so ţu-
lui/soţiei care a rămas credincios/credincioasă legă mân-
tului căsă to  riei în urma unui divorţ din cauza adulterului 
sau a perversiunilor sexuale;

 6. Violenţă �izică, incluzând violenţa în cadrul familiei;
 7. Înşelăciunea, frauda sau intenţionata prezentare de date 

false în afaceri;
 8. Comportamentul dezordonat care afectează imaginea Bi-

sericii;
 9. Aderarea sau participarea la o mişcare sau organizaţie 

care produce divizare şi disidenţă;
10. Refuzul persistent de a recunoaşte autoritatea Bisericii 

legal constituite sau de a se supune ordinii şi disciplinei 
Bisericii;

11. Consumul, producerea sau vânzarea de băuturi alcoolice;
12. Consumul, producerea sau vânzarea tutunului, sub orice 

formă a lui, pentru consum uman;



Disciplina în biserică  �  77

13. Utilizarea, producerea sau tra�icul cu narcotice sau alte 
droguri.

Administrarea disciplinei

Când este vorba de păcate grave, trebuie luate măsuri discipli-
nare. Există două căi prin care se poate face acest lucru:

 1.  printr-un vot de cenzură,
 2.  printr-un vot de retragere a calităţii de membru.

Disciplinarea prin cenzură – În cazurile în care fapta nu este 
considerată de către biserică atât de serioasă încât să se justi�ice 
modalitatea extremă de retragere a calităţii de membru a celui 
vinovat, biserica îşi poate exprima dezaprobarea printr-un vot de 
cenzură.

Cenzura are un scop dublu:
1. Să-i dea bisericii posibilitatea să-și exprime dezaprobarea 

faţă de o faptă gravă care a adus dezonoare cauzei lui Dumnezeu.
2. Să genereze membrului vinovat nevoia de îmbunătăţire a 

vieţii și de reformă în comportament și să-i ofere acestuia o peri-
oadă de har și de probă, în care poate face acești pași. 

Un vot de cenzură este stabilit pentru o perioadă de timp de la 
minimum o lună până la maximum douăsprezece luni; acest vot 
pune capăt alegerii sau numirii persoanei vinovate în oricare din-
tre slujbele pe care le-a deţinut în biserică și îi retrage privilegiul 
de a �i ales în vreo slujbă în perioada în care se a�lă sub cenzură. 
Un membru pus sub cenzură nu are dreptul să participe prin cu-
vânt sau vot la acţiunile bisericii (să voteze și să se pronunţe 
în legătură cu hotărârile bisericii) și nu are dreptul exercitării 
publice a unor slujbe, cum ar �i cea de instructor la Școala de 
Sabat etc. Totuși cel pus sub cenzură nu este privat de privile-
giul participării la binecuvântările Școlii de Sabat, la serviciile 
de închinare ale bisericii sau la Cina Domnului. În timpul peri-
oadei de cenzură, nu este posibil transferul acelui membru de la 
o biserică la altă biserică. 
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Un vot de cenzură nu trebuie să conţină nicio prevedere cu pri-
vire la întreruperea calităţii de membru în caz de neîndeplinire 
a condiţiilor impuse. La terminarea perioadei de cenzură, trebu-
ie să se facă o cercetare corespunzătoare, pentru a se vedea dacă 
membrul pus sub disciplină și-a schimbat comportamentul. Dacă 
se observă că purtarea este satisfăcătoare, persoana poate �i con-
siderată ca membru cu drepturi depline, fără alte demersuri și tre-
buie înștiinţată că cenzura a luat sfârșit. Dacă se observă că pur-
tarea nu este satisfăcătoare, cazul trebuie luat din nou în atenţie 
și administrată disciplina corespunzătoare. Orice revenire în vreo 
slujbă în biserică trebuie făcută prin vot, printr-un proces electiv.

Disciplinarea prin retragerea calităţii de membru – A-i 
retrage cuiva calitatea de membru al bisericii, trupul lui Hristos, 
este măsura extremă de disciplinare ce poate �i administrată de 
către biserică. Doar după ce au fost urmate instrucţiunile date în 
acest capitol, după ce a fost consultat pastorul sau conferinţa, dacă 
pastorul nu este disponibil, şi după ce au fost făcute toate efortu-
rile posibile pentru a-l câştiga pe cel greşit şi a-l readuce pe calea 
cea dreaptă, ar trebui ca unei persoane să i se retragă calitatea de 
membru.  

Fără alte criterii pentru calitatea de membru – Niciun pas-
tor, nicio biserică locală, nicio conferinţă nu are autoritatea să 
creeze sau să stabilească anumite criterii pentru calitatea de mem-
bru al bisericii. Această autoritate îi aparţine Sesiunii Conferinţei 
Generale. Ca urmare, oricine caută să aplice alte criterii decât cele 
înfăţişate în prezenta lucrare nu reprezintă corect Biserica (vezi 
Mărturii, vol. 1, pag. 207).

Promptitudine în procesul disciplinării – Este datoria bi-
sericii să aibă grijă ca procesul disciplinării să se desfăşoare în-
tr-un timp rezonabil şi apoi să-i comunice celui în cauză deciziile, 
cu amabilitate şi promptitudine. Aplicarea disciplinei este în sine 
un proces dureros. Întârzierea în administrarea disciplinei poate 
intensi�ica frustrarea şi suferinţa membrului şi a bisericii locale.
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Atenţie în judecarea caracterului şi a motivaţiei – „Hris-
tos a prezentat explicit faptul că aceia  care persistă în mod evi-
dent în păcat trebuie să �ie despărţiţi de biserică, dar El nu ne-a 
încredinţat lucrarea de judecare a caracterului şi a motivelor 
acestora. El cunoaşte prea bine �irea noastră, ca să ne încredinţeze 
această lucrare. Dacă am încerca să-i smulgem din biserică pe cei 
pe care îi bănuim că nu sunt creştini veritabili, să �im siguri că am 
face greşeli. Deseori, îi socotim ca �iind fără speranţă tocmai pe 
cei pe care Hristos îi atrage la Sine. Dacă am trata aceste su�lete 
după judecata noastră nedesăvârşită, le-am spulbera probabil şi 
ultima speranţă. Mulţi care se socotesc creştini vor �i găsiţi cu lip-
suri în cele din urmă. Mulţi dintre cei despre care vecinii lor au 
crezut că nu vor intra niciodată în ceruri vor �i acolo. Omul judecă 
după înfăţişare, dar Dumnezeu judecă inima. Neghina şi grâul tre-
buie să crească împreună până la seceriş, iar secerişul este înche-
ierea timpului de probă. În cuvintele Mântuitorului se mai găseşte 
o lecţie, o lecţie de îngăduinţă minunată şi de dragoste plină de 
gingăşie. După cum neghina îşi are rădăcinile strâns împletite cu 
acelea ale grâului, tot astfel creştinii falşi din biserică pot �i strâns 
legaţi de ucenicii adevăraţi. Adevăratul caracter al acestor pretinşi 
credincioşi nu se manifestă în mod deschis. Dacă ei ar �i despărţiţi 
de biserică, alţii, care doar pentru aceasta ar �i rămas statornici, 
ar putea �i determinaţi să se poticnească.” (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 71, 72)

Într-o adunare legal constituită – Membrii pot �i disciplinaţi 
de către biserică atunci când există motive su�iciente, dar numai 
într-o adunare administrativă a bisericii locale legal convocată, 
după ce comitetul bisericii locale a examinat cazul. Adunarea tre-
buie să �ie prezidată de un pastor hirotonit sau de un pastor asis-
tent, care a fost hirotonit ca prezbiter în biserica respectivă sau, în 
absenţa pastorului şi în înţelegere cu acesta sau cu preşedintele 
conferinţei, de un prezbiter hirotonit al bisericii respective.

Votul majorităţii – Membrilor li se poate retrage calitatea de 
membru al bisericii sau pot �i puşi sub disciplină numai prin votul 
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majorităţii membrilor prezenţi şi care votează într-o adunare 
legal constituită. „Majoritatea Bisericii reprezintă o autoritate 
căreia membrii ca indivizi trebuie să i se supună.” (Mărturii, vol. 
5, pag. 107)

Comitetul bisericii nu poate retrage calitatea de membru 
– Comitetul bisericii poate recomanda bisericii, într-o adunare 
ad mi nistrativă, retragerea calităţii de membru în dreptul unei 
persoane, dar în nicio situaţie nu are dreptul să ia decizia �inală. 
Secre tarul poate şterge numele din registrul bisericii doar pe baza 
vo tului exprimat de biserică într-o adunare administrativă, cu 
excepţia cazurilor când un membru decedează.

Drepturile fundamentale ale membrilor – Membrii au drep-
tul fundamental de a �i anunţaţi din timp despre întâlnirea în care 
se va discuta problema disciplinară şi dreptul de a �i ascultaţi în 
apărare, de a aduce dovezi şi martori. Nicio biserică nu trebuie să 
voteze retragerea calităţii de membru a unei persoane căreia i-au 
fost negate aceste drepturi. Biserica trebuie să anunţe membrul în 
scris, cu două săptămâni înainte de întâlnire, incluzând motivele 
pentru care este convocată adunarea admi nistrativă.

Membrii nu pot �i reprezentaţi de avocaţi – Activitatea bise-
ricii în administrarea ordinii şi disciplinei este o funcţie eclezias-
tică şi nu are de-a face, în niciun sens, cu procedura civilă sau 
legală. De aceea, biserica nu recunoaşte dreptul niciunui membru 
de a-şi aduce un avocat care să-l reprezinte în vreo adunare sau 
în vreun comitet chemat să administreze ordinea şi disciplina sau 
pentru orice altă problemă legată de biserică. De aceea, membrii 
noştri trebuie informaţi că nu li se va da cuvântul dacă vor încerca 
să aducă un avocat în adunare cu acest scop. 

De asemenea, biserica trebuie să aibă grijă ca toţi cei care nu 
sunt membri ai bisericii să nu participe la vreo adunare adminis-
trativă convocată pentru administrarea regulilor sau a disciplinei 
bisericii, cu excepţia cazului când sunt chemaţi ca martori. 
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Transferarea membrilor puşi sub cenzură – Nicio biserică 
n-ar trebui să primească drept membre persoane care sunt sub 
cenzură într-o altă biserică locală, deoarece aceasta ar însemna 
trecerea cu vederea a faptelor pentru care membrul a fost pus 
sub disciplină. Acceptarea ca membru a unei persoane puse sub 
disciplină reprezintă o violare atât de gravă a regulilor Bisericii, 
încât biserica locală care a făcut acest lucru poate �i supusă disci-
plinei de către Adunarea Generală a Conferinţei.

Membrilor nu li se poate retrage calitatea de membru pen-
tru absenţa de la biserică – Cei ce absentează trebuie să �ie vizitaţi 
cu perseverenţă de conducătorii bisericii şi încurajaţi să partici-
pe din nou la serviciile divine şi să se bucure de binecuvântările 
închinării împreună cu biserica. 

Dacă, din cauza vârstei, in�irmităţii sau a unei alte cauze care 
nu poate �i evitată, unui membru îi este cu neputinţă să participe 
cu regularitate la serviciile de cult, trebuie să considere ca �iind 
datoria sa păstrarea legăturii cu conducătorii bisericii prin scris 
sau prin alte mijloace. Totuşi, atâta vreme cât o persoană rămâne 
credincioasă doctrinelor Bisericii, neparticiparea la serviciile di-
vine nu trebuie să �ie considerată un motiv su�icient pentru a i se 
retrage calitatea de membru.

Membrii care pleacă şi nu anunţă – Când un membru se mută 
cu domiciliul, el este dator să informeze prezbiterul sau secreta-
rul cu privire la noua lui adresă. Atâta timp cât rămâne membrul 
acelei biserici, el trebuie să-şi recunoască răspunderea de a ra-
porta în mod regulat bisericii şi de a-şi trimite zecimea şi darurile 
cel puţin trimestrial. Totuşi, dacă membrul nu lasă nicio adresă şi 
dacă nu face niciun efort pentru a contacta biserica sa, �iind im-
posibil de găsit, în acest caz, după o absenţă de doi ani, poate să 
i se retragă calitatea de membru prin votul bisericii, cu condiţia 
ca slujbaşii acesteia să poată dovedi că au încercat cu stăruinţă şi 
credincioşie să-l găsească, dar fără succes. Secretarul va scrie în 
coloana corespunzătoare: „Domiciliu necunoscut. S-a votat să �ie 
considerat dispărut.”
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Membrilor nu li se poate retrage calitatea de membru din 
motive �inanciare – Deşi membrii ar trebui să susţină lucrarea 
Bisericii în măsura posibilităţilor, nu trebuie niciodată să li se 
retragă calitatea de membru numai din cauză că nu pot sau nu 
sunt dispuşi să susţină �inanciar Biserica. 

Retragerea calităţii de membru la cerere – Trebuie să se 
procedeze cu multă grijă în tratarea acelui membru care cere să i 
se retragă calitatea de membru. Deşi Biserica recunoaşte dreptul 
�iecărui individ de a hotărî dacă să aparţină sau nu Bisericii, unui 
astfel de membru trebuie să-i �ie acordat timp su�icient pentru 
meditaţie şi cugetare serioasă şi trebuie făcut orice efort pentru 
a-l readuce la o experienţă satisfăcătoare. 

Scrisorile de retragere a calităţii de membru vor �i prezentate 
comitetului bisericii, care le va prezenta la rândul lui bisericii, cu 
ocazia unei adunări administrative legal constituite. Din conside-
raţie creștină faţă de cel în cauză, hotărârea va �i luată fără o discu-
tare publică a detaliilor cazului.

Anunţarea persoanelor cărora li s-a retras calitatea de 
membru – Este datoria bisericii care retrage cuiva calitatea de 
membru să îl anunţe în scris cu privire la hotărâre, asigurându-l că 
aceasta a fost luată cu părere de rău şi că există în continuare pre-
ocupare pentru starea lui spirituală şi pentru persoana sa. Acolo 
unde este posibil, comunicarea trebuie făcută în mod personal de 
pastorul bisericii sau de un delegat al comitetului acesteia. Fostul 
membru trebuie să �ie asigurat că biserica va spera totdeauna în 
rea�ilierea lui şi că într-o zi se vor bucura de o părtăşie veşnică în 
Împărăţia cerurilor.

Reprimirea unei persoane căreia i s-a retras calitatea de 
membru – Când unei persoane i s-a retras calitatea de membru, 
biserica trebuie să păstreze legătura cu ea, în măsura în care este 
posibil, şi să manifeste faţă de ea un spirit de prietenie şi dragoste, 
străduindu-se s-o câştige şi s-o aducă înapoi. 
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O persoană căreia i s-a retras calitatea de membru poate �i re-
primită ca membru când perioada de punere sub disciplină i s-a 
încheiat, când mărturisește greșelile comise, când face dovada 
unei pocăinţe adevărate, a unei schimbări a vieţii și este evident că 
viaţa sa este în conformitate cu standardele Bisericii și se va supu-
ne fără rezerve ordinii și disciplinei Bisericii. Această reprimire va 
�i făcută de preferinţă în biserica din care membrul a fost exclus. 
Totuși, când acest lucru nu este posibil, biserica în care persoana 
cere să �ie reprimită trebuie să ceară de la biserica de care a apar-
ţinut informaţii cu privire la motivele pentru care i-a fost retrasă 
calitatea de membru.

Când se tratează cazul unui membru care se face vinovat de 
abuz asupra copiilor, trebuie reţinut faptul că revenirea în biserică 
în calitate de membru nu anulează toate consecinţele unei fapte 
atât de grave. Deși participarea la activităţile bisericii poate �i per-
misă în cadrul unor limite stabilite, un membru condamnat sau 
disciplinat pentru abuz sexual nu ar trebui pus într-o funcţie care 
l-ar putea pune în contact cu copii, tineri sau alte persoane vul-
nerabile. De asemenea, nu ar trebui să i se confere roluri care i-ar 
putea încuraja pe cei vulnerabili să aibă implicit încredere în el.

Deoarece retragerea calităţii de membru este cea mai serioasă 
formă de disciplină, perioada de timp înainte ca o astfel de persoa-
nă să �ie reprimită trebuie să �ie su�icient de lungă pentru a se pu-
tea demonstra că problemele care au condus la retragerea calităţii 
de membru au fost rezolvate, fără urmă de îndoială. Reprimirea ca 
membru al bisericii este precedată, în mod normal, de rebotezare.

Dreptul la cerere pentru reprimire – Deşi este dreptul bi-
sericii să aplice disciplina, aceasta nu le neagă membrilor dreptul 
de a căuta dreptatea. Dacă membrii consideră că au fost trataţi 
nedrept de biserica locală sau nu au avut dreptul de a �i ascultaţi 
corespunzător, iar biserica refuză să ia cazul în considerare, sau 
dacă slujbaşii refuză să ia în considerare cererea pentru repri-
mire, foştii membri au dreptul de a apela în scris la biserică pen-
tru o audiere. Biserica nu trebuie să neglijeze sau să refuze să-i 
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asculte. Dacă aceasta refuză sau dacă foştii membri consideră în 
continuare că sunt nedreptăţiţi, au dreptul să ceară să �ie ascultaţi 
de Comitetul Executiv al conferinţei de care aparţine biserica. 

Dacă, după o ascultare imparţială și completă, comitetul confe-
rinţei este convins că biserica a comis o nedreptate, poate reco-
manda reprimirea membrului exclus. Dacă însă biserica respecti-
vă continuă să-i refuze reacordarea calităţii de membru, comitetul 
conferinţei îl poate recomanda ca membru într-o altă biserică. Pe 
de altă parte, dacă există motive temeinice care susţin biserica în 
refuzul reprimirii membrului, se va consemna hotărârea respec-
tivă. 



CAPITOLUL 8
Slujbaşii 

şi departamentele bisericii locale 

Alegerea unor slujbaşi de valoare este importantă pentru pros-
peritatea bisericii, care trebuie să manifeste cea mai mare grijă 
când cheamă bărbaţi şi femei în poziţii de răspundere sfântă. 

Calităţi generale

Calităţi morale şi religioase – „Alege din tot poporul oameni 
destoinici, temă tori de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi 
ai lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, peste 
o sută, peste cincizeci şi peste zece.” (Ex. 18,21)

 „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi șapte bărbaţi vorbiţi de 
bine, plini de Duhul Sfânt și înţelepciune, pe care îi vom pune în 
slujba aceasta.” (Fapte 6,3)

„Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor din 
afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolu-
lui.” (1 Tim. 3,7)

 „Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează 
la oameni de încredere care să �ie în stare să înveţe și pe alţii.” 
(2 Tim. 2,2)

„Adevărat este și cuvântul acesta: ’Dacă râv nește cineva să �ie 
episcop, dorește un lucru bun’. Dar trebuie ca episcopul [prezbite-
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rul] să �ie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, 
înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe 
pe alţii. Să nu �ie nici beţiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mâr-
șav, ci să �ie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-și chiverni-
sească bine casa și să-și ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. 
Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va în-
griji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu �ie întors la Dumnezeu de 
curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în o sânda Diavolului. 
Diaconii, de asemenea, trebuie să �ie cinstiţi, nu cu două feţe, nu 
băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze 
taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi mai întâi, și 
numai dacă sunt fără prihană să �ie diaconi. Femeile, de aseme-
nea, să �ie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toa-
te lucrurile. Diaconii să �ie bărbaţi ai unei singure neveste și să-și 
cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca 
diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în cre-
dinţa care este în Hristos Isus.” (1 Tim. 3,1-13; vezi și Tit 1,5-11 și 
2,1.7.8)

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci �ii o pildă pentru 
credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă și în cu-
răţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învă-
ţătura pe care o dai altora. [...] Fii cu luare aminte asupra ta însuţi 
și asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, 
căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuţi și pe cei ce te 
ascultă.” (1 Tim. 4,12-16)

Biserica trebuie să �ie ocrotită şi hrănită – Apostolul Pavel 
i-a chemat laolaltă pe „prezbiterii bisericii” (Fapte 20,17) şi i-a 
sfătuit: „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care 
v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului pe 
care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că după plecarea 
mea se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, 
şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri 
stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheaţi 
şi aduceţi-vă aminte că timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat 
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să sfătuiesc cu lacrimi pe �iecare dintre voi.” (Fapte 20,28-31; vezi 
şi 1 Petru 5,1-3)

Respectul datorat pastorilor şi slujbaşilor bise ricii – „Vă 
rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care 
vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte 
mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.” (1 Tes. 5,12.13; vezi şi 
1 Tim. 5,17 şi Evrei 13,7.17) 

„Credincioșii din Tesalonic erau foarte mult tulburaţi de oame-
nii care veneau printre ei cu idei și doctrine fanatice. Unii trăiau ’în 
neorânduială, nu lucrau nimic, ci se ţineau de nimicuri’. Biserica 
fusese bine organizată și slujbașii fuseseră rânduiţi ca slujitori ai 
Evangheliei sau diaconi. Însă erau unii, independenţi și impulsivi, 
care refuzau să se supună celor care aveau poziţii de răspundere 
în biserică. Ei pretindeau nu numai dreptul la opinie personală, ci 
și acela ca, în mod public, să impună bisericii părerile lor. Având 
în vedere aceasta, Pavel a atras atenţia tesalonicenilor asupra 
respectului și consideraţiei datorate celor care fuseseră aleși să 
ocupe poziţii de răspundere în biserică.” (Faptele apostolilor, pag. 
261, 262)

„Cei care deţin poziţii de răspundere în biserică pot face greșeli 
asemănătoare cu ale altor oameni și pot greși în deciziile lor; dar, 
cu toate acestea, biserica lui Hristos de pe pământ le-a dat o auto-
ritate care nu trebuie să �ie subestimată.” (Mărturii, vol. 4, pag. 17)

Să nu �ie numiţi în grabă într-o slujbă – „În multe locuri în-
tâlnim oameni care au fost aleşi în grabă în poziţii de răspundere 
ca prezbiteri ai bisericii, dar care nu sunt cali�icaţi pentru o astfel 
de poziţie. Ei nu au învăţat să se stăpânească pe ei înşişi. Ei nu au 
o in�luenţă bună. Biserica are continuu necazuri, ca urmare a ca-
racterului de�icitar al conducătorului. Asupra acestor oameni au 
fost puse mâinile prea repede.” (Mărturii, vol. 4, pag. 406, 407; vezi 
şi Mărturii, vol. 5, pag. 617, şi 1 Tim. 5,22)

 Cei care se împotrivesc unităţii nu sunt potriviţi să �ie 
puşi în slujbe – „Mai nou, s-au ridicat în mijlocul nostru persoane 
care mărturisesc că sunt slujitori ai lui Hristos, dar a căror lucrare 
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se împotriveşte unităţii pe care Domnul nostru a rânduit-o în 
biserică. Ei au planuri şi metode originale de lucru. Ei doresc să 
introducă în biserică schimbări după propriile idei de progres şi 
îşi imaginează că vor ajunge astfel la rezultate mari. Aceşti oameni 
trebuie mai degrabă să �ie învăţăcei decât învăţători în şcoala lui 
Hristos. Ei sunt permanent neliniştiţi, aspirând să realizeze o lu-
crare mare, să facă ceva care să le aducă cinste. Însă nevoia lor este 
aceea de a învăţa cele mai folositoare lecţii: umilinţa şi credinţa în 
Isus. [...]

Învăţătorii adevărului, misionarii, slujbașii bisericii pot face o 
lucrare bună pentru Domnul, dacă sunt dispuși să-și cureţe su�le-
tele prin ascultare de adevăr...” (Ibidem, pag. 238)

Pericolul alegerii celor care refuză să coopereze – „Dumne-
zeu a pus în biserică oameni cu talente diferi te, ca ajutoare alese 
de El, pentru ca, prin înţelepciunea coroborată a multora, lucrarea 
Duhului Sfânt să poată �i împlinită. Oamenii care acţionează potri-
vit propriilor trăsături puternice de caracter, refuzând să tragă la 
un jug cu cei care au o experienţă mai îndelungată în lucrarea lui 
Dumnezeu, vor ajunge să �ie orbiţi de încrederea în ei înşişi, in-
capabili să facă distincţie între ceea ce este adevăr şi minciună. 
Creează nesiguranţă ca astfel de oameni să �ie aleşi conducători în 
biserică, căci ei îşi vor urma propria judecată şi propriile pla nuri, 
indiferent de judecata fraţilor lor. Este uşor pentru vrăjmaş să lu-
creze prin aceia care, deşi ei înşişi au nevoie de sfat la �iecare pas, 
îşi asumă, în propria putere, rolul de păzitori de su�lete, fără să 
�i învăţat umilinţa lui Hristos.” (Faptele apostolilor, pag. 279, vezi 
pag. 94 a prezentului manual)

Calitatea de membru este necesară pentru adunările elec-
tive – Membrii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea care sunt 
cu drepturi depline sunt eligibili pentru o poziţie de conducere 
în biserica locală în care sunt membri. Excepţie se poate face în 
următoarele cazuri:

 1.  Studenţi care sunt membri cu drepturi depline, dar care, 
din cauza studiilor, locuiesc departe de domiciliul stabil 
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şi frecventează cu regularitate o biserică din apropierea 
domiciliului lor temporar.

 2.  Un angajat al conferinţei desemnat de aceasta pentru a �i 
pastor/conducător a două sau mai multe biserici. 

 3.  Un prezbiter local care, atunci când este necesar şi prin 
recomandarea comitetului conferinţei, poate fi ales să 
slujească în mai multe biserici în cadrul aceluiaşi dis-
trict. 

Comitetul conferinţei poate lua în discuţie și alte excepţii.

Un exemplu în darea zecimii – Toţi slujbaşii ar trebui să �ie 
un exemplu în ceea ce priveşte returnarea corectă a zecimii în 
Biserică. Oricine nu reprezintă un exemplu în această privinţă nu 
va �i ales într-o slujbă în cadrul bisericii locale.

Nu sunt delegaţi din o�iciu – Niciun slujbaş nu este delegat 
din o�iciu la vreuna dintre sesiunile conferinţei. Dacă biserica 
doreşte ca un slujbaş să �ie delegat, trebuie să-l aleagă pentru a 
avea această calitate.

Împărţirea responsabilităţii – Biserica nu ar trebui să con-
fere prea multe responsabilităţi unui număr mic de slujbaşi care 
doresc să lucreze, în timp ce alţii sunt folosiţi prea puţin. Cu 
excepţia în care situaţia particulară o cere, alegerea unei singure 
persoane în mai multe funcţii ar trebui descurajată.  

Excluderea şi reprimirea – Când un slujbaş este exclus din 
biserică şi, ulterior, reprimit, reprimirea nu aduce cu sine automat 
şi reinstalarea în funcţia ocupată anterior.

Durata mandatului

Durata mandatului pentru slujbașii bisericii și ai organizaţiilor 
auxiliare trebuie să �ie de un an, în afară de cazul în care biserica 
locală, într-o adunare administrativă, hotărăște să aibă alegeri la 
�iecare doi ani, pentru a facilita continuitatea și dezvoltarea daru-
rilor spirituale și pentru a evita efortul implicit alegerilor anuale. 
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Deși nu este recomandabil ca o persoană să ocupe un timp nelimi-
tat o anumită slujbă, slujbașii pot �i realeși.

Prezbiterii

Conducători religioşi ai bisericii – Prezbiterul local trebuie 
să �ie recunoscut ca un puternic conducător religios şi spiritual 
şi trebuie să aibă o bună reputaţie în biserică şi în societate. În 
absenţa pastorului, prezbiterul este conducătorul religios al bi-
sericii şi trebuie să caute continuu, prin învăţătură şi exemplu, să 
conducă biserica într-o experienţă creştină deplină.

Prezbiterul trebuie să �ie capabil să conducă serviciile de în-
chinare din biserică. Nu este întotdeauna posibil pentru confe-
rinţă să asigure prezenţa unui pastor în �iecare biserică, de aceea 
prezbiterul trebuie să �ie pregătit să prezinte Cuvântul și doctri-
na. Cu toate acestea, prezbiterul să nu �ie ales, în primul rând, 
pentru poziţia lui socială sau pentru capacitatea lui de a vorbi, 
ci mai degrabă datorită vieţii sale consacrate și capacităţii de a 
conduce. 

Prezbiterul poate �i reales, totuși nu este recomandabil ca o 
persoană să slujească pe timp nelimitat. Biserica nu are nicio obli-
gaţie să-l realeagă, ci îl poate schimba ori de câte ori este reco-
mandabil. În momentul în care este ales un nou prezbiter, fostul 
prezbiter își încetează activitatea, dar poate �i ales în oricare altă 
slujbă din biserică.

Hirotonirea prezbiterului local – Alegerea în slujba de prez-
biter nu este su�icientă pentru ca cineva să �ie prezbiter. Pentru a 
avea autoritatea de a sluji în această funcţie este necesar ca el să 
�ie hirotonit. În perioada dintre alegere şi hirotonire, prezbiterul 
ales poate sluji numai în calitate de conducător al bisericii, dar nu 
poate administra ceremoniile bisericii.

Serviciul de hirotonire poate �i săvârșit doar de către un pastor 
hirotonit, acreditat de conferinţa locală. Din politeţe, poate �i in-
vitat să ajute la ceremonie și un alt pastor hirotonit a�lat în vizită. 
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Totuși hirotonirea poate �i condusă de pastorul hirotonit vizita-
tor sau de pastorul pensionar hirotonit doar pe baza unei cereri a 
slujbașilor conferinţei locale.

Ceremonialul sfânt al hirotonirii trebuie să �ie săvârșit cu sim-
plitate, în prezenţa membrilor bisericii, și poate include o scurtă 
prezentare a slujbei de prezbiter, a calităţilor cerute și a datori-
ilor principale pe care prezbiterul este autorizat să le îndepli-
nească în biserică. După predică, pastorul, ajutat de alţi pastori 
hirotoniţi și/sau de prezbiterii locali hirotoniţi care participă la 
ceremonie, îl va hirotoni pe prezbiter prin rugăciune și prin pu-
nerea mâinilor. 

Odată primită hirotonirea ca prezbiter, nu mai este necesară o 
altă hirotonire la o realegere ca prezbiter sau la alegerea ca prez-
biter în altă biserică, cu condiţia să-și �i păstrat în biserică statutul 
de membru cu drepturi depline. Cel care a fost hirotonit ca prezbi-
ter este cali�icat să servească ulterior ca diacon.

Relaţia cu pastorul – În cazul în care comitetul conferinţei 
desemnează un pastor hirotonit sau mai mulţi pastori hirotoniţi 
să lucreze într-o biserică, el devine slujbaşul principal al aces-
teia, iar prezbiterul hirotonit devine ajutorul său. Lucrarea lor 
este strâns legată, ei trebuie să conlucreze armonios. Pastorul 
nu trebuie să îşi asume toate responsabilităţile, ci să le împartă 
cu prezbite rul (prezbiterii) local şi cu ceilalţi slujbaşi. Pastorul 
care serveşte biserica în mod regulat acţionează ca preşedinte 
al comitetului. Totuşi, există situaţii în care se recomandă ca 
prezbiterul să acţioneze în această calitate. Lucrarea pastorală a 
bisericii va �i îndeplinită de amândoi. Prezbiterul/prezbiterii, în 
consfătuire cu pastorul, să contribuie la îndeplinirea responsabi-
lităţilor pastorale, ceea ce include: vizitarea membrilor bisericii, 
slujirea celor bolnavi, pregătirea sau conducerea serviciilor de 
ungere a bolnavilor şi de binecuvântare a copiilor, încurajarea 
celor descurajaţi şi alte responsabilităţi pastorale. Ca ajutor al 
pastorului, prezbiterul trebuie să manifeste un interes constant 
pentru turmă. 
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Dacă pastorul numit este pastor asistent, biserica/bisericile pe 
care el o/le servește poate să-l aleagă prezbiter.

Pentru că pastorul este numit în biserica locală de către con-
ferinţă, el o slujește în calitate de angajat al conferinţei și este 
răspunzător în faţa comitetului conferinţei, menţinând o relaţie 
amabilă și de colaborare cu biserica și lucrând în armonie cu toate 
planurile și programele ei. Prezbiterul, �iind ales de biserica loca-
lă, este răspunzător în faţa bisericii și a comitetului ei.

Lucrarea prezbiterului are un caracter local – Autoritatea şi 
lucrarea unui prezbiter hirotonit sunt restrânse la biserica în care 
a fost ales. Nu este permis ca un comitet al conferinţei, prin vot, 
să-i confere unui prezbiter statutul conferit unui pastor hiro-
tonit, şi anume acela de a servi ca prezbiter în alte biserici. Dacă 
există necesitatea unui astfel de serviciu, comitetul conferinţei 
poate recomanda bisericii sau bisericilor care cer serviciul unui 
prezbiter al unei alte biserici să-l aleagă şi să-l invite să slujească 
şi acolo. Astfel, prin alegere, o persoană poate sluji, când este 
necesar, în mai multe biserici în acelaşi timp. Astfel de măsuri 
trebuie luate numai cu sfatul comitetului conferinţei. Totuşi, 
în acest aspect, autoritatea îi aparţine bisericii, nu comitetului 
conferinţei. Singura cale prin care o persoană poate �i cali�icată să 
slujească Biserica de pretutindeni este prin hirotonirea ca pastor 
al Evangheliei. 

Conducerea serviciilor bisericii – Sub călăuzirea pastorului 
sau în absenţa lui, prezbiterul răspunde de serviciile bisericii şi 
trebuie �ie să le conducă personal, �ie să se asigure că altcineva le 
va conduce. Serviciile Cinei Domnului vor �i întotdeauna conduse 
de pastorul sau de prezbiterul hirotonit. Pastorul slujeşte, de obi-
cei, ca preşedinte al adunării admi nistrative; în absenţa pastorului 
sau cu aprobarea acestuia sau a preşedintelui conferinţei, prez-
biterul poate să îndeplinească funcţia de preşedinte.

Serviciul botezului – În absenţa unui pastor hirotonit, prez-
biterul îi va cere preşedintelui să facă demersurile necesare în 
vederea o�icierii ceremoniei botezului pentru cei care solicită uni-
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rea cu Biserica. Prezbiterul bisericii locale nu trebuie să o�icieze 
serviciul botezului fără ca, mai întâi, să obţină permisiunea din 
partea preşedintelui conferinţei.

Ceremonia căsătoriei – În cadrul ceremoniei căsătoriei, ju ră-
mintele celor doi şi o�icierea căsătoriei sunt realizate numai de un 
pastor hirotonit, cu excepţia acelor zone cu privire la care comi-
tetul diviziunii a luat o hotărâre să aprobe ca această ceremonie să 
�ie o�iciată de pastori asistenţi care au fost hirotoniţi ca prezbiteri 
în bisericile districtului lor. În unele zone, legile locale pot cere ca 
persoanele care o�iciază căsătorii să aibă şi autorizaţia din partea 
statului să facă acest lucru. În cazul acesta, predica, rugăciunea şi 
rostirea binecuvântării pot �i o�iciate de un pastor hirotonit, de un 
pastor asistent (hirotonit ca prezbiter în biserica locală) sau de un 
prezbiter (vezi Nota nr. 2, pag. 221).

Încurajarea oferirii zecimii – Ca unul care îşi dă zecimea 
cu credincioşie, prezbiterul poate face mult pentru a-i încuraja 
pe membrii bisericii să-şi ofere zecimea cu credincioşie. Prez-
biterii pot încuraja returnarea zecimii prin prezentarea publică 
a pri vilegiului şi a responsabilităţii ce decurg din Scriptură în 
ceea ce priveşte administrarea, dar şi prin lucra rea personală 
cu membrii adusă la îndeplinire cu mult tact şi în tr-o manieră 
folositoare. 

Prezbiterul trebuie să considere ca absolut con�idenţiale toate 
problemele �inanciare care îi privesc pe membrii bisericii și să nu 
furnizeze astfel de informaţii persoanelor neautorizate.

Cultivarea obiceiului de a studia Biblia, de a se ruga şi a 
avea o relaţie cu Isus – În calitate de conducători spirituali, prez-
biterii au responsabilitatea de a-i încuraja pe membri să dezvolte 
o relaţie personală cu Isus, prin consolidarea vieţii de rugăciune şi 
a studiului personal al Bibliei. Prezbiterii ar trebui să �ie un exem-
plu de devotament în studierea Bibliei şi în rugăciune. Viaţa de 
rugăciune a �iecărui membru, în sprijinul tuturor activităţilor şi 
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programelor bisericii locale, va �i de un real bene�iciu pentru misi-
unea Bisericii. Prezbiterii îi pot cere comitetului bisericii locale să 
numească un comitet care să urmărească acest scop de dezvoltare 
şi încurajare a membrilor. 

Promovarea tuturor ramurilor bisericii – Sub conducerea 
pastorului şi în colaborare cu acesta, prezbiterul este condu că-
torul spiritual al bisericii şi este responsabil să promoveze toate 
departamentele şi toate activităţile lucrării. Prezbiterul trebuie să 
menţină relaţii de ajutor reciproc cu toţi ceilalţi slujbaşi ai biseri-
cii.

Conlucrarea cu conferinţa – Pastorul, prez biterul/prezbite-
rii şi toţi slujbaşii bisericii locale trebuie să conlucreze cu admi-
nistratorii şi directorii de departamente ai conferinţei în vederea 
îndeplinirii planurilor locale, celor ale uniunii, ale diviziunii şi 
ale Conferinţei Generale. Ei trebuie să informeze biserica despre 
toate darurile obişnuite sau speciale, să promoveze toate progra-
mele şi activităţile bisericii şi să-i încurajeze pe slujbaşi să susţină 
planurile şi regulamentele conferinţei.

Prezbiterul trebuie să lucreze foarte strâns cu casierul bisericii 
locale și să aibă grijă ca toate fondurile conferinţei să �ie expediate 
prompt trezorierului conferinţei, la momentul stabilit de confe-
rinţă. Prezbiterul trebuie să aibă o grijă deosebită ca raportul se-
cretarului bisericii să �ie trimis la timp secretarului conferinţei, la 
sfârșitul �iecărui trimestru.

Prezbiterul trebuie să considere ca �iind importantă orice co-
res pon denţă primită de la conferinţă. Scrisorile care con ţin anun-
ţuri către biserică trebuie prezentate la timpul potrivit.

În absenţa pastorului, prim-prezbiterul trebuie să facă alege-
rea delegaţilor pentru sesiunile conferinţei și transmiterea nume-
lor acestora de către secretar la conferinţă. 

Susţinerea lucrării mondiale – O altă trăsătură importantă a 
lucrării prezbiterului este aceea de a susţine lucrarea misionară 
mondială prin studierea ei şi a nevoilor ei. Printr-o atitudine 
amabilă şi plină de tact, prezbiterul va contribui mult la încuraja-
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rea generozităţii din partea membrilor bisericii, atât la serviciile 
obişnuite, cât şi la Şcoala de Sabat.

Instruirea şi pregătirea prezbiterilor – Asociaţia pastorală, 
în colaborare cu departamentele Bisericii, promovează instruirea 
şi pregătirea prezbiterilor bisericii locale. Totuşi pastorul are pri-
ma responsabilitate în instruirea prezbiterului local. (vezi Note, 
nr. 1, pag. 221)

Liberi să lucreze e�icient – În special prezbiterii ar trebui eli-
beraţi de alte poveri, pentru a-şi îndeplini numeroasele îndatoriri. 
S-ar putea ca în unele situaţii să �ie cazul să li se ceară prezbite-
rilor să conducă activităţile misionare ale bisericii, dar chiar şi 
acest lucru ar trebui evitat atunci când cel în cauză dă dovadă că 
are alt talent.

Prim-prezbiterul – În bisericile cu un număr mare de mem-
bri, este recomandabil să se aleagă mai mulţi prezbiteri, deoarece 
îndatoririle pot �i prea grele pentru o singură persoană. În cazul 
acesta, unul dintre ei va �i desemnat prim-prezbiter. Lucrarea tre-
buie împărţită între ei în funcţie de experienţa şi capacităţile lor.

Limitarea autorităţii – Prezbiterul nu are autoritatea de a 
primi sau exclude membri ai bisericii. Acest lucru se face numai 
cu votul bisericii. Doar comitetul bisericii poate să recomande bi-
sericii să voteze ca o persoană să �ie primită sau exclusă.

Conducătorii de biserică
Uneori, nu există nimeni care să aibă experienţa și cali�icarea 

nece sare pentru a servi ca prezbiter. În astfel de împrejurări, bise-
rica trebuie să aleagă o persoană care va �i numită „conducător”. 
În absenţa pastorului sau a unui slujitor desemnat de conferinţă, 
conducătorul de biserică poartă răspunderea serviciilor bisericii, 
inclusiv a adunărilor administrative. Conducătorul trebuie �ie să 
conducă aceste activităţi, �ie să aranjeze ca altcineva să facă lucrul 
acesta. 
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Conducătorul de biserică nu poate o�icia niciunul dintre servi-
ciile ceremoniale, nu poate o�icia botezul, Cina Domnului, ceremo-
nia căsătoriei și nu poate prezida adunările administrative atunci 
când membrii sunt puși sub disciplină. Pentru astfel de adunări, 
trebuie să i se ceară președintelui conferinţei să trimită un pastor 
hirotonit pentru a le prezida.

Diaconii

 Slujba de diacon este descrisă în Noul Testament (1 Tim. 
3,8-13), unde este folosit termenul grecesc diakonos, de unde de-
rivă cuvântul din limba română „diacon”. Cuvântul grecesc este 
interpretat în diferite feluri ca însemnând: „servitor”, „slujitor”, 
„scriitor”, „însoţitor”, iar în cercurile creștine a căpătat sensul spe-
cializat, la care ne refe rim acum – „diacon”.

Cei care au ajuns să �ie cunoscuţi ca „cei șapte diaconi” ai 
bisericii apostolice (vezi Fapte 6,1-8) au fost aleși și hirotoniţi 
pentru a se ocupa de „treburile bisericii”. Calităţile lor, cu puţin 
diferite decât cele ale prezbiterilor, sunt enumerate în 1 Timo-
tei 3,8-13.

„Faptul că acești fraţi au fost rânduiţi pentru lucrarea specială 
de a se îngriji de nevoile săracilor nu-i excludea de la propovă-
duirea credinţei. Dimpotrivă, ei erau întru totul cali�icaţi să instru-
iască pe alţii în adevăr și ei s-au angajat în lucrare cu multă serio-
zitate și succes.” (Faptele apostolilor, pag. 90)

„Alegerea celor șapte [diaconi] pentru a supraveghea diferite 
ramuri ale lucrării s-a dovedit o mare binecuvântare pentru bise-
rică. Acești slujbași au acordat o atenţie deosebită atât nevoilor 
individuale, cât și intereselor �inanciare generale ale bisericii și, 
prin modul de administrare prudent și prin exemplul lor evla vios, 
ei au fost un ajutor important pentru ceilalţi slujbași în unirea di-
feritelor interese ale bisericii într-un tot unitar.” (Faptele apostoli-
lor, pag. 89) 

Desemnarea diaconilor prin vot în biserica de astăzi aduce bi-
necuvântări similare în administrarea bisericii, eliberându-i pe 
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pastori, pe prezbiteri și pe alţi slujbași de datoriile care pot �i înde-
plinite de diaconi. 

„Timpul și puterea celor pe care, în providenţa Sa, Dumnezeu 
i-a ales în poziţii de conducere și răspundere în biserică ar trebui 
să �ie investite în probleme mai importante, care cer o înţelepciu-
ne deosebită și o inimă generoasă. Nu este planul lui Dumnezeu 
ca astfel de oameni să �ie chemaţi să rezolve probleme minore, pe 
care alţii sunt capabili să le rezolve.” (Idem, pag. 93)

Comitetul diaconilor – Acolo unde biserica are un număr 
su �icient de diaconi care să justi�ice formarea unui comitet, este 
bine ca acesta să �ie organizat, avându-l pe primul-diacon ca pre-
şedinte, iar pe un alt diacon, ca secretar. Un astfel de comitet asi-
gură împărţirea responsabilităţilor şi coordonează contribuţia 
diaconilor la bunul mers al bisericii. De asemenea, oferă un cadru 
de formare, unde bărbaţi tineri aleşi ca diaconi pot �i instruiţi în 
vederea îndeplinirii datoriilor lor.

Diaconii trebuie hirotoniţi – Un diacon nou ales nu va începe 
să-şi exercite slujba până când nu a fost întărit prin binecuvântare 
de către un pastor hirotonit, acreditat de conferinţă.

Ceremonia sfântă a hirotonirii ar trebui caracterizată de sim-
plitate și săvârșită în prezenţa bisericii. Ea poate cuprinde o scurtă 
descriere a slujbei de diacon, a calităţilor care se cer de la un ast-
fel de slujbaș al bisericii și a principalelor îndatoriri pe care va �i 
autorizat să le îndeplinească în biserică. După un scurt îndemn 
la credincioșie în slujire, pastorul, ajutat de un prezbiter acolo 
unde este cazul, îl va hirotoni pe diacon prin rugăciune și prin 
punerea mâinilor. Dacă a mai fost hirotonit ca diacon și și-a men-
ţinut calitatea de membru, nu este necesar să �ie hirotonit din 
nou, chiar dacă s-a transferat într-o altă biserică. La expirarea 
mandatului, poate continua să servească în calitate de diacon 
numai dacă este reales. 

Dacă cineva care a fost hirotonit ca prezbiter este ales diacon, 
nu mai este necesar să �ie hirotonit și ca diacon, hirotonirea lui ca 
prezbiter cuprinzând și această slujbă.
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Diaconii nu sunt autorizaţi să o�icieze ceremonii – Diaco-
nul nu este autorizat să o�icieze niciuna dintre ceremoniile biseri-
cii şi nici pe cea a căsătoriei. El nu poate prezida nicio adunare 
administrativă şi nu poate să supună la vot primirea sau trans-
ferul de membri. 

Acolo unde biserica nu are pe nimeni autorizat să îndeplineas-
că asemenea îndatoriri, biserica să contacteze pentru ajutor con-
ferinţa din care face parte. 

Datoriile diaconilor – Lucrarea diaconilor implică o arie largă 
de activităţi practice pentru biserică, şi anume:

 1.  Contribuirea la buna desfăşurare a serviciilor divine şi a 
întâlnirilor – De obicei, la serviciile divine, diaconii sunt 
răspunzători să spună un bun venit membrilor şi vizita-
torilor când intră în biserică, ajutându-i, dacă este nevoie, 
să-şi găsească locuri în sală. De asemenea, ei să �ie gata 
să colaboreze cu pastorul şi cu prezbiterul pentru buna 
desfăşurare a întâlnirilor ce au loc în biserică. 

 2.  Vizitarea membrilor – O sarcină importantă ce le revine 
diaconilor este vizitarea membrilor la domiciliu. În multe 
biserici, această acţiune este organizată prin împărţirea 
membrilor pe cartiere, desem nându-se câte un diacon 
pen tru �iecare zonă, aşteptându-se ca el să viziteze �ie care 
familie cel puţin o dată pe trimestru.

 3.  Pregătirea pentru serviciile divine de botez – Diaconii tre-
buie să-şi îndeplinească partea în pregătirile necesare pen-
tru această ceremonie.

 4.  Contribuirea la buna desfăşurare a S�intei Cine – La o�i-
cierea ceremoniei spălării picioarelor, diaconii sau diaco-
nesele pun la dispoziţie tot ceea ce este necesar: prosoape, 
lighene, apă, găleţi etc. Ei vor avea grijă ca vasele şi pro-
soapele folosite să �ie spălate şi puse la locul lor.

    La sfârşitul Cinei Domnului, trebuie să se manifeste o 
deosebită grijă cu pâinea şi vinul care au rămas după ce 
s-au împărtăşit toţi din ele. Acestea nu trebuie consumate. 
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 5.  Grija pentru bolnavi, săraci şi persoane cu probleme – O 
altă responsabilitate importantă a diaconilor este grija 
pentru bolnavi, ajutorarea celor săraci şi a celor cu di-
�icultăţi, informând biserica despre nevoile lor şi cerând 
ajutorul membrilor. Pentru aceasta, se vor folosi bani din 
fondurile bisericii destinate nevoiaşilor. Casierul, la reco-
mandarea comitetului bisericii, le va da diaconilor şi dia-
coneselor tot ceea ce este necesar pentru aceste cazuri. 

 6.  Grija şi păstrarea bunurilor bisericii – În anumite biserici, 
unde responsabilitatea pentru păstrarea proprietăţilor 
bise ricii nu este dată în grija unui comitet de construcţie, 
diaconii poartă această responsabilitate. 

Diaconesele

Diaconesele au fost incluse în categoria slujbașilor bisericii 
creștine primare: „Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este 
diaconiţă a bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un 
chip vrednic de s�inţi, și s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă 
de voi; căci și ea s-a arătat de ajutor multora, și îndeosebi mie.” 
(Rom. 16,1.2)

Diaconesele vor �i alese în funcţie de consacrarea de care dau 
dovadă și  pe baza calităţilor care le fac potrivite să îndeplinească 
responsabilităţile acestei slujbe. 

Comitetul diaconeselor – Acolo unde au fost alese mai multe 
diaconese, să se formeze un comitet al diaconeselor, în care prima 
diaconeasă să funcţioneze ca preşedintă, iar o alta, ca secretară. 
Acest comitet este autorizat să stabilească datoriile individuale 
ale diaconeselor şi să conlucreze îndeaproape cu comitetul diaco-
nilor, în special la vizitarea membrilor, întâmpinarea acestora şi a 
vizitatorilor la biserică. Acest comitet constituie mediul propice 
în care diaconesele nou alese sunt instruite şi pregătite pentru 
slujbă.
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Serviciul de hirotonire a diaconeselor – Un asemenea ser-
viciu ar trebui condus de un pastor hirotonit delegat de către 
conferinţă. Serviciul de hirotonire ar trebui să �ie caracterizat de 
simplitate şi realizat în prezenţa bisericii. 

Dacă nu își pierd calitatea de membre, diaconesele nu trebuie 
hirotonite din nou dacă își transferă calitatea de membru în altă 
biserică. Când expiră termenul pentru care au fost alese, ele tre-
buie să �ie realese, dacă se dorește să continue să slujească drept 
diaconese. 

Datoriile diaconeselor – Diaconesele servesc biserica prin-
tr-o varietate de activităţi importante care includ:

 1.  Întâmpinarea musa�irilor şi a membrilor – În multe bise-
rici, diaconesele participă la întâmpinarea musa�irilor şi 
a membrilor când aceştia ajung la biserică şi se implică 
în vizitarea membrilor acasă, atunci când aceştia nu pot 
participa la biserică.

 2.  Asistarea botezurilor – Diaconesele ajută la serviciile di-
vine de botez, îngrijindu-se de candidate atât înainte, cât 
şi după cere monie. De asemenea, ele dau sfatul şi ajutorul 
necesare în ceea ce priveşte îmbrăcămintea potrivită pen-
tru botez. Se vor procura costume făcute dintr-un mate-
rial adecvat. Diaconesele se vor îngriji ca îmbrăcămintea 
pentru botez să �ie spălată şi pusă deoparte cu grijă, pen-
tru a �i folosită şi în alte ocazii.

 3.  Pregătirile pentru serviciul Cinei Domnului – Diaconesele 
şi diaconii se îngrijesc de tot ceea ce este necesar pentru 
această slujbă, înainte şi după ceremonie. 

    Înainte de începerea ceremoniei la Cina Domnului, 
diaco nesele pregătesc masa, inclusiv pregătesc pâinea şi 
mustul, aranjând masa, turnând mustul, punând pe far-
furii pâinea nedospită şi acoperind masa cu şervetul co-
respunzător acestui scop. 

    Diaconesele se asigură de buna desfăşurare a spălării 
picioarelor, acordându-le un ajutor special femeilor care 
sunt musa�ire şi a membrelor nou intrate în biserică.



Slujbaşii şi departamentele bisericii locale  �  101

 4.  Grija pentru bolnavi şi săraci – Diaconesele trebuie să-şi 
împlinească partea în lucrarea de îngrijire a bolnavilor, 
a nevoiaşilor şi a celor a�laţi în di�icultate, colaborând cu 
diaconii în această lucrare.

 5.  Grija pentru bunuri şi proprietate – În bisericile unde res-
ponsabilitatea pentru bunuri şi proprietatea bisericii nu 
îi revine unui comitet, diaconii şi diaconesele au această 
responsabilitate.

Secretarul 
Secretarul bisericii deţine una dintre cele mai importante sluj-

be de care depinde funcţionarea e�icientă a bisericii. Datorită atri-
buţiilor importante, este înţelept să �ie ales cineva care mai poate 
�i reales, pentru a asigura astfel continuitatea în păstrarea rapoar-
telor și trimiterea lor. 

În bisericile mari, dacă este necesar, pot �i aleși secretari-asis-
tenţi. Dacă, dintr-un motiv oarecare, secretarul va absenta de la 
vreo întâlnire, să se ia măsuri ca asistentul său să �ie prezent pen-
tru a întocmi procesul-verbal. (vezi Note, pag. 222)

Niciun nume adăugat sau şters din registru fără votul 
bi se ricii – Secretarul nu are autoritatea să adauge sau să ştear-
gă vreun nume din registru fără votul bisericii. Pentru �iecare 
adă ugare sau ştergere a unui nume din registru trebuie să se 
ia votul bisericii, cu excepţia membrilor decedaţi. Când un 
membru a decedat, secretarul trebuie, cât de curând posibil, să 
înscrie în re gistrul de membri data morţii în dreptul numelui 
acestuia. 

Transferarea membrilor – Secretarul poartă corespondenţa 
cu membrii şi cu alte biserici, în vederea transferării membrilor.

Corespondenţa cu membrii – Secretarul trebuie să menţină 
legătura prin corespondenţă cu membrii absenţi. (vezi Note, pag. 
223) 
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Delegaţii pentru cei aleşi să participe la sesiunea confe-
rinţei – Pe baza autorizării comitetului bisericii, secretarul emite 
delegaţii pentru toţi cei aleşi să reprezinte biserica la sesiunea 
conferinţei şi le trimite imediat secretarului conferinţei. Toate for-
mularele pentru registre, rapoarte, delegaţii, scrisori de recoman-
dare etc. se obţin de la conferinţă.

Rapoartele trebuie trimise la timp – Este de datoria secre-
tarului bisericii să trimită la timp rapoartele cerute. Unele din-
tre acestea sunt anuale, iar altele trimestriale. Este esenţial să �ie 
trimise secretarului conferinţei la timpul stabilit, întrucât aceste 
rapoarte sunt importante pentru acurateţea rapoartelor pregătite 
de alte organizaţii ale Bisericii mondiale. Informaţiile necesare 
pentru aceste rapoarte vor �i obţinute de la alţi slujbaşi sau res-
ponsabili de departamente.

Registrele bisericii – Secretarul bisericii este cel care ţine re -
gistrele bisericii. Toate acestea trebuie păstrate cu grijă. Toate do-
cu mentele şi rapoartele diferiţilor slujbaşi sunt proprietatea bise-
ricii. La expirarea mandatului, ele trebuie predate noului secretar 
ales sau puse la dispoziţia bisericii, ori de câte ori pastorul sau 
prezbiterul le cere.

Casierul

Datorită rolurilor importante ale casierului, este înţelept să 
�ie aleasă o persoană care poate �i apoi realeasă, pentru a asigura 
continuitate în ceea ce privește ţinerea evidenţei și a rapoartelor. 
La nevoie, bisericile mari pot alege casieri-asistenţi.

Casierul poate încuraja în mare măsură credincioșia în retur-
narea zecimii și poate să mărească spiritul de dărnicie din partea 
membrilor bisericii. Un sfat potrivit dat în spiritul Învăţătorului 
divin îi va ajuta pe fraţi și pe surori să Îi înapoieze conștiincios lui 
Dumnezeu zecimile și darurile, chiar și în timp de criză �inanciară.

Casierul, păstrătorul tuturor fondurilor bisericii – Casierul 
bisericii este păstrătorul tuturor fondurilor acesteia. Aceste fon-
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duri cuprind: (1) fondurile pentru conferinţă, (2) fondurile biseri-
cii locale şi (3) fondurile care aparţin organizaţiilor auxiliare ale 
bisericii.

Toate aceste fonduri (ale conferinţei, ale bisericii locale și ale 
organizaţiilor auxiliare) sunt depuse de către casier la o bancă 
sau la o instituţie �inanciară, în numele bisericii, în afara cazului în 
care conferinţa autorizează un alt sistem. 

Surplusul de fonduri poate �i depus, cu autorizaţia comitetu-
lui bisericii, în conturi de economii. Când se mânuiesc sume mari 
pentru construcţii sau pentru pro iecte speciale, comitetul bisericii 
poate autoriza conturi separate la bancă. Astfel de conturi vor �i 
operate de către casier și vor �i prezentate rapoarte în faţa biseri-
cii în legătură cu aceste conturi, împreună cu celelalte.

Toate conturile bancare aparţinând bisericii sunt destinate ex-
clusiv fondurilor bisericii și niciodată nu trebuie să �ie amestecate 
cu fonduri sau conturi personale. 

Fondurile conferinţei – Fondurile conferinţei, care includ: 
zecimea, fondurile regulate pentru misiunea externă şi toate fon-
durile pentru proiectele speciale ale conferinţei şi ale instituţiilor 
acesteia, sunt fonduri care nu aparţin bisericii locale, dar de care 
aceasta se îngrijeşte să ajungă la conferinţă. La sfârşitul �iecărei 
luni sau mai des, dacă este cerut de conferinţă, casierul bi sericii 
trebuie să îi trimită trezorierului conferinţei toate fondurile confe-
rinţei primite în decursul acelei perioade. Biserica nu poate îm-
prumuta, folosi sau reţine aceste fonduri ale conferinţei pentru 
niciun motiv.

Fondurile Şcolii de Sabat – Toate darurile Şcolii de Sabat 
pentru misiune trebuie predate săptămânal casierului bisericii 
de către secretarul-trezorier al Şcolii de Sabat. Casierul va păstra 
un raport corect al tuturor darurilor. Aceste fonduri pentru misi-
une sunt trimise la conferinţă, aşa cum se prevede în paragraful 
precedent. Fondurile pentru cheltuielile locale ale Şcolii de Sabat 
(proiecte misionare locale) vor �i predate săptămânal casierului 
bisericii, pentru a �i păstrate şi folosite, cu aprobarea comitetului 
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Şcolii de Sabat, pentru cheltuielile obişnuite ale acestui departa-
ment.

Fondurile bisericii locale – Fondurile bisericii includ sumele 
folosite pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, pentru 
construcţii sau reparaţii şi fondurile pentru săraci. Aceste fonduri 
aparţin bisericii locale şi sunt puse la dispoziţia ei de către casier 
numai cu autorizarea comitetului bisericii sau a adunărilor ad-
ministrative. Totuşi casierul va plăti din aceste fonduri toate fac-
turile de întreţinere a bisericii aprobate de comitetul acesteia.

Fondurile departamentelor și organizaţiilor auxiliare – Fon-
du rile departamentelor includ sumele pentru programele so ciale 
și de misiune ale bisericii, pentru viaţa de familie, pentru Aso-
ciaţia Tinerilor Adventiști, pentru Societatea Tabita, pentru chel-
tuielile Școlii de Sabat, acea parte a fondurilor pentru sănătate 
care îi aparţin bisericii și pot include și fondurile școlii bisericii. 
Toţi banii primiţi de către aceste departamente și organizaţii sunt 
pre daţi cu promptitudine casierului bisericii de către secretarul 
departa mentului organizaţiei respec tive, de către diaconi sau de 
către oricine le-a primit. Aceste fonduri aparţin departamentelor 
și orga nizaţiilor auxiliare ale bisericii. Ele pot �i eliberate numai la 
cererea entităţilor cărora le aparţin.

Casierul va elibera chitanţe pentru toate fondurile primite. La 
primirea banilor din partea casierului, secretarul departamen-
tului organizaţiei respective îi va elibera acestuia o chitanţă.

Respectarea destinaţiei fondurilor – Atunci când se face 
o colectă pentru lucrarea misionară mondială sau pentru vreo 
acţiune generală sau locală, toţi banii puşi în coş (în afară de ca-
zul când donatorul indică altceva) vor �i consideraţi parte din acea 
colectă specială. Toate sumele şi darurile cu care membrii con-
tribuie la un anumit fond trebuie să �ie folosite în acel scop. Nici 
casierul, nici comitetul bisericii nu are autoritatea de a deturna 
vreo sumă de la obiectivul pentru care a fost oferită.

Fondurile departamentelor/organizaţiilor auxiliare, din care o 
bună parte reprezintă donaţii cu scopuri precise, vor �i întrebuin-
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ţate pentru activităţile organizaţiilor respective. Ele sunt adminis-
trate de casierul bisericii și nu trebuie împrumutate sau deturnate 
de casier sau de comitet de la scopul pentru care au fost colectate.

Când o organizaţie auxiliară își încetează activitatea, biserica 
poate hotărî, în cadrul adunării administrative legal constituite, ce 
este de făcut cu banii rămași în contul acestei organizaţii.

Bani pentru comenzile personale de literatură – În locurile 
în care nu există un centru adventist de carte, banii pentru comen-
zile personale de literatură, cărţi, broşuri, reviste şi abonamente 
pentru periodice sunt în grija casierului comunităţii (vezi Note,  
pag. 223).

Metoda potrivită pentru oferirea banilor de către membri 
– Casierul trebuie să promoveze obiceiul ca toţi banii oferiţi de 
membrii bisericii, alţii decât cei strânşi prin colecta obişnuită a 
bisericii, să �ie puşi în plicurile pentru zecimi şi daruri, cu excepţia 
situaţiei în care conferinţa a introdus o altă procedură. Membrii să 
scrie lista diferitelor destinaţii şi suma oferită şi să se asigure că 
banii din plic corespund cu totalul sumelor notate. Membrii tre-
buie să-şi scrie numele şi adresa şi să pună plicul în coş sau să îl 
înmâneze casierului, care trebuie să păstreze chitanţele până la 
revizia făcută de revizorul conferinţei.

Membrii care își dau zecimea și darurile prin cec sau prin poștă 
trebuie să le trimită, oriunde legea permite, pe numele bisericii, și 
nu pe acela al unei persoane.

Chitanţe pentru membrii bisericii – Se vor emite imediat 
chitanţe pentru toţi banii primiţi, indiferent cât de mică este suma, 
iar casierul bisericii va păstra o strictă evidenţă a tuturor acestor 
chitanţe şi plăţi. Toate darurile neincluse în plicuri vor �i numărate 
de casier în prezenţa unui alt slujbaş al bisericii, de preferinţă un 
diacon, căruia i se va da o chitanţă.

Trimiterea fondurilor la conferinţă – Când se expediază 
bani la trezorierul conferinţei, toate cecurile, mandatele sau banii 
vor �i trimişi pe numele instituţiei, nu pe numele unei persoane, 
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acolo unde este legal posibil. Odată cu banii, se va trimite şi copia 
din registrul casierului. Formularele de expediere vor �i puse la 
dispo ziţie de către conferinţă.

Păstrarea documentelor �inanciare – Trebuie să se elibe reze 
docu mente �inanciare, chitanţe sau bonuri pentru toate fondu-
rile primite şi eliberate, în concordanţă cu sistemul autorizat de 
conferinţa locală. 

Revizia registrelor/auditul �inanciar – Trezorierul conferin-
ţei sau altă persoană numită de comitetul conferinţei va face re-
vizia/auditul documentelor �inanciare ale bisericii locale, de obi-
cei o dată pe an. 

Registrele casierului bisericii și alte rapoarte �inanciare care 
ţin de activitatea casierului, a casierului școlii bisericii și a oricărei 
alte organizaţii pot �i veri�icate oricând de revizorul conferinţei 
sau de pastor, de conducătorul de district, de prim-prezbiter sau 
de oricare altă persoană autorizată de comitetul bisericii, dar nu 
trebuie puse la dispoziţia unei persoane neautorizate.

Rapoartele tuturor fondurilor primite sau eliberate vor �i pre-
zentate la adunările administrative regulamentare ale bisericii, 
iar conducătorii bisericii primesc o copie a acestor rapoarte.

Atunci când se comunică numărul membrilor care dau ze-
cimea, soţia, soţul și copiii minori care nu au venituri, dar sunt 
membri ai bisericii, trebuie să �ie consideraţi ca făcând parte din 
această categorie, alături de cel/cea care are venituri în familie.

Relaţii con�idenţiale cu membrii bisericii – Casierul nu tre-
buie să uite că relaţiile cu membrii sunt strict con�idenţiale. El tre-
buie să �ie atent ca niciodată să nu facă vreo remarcă în legătură 
cu zecimea dată de vreun membru sau cu venitul acestuia, decât 
faţă de cei cu care împarte responsabilitatea slujbei. Dacă nu se 
respectă această regulă, pot avea loc multe incidente.
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Responsabilul cu evidenţa celor interesaţi
 de doctrina bisericii

Trebuie ales un responsabil care să se asigure că sunt luaţi ime-
diat în atenţie cei care au devenit interesaţi de Biserica Adventistă, 
ca urmare a lucrării misionare. Această persoană va face parte din 
comitetul bisericii și comitetul Departamentului Lucrarea Perso-
nală și va lucra direct cu pastorul și cu președintele acestui comi-
tet. 

Responsabilităţile acestui slujbaș sunt:
 1.  Să ţină evidenţa tuturor persoanelor care şi-au manifes-

tat interesul pentru biserică. 
 2.  Să colaboreze cu pastorul şi cu responsabilul Departa-

mentului Lucrarea Personală în vederea recrutării şi in-
struirii de membri capabili să lucreze în activităţile de 
consolidare a acestora. 

 3.  Să dea comitetului bisericii un raport lunar despre nu-
mărul celor interesaţi şi despre numărul celor care au ur-
mat un curs de consolidare a cunoştinţelor biblice. Când 
o persoană este su�icient de interesată, acest lucru tre-
buie adus la cunoştinţa pastorului.

Departamentele şi alte organizaţii ale Bisericii
Structura Bisericii, sub călăuzirea Duhului Sfânt, este vitală 

pentru creșterea spirituală a membrilor și pentru împlinirea misi-
unii Bisericii. Este scheletul corpului ecleziastic. Și „tot trupul bine 
închegat și strâns legat prin ceea ce dă �iecare încheietură își pri-
mește creșterea potrivit cu lucrarea �iecărei părţi în măsura ei și 
se zidește în dragoste” (Efeseni 4,16). 

Elementele cele mai importante ale structurii și organizaţiei 
sunt slujbașii, departamentele și organizaţiile auxiliare. Această 
secţiune descrie obiecti vele, conducerea și funcţiile acestora.

Activitatea departamentelor bisericii locale și ale organizaţii-
lor auxiliare este strâns legată de activitatea pastorului, deoarece 
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ambele sunt angajate în mod egal în lucrarea Evangheliei. Pastorul 
slujește în calitate de sfătuitor apropiat al tuturor departamente-
lor și organizaţiilor auxiliare care, la rândul lor, susţin programele 
Bisericii mondiale. În caz de urgenţă sau acolo unde circumstan-
ţele o cer, pastorul poate convoca întrunirea oricărui comitet sau 
organizaţii a bisericii. 

Fiecare biserică locală ar trebui să folosească serviciile depar-
tamentelor ei și ale organizaţiilor, pentru a-și ajuta membrii să 
se dezvolte și pentru a împlini misiunea dată de Hristos Bisericii 
creștine. (vezi Mat. 28,19; Apoc. 10,11; Apoc. 14,6)

1. Departamentul Copii

Departamentul Copii există pentru a dezvolta credinţa copiilor, 
de la naștere până la vârsta de 14 ani, conducându-i la integra-
rea în biserică. Acest departament caută să ofere o slujire pe mai 
multe planuri, pentru a-i conduce pe copii la Isus și a-i educa în 
umblarea lor zi de zi cu El. Astfel, va colabora cu Departamentul 
Școala de Sabat și cu alte departamente pentru a le oferi copii-
lor educaţie religioasă, împlinindu-și această misiune prin conce-
perea unor programe care au în centru ideea de har și care sunt 
complexe, orientate spre slujire și spre dezvoltarea capacităţilor 
de conducere, având un caracter evanghelistic.

„Nu se poate evidenţia su�icient de mult importanţa educă rii 
de timpuriu a copiilor. Lecţiile pe care copilul le învaţă în timpul 
primilor șapte ani au de-a face cu formarea caracterului mai mult 
decât are de-a face tot ceea ce învaţă în anii următori.” (Îndruma-
rea copilului, pag. 193)

„Este de asemenea adevărat că cei mai receptivi faţă de învă-
ţăturile Evangheliei sunt copiii; inimile lor sunt deschise faţă de 
in�luenţele divine și puternice pentru a reţine învăţăturile primi-
te. Copiii mici pot �i creștini, având o experienţă în conformitate 
cu vârsta lor. Ei trebuie să �ie educaţi în lucrurile spirituale, iar 
părinţii trebuie să le creeze orice posibilitate pentru a-și forma 
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caractere asemănătoare caracterului lui Isus Hristos.” (Hristos, 
Lumina lumii,  pag. 515)

„Copiii de opt, zece sau doisprezece ani sunt destul de mari 
pentru a li se prezenta subiectul religiei personale. [...] Dacă sunt 
instruiţi în mod cuvenit, copii foarte mici pot să aibă perspective 
corecte cu privire la starea lor de păcătoșenie și cu privire la calea 
mântuirii prin Hristos.” (Mărturii, vol. 1, pag. 400)

 „Când le-a spus ucenicilor să nu-i împiedice pe copii să vină 
la El, Isus se adresa ucenicilor din toate veacurile: slujbașilor 
bisericii, predicatorilor, îngrijitorilor și tuturor creștinilor. Isus 
îi atrage pe copii la Sine și ne îndeamnă: ’Lăsaţi-i să vină’, ca 
și cum ar zice: ei ar veni, dacă nu i-aţi împiedica voi.” (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 517)

Responsabilul şi comitetul Departamentului Copii – Coor-
donatorul Departamentului Copii este ales de biserică pentru 
a concepe activităţi ce urmăresc dezvoltarea credinţei copiilor. 
Acesta trebuie să aibă capacităţi de conducere, precum experienţă 
şi pasiune pentru activităţile cu copiii.

Coordonatorul Departamentului Copii lucrează împreună cu 
pastorul și comitetul bisericii pentru a crea un comitet al Departa-
mentului Copii, cu scopul asigurării de activităţi pentru copiii din 
biserică. Acest comitet trebuie să �ie compus din persoane intere-
sate și competente în lucrarea cu copiii. În mod obișnuit, membrii 
comitetului sunt conducătorii secţiunilor Școlii de Sabat, condu-
cătorul Școlii Biblice de Vacanţă, conducătorii Departamentului 
Juniori și alţi doi sau trei membri care au pasiune pentru activită-
ţile cu copiii. (vezi Note, pag. 223)

Dacă biserica locală are un Departament al Copiilor, Școli Bi-
blice de Vacanţă, secţiuni pentru copii ale Școlii de Sabat, cluburi 
de Biblie și ocazii când li se prezintă povestiri, toate acestea se vor 
a�la sub îndrumarea Departamentului Copii.

Toţi cei care sunt implicaţi în activităţi cu tineri și copii tre-
buie să întrunească toate condiţiile speci�icate de standardele și 
regulamentele legale și cele ale Bisericii, cum ar �i veri�icarea ca-
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zierului sau certi�icarea comportamentului adecvat. Conducătorii 
bisericii locale ar trebui să se consulte cu conferinţa, care va oferi 
precizări și sugestii în legătură cu ce veri�icări și certi�icări sunt 
necesare și/sau disponibile. 

2. Departamentul Comunicare

Acest departament necesită implicarea �iecărui membru laic, 
�iecărui angajat al Bisericii și a �iecărei instituţii aparţinând Bise-
ricii. Departamentul Comunicare promovează, în vederea răspân-
dirii Evangheliei veșnice, folosirea unui program sănătos de relaţii 
publice și toate mijloacele tehnice contemporane de comunicare, 
tehnologiile accesibile și mass-media. Acest departament necesită 
alegerea în �iecare biserică locală a unui coordonator de comuni-
care și, acolo unde este necesar, a unui comitet pentru acest de-
partament.

„Trebuie să folosim orice mijloc legitim pentru a duce lumina 
înaintea oamenilor. Să utilizăm presa și orice agent de publicitate 
pentru a atrage atenţia asupra lucrării.” (Mărturii, vol. 6, pag. 36)

„Vor �i concepute mijloace pentru a se ajunge la inimile oame-
nilor. Unele dintre metodele folosite în această lucrare trebuie să 
difere de metodele folosite în trecut.” (Evanghelizare, pag. 83)

Responsabilul Departamentului Comunicare – Coordo na-
torul pentru comunicare ar trebui să aibă capacitatea de a rela-
ţiona cu oamenii şi a reprezenta corect Biserica, să aibă o jude-
cată sănătoasă, să �ie bun organizator, să poată redacta uşor 
ma teriale scrise şi să manifeste dispoziţia de a îndeplini diferite 
res ponsabilităţi.

Coordonatorul preia și oferă știri în mass-media locală, cola-
borează cu directorul de comunicare de la conferinţă și prezintă 
periodic rapoarte în cadrul adunării administrative. Departa-
mentul Comunicare de la conferinţă le va asigura instruirea ne-
cesară și îi va ajuta pe Coordonatorii pentru comunicare de la 
nivel local.
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Pastorul, care este în primul rând responsabil cu programul de 
comunicare al bisericii sale, va colabora intens, ca sfătuitor, cu Co-
ordonatorul și comitetul acestui departament.

Orice departament sau organizaţie poate numi o persoană care 
să-i ofere Coordonatorului sau comitetului de comunicare infor-
maţii cu privire la evenimentele notabile.

Comitetul Departamentului Comunicare – Într-o biserică 
mai mare, un comi tet pentru comunicare ar putea să soluţioneze 
mai bine numeroa sele aspecte ale relaţiilor publice şi ale pro-
gramului comunicării din biserică, decât ar putea-o face Coor-
donatorul singur. Acest comitet, care-l are ca preşedinte pe Co-
ordonatorul Departamentului Comunicare, va �i ales cu ocazia 
alegerilor generale ale slujbaşilor bisericii. Membrilor comitetu-
lui li se pot încredinţa anumite responsabilităţi speciale, cum ar 
�i: colaborarea cu presa, cu producătorii media, cu personalul ce 
postează online şi cu mijloacele de comunicare interne ale biseri-
cii. Acolo unde există o instituţie a Bisericii, în apropiere, trebuie 
să �ie invitat un membru din personalul acesteia pentru a partici-
pa la şedinţele comitetului.

În centrele adventiste mai mari – Dacă mai multe biserici 
dintr-o zonă organizează un comitet comun pentru Comunicare, 
�iecare Coordonator pentru comunicare trebuie să �ie membru al 
acelui comitet şi să lucreze în armonie cu toate planurile generale. 
Acest comitet va coordona mai bine folosirea ştirilor şi a altor mij-
loace de comunicare în interesul respectivelor biserici. În�iinţarea 
acestui comitet va �i iniţiată de directorul Departamentului Comu-
nicare de la conferinţă. Întâlnirile unui astfel de comitet central 
vor �i convocate şi prezidate de un preşedinte ales de grup. 

3. Departamentul Educaţie

Biserica administrează propriile școli, de la grădiniţă până 
la universitate, cu scopul de a le transmite copiilor propriile ei 
idea luri, convingeri, atitudini, valori, deprinderi, obiceiuri. Sursa, 
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mij loacele și scopul educaţiei adventiste de ziua a șaptea sunt: o 
ade vărată cunoaștere a lui Dumnezeu, părtășia cu El în studiu și 
slu jire, asemănarea cu El în caracter.

Responsabilul Departamentului Educaţie – Fiecare biserică 
trebuie să aleagă un coordonator al Departamentului Educaţie 
care să promoveze şi să încurajeze educaţia creştină. El trebuie să 
�ie membru al Comitetului Executiv al Asociaţiei pentru Familie şi 
Şcoală şi să lucreze în colaborare cu asociaţia. 

Asociaţia pentru Familie şi Şcoală – Biserica ce administrează 
o şcoală va în�iinţa Asociaţia pentru Familie şi Şcoală, al cărei scop 
este acela de a le oferi părinţilor instruire şi de a facilita unitatea 
dintre familie, şcoală şi biserică, în efortul de a le oferi copiilor o 
educaţie creştină. Părinţii elevilor, fondatorii şcolii şi membrii bi-
sericii ar trebui încurajaţi să �ie membri activi ai asociaţiei.

Slujbașii Asociaţiei pentru Familie și Școală ar trebui să �ie 
următorii: un responsabil, un responsabil-asistent, dacă e cazul, 
un secretar-casier, un bibliotecar și un secretar pe probleme de 
educaţie. Pentru a se menţine continuitatea, unii slujbași ar tre-
bui aleși pentru două mandate. Toţi ar trebui să �ie membri ai 
bisericii. 

Responsabilul Asociaţiei pentru Familie și Școală trebuie să �ie 
un membru cu experienţă și reușite în educarea copiilor, recep-
tiv la ideile noi, capabil să înveţe pe alţii și convins de importanţa 
educaţiei creștine.

Secretarul-trezorier trebuie să ţină registrele asociaţiei și să le 
trimită, la începutul și sfârșitul �iecărui an școlar, directorului De-
partamentului Educaţie de la conferinţă. Fondurile asociaţiei vor 
�i accesate prin intermediul casierului bisericii/școlii, păstrate ca 
fond separat și supuse auditului conform regulilor confesionale 
interne.

Directorul școlii este membru din o�iciu al comitetului Asocia-
ţiei pentru Familie și Școală.

Consiliul şcolii bisericii – Forul administrativ al �iecărei şcoli 
elementare şi gimnaziale, conduse de o singură biserică va �i ales 



Slujbaşii şi departamentele bisericii locale  �  113

de comitetul acelei biserici sau de biserica locală. Astfel, acest or-
ganism poate să �ie un comitet distinct al şcolii, comitetul biseri-
cii sau un consiliu al şcolii ales de comitetul bisericii. Regulile de 
funcţionare stipulate de diviziune vor preciza funcţiile comitetu-
lui şcolii.

Membrii din consiliul școlii trebuie să �ie aleși pe criteriul con-
sacrării de care dau dovadă, al convingerii și loialităţii faţă de prin-
cipiile de educaţie creștină, pe baza tactului și a judecăţii sănă-
toase, a experienţei în chestiuni care ţin de școală și în funcţie de 
capacitatea de a lua decizii bune în domeniul �inanciar. Ei ar trebui 
să creadă și să �ie dispuși să respecte regulamentele și recoman-
dările Bisericii în privinţa politicii educaţionale. 

Acolo unde se unesc două sau mai multe biserici pentru a con-
duce o școală, forul administrativ va �i compus din reprezentanţi 
ai �iecărei biserici. 

Unul sau mai mulţi membri ai consiliului școlar pot �i aleși din-
tre membrii comitetului bisericii, astfel încât să �ie o strânsă legă-
tură între comitetul școlar și comitetul bisericii.

Pastorul bisericii va �i membru al comitetului școlar. Acolo 
unde școala este condusă de mai multe biserici, se obișnuiește ca 
pastorii acestora să �ie membri ai comitetului școlar. 

În gimnazii și în școlile elementare, directorul sau profesorul 
șef de catedră trebuie să �ie membru al comitetului.

Unii membri ai comitetului pot �i părinţi ai copiilor care frec-
ventează școala, așa încât comitetul să poată bene�icia de punc-
tele de vedere și de sfatul părinţilor, rezultate dintr-o observare 
atentă și din experienţă.

Consiliul Școlii bisericii va avea un președinte și un secretar. 
În consiliul unei școli susţinute de două sau mai multe biserici, 
se va numi și un casier, un vice președinte și un secre tar asistent. 
Acolo unde școala este susţinută de o singură biserică, președin-
tele trebuie să �ie ales de biserică; acolo unde școala este susţinu-
tă de mai multe biserici, președintele va �i ales de comitet dintre 
propriii membri, la prima întâlnire după alegere. În cazul în care 
nu este posibilă o înţelegere între biserici, numirea va �i făcută de 
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comitetul Departamentului Educaţie al conferinţei sau de comite-
tul conferinţei. Directorul școlii este numit, de regulă, secretar al 
comitetului.

Acolo unde două sau mai multe biserici susţin o școală, orice 
acţiune a consiliului care  presupune obligaţii �inanciare din par-
tea acestora trebuie să �ie supusă spre aprobare comitetelor bise-
ricilor respective.

Acolo unde se alege un consiliu școlar separat, poate �i urmat 
unul dintre următoarele două planuri în ce privește momentul 
alegerii membrilor acestuia și durata mandatului lor: (1) toţi 
membrii sunt aleși la sfârșitul anului calendaristic sau �inanciar și 
activează timp de un an; (2) membrii primului comitet pot �i aleși 
pe termen de unul, doi, respectiv, trei ani, noii membri �iind aleși 
în �iecare an următor, pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui plan 
este de a avea în comitet un nucleu de membri experimentaţi, care 
să asigure continuitatea unui program educaţional e�icient. Locu-
rile vacante sunt ocupate de persoane care activează numai până 
la expirarea mandatului.

Comitetul școlii trebuie să se întrunească într-un loc și la un 
interval stabilit, cel puţin o dată pe lună, în timpul anului școlar.

Președintele convoacă și prezi dează ședinţele consiliului, su-
praveghează ca hotărârile acestuia să �ie aduse la îndeplinire și 
contrasemnează toate ordinele de plată emise de secretar. Preșe-
dintele este membru din o�iciu al comitetului de inspecţie al școlii 
elementare și gimnaziale. Acest comitet are responsabilitatea de 
a supraveghea și evalua școala elementară și gimnazială și activi-
tatea lor.

Secretarul păstrează într-un registru permanent procesele-
verbale ale ședinţelor, eliberează ordinele de plată pentru alimen-
tarea diverselor conturi și achitarea obligaţiilor, poartă corespon-
denţa consiliului. 

Acolo unde școala este condusă de o singură biserică, respon-
sabilităţile casierului sunt, de obicei, îndeplinite de casierul bise-
ricii sau de asistentul său, care încasează taxele școlare și alţi bani, 
achită sumele solicitate de secretar (cererea �iind contrasemnată 
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de președinte), păstrează o evidenţă atentă a tuturor transferuri-
lor și în �iecare lună prezintă consiliului un raport detaliat. Într-un 
consiliu unde sunt reprezentate două sau mai multe biserici, co-
mitetele unite vor numi un nou casier. 

4. Departamentul Familie

Obiectivul principal al Departamentului Viaţa de Familie este 
să consolideze familia și căsătoria. Familia a fost întemeiată de 
Dumnezeu la creaţie, având ca centru căsătoria. Ea constituie pri-
mul cadru în care sunt însușite valorile și în care se dezvoltă ca-
pacitatea legării relaţiilor apropiate cu Dumnezeu și cu celelalte 
�iinţe umane. Din acest motiv, sănătatea familiei este vitală pentru 
misiunea bisericii de a face ucenici.

Departamentul Familie recunoaște învăţăturile biblice privi-
toare la familie și înalţă idealurile lui Dumnezeu cu privire la viaţa 
de familie. În același timp, contribuie la înţelegerea experienţe-
lor de deteriorare a relaţiilor dintre indivizi și din familie într-o 
lume decăzută. Departamentul Familie promovează înţelegerea, 
acceptarea și dragostea în interiorul familiei și în familia lărgită a 
lui Dumnezeu. Încurajează reconcilierea și vindecarea con�lictului 
dintre generaţii, prezis în mesajul lui Ilie din Maleahi 4,5.6, și ofe-
ră speranţă și sprijin celor răniţi în urma  abuzului, a destrămării 
familiilor și a relaţiilor rupte. Departamentul Familie oferă ocazii 
de dezvoltare a relaţiilor, prin ocaziile de educare și îmbogăţire a 
vieţii de familie. Indivizii, cuplurile căsătorite și familiile sunt în-
curajate ca, atunci când este necesar, să recurgă la serviciile speci-
alizate de consiliere.

O slujire corespunzătoare a familiei trebuie să cuprindă: 
consiliere premaritală pentru toate cuplurile, înainte de căsă-
torie; ocazii pentru consolidarea vieţii de familie și educare a 
părinţilor. De asemenea, acest departament le acordă atenţie 
nevoilor speciale ale familiilor monoparentale  și a celor cu pă-
rinţi vitregi, asigurând instruirea pentru metoda de evangheli-
zare de la familie la familie.
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„Lucrarea noastră pentru Hristos trebuie să înceapă în familie, 
în cămin. [...] Nu există câmp misionar mai important decât aces-
ta. [...] Mulţi au neglijat în mod rușinos acest câmp și e timpul ca 
resurse și soluţii divine să �ie aduse în atenţie, ca această stare 
nefericită de lucruri să �ie corectată.” – Căminul adventist, pag. 35

„Dumnezeu plănuiește ca familiile de pe pământ să �ie un sim-
bol al familiei din cer. Familiile creștine, formate și conduse în 
acord cu planul lui Dumnezeu, se numără printre cele mai e�icien-
te instrumente de formare a caracterului creștin și de avansare a 
lucrării Sale.” – Mărturii, vol. 6, pag. 30

„Misiunea familiei se întinde dincolo de membrii ei. [...] In�lu-
enţa unei familii adevărate asupra inimii și vieţii oamenilor este 
mult mai puternică decât orice predică ce poate �i rostită.” – Divina 
vindecare, pag. 352

Responsabilul/responsabilii Departamentului Familie – La 
con ducerea acestui departament poate �i aleasă o persoană sau un 
cuplu căsătorit. Responsabilul (responsabilii) trebuie să �ie exem-
plu/exemple în privinţa relaţiilor pu ternice de familie şi în per-
manentă dezvoltare, şi să dovedească un interes sincer pentru 
pro movarea bunăstării tuturor familiilor. Pentru a �i e�icient, este 
ne cesar ca responsabilul Departamentului Viaţa de Familie să înţe-
leagă planul de răscumpărare al lui Dumnezeu, pentru a putea să 
se ocupe de cei ale căror relaţii au fost distruse din cauza păcatului. 
Este important, de asemenea, ca liderul acestui departament să 
�ie în stare să păstreze con�idenţialitatea şi să ştie când şi cum 
să-i încurajeze, pe cei a�laţi în situaţii critice, să recurgă la servicii 
speciali zate de consiliere.

Comitetul Departamentului Familie – Pentru a sa tisface mai 
bine nevoile familiilor din biserică, comitetul bisericii locale poate 
în�iinţa un comitet pentru viaţa de familie, condus de liderul aces-
tui departament.
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5. Departamentul Sănătate

Biserica Adventistă consideră că responsabilitatea de a-L face 
cunoscut lumii pe Hristos include obligaţia morală de a păstra 
demnitatea umană prin promovarea unui nivel optim de sănătate 
�izică, mintală și spirituală. 

Pe lângă grija faţă de cei bolnavi, această responsa bilitate se 
extinde și asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educaţie sanitară 
e�icientă și prin îndrumare în promovarea unei sănătăţi optime, 
fără a consuma tutun, alcool, alte droguri sau hrană necurată. Aco-
lo unde este posibil, membrii să �ie încurajaţi să adopte o alimen-
taţie preponderent vegetariană. 

Responsabilul Departamentului Sănătate – Pentru orga-
nizarea şi aplicarea unui program e�icient în biserică, este necesar 
să �ie ales un responsabil al Departamentului Sănătate şi, la ne-
voie, a unui responsabil-asistent. El/ea trebuie să �ie interesat de 
promovarea standardelor de viaţă sănătoase ale Bisericii printre 
membrii acesteia şi în societate, prin programe de sănătate rea-
lizate de biserică. Responsabilul trebuie să �ie capabil să selecteze 
programe şi informaţii care re�lectă idealurile şi �ilozo�ia Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, integrându-le într-o mărturie spi-
rituală şi �izică e�icientă efectivă.

Comitetul Departamentului Sănătate – Acolo unde este ne-
cesar, va �i ales un comitet al acestui departament. Acest comitet 
este desemnat să îndrume membrii bisericii şi comunitatea locală 
în domeniul stilului de viaţă sănătos şi să contribuie la lucrarea 
de câştigare de su�lete printr-un program viabil de sănătate şi 
temperanţă, cu accent pe viaţa spirituală. Comitetul Departa-
mentului Sănătate, în colaborare cu Co mitetul Departamentului 
Lucrarea Personală, va concepe un plan de activităţi care va in-
clude: programe de renunţare la fumat, cursuri de gătit, cercuri de 
sănătate, programe antistres şi alte activităţi asemănătoare. Pas-
torul, în cazul în care nu ocupă funcţia de preşedinte, este mem-
bru din o�iciu al acestui comitet.
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Asociaţia pentru Sănătate şi Temperanţă – În unele zone, se 
pot în�iinţa asociaţii pentru sănătate sau asociaţii de temperanţă, 
ca entităţi separate de organizaţia Bisericii. Directorul Departa-
mentului Sănătate de la conferinţă va �i implicat în în�iinţarea 
unor astfel de organizaţii.

Colecta din Sabatul mondial al lucrării pentru sănătate – 
Întreaga sumă este trimisă conferinţei locale pentru a �i distribuită 
potrivit regulamentelor. La cererea bisericii locale adresate con-
ferinţei, până la 25% din darurile adunate în biserica locală pot 
�i înapoiate acesteia pentru susţinerea programelor lucrării de 
sănătate.

6. Departamentul Muzică

Alegerea coordonatorilor lucrării muzicale – Biserica va 
proceda cu mare atenţie în alegerea celor care răspund de partea 
muzicală a serviciilor divine, �iind alese doar persoane deplin 
consacrate şi capabile să ofere o muzică adecvată pentru toate 
întâlnirile şi serviciile divine. Muzica seculară sau cea de un carac-
ter îndoielnic nu trebuie introdusă niciodată în cadrul serviciilor 
noastre divine. 

Responsabilii cu partea muzicală trebuie să lucreze în colabo-
rare strânsă cu pastorul sau cu prezbiterul bisericii, pentru ca ceea 
ce se cântă să �ie în armonie cu tema predicii. Acest responsabil se 
a�lă sub conducerea pastorului sau a prezbiterilor bisericii și nu 
lucrează independent de ei. Acesta trebuie să se sfătuiască cu ei 
nu numai în alegerea pieselor muzicale, ci și în alegerea coriștilor 
și a instrumentiștilor. 

Alegerea celor care cântă în biserică – Muzica sfântă este o 
parte impor tantă a închinării publice. Biserica trebuie să manifeste 
multă grijă în alegerea membrilor corului şi a altor muzicieni care 
să reprezinte corect principiile Bisericii. Este de preferat ca ei să 
�ie membri ai bisericii, ai Şcolii de Sabat sau ai Asociaţiei Tinerilor 
Adventişti. Pentru că ocupă un loc vizibil în serviciile desfăşurate 
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la biserică, aceştia ar trebui să �ie un exemplu de modestie şi bună-
cuviinţă prin înfăţişare şi prin felul lor de a se îmbrăca. Purtarea 
de robe pentru cor rămâne la latitudinea bisericii. 

Bisericile pot avea mai multe coruri. Organizarea corurilor de 
copii este un mijloc potrivit de dezvoltare spirituală, de creare a 
unor legături strânse în familia bisericii și, de asemenea, este un 
mijloc folosit în misiune.

7. Departamentul Relaţii Publice şi Libertate Religioasă

Departamentul de Relaţii Publice și Libertate Religioasă (RPLR) 
promovează și asigură libertatea religioasă, punând un accent 
deosebit pe libertatea de conștiinţă. Libertatea religioasă in clude 
dreptul oamenilor de a avea sau a adopta religia aleasă, de a-și 
schimba convingerea religioasă potrivit conștiinţei lor, de a-și ma-
nifesta religia în mod individual sau împreună cu alţi credincioși, 
prin închinare, ritualuri, acţiuni practice, mărturie și învăţare, �i-
ind dispuși să le respecte și altora aceleași drepturi.

Responsabilul Departamentului Libertate Religioasă – Res-
ponsabilul Departamentului Libertate Religioasă din biserica lo-
cală trebuie să �ie ales şi să lucreze în strânsă colaborare cu pas-
torul şi coordonatorul de la conferinţă sau de la uniune. Un astfel 
de conducător trebuie să exercite o in�luenţă spirituală pozitivă, 
să �ie în stare să facă faţă publicului, să �ie interesat de relaţiile 
publice, să �ie un bun co respondent şi preocupat de păstrarea 
libertăţii poporului lui Dumnezeu. 

Asociaţiile pentru Libertate Religioasă – Fiecare biserică lo-
ca lă este considerată o asociaţie neo�icială pentru libertate reli gioasă 
şi �iecare membru al bisericii este membru al acestei aso ciaţii. Pasto-
rul sau prezbiterul este preşedintele asociaţiei din �iecare biserică 
locală.



120  �  MANUALUL BISERICII

8. Departamentul Publicaţii

Departamentul Publicaţii este organizat pentru a coordona și 
promova evanghelizarea cu literatură în biserica locală, sub con-
ducerea comitetului Departamentului Publicaţii și a organizaţiei 
pentru publicaţii din teritoriul respectiv. Acest departament aju-
tă celelalte departamente ale bisericii în promovarea, vânzarea și 
distribuirea sau abonarea la reviste sau publicaţii misionare de alt 
tip. Acest departament colaborează cu pastorul și cu departamen-
tele bisericii pentru a plănui modalităţi sistematice de implicare a 
membrilor bisericii în vederea împlinirii acestor obiective.

„Sunt multe locuri în care vocea predicatorului nu poate să 
�ie auzită, locuri în care se poate pătrunde doar prin publicaţiile 
noastre – cărţile, revistele și broșurile care conţin din plin adevă-
rurile de care au nevoie oamenii.” (Evanghelizarea prin literatură, 
pag. 4)

Misiunea Departamentului Publicaţii este evanghelizarea și 
preocuparea pentru dezvoltarea membrilor bisericii. Ellen G. 
White i-a încurajat pe membri să „vândă sau să ofere literatura 
noastră”. – Ms 126, 1902

Vânzarea de publicaţii prin evangheliştii cu literatură – 
„Dumnezeu face apel la membrii din �iecare biserică să intre în 
slujba Sa ca evanghelişti [cu literatură]” – CM, pag. 20

Vânzarea/oferirea de cărţi de către membri – „Fiecare cre-
dincios să răspândească pliante, broşuri şi cărţi conţinând me-
sajul ce vizează această perioadă [a istoriei].” – CM, pag. 21

Responsabilul Departamentului Lucrare prin Literatură – 
Coordonatorul acestui departament este ales de biserică pentru a 
conduce activităţile bisericii de evanghelizare prin literatură.

Comitetul Departamentului Publicaţii – Comitetul Depar-
tamentului Publicaţii este ales de comitetul bisericii şi lucrează 
sub îndrumarea acestuia. Comitetul este condus de responsabilul 
Departamentului Publicaţii. Pastorul, responsabilul Departamen-
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tului Lucrarea Personală şi secretarul Departamentului Lucrarea 
Personală sunt membri din o�iciu ai acestui comitet. Membrii 
comitetului vor �i aleşi pe baza interesului şi experienţei pe care o 
au în evanghelizarea prin literatură.

9. Departamentul Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală

Școala de Sabat
Școala de Sabat este principalul sistem de educaţie religioasă al 

Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și are patru scopuri: studierea 
Scripturii, părtășia, acţiuni evanghelistice și îndreptarea atenţiei 
spre misiunea mondială. Departamentul Școala de Sabat și Lucra-
rea Personală din cadrul Conferinţei Generale distribuie studiile 
biblice ale Școlii de Sabat pentru toate categoriile de vârstă, asi-
gură planuri pentru programul Școlii de Sabat ţinând cont de con-
textul cultural al �iecărei diviziuni, precum și resurse și sisteme de 
instruire pentru instructorii Școlii de Sabat, și promovează colec-
tele pentru misiunea mondială în cadrul Școlii de Sabat. 

„Școala de Sabat este o ramură importantă a lucrării misionare 
nu doar pentru că le oferă tinerilor și adulţilor ocazia de a cunoaș-
te Cuvântul lui Dumnezeu, ci și pentru că trezește în ei dragoste 
pentru adevărurile lui s�inte, precum și dorinţa de a-l studia sin-
guri; mai mult decât atât, îi învaţă să-și orienteze viaţa în funcţie 
de învăţăturile s�inte ale Scripturii.” (Sfaturi pentru lucrarea Școlii 
de Sabat, pag. 10, 11)

„Școala de Sabat, dacă este bine condusă, se dovedește a �i unul 
dintre cele mai minunate instrumente ale lui Dumnezeu de a-i aju-
ta pe oameni să cunoască adevărul.” (Idem, pag. 115)

Componenţa Comitetului Şcolii de Sabat – Biserica îi alege 
pe slujbaşii Şcolii de Sabat şi pe membrii comitetului Şcolii de 
Sabat. Slujbaşii Şcolii de Sabat sunt: dirigintele, cu unul sau mai 
multe ajutoare, secretarul, cu unul sau mai mulţi asistenţi, un 
conducător pentru �iecare secţiune, inclusiv secţiunea adulţilor şi 
cea pentru Şcoala de Sabat la domiciliu, un responsabil al Depar-
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tamentului Copii şi/sau directorul Şcolii Biblice de Vacanţă şi un 
secretar cu investiţiile pentru misiune.

Slujbașii, instructorii și toţi participanţii la Școala de Sabat ar 
trebui să colaboreze cu alte departamente în lucrarea misionară, 
precum și în evanghelizarea prin intermediul Școlii de Sabat, în 
ocazii cum ar �i: studiul obișnuit, pe grupe, în cadrul Școlii de Sa-
bat, și ocazii special organizate, cum ar �i Zilele Deciziei, cursuri 
biblice ţinute de pastor, Ziua Vizitatorului Școlii de Sabat, Școli Bi-
blice de Vacanţă, inclusiv Cluburi de Biblie pentru Vecini și ocazii 
în care copiilor li se citesc povestiri. 

Comitetul Școlii de Sabat este organul administrativ al Școlii de 
Sabat. El cuprinde următorii slujbași: dirigintele (ca președinte), 
ajutoarele sale, secretarul (care este și secretarul comitetului), 
secretarii-asistenţi, conducătorii de secţiuni, responsabilul cu in-
vestiţiile pentru misiune, responsabilul cu Lucrarea Personală, 
responsabilul Departamentului Copii și/sau directorul Școlii Bi-
blice de Vacanţă, un prezbiter (numit de comitetul bisericii sau de 
comitetul prezbiterilor) și pastorul. 

La cât mai scurt timp după alegerea slujbașilor, dirigintele va 
convoca o ședinţă a Comitetului Școlii de Sabat pentru a numi, 
conform nevoilor diferitelor secţiuni, alţi slujbași care nu sunt 
membri ai Comitetului Școlii de Sabat. Aceștia pot �i: coordonato-
rii-asistenţi ai secţiunilor, secretarii secţiunilor, dirijorii, pianiștii 
sau organiștii și cei care îi întâmpină pe vizitatori.

Pe lângă slujbașii desemnaţi, amintiţi în paragraful de mai sus, 
comitetul Școlii de Sabat analizează nevoile tuturor secţiunilor și 
numește instructori care vor trebui să primească aprobarea co-
mitetului bisericii. Pentru a se asigura atât respectarea programei 
studiilor Școlii de Sabat, cât și calitatea prezentării studiului de 
către instructor, comitetul Școlii de Sabat să manifeste mare grijă 
în alegerea instructorilor. Se recomandă consultarea coordona-
torilor de secţiuni, în mod special atunci când se aleg instructori 
pentru secţiunile de copii. Toţi instructorii trebuie să �ie membri 
ai bisericii cu drepturi depline. 
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Comitetul Școlii de Sabat este responsabil cu desfășurarea 
optimă a întregii Școli de Sabat, sub conducerea dirigintelui ei. 
Comitetul ar trebui să se întâlnească regulat, în funcţie de nevoi. 
Comitetul trebuie să se asigure că materialele suplimentare, in-
clusiv ghidurile de studiu biblic ale Școlii de Sabat, pregătite de 
Conferinţa Generală, sunt disponibile în cantităţi su�iciente și la 
timpul oportun. 

Dirigintele Şcolii de Sabat şi alţi slujbaşi ai Şcolii de Sa-
bat – Dirigintele Şcolii de Sabat este principalul conducător 
al Şcolii de Sabat şi, imediat ce a fost ales, el va începe să facă 
planuri pentru a conduce Şcoala de Sabat în mod e�icient. Di-
rigintele va susţine direcţiile majore asupra cărora doreşte să se 
concentreze Şcoala de Sabat din cadrul conferinţei. De aseme-
nea, dirigintele va pune în aplicare hotărârile comitetului Şcolii 
de Sabat în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia. Biserica va 
alege una sau mai multe persoane ca ajutoare ale dirigintelui, în 
funcţie de nevoie.

Secretarul trebuie să completeze raportul trimestrial pe for-
mularul corespunzător, imediat după ultimul Sabat din trimestru, 
și să îl trimită la directorii Departamentului Școala de Sabat și Lu-
crarea Personală de la conferinţă. De asemenea, secretarul trebuie 
să păstreze o copie a raportului în dosarul propriu și să le ofere 
câte o copie și dirigintelui Școlii de Sabat, și pastorului, apoi să-l 
prezinte în cadrul adunării administrative.

Responsabilul cu investiţiile promovează Planul de Investiţii în 
vederea susţinerii misiunii, având în vedere toate secţiunile Școlii 
de Sabat și informându-i pe toţi membrii despre progresul reali-
zat. 

Directorul Școlii Biblice de Vacanţă coordonează, organizează 
și demarează evan ghe lizări locale prin intermediul Școlii Biblice 
de Vacanţă, în �iecare an. (În une le biserici, această responsabilita-
te poate �i dată coordonatorului Departa mentului Copii.)

Comitetul Școlii de Sabat poate numi un coordonator muzical, 
consultându-i pe responsabilii tuturor secţiunilor. Ca o expresie a 
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închinării, muzica trebuie să-I dea slavă lui Dumnezeu. Coriștii și 
soliștii trebuie aleși cu aceeași grijă cu care sunt aleși ceilalţi sluj-
bași ai Școlii de Sabat și vor �i măsuraţi după aceleași standarde. 
(vezi pag. 119-120). Comitetul Școlii de Sabat poate alege și orga-
niști sau pianiști pentru diferitele secţiuni.  

Conducătorii de secţiuni ai Şcolii de Sabat – Pentru �ieca-
re secţiune a Şcolii de Sabat, comitetul bisericii va alege un 
conducător. Comitetul Şcolii de Sabat poate numi ajutoare, după 
cum este nevoie. Mai multe informaţii cu privire la împărţirea 
secţiunilor în funcţie de vârstă, aşezarea pe categorii, de la Primii 
Paşi până la adulţi şi Şcoala de Sabat la domiciliu, sunt detali-
ate în Manualul Şcolii de Sabat, care se poate obţine prin Centrul 
adventist de carte sau prin Departamentul Şcolii de Sabat de la 
conferinţă.

Instructorii Şcolii de Sabat – Toţi instructorii sunt aleşi de 
comitetul Şcolii de Sabat şi aprobaţi de comitetul bisericii. Aceştia 
trebuie să aibă capacitatea de a preda şi dispoziţia de a căuta 
căi de îmbunătăţire a abilităţii lor de predare. Ei trebuie să �ie 
conştiincioşi în pregătire, să participe regulat, să �ie punctuali şi 
să �ie un exemplu pentru grupă în ceea ce priveşte parcurgerea 
zilnică a studiilor Şcolii de Sabat şi a suplimentului pentru instruc-
tori. 

Trebuie făcute eforturi speciale pentru a selecta instructori 
pentru copii și tineri din mijlocul acelor membri care sunt intere-
saţi de aceste grupe de vârstă și care au capacitatea de a le împlini 
nevoile. 

Toţi cei implicaţi în activităţi cu tineri și copii trebuie să întru-
nească toate condiţiile speci�icate de standardele și regulamente-
le legale și cele ale Bisericii, cum ar �i veri�icarea antecedentelor 
sau certi�icarea comportamentului adecvat. Conducătorii bisericii 
locale trebuie să se consulte cu conferinţa, care va oferi precizări 
și sugestii în legătură cu ce veri�icări și certi�icări sunt necesare și/
sau disponibile.
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Toţi instructorii trebuie să �ie încurajaţi să participe la cursuri-
le pentru instructori publicate de Conferinţa Generală și/sau divi-
ziune, și care sunt disponibile prin Departamentul Școlii de Sabat 
al conferinţei. 

Este recomandat ca �iecare Școală de Sabat să aibă o întâlnire 
săptămânală a instructorilor. 

Înţelegând că „doar cei care și-au forti�icat mintea cu adevă-
rurile Bibliei vor rezista ultimului mare con�lict” (Tragedia vea-
curilor, pag. 593, 594), coordonatorii Departa mentului Școala de 
Sabat trebuie să facă tot posibilul să-i încurajeze pe membri să 
studieze regulat și sistematic Cuvântul. Ghidurile ce conţin studi-
ile Școlii de Sabat sunt concepute pentru a încuraja obiceiul de 
a ne hrăni zilnic din Cuvânt – obicei care are darul de a menţine 
unitatea creștină în biserica mondială. Fiecare membru trebuie să 
aibă acces la studiile potrivite categoriei sale de vârstă publicate 
de Conferinţa Generală și/sau diviziune. În același fel, �iecare co-
ordonator și instructor trebuie să aibă acces la suplimente pentru 
�iecare secţiune a Școlii de Sabat.

Instructorii ar trebui să aibă la dispoziţie cel puţin 30 de minu-
te pentru a dezbate studiul în cadrul grupei.

Colecta din cadrul Şcolii de Sabat – Toate sumele dăruite în 
cadrul Şcolii de Sabat trebuie să �ie atent înregistrate de către se-
cretar şi predate casierului bisericii cât mai curând posibil. Daru-
rile date de cei vizitaţi la domiciliu se vor adăuga darurilor deja 
adunate la Şcoala de Sabat. Multe Şcoli de Sabat strâng daruri la 
anumite date pentru cheltuielile proprii. Cu excepţia acestor fon-
duri pentru cheltuieli proprii, toate sumele dăruite în cadrul Şcolii 
de Sabat susţin câmpurile misionare şi trebuie predate în între-
gime conferinţei de către casierul bisericii. Aceste fonduri includ 
darurile obişnuite, săptămânale, ale Şcolii de Sabat, darurile din 
Sabatul al treisprezecelea, fondul de investiţii al Şcolii de Sabat şi 
darurile de mulţumire pentru zilele de naştere. Fiecare dintre ele 
trebuie să constituie un fond separat în sistemul �inanciar al bise-
ricii. Fondurile pentru misiune sunt distribuite conform statutu-



126  �  MANUALUL BISERICII

lui. Niciun fond pentru misiunea externă nu trebuie să �ie reţinut 
de biserica locală sau de conferinţă.

Sumele dăruite pentru cheltuielile proprii ale Școlii de Sabat și 
cele dăruite pentru misi unea externă, conform calendarului pentru 
daruri, nu vor �i considerate ca �iind același tip de colectă, ca apoi 
suma să �ie împărţită după o anumită formulă sau procentaj asupra 
căruia s-a căzut de acord. Suma pentru cheltuielile proprii ale Școlii 
de Sabat trebuie să �ie păstrată cu totul separat de sumele dăruite 
pentru misiunea externă. Sumele pot �i combinate acolo unde în bi-
serică funcţionează un plan de dăruire combinată – plan aprobat de 
diviziune. 

 
Lucrarea Personală
Departamentul Lucrarea Personală asigură resurse și instru-

iește membrii bisericii pentru a-și uni eforturile cu pastorul și cu 
slujbașii în vederea proclamării Evangheliei mântuirii prin Hris-
tos. Un scop primar este și acela de a asigura programe de ajuto-
rare a acelora în nevoie. 

Comitetul Departamentului Lucrarea Personală – Comite-
tul Departamentului Lucrarea Personală îndrumă activităţile mi-
sio nare ale bisericii locale şi lucrează sub coordonarea comitetu-
lui bisericii. Comitetul trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe 
lună şi este alcătuit din: pastor, prezbiter, casier, responsabilii ce-
lorlalte departamente şi organizaţii auxiliare. Comitetul Departa-
mentului Lucrarea Personală poate desemna subcomitete pentru 
obiective speci�ice, în măsura în care se consideră necesar. Toate 
subcomitetele raportează comitetului Departamentului Lucrarea 
Personală şi sunt responsabile cu organizarea lucrării pe grupe 
mici.

Componenţa Departamentului Lucrarea Personală – Bise-
rica alege slujbaşii, inclusiv responsabilul şi ajutoarele (dacă este 
nevoie), şi secretarul. 

Respon sabilul Departamentului Lucrarea Personală îi instru-
iește și îi conduce pe membri în lucrarea misionară și este preșe-
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dintele comitetului Departamentului Lucrarea Personală. El pre-
zintă la adunările administrative și în cadrul serviciului divin din 
Sabatul lunar dedicat misiunii un raport asupra întregii activităţi 
misionare a bisericii. Responsabilul acestui departament poate 
avea nevoie de ajutoare care să coordoneze Școala Biblică prin co-
respondenţă, evanghelizarea, distribuirea de literatură, apelurile 
pentru fonduri, lucrarea grupelor mici, instruirea membrilor și 
alte activităţi în vederea câștigării de su�lete. 

Secretarul Departamentului Lucrarea Personală este ales 
de biserică și slujește ca reprezentant al Centrului adventist 
de carte pentru toate departamentele bisericii. El lucrează în 
strânsă colaborare cu responsabilul Departamentului Lucrarea 
Personală la dezvolta rea programelor evanghelistice ale bise-
ricii. 

Bărbaţi adventişti – Bărbaţi adventişti este o ramură a Depar-
tamentului Lucrarea Personală. Include activităţi laice de predi-
care, lucrarea pentru penitenciare şi serviciile sociale.

Coordonatorul Şcolii Biblice – Coordonatorul Şcolii Bi blice 
este ales să organizeze şi să coordoneze lucrarea misionară prin 
intermediul Şcolii Biblice a bisericii din localitatea respectivă. 
Coordonatorul Şcolii Bi blice trebuie să lucreze în strânsă colabo-
rare cu pastorul, cu persoana care are evidenţa celor interesaţi de 
Biserică şi cu responsabilul Departamentului Lucrarea Personală. 

Serviciile sociale / Responsabilul Societăţii „Tabita” – Bise-
rica alege responsabilul Societăţii „Tabita”, responsabili-asistenţi, 
dacă este nevoie, şi un secretar-casier. Această orga nizaţie colec-
tează şi pregăteşte haine, hrană şi alte provizii pentru cei în ne-
voie şi lucrează în strânsă legătură cu diaconii şi diaconesele din 
biserică. Totuşi Serviciile sociale / Societatea „Tabita” presupune 
mai mult decât oferirea de ajutor; cuprinde şi instruirea adulţilor, 
vizite la domiciliu, activităţi casnice, îngrijirea bolnavilor la domi-
ciliu, consilierea şi alte servicii.
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Acolo unde biserica are un centru de servicii sociale, comitetul 
Departamentului Lucrarea Personală este cel care coordonează 
acest centru. Directorul centrului este numit de comitetul Depar-
tamentului Lucrarea Personală și este membru al comitetului. 

Slujirea persoanelor cu dizabilităţi – Acest serviciu funcţi-
onează sub îndrumarea comitetului Departamentului Lucrarea 
Personală şi întocmeşte programe pentru membri şi pentru 
alte persoane cu dizabilităţi. Trebuie să conceapă programe  de 
prezentare a Evangheliei; să facă recomandări comitetului biseri-
cii pentru a face mai accesibile dăruirea şi dependinţele bisericii; 
să ajute biserica să găsească mijloace de transport pentru invalizi; 
să recomande modalităţi de implicare a membrilor cu dizabilităţi 
în diferite activităţi ale bisericii. Responsabilul cu slujirea per-
soanelor invalide este factorul de legătură cu organizaţiile care 
asigură servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, cum ar �i cea 
care realizează înregistrări pentru nevăzători (Christian Record 
Services), şi promovează în biserică programele unor asemenea 
organizaţii. 

10. Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii

Departamentul Administrarea Creștină a Vieţii îi încurajează 
pe membri să răspundă la harul lui Dumnezeu prin dispoziţia de 
a-I dedica Lui tot ceea ce au. Buna administrare a vieţii vizează nu 
doar administrarea banilor, ci include, printre altele, grija faţă de 
corpul uman și folosirea lui, a minţii, a timpului, a capacităţilor, 
a darurilor spirituale, a relaţiilor, in�luenţei, limbajului, mediului 
înconjurător și a bunurilor materiale. Acest departament îi ajută 
pe membri ca, având sprijinul lui Dumnezeu, să încheie misiunea 
Sa prin corecta întrebuinţare a tuturor darurilor și resurselor pri-
mite de la El.

Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia în stăpânire viaţa cuiva, 
„cei a căror inimă este umplută cu iubirea lui Hristos vor urma 
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exemplul Lui, care, pentru binele nostru, a devenit sărac, ca prin 
sărăcia Lui, noi să devenim bogaţi. Bani, timp, in�luenţă – toate da-
rurile primite din mâna lui Dumnezeu – au valoare doar ca mijloa-
ce de avansare a lucrării Evangheliei.” – Faptele apostolilor, pag. 71

Responsabilul Departamentului Administrarea Creştină a 
Vieţii – Responsabilul acestui departament trebuie să respecte la 
nivel practic principiile administrării creştine a tuturor resurselor 
şi trebuie să înţeleagă lucrarea lui Hristos din punct de vedere 
�inanciar şi spiritual. Acesta va colabora cu directorul aceluiaşi 
departament de la conferinţă, cu pastorul şi comitetul bisericii lo-
cale. El va �i elementul de legătură dintre biserica locală şi Depar-
tamentul Administrarea Creştină a Vieţii de la conferinţă.

11. Departamentul Misiunea Femeii

Departamentul Misiunea Femeii există pentru a susţine, a încu-
raja și a motiva femeile adventiste, în umblarea lor zilnică în cali-
tatea de ucenice ale lui Isus Hristos și de membre ale Bisericii Sale.

Obiectivele acestui departament sunt: 
 1.  Să stimuleze creşterea şi reînnoirea spirituală.
 2.  Să promoveze faptul că femeile au o valoare inestimabilă, 

în virtutea creării şi răscumpărării lor, să le pregătească 
pentru a sluji în biserică şi să ofere un punct de vedere 
feminin asupra problemelor bisericii.

 3.  Să slujească în cadrul spectrului larg de nevoi ale femei-
lor pe toată perioada vieţii, acordând o atenţie cuvenită 
perspectivelor multiculturale şi multietnice.

 4.  Să coopereze cu alte departamente ale Bisericii pentru a 
facilita slujirea pentru femei şi de către femei.

 5.  Să promoveze buna înţelegere între femei, care să în-
curajeze legăturile de prietenie, susţinerea reciprocă şi 
schimbul creativ de idei şi informaţii.

 6.  Să sfătuiască şi să încurajeze femeile şi să creeze moda-
lităţi de a le implica în activităţile bisericii.
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 7.  Să găsească modalităţi şi mijloace prin care să motiveze 
�iecare femeie să-şi folosească darurile, în vederea 
înain tării misiunii globale a Bisericii.

Responsabila şi Comitetul Departamentului Misiunea 
Femeii – Responsabila Departamentului Misiunea Femeii este 
aleasă de biserică cu scopul de a dezvolta slujirea speci�ică 
acestei ramuri pentru a le încuraja pe femei şi a le pregăti să 
lucreze pentru Dumnezeu şi biserică. Ea este preşedinta comi-
tetului Departamentului Misiunea Femeii şi încurajează ideile 
şi pla nurile care urmăresc sporirea contribuţiei femeilor la 
misiunea Bi sericii.

De asemenea, ea colaborează cu comitetul bisericii, inte-
grând activităţile și programele destinate femeilor în programul 
mai larg al bisericii. Este responsabilitatea ei de a ţine bise rica 
informată cu privire la contribuţia Departamentului Misiunea 
Femeii la viaţa bisericii. Persoana de legătură a respon sabilei 
din biserica locală, pentru instruire și resurse, este directoarea 
Departamentului Misiunea Femeii de la conferinţă. 

Responsabila Departamentului Misiunea Femeii trebuie să 
�ie o femeie sensibilă, grijulie, care să simtă povara pentru De-
partamentul Misiunea Femeii și problemele legate de acesta, 
care să aibă un echilibru în punctele de vedere exprimate, să 
aibă capacitatea de a încuraja alte femei să își cultive darurile 
spirituale și să colaboreze bine cu femeile din biserică, cu pas-
torul și comitetul bisericii.

Departamentul Misiunea Femeii stimulează slujirea femei-
lor în biserică. Acest comitet trebuie să �ie compus din persoa-
ne interesate de spectrul larg al nevoilor femeilor și al servi-
ciilor oferite de acestea, precum și din persoane cu talente și 
experienţe variate.
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13. Departamentul Tineret

Diferitele organizaţii de tineri din biserică ar trebui să lucreze 
în strânsă colaborare cu Departamentul Tineret de la conferinţă.

Asociaţia Tinerilor Adventişti (ATA) – Biserica lucrează pen-
tru tinerii ei şi împreună cu tinerii ei prin intermediul ATA. Sub 
îndrumarea responsabilului ATA, ei trebuie să colaboreze în ve-
de rea dezvoltării unei puternice lucrări cu tinerii, care presupune 
dezvoltarea spirituală, mintală şi �izică a �iecărui individ, inte-
racţiune socială creştină şi un program de mărturie activ, care 
comple tează planurile generale de câştigare de su�lete demarate 
de biserică. Obiectivul ATA ar trebui să �ie implicarea tuturor tine-
rilor în activităţi care să-i apropie mai mult de biserică şi care să-i 
pregătească pentru slujire creştină. 

Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Și poruncile acestea pe care ţi le 
dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor 
tăi și să vorbești de ele când vei �i acasă, când vei pleca în călăto-
rie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de 
aducere aminte la mâini și să-ţi �ie ca niște fruntarii între ochi. Să 
le scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale.” (Deut. 6,6-9) 

Apostolul Pavel adaugă: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinere-
ţea; ci �ii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dra-
goste, în credinţă, în curăţie.” (1 Tim. 4,12) 

„Astăzi, avem o armată de tineri care poate face mult dacă este 
îndrumată și încurajată în mod corespunzător. [...] Vrem ca ei să �ie 
binecuvântaţi de Dumnezeu. Vrem ca ei să joace un rol în planurile 
bine organizate care au în vedere ajutarea altor tineri.” (E. G. Whi-
te în General Conference Bulletin, 29, 30 ian. 1893, pag. 24) 

„Când tinerii își predau inimile lui Dumnezeu, responsabilita-
tea noastră faţă de ei nu încetează. Ei trebuie să devină interesaţi 
de lucrarea Domnului și să �ie determinaţi să vadă că El așteaptă 
de la ei să facă ceva pentru înaintarea cauzei Sale. Nu este su�icient 
să le arătăm cât de multe trebuie făcute și să-i îndemnăm să-și 
facă partea. Ei trebuie învăţaţi cum să lucreze pentru Domnul. Ei 
trebuie să �ie instruiţi, deprinși cu disciplina și antrenaţi după cele 



132  �  MANUALUL BISERICII

mai bune metode de câștigare a su�letelor pentru Hristos. Învă-
ţaţi-i să-i ajute pe semenii lor tineri într-un spirit blând și umil. 
În�iinţaţi în mod sistematic diferite ramuri de activitate misionară 
la care să poată lua parte, asigurându-le instruire și ajutor. În felul 
acesta, ei vor învăţa cum să lucreze pentru Dumnezeu.” (Slujitorii 
Evangheliei, pag. 210)

„Cu o armată de lucrători cum este tineretul nostru, corect in-
struită, ne putem da seama cât de curând ar �i dusă întregii lumi 
solia Mântuitorului cruci�icat, înviat și care este gata să vină!” (So-
lii pentru tineret, pag. 196)

Deși este necesar să existe în �iecare biserică o Asociaţie ac-
tivă a Tinerilor Adventiști, este foarte important ca programul 
tineri lor să nu �ie izolat de restul bisericii. Pe lângă implicarea 
lor în activităţile asociaţiei, ei trebuie să �ie integraţi în funcţii 
de conducere și implicaţi în întregul program al bisericii. Este 
bine să �ie prezbiteri tineri, diaconese și diaconi tineri etc., care 
să conlucreze cu slujbașii cu experienţă ai bisericii și să înveţe 
de la ei. 

„Pentru ca lucrarea să poată înainta în toate ramurile ei, Dum-
nezeu apelează la vigoarea, zelul și curajul tineresc. El a ales tine-
rii să contribuie la înaintarea cauzei Sale. Pentru a face planuri cu 
mintea clară și a le îndeplini cu mult curaj, este nevoie de energii 
proaspete și neșovăitoare. Tinerii și tine rele sunt invitaţi să Îi ofe-
re lui Dumnezeu puterea tinereţii lor pentru ca, prin exercitarea 
puterilor lor, printr-o minte ascuţită și acţiune viguroasă, ei să 
poată aduce glorie Numelui Său și mântuire semenilor lor.” (Sluji-
torii Evangheliei, pag. 67)

Comitetul Departamentului Tineret – Comitetul Departa-
men tului Tineret este organizaţia-umbrelă din biserica locală 
respon sabilă pentru strategia generală a programului lucrării 
de tineret. Acesta include slujbaşii aleşi ai Asociaţiei Tinerilor 
Adventişti (ATA), la care se adaugă responsabilul Lucrării Perso-
nale, conducătorul secţiunii Şcoala de Sabat – Tineret, responsabi-
lul Lucrării pentru Sănătate, conducătorul programului pentru 
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Companioni, conducătorul Clubului Explora torilor, conducătorul 
Clubului Licuricilor, directorul şcolii, dacă este cazul, mentorul 
Asociaţiei Tinerilor Adventişti şi pastorul. Acest comitet este pre-
zidat de conducătorul Asociaţiei Tinerilor Adventişti, care este şi 
membru al comitetului bisericii locale. Comitetul se va întruni ori 
de câte ori este necesar pentru a face planuri, pe termen lung sau 
scurt şi pentru a conduce cu succes lucrarea cu tinerii din biserica 
locală. 

Comitetul Asociaţiei Tinerilor Adventişti (ATA) – Comitetul 
ATA are responsabilitatea activităţilor tinerilor adulţi din biserica 
locală şi colaborează cu celelalte ramuri ale tinerilor prin comite-
tul Departamentului de Tineret. Unde nu există un program pen-
tru Companioni, Exploratori sau Licurici, ATA va include aceşti 
membri tineri într-o asociaţie a juniorilor.

Conducerea Asociaţiei Tinerilor Adventişti – Slujbaşii 
ATA care au fost aleşi de biserică sunt: responsabilul Departa-
men tului Tineret, ajutorul responsabilului, secretarul-casier, 
secre tarul-ca sier-asistent, dirijorul de cor, pianistul sau orga-
nistul şi mentorul, care poate fi unul dintre prezbiterii locali. 
Pentru că muzica joacă un rol atât de important în formarea 
caracterului tinerilor, responsa bilii muzicali trebuie selectaţi 
cu tot atâta grijă ca şi ceilalţi slujbaşi ai ATA. Acest grup 
formează nucleul comitetului Asociaţiei Tinerilor Adventişti, 
care, în consfătuire cu tinerii, desemnează alţi slujbaşi. În bi-
sericile mai mici, pot fi încredinţate mai multe responsabilităţi 
unei singure per soane. 

Conducătorul ATA, ca urmaș al lui Hristos, trebuie să exem-
pli�ice virtuţile unui creștin veritabil, să lucreze cu un entuziasm 
conta gios, având pe inimă câștigarea de su�lete. În vederea motivă-
rii tinerilor pentru a colabora și a prelua responsabilităţi, condu-
cătorul va sta în umbră, călăuzindu-i, sfătuindu-i și încurajându-i, 
ajutându-i să câștige experienţă și să cunoască bucuria lucrului 
dus la îndeplinire. Este necesar ca el să studieze pro�ilul tinerilor 
bisericii și să-i implice pe toţi în asociaţie.
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Conducătorul ATA va păstra o legătură strânsă cu pastorul, cu 
mentorul Asociaţiei Tinerilor Adventiști și cu directorul Departa-
mentului Tineret de la conferinţă, folosind orice ocazie pentru a se 
instrui și pentru a conduce asociaţia într-o relaţie de cooperare cu 
biserica și conferinţa.

Ajutorul conducătorului ATA, dacă este cazul, îl va sprijini pe 
conducătorul asociaţiei în lucrarea sa, iar în absenţa acestuia va 
prezida comite tul ATA, îndeplinind responsabilităţile conducăto-
rului. Ajutorului i se pot da și alte responsabilităţi, după cum con-
sideră comitetul. 

Secretarul-casier va păstra evidenţa tuturor activităţilor asoci-
aţiei și îi va trimite un raport lunar, completat pe formulare spe-
ciale, directorului Departamentului Tineret de la conferinţă și îi 
va încuraja pe tineri să prezinte un rezumat al activităţii lor mi-
sionare în timpul celor zece mi nute de la sfârșitul Școlii de Sabat 
rezervate lucrării personale.

Când este necesar, secretarul-casier-asistent îl ajută pe secre-
ta rul-casier în îndeplinirea responsabilităţilor sale. 

Mentorul Asociaţiei Tinerilor Adventişti – Acesta poate �i un 
prezbiter sau o altă persoană din comitetul bisericii care înţelege 
obiectivele asociaţiei, care simte împreună cu tinerii şi înţelege 
importanţa implicării lor în misiunea bisericii. Această persoană 
constituie un îndrumător sau un ghid sau sfătuitor al slujbaşilor 
ATA şi se întâlneşte cu ei regulat, atunci când au loc întrunirile 
comitetului ATA. Mentorul va colabora cu responsabilul ATA pen-
tru a prezenta înaintea comitetului bisericii nevoile tinerilor. 

Mentorul trebuie să intre în legătură cu directorul de Tineret 
de la conferinţă și să-l informeze despre orice schimbări au loc 
în conducerea asociaţiei și despre alte probleme legate de ATA. 
Alături de slujbașii asociaţiei, mentorul Asociaţiei Tinerilor Ad-
ventiști va participa la cursurile de instruire a conducătorilor de 
tineret organizate de conferinţă, pentru a ţine pasul cu dezvolta-
rea lucrării cu tinerii.

Pentru a se păstra continuitatea, ar �i bine dacă el ar îndeplini 
acest rol mai multe mandate.
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Activitatea Departamentului Tineret – pentru a-i ajuta pe 
tineri să crească în relaţia lor cu Isus Hristos, Departamentul Tine-
ret organizează programe speci�ice �iecărei grupe de vârstă, care 
să constituie un mediu propice dezvoltării darurilor spirituale.

Asociaţia Juniorilor Adventişti (AJA) – Asociaţia Juniorilor 
Adventişti are ca obiective instruirea juniorilor pentru condu-
cerea şi slujirea creştină şi dezvolta rea �iecărui membru până la 
atingerea potenţialului său maxim. 

În acele localităţi unde funcţionează școli ale bisericii, Asoci-
aţia Juniorilor Adventiști este inclusă în programa școlară și un 
profesor ocupă funcţia de conducător AJA sau membru AJA. Când 
Asociaţia Juniorilor Adventiști funcţionează în școală, �iecare clasă 
este considerată o asociaţie, iar copiii din clasele elementare sunt 
consideraţi membri în pregătire. Copiii din clasele mai mari sunt 
membri de drept ai Asociaţiei Juniorilor Adventiști.

Toţi cei implicaţi în activităţi cu tinerii trebuie să întrunească 
toate condiţiile speci�icate de standardele și regulamentele legale 
și cele ale Bisericii, cum ar �i veri�icarea cazierului sau certi�icarea 
comportamentului adecvat. Conducătorii bisericii locale trebuie 
să se consulte cu conferinţa, care va oferi precizări și sugestii în 
legătură cu ce veri�icări și certi�icări sunt necesare și/sau dispo-
nibile.

Clubul Companionilor – Clubul Companionilor pune la dispo-
ziţie un program specializat pentru nevoile tinerilor între 16 şi 21 
de ani. Le asigură celor din această grupă de vârstă o organizare şi 
o structură de grup şi promovează implicarea lor activă în biserică, 
atât la nivel local, cât şi global. Acest club are menirea de a consolida 
activitatea Bisericii îndeplinită de către tinerii adulţi. Îi determină 
pe tineri să aibă o relaţie cu Hristos şi să le-o prezinte şi altora, îi 
ajută să adopte un stil de viaţă care să se potrivească sistemului 
lor de valori şi intereselor vocaţionale şi le oferă un cadru sigur 
de dezvoltare completă a unor prietenii de-o viaţă. Activităţile 
acestui club trebuie desfăşurate în acord cu regulile conferinţei 
şi în colaborare cu alte ramuri pentru tineri din cadrul bisericii 
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locale. Clubul Companionilor are un conducător şi un conducător-
asistent (sau mai mulţi, dacă este cazul). Conducătorul-asistent 
poate servi şi ca secretar sau casier. Conducătorul este membru în 
Comitetul Asociaţiei Tinerilor Adventişti.

Clubul Exploratorilor – Clubul Exploratorilor este un pro-
gram al bisericii care oferă cadrul în care să se manifeste spiritul 
de aventură şi explorare al tuturor copiilor. Acesta include acti vi-
tăţi în aer liber alese cu grijă, explorarea naturii, dezvoltarea înde-
mânării şi a vocaţiei – dincolo de posibilităţile Asociaţiei Juni ori-
lor Adventişti. Într-un astfel de cadru, accentul spiritual este bine 
primit şi Clubul Exploratorilor şi-a demonstrat pe deplin in�luen-
ţa în câştigarea de su�lete. În multe biserici, Clubul Explorato rilor 
a înlocuit tradiţionala Asociaţie a Juniorilor Adventişti, iar acolo 
unde există o şcoală a bisericii, clubul va suplimenta activitatea 
AJA.

Biserica alege conducătorul Clubului Exploratorilor și pe asis-
tentul său (asistenţii) la alegerile generale. Dacă sunt aleși doi 
asistenţi, se vor alege un bărbat și o femeie. Unul dintre aceștia 
poate activa și ca secretar și casier al clubului. Conducătorul este 
membru al comitetului bisericii și al comitetului Departamentului 
Tineret. 

Echipa de conducere a exploratorilor îi mai cuprinde pe ghizii 
pentru deprinderi manuale, pe cei pentru clasele de studiu al na-
turii și pe șe�ii de grupe, care cuprind șase – opt exploratori.

Materiale și resurse numeroase sunt puse la dispoziţia tuturor 
de directorul Departamentului Tineret de la conferinţă.

Toţi cei implicaţi în activităţi cu tinerii și copiii trebuie să întru-
nească toate condiţiile speci�icate de standardele și regulamente-
le legale și cele ale Bisericii, cum ar �i veri�icarea cazierului sau 
certi�icarea comportamentului adecvat. Conducătorii bisericii lo-
cale trebuie să se consulte cu conferinţa, care va oferi precizări și 
sugestii în legătură cu ce veri�icări și certi�icări sunt necesare și/
sau disponibile.
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Clubul Licuricilor – Clubul licuricilor pune la dispoziţia fami-
liilor şi bisericii programe pentru părinţi cu copii între 6 şi 9 ani. 
Este conceput să stimuleze curiozitatea în continuă creştere a 
copiilor pentru lumea înconjurătoare. Acest program include 
activităţi speci�ice vârstei, care îi implică atât pe părinte, cât şi pe 
copil în activităţi recreaţionale, de însuşire a anumitor deprinderi 
simple şi de preţuire a creaţiei lui Dumnezeu, precum şi în alte 
activităţi care pot trezi interesul la vârsta respectivă. Acestea sunt 
realizate dintr-o perspectivă spirituală, pregătind integrarea în 
biserică a copiilor ca Exploratori.

Conducătorul Clubului Licuricilor și ajutoarele sale sunt aleși 
de biserică la alegerile generale. Ceilalţi membri ai echipei de 
conducere sunt selectaţi de conducătorii aleși. Conducătorul este 
membru al comitetului Departamentului Tineret din biserica lo-
cală. Resursele sunt puse la dispoziţie de directorul Departamen-
tului Tineret de la conferinţă. 

Toţi cei implicaţi în activităţi cu tineri și copii trebuie să întru-
nească toate condiţiile speci�icate de standardele și regulamente-
le legale și cele ale Bisericii, cum ar �i veri�icarea cazierului sau 
certi�icarea comportamentului adecvat. Conducătorii bisericii lo-
cale trebuie să se consulte cu conferinţa, care va oferi precizări și 
sugestii în legătură cu ce veri�icări și certi�icări sunt necesare și/
sau disponibile.

Serviciul de încredinţare a slujbei

Toţi slujbașii noi aleși din cadrul bisericii locale pot lua parte la 
un serviciu de încredinţare a slujbei, condus de un pastor acredi-
tat și numit de către conferinţă. Dacă nu este disponibil pastorul, 
unul dintre prezbiterii bisericii poate conduce serviciul de încre-
dinţare a slujbei, alta decât cea a prezbiterilor, diaconilor și diaco-
neselor. Dacă biserica organizează un serviciu de încredinţare a 
slujbei pentru noii aleși, trebuie incluși conducătorii tuturor de-
partamentelor și organizaţiilor.



CAPITOLUL 9
Alegerile în biserica locală

Alegerea slujbaşilor bisericii, care îşi vor îndeplini responsabi-
lităţile cu rugăciune, conştiinciozitate şi competenţă, este o lucra-
re importantă. Capitolul de faţă schiţează procedura de alegere, de 
la formarea comitetului de propuneri până la ocuparea funcţiilor 
vacante dintre sesiunile elective.

Comitetul de propuneri şi procesul de alegere

În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, slujbașii sunt aleși o 
dată la un an sau doi ani, printr-un comitet de propuneri. Acest co-
mitet își prezintă raportul în faţa bisericii, care decide apoi asupra 
numelor prezentate. Procedeul acesta le oferă membrilor posibili-
tatea să analizeze cu atenţie �iecare nume înainte de alegere și evi-
tă elementul de competiţie care ar putea apărea dacă propunerile 
ar �i făcute direct din sală.

Comitetul de propuneri va studia nevoile bisericii și va cerceta 
cu grijă competenţa membrilor de a sluji în diferite funcţii. Din 
acest motiv, slujbașii nu vor �i aleși nici prin propuneri din sală, 
nici prin scrutin electoral. 

Comitetul de propuneri poate �i format din cinci membri, în 
bisericile mici, sau mai mulţi, în raport cu numărul membrilor bi-
sericii. Stabilirea numărului de membri ai comitetului de propu-
neri este lăsată la latitudinea �iecărei biserici. Această chestiune 
trebuie studiată de  comitetul bisericii, care o va prezenta bisericii 



Alegerile în biserica locală  �  139

înainte de alegeri. Apoi se poate face o recomandare corespunză-
toare plenului, alocându-se un timp minim în cadrul serviciului 
divin principal. 

Când şi cum se formează comitetul de propuneri – Comi-
tetul de propuneri poate �i ales la începutul ultimului trimestru al 
mandatului şi urmează să prezinte lista slujbaşilor propuşi cu cel 
puţin trei săptămâni înainte de ultimul Sabat al mandatului.

Pastorul sau conducă torul de district, iar în absenţa pastorului 
și a conducătorului de district, prezbiterul, va aduce acest subiect 
în atenţia bisericii. Apoi biserica va forma un comitet special, care 
va avea răspunderea să propună componenţa comitetului de pro-
puneri. Acest comitet special poate �i ales printr-una dintre urmă-
toarele două metode:

 1. Prin propuneri din sală, verbale sau scrise. Dacă se fo lo-
seşte această metodă, niciun membru nu poate propune 
mai mult de o singură persoană. Încercarea unei persoane 
sau a unui grup de a-şi impune voinţa asupra întregii bi-
serici va �i dezaprobată. Se va face orice efort pentru a 
asigura o reprezentare corectă în componenţa comitetu-
lui special. Se va evita orice element de natură politică. 
Pastorul sau conducătorul de district va �i preşedintele 
acestui comitet special. În cazul în care un pastor sau un 
conducător de district nu a fost încă desemnat conducător 
al bisericii, preşedintele acestui comitet special trebuie să 
�ie desemnat de comitetul bisericii dintre membrii comi-
tetului special. Comitetul special trebuie să aibă cu 5-7 
membri mai mult decât comitetul bisericii.

 2. Prin autorizarea de către biserică a comitetului bisericii, 
împreună cu încă 5-7 persoane alese de biserică în con-
formitate cu paragraful precedent, pentru a funcţiona în 
calitate de comitet special. Dacă se adoptă această a doua 
metodă, preşedintele comitetului bisericii va servi în mod 
normal ca preşedinte al comitetului special. 
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Cum decurge procesul – Etapele procesului de propuneri 
sunt următoarele:

 a. Biserica alege prin vot un comitet special printr-una 
dintre cele două metode enumerate mai sus.

 b. Comitetul special recomandă bisericii numele persoa-
nelor care vor compune comitetul de propuneri, su-
gerând cine să �ie secretarul acestuia. Se vor depune 
toate eforturile pentru a se asigura o corectă reprezen-
tare în componenţa comitetului de propuneri.

 c. Biserica desemnează prin vot comitetul de propuneri 
şi secretarul acestuia.

 d. Pastorul sau conducătorul de district este membru din 
o�iciu şi slujeşte ca preşedinte al comitetului de pro-
puneri. În cazul în care pastorul sau conducătorul de 
district alege să nu îndeplinească această funcţie sau 
dacă nu a fost numit un pastor sau un conducător de 
district pentru biserica respectivă, comitetul special 
va recomanda un membru al comitetului de propuneri 
care să acţioneze şi ca preşedinte al acestuia. 

 e. Comitetul de propuneri se întruneşte şi pregăteşte lista 
slujbaşilor bisericii, care va �i prezentată bisericii spre 
aprobare.

 f. Biserica desemnează prin vot slujbaşii bisericii pentru 
termenul următor.

Cine poate să facă parte din comitetul de propuneri – Nu-
mai acei membri cu drepturi depline pot �i aleşi în comitetul de 
propuneri. Ei trebuie să �ie oameni cu o judecată sănătoasă şi, mai 
presus de orice, să aibă pe inimă binele şi prosperitatea bisericii. 

Activitatea comitetului de propuneri – Cât mai curând po-
sibil după ce a fost ales, comitetul de propuneri trebuie să �ie 
convocat de către preşedinte. După rugăciuni stăruitoare pentru 
călăuzirea lui Dumnezeu, comitetul va începe să pregătească lista 
de propuneri pentru toate slujbele. Persoanele propuse trebuie să 
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�ie membri cu drepturi depline în biserica respectivă. Lista cu pro-
puneri va �i prezentată bisericii la un serviciu divin din Sabat sau 
la o adunare administrativă specială. În procesul de alegere, comi-
tetul se poate sfătui cu alte persoane care sunt bine informate. 
Comitetul de propuneri nu alege pastorul. Acesta este numit de 
conferinţă. 

Lista slujbașilor avută în vedere de către comitetul de propu-
neri poate varia în funcţie de numărul membrilor bisericii locale. 
O biserică mare poate stabili că are nevoie de mai mulţi slujbași. 
O biserică mai mică poate avea mai puţini slujbași. Comitetul de 
propuneri are în vedere toate funcţiile de conducere, cu excepţia 
instructorilor Școlii de Sabat, care sunt recomandaţi de comitetul 
Școlii de Sabat și con�irmaţi de către comitetul bisericii. Vezi Note, 
pag. 227, pentru o listă de posibili slujbași. 

Comitetul de propuneri să obţină consimţământul viito-
rilor slujbaşi – După ce membri devotaţi, credincioşi ai bisericii 
locale, au fost propuşi în diferite slujbe, comitetul de propuneri 
trebuie să-i informeze pe aceştia de nominalizarea lor în funcţie şi 
să se asigure de consimţământul lor, cu excepţia situaţiei în care 
conferinţa a aprobat o excepţie.

Membrii se pot prezenta în faţa comitetului de propuneri 
– Dacă vreun membru al bisericii doreşte să vină la comitetul de 
propuneri, în timpul şedinţelor, pentru a da sugestii sau pentru a 
face obiecţii, trebuie să i se dea ocazia să facă lucrul acesta. După 
plecarea lui, comitetul va analiza comentariile lui şi va prezenta 
bisericii un raport.

Discuţiile din comitetul de propuneri sunt con�idenţiale – 
Toate cercetările şi discuţiile din cadrul comitetului de propuneri 
sunt con�idenţiale. Divulgarea oricărei informaţii personale sau 
con�idenţiale discutate în comitet constituie o încălcare a eticii 
creştine şi a spiritului regulii de aur. Neconformarea în această 
privinţă constituie un motiv su�icient pentru ca un astfel de mem-
bru să nu mai participe în viitor la lucrările unui comitet de pro-
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puneri. Dacă sunt necesare cercetări în afara comitetului, acestea 
vor �i făcute de preşedintele comitetului. 

Prezentarea listei cu propuneri în faţa bisericii – Rapor-
tul comitetului de propuneri va �i pre zentat plenului bisericii, nu 
comitetului bisericii, care nu are nicio autoritate în acest proces. 
Raportul poate �i prezentat la un serviciu divin din Sabat sau la o 
adunare administrativă specială. 

Atunci când comitetul de propuneri este gata să prezinte ra-
portul, președintele acestuia să facă prezentările cuvenite înain-
tea bisericii. Raportul (în copie) va �i pus la dispoziţia membrilor 
sau va �i citit cu voce tare de către secretarul comitetului. Preșe-
dintele va anunţa că lista va �i votată săptămâna următoare sau 
după două săptămâni. 

Fiecare membru ar trebui să voteze alegerea slujbașilor. Alege-
rea este validă prin votul majorităţii celor prezenţi.

Obiecţii la raportul comitetului de propuneri – Este dreptul 
oricărui membru să facă obiecţii privind raportul comitetului de 
propuneri. Orice obiecţie trebuie prezentată personal la comitetul 
de propuneri, pentru a �i luată în considerare înainte de a doua 
citire a raportului, făcându-se o programare prin preşedintele 
comitetului sau prin pastorul bisericii. Sau, cu ocazia celei de 
a doua citiri a raportului, un membru poate cere ca întregul ra-
port să �ie retrimis comitetului de propuneri, fără discuţii, pentru 
a �i examinată în continuare. De obicei, preşedintele comitetului 
acceptă retrimiterea. Totuşi, dacă cererea devine o propunere 
o�icială, ea nu este dezbătută, ci se decide prin votul majorităţii. 

Președintele comitetului trebuie să anunţe când și unde se 
va reuni comitetul pentru a asculta obiecţiile. Cu această ocazie, 
membrii care au ridicat obiecţii sau oricare alt membru care do-
rește să facă obiecţii pot apărea în faţa comitetului. Dacă alegerile 
sunt amânate din cauza unor obiecţii, ar �i un lucru grav ca mem-
brul care le-a făcut să nu vină în faţa comitetului.

Comitetul ar trebui să acorde atenţia cuvenită obiecţiilor pre-
zentate. Dacă se constată că sunt întemeiate, comitetul trebuie să 
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înlocuiască cu nume noi pe cei în dreptul cărora au existat obiecţii. 
Când raportul este prezentat din nou, biserica îl votează. 

Nu trebuie făcute niciodată obiecţii banale sau nefondate în 
legătură cu vreun membru. Dar dacă există motive serioase de 
schimbare a unei propuneri, acestea trebuie prezentate comite-
tului de propuneri. 

Locurile rămase vacante între mandate – Dacă o slujbă din 
biserică rămâne vacantă în timpul mandatului din cauza decesu-
lui, a excluderii sau a retragerii membrului care o ocupa sau din  
orice alt motiv, comitetul bisericii propune un succesor care să 
ocupe locul rămas liber pentru restul mandatului şi supune bi-
sericii propunerea pentru a �i votată. 

Delegaţi la sesiunea conferinţei 

Autoritatea administrativă într-o conferinţă emană de la ale-
gători. Bisericile locale ale unei conferinţe aleg delegaţi pentru 
sesiunile conferinţei, pentru a �i reprezentate în comitetele confe-
rinţei. La sesiunea conferinţei, sunt aleși slujbașii, se emit scrisori 
de acreditare și autorizare (cu excepţia cazului în care statutul 
conferinţei îi conferă comitetului executiv această responsabilita-
te), se fac amendamente la  statut, dacă e cazul, și se tratează alte 
probleme. Una dintre cele mai importante acţiuni este alegerea 
comitetului executiv, care acţionează în calitate de for decizional 
în intervalul dintre sesiuni. Acest comitet este învestit cu puterea 
și autoritatea delegate de toate bisericile conferinţei.

Alegerea delegaţilor – Planul lui Dumnezeu este acela ca 
membri aleşi delegaţi să �ie oameni demni de încredere, care şi-au 
dovedit valoarea, „în stare să judece de la cauză la efect”, pentru 
că ei „vor face planuri ce vor �i aplicate pentru înaintarea lucrării”. 
(Vezi Mărturii, vol. 9, pag. 262)

Numărul delegaţilor din �iecare biserică la sesiunea confe rinţei 
locale este determinat de prevederile statu tului conferinţei. Când 
sosește timpul pentru alegerea delegaţilor, pastorul sau prim-
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prezbiterul în colaborare cu pastorul trebuie să aducă problema 
în faţa bisericii. Numele delegaţilor pot �i propuse de un comitet 
numit special sau de comitetul bisericii locale. Nimic de natură 
politică nu trebuie permis să intervină în această lucrare. Trebuie 
să �ie propuși ca delegaţi bărbaţi și femei recunoscuţi pentru pie-
tatea și loialitatea lor și care pot participa la sesiune.

După ce și-a încheiat lucrarea, comitetul bisericii sau comitetul 
numit în acest scop  trebuie să prezinte bisericii lista. Apoi bise-
rica votează aceste propuneri. Niciun slujbaș al bisericii nu este 
delegat din o�iciu. După vot, secretarul bisericii va completa for-
mularele de acreditare a delegaţilor și le va trimite secretarului 
conferinţei. Delegaţii aleși devin reprezentanţi ai bisericii respec-
tive, care, unindu-se cu delegaţii altor biserici din cadrul conferin-
ţei, vor participa la toate lucrările sesiunii conferinţei. 

Delegaţii la sesiunea uniunii de conferinţe sunt aleși de confe-
rinţele locale, nu de biserici. Delegaţii pentru sesiunile Conferinţei 
Generale sunt aleși de diviziuni și de uniunile de conferinţe.

Datoria delegaţilor – Un delegat la sesiunea conferinţei nu este 
ales să reprezinte doar biserica locală sau conferinţa, ci trebuie să 
privească lucrarea ca un întreg, amintindu-şi că este responsabil 
pentru bunul mers al lucrării mondiale a Bisericii. Nu este per-
mis ca delegaţii unei biserici sau conferinţe să se organizeze sau 
să încerce să dirijeze voturile ca un corp unit. De asemenea, nu 
este permis ca delegaţii dintr-o biserică sau dintr-o conferinţă mai 
mare să pretindă superioritate în conducerea lucrărilor sesiunii 
conferinţei, respectiv uniunii. Fiecare delegat trebuie să se lase 
in�luenţat de Duhul Sfânt şi să voteze conform convingerilor per-
sonale. Orice slujbaş sau conducător care încearcă să manipuleze 
voturile unui grup de delegaţi trebuie să �ie considerat descali�icat 
pentru a deţine vreo slujbă.

Responsabilitatea slujbaşilor conferinţei/misiunii – Bise-
rica locală nu are nicio autoritate în afara propriului ei teritoriu. 
Ea se uneşte cu alte biserici din cadrul conferinţei pentru a le 
delega slujbaşilor conferinţei şi comitetului executiv autoritatea 
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şi responsabilitatea în vederea îndeplinirii activităţii conferinţei 
între sesiuni. Aceşti slujbaşi dau socoteală conferinţei ca întreg şi 
nu vreunei biserici locale. 

Comitetul executiv al conferinţei – Membrii comitetului exe-
cutiv al conferinţei sunt aleși pentru a reprezenta lucrarea din în-
tregul teritoriu al conferinţei și nu a unei biserici locale, a unui 
district sau a unei instituţii. Fiecare membru trebuie să ajute la 
promovarea tuturor intereselor lucrării în toate zonele câmpului 
și să ia decizii numai după o analiză atentă și cu rugăciune. Hotă-
rârile comitetului nu trebuie să �ie controlate sau in�luenţate de 
vreo biserică, de vreun grup sau de vreun individ. 



CAPITOLUL 10
Serviciile şi adunările bisericii

Principii generale

Apostolul Ioan  a�irmă că „închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh și în adevăr; �iindcă astfel de închinători dorește și 
Tatăl.” (Ioan 4,23)

„Deși Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini ome-
nești, El onorează cu prezenţa Sa adunările copiilor Săi. El a pro-
mis că atunci când ei se adună să-L caute, să-și recunoască păca-
tele și să se roage unul pentru altul, Se va întâlni cu ei prin Duhul 
Sfânt. Dar cei care se adună să se închine Lui trebuie să îndepăr-
teze din viaţa lor orice lucru rău. Dacă nu se închină în duh și în 
adevăr și în frumuseţea s�inţeniei Sale, venirea lor laolaltă nu va �i 
de niciun folos.” (Profeţi și regi, pag. 50)

Scopul serviciilor şi adunărilor bisericii – Scopul tuturor 
serviciilor şi adunărilor bisericii este acela de a-I aduce închinare 
lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa creatoare şi pentru toate bene�i-
ciile mântuirii oferite de El; de a înţelege Cuvântul Său, învăţăturile 
Sale şi planurile Sale; de a avea părtăşie unii cu alţii în credinţă şi 
iubire; de a mărturisi despre credinţa noastră în jertfa ispăşitoare 
a lui Hristos de pe cruce şi de a învăţa cum să împlinim Marea 
trimitere a Evangheliei de a face ucenici în toată lumea. (Matei 
28,19.20) 

Respect pentru casa de închinare – „Pentru su�letul umil şi 
credincios, casa lui Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului. 
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Cântarea de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanţii 
lui Hristos sunt mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru a pregăti 
un popor pentru Biserica de sus, pentru acea închinare măreaţă, 
la care nimic întinat nu poate participa.

Privind la s�inţenia sanctuarului pământesc, creștinii pot învă-
ţa cum trebuie să considere locul în care Domnul se întâlnește cu 
poporul Său. [...] Dumnezeu Însuși a dat dispoziţii cu privire la ser-
viciul Său, înălţându-l mai presus de tot ce este vremelnic.

Căminul este sanctuarul familiei, cămăruţa sau pădurea este 
locul cel mai retras pentru închinarea personală, iar biserica este 
sanctuarul comunităţii. Trebuie să existe reguli cu privire la tim-
pul, locul și modul închinării. Nimic din ceea ce este sfânt, nimic 
din ceea ce privește închinarea la Dumnezeu nu trebuie tratat cu 
neglijenţă sau indiferenţă.” (Mărturii, vol. 5, pag. 491)

Copiii trebuie învăţaţi să aibă respect – „Părinţi, înălţaţi 
standardul creşti nismului în mintea copiilor voştri; ajutaţi-i 
să-L integreze pe Isus în experienţa lor zilnică, învăţaţi-i să aibă 
cel mai profund respect pentru casa Domnului şi să înţeleagă 
că, atunci când păşesc în ea, inimile lor trebuie să �ie sensibili-
zate şi copleşite de gânduri ca acestea: Dumnezeu este prezent 
aici, aceasta este casa Lui. Trebuie să am gânduri curate şi 
cele mai s�inte motivaţii. Nu trebuie să am în inimă mândrie, 
invidie, gelozie, presupuneri rele, ură sau înşelăciune, căci eu 
vin în prezenţa Dumnezeului Celui sfânt. Aici este locul unde 
Dumnezeu se întâlneşte cu poporul Său şi-l binecuvântează. Cel 
Preaînalt şi Sfânt, a cărui locuinţă este veşnică, priveşte la mine, 
îmi cercetează inima şi citeşte cele mai ascunse gânduri şi fapte 
ale vieţii mele.” (Ibidem, pag. 494)

Bună-cuviinţă şi linişte în casa de închinare – „Când închi-
nătorii păşesc în locul de închinare, trebuie să facă aceasta cu 
bună-cuviinţă, mergând �iecare liniştit la locul lui. [...] Conversaţiile 
de rând, şoapta şi râsetele nu sunt îngăduite în casa Domnului, 
nici înainte, nici după serviciul divin. Închinătorii trebuie să �ie 
caracterizaţi de o evlavie profundă şi activă.
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Dacă trebuie să aștepte câteva minute până la începerea 
serviciu lui, credincioșii să păstreze un adevărat spirit de devo-
ţiune prin meditaţie tăcută. Să-și înalţe su�letul spre Dumnezeu 
în rugăciune, ca serviciul de închinare să poată �i o binecuvân-
tare deosebită pentru inima lor și să conducă la convingerea 
și la convertirea altor su�lete. Ei trebuie să-și aducă aminte 
că acolo sunt prezenţi mesageri cerești. [...] Dacă cei care vin 
în locașul de închinare manifestă un respect adevărat pentru 
Domnul și dacă păstrează continuu în minte faptul că se a�lă în 
pre zenţa Lui, va �i o dulce elocvenţă în această tăcere. Șoapta, 
râsul și discuţiile, care sunt nevinovate în altă parte, nu sunt 
potri vite în locul unde este adorat Dumnezeu. Mintea trebuie 
pre gătită să audă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a i se acorda 
im portanţa cuvenită și pentru a impresiona în mod potrivit ini-
ma.” (Ibidem, pag. 492)

Ospitalitatea – „Nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, 
prin ea, au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.” (Evrei 13,2) În �iecare 
biserică trebuie cultivat un spirit de ospitalitate. Nimic nu este mai 
ucigător pentru viaţa spirituală a unei biserici decât o atmosferă 
rece, formală, care alungă ospitalitatea şi părtăşia creştină. Mem-
brii trebuie să cultive acest element esenţial al vieţii şi experienţei 
creştine. Trebuie să existe persoane care să aibă misiunea specială 
de a le ura bun venit vizitatorilor, care pot �i primiţi cordial şi în 
timpul serviciilor divine. 

Locul muzicii în închinare

Puterea muzicii – „Muzica poate �i o mare putere în slujba bi-
nelui; cu toate acestea, nu pro�ităm la maxim de această latură a 
închinării. În mod general, se cântă din impuls sau pentru a face 
faţă unor situaţii speciale; alteori, cei care cântă sunt lăsaţi să 
facă gafe, iar muzica îşi pierde efectul propriu-zis asupra minţii 
celor prezenţi. Muzica trebuie să aibă frumuseţe, patos şi putere. 
Lăsaţi ca glasurile voastre să se înalţe în cântări de laudă şi de con-
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sacrare. Dacă este posibil, folosiţi-vă de muzica instrumentală şi 
faceţi ca armonia plină de măreţie să se înalţe la Dumnezeu ca o 
jertfă plăcută.” (Mărturii, vol. 4, pag. 71)

Cântaţi cu inima şi cu mintea – „În eforturile lor de a-i câştiga 
pe oameni, solii lui Dumnezeu nu trebuie să urmeze căile lumii. 
La întâlnirile care au loc, ei nu trebuie să depindă de cântăreţi 
lumeşti şi de manifestări teatrale pentru a trezi interesul. Cum 
se poate aştepta ca cei care nu au niciun interes pentru Cuvân-
tul lui Dumnezeu, care n-au citit niciodată Cuvântul Lui cu dorinţa 
sinceră de a-i înţelege adevărurile, să cânte cu inima şi cu mintea? 
[...] Cum poate corul ceresc să participe la o cântare care este doar 
o formalitate? 

La cântare nu trebuie să participe doar câţiva, ci, ori de câte ori 
este posibil, să participe întreaga comunitate.” (Ibidem, vol. 9, pag. 
143,144)

Amvonul nu este o tribună

Biserica nu îi conferă niciunui pastor, prezbiter sau altei per-
soane dreptul să facă din amvon o tribună pentru susţinerea  
punctelor de doctrină sau a regulilor bisericii a�late în dispută. 

Noua lumină să �ie pusă la probă – Membrii care consideră 
că au o lumină contrară adevărurilor deja stabilite ale Bisericii 
trebuie să ceară sfat de la conducătorii responsabili.

„Există mii de ispite deghizate, pregătite pentru cei care au 
lumina ade vărului, și unica siguranţă pentru oricare dintre noi 
este să nu acceptăm nicio doctrină nouă, nicio interpretare nouă 
a Scripturii, fără să o pre zentăm, întâi, fraţilor cu experienţă. Pre-
zentaţi-o înaintea lor într-un spirit umil, dispus să �ie învăţat și cu 
rugăciune serioasă; dacă ei nu văd nicio lumină în ea, supuneţi-vă 
judecăţii lor, căci ’în mulţimea sfătuitorilor se a�lă siguranţa’.” 
(Mărturii, vol. 5, pag. 293)

Biserica primară a urmat acest plan. Atunci când a apărut o de-
osebire de păreri asupra unei probleme importante în Antiohia, 
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credincioșii au trimis reprezentanţi la Ierusalim, unde problema 
a fost supusă judecăţii apostolilor și prezbiterilor. Credincioșii din 
Antiohia au acceptat decizia acestui consiliu cu bucurie, menţi-
nându-se astfel unitatea și iubirea frăţească. 

Sfatul primit în legătură cu testarea noii lumini nu trebuie 
privit în niciun caz ca o piedică în calea studierii sârguincioase a 
Scripturii, ci, mai degrabă, ca o protecţie împotriva in�iltrării în Bi-
serică a teoriilor false și a doctrinelor greșite. Dumnezeu dorește 
ca toţi copiii Săi credincioși să cerceteze cu credincioșie Cuvântul 
Său pentru a primi lumină și adevăr, dar nu dorește ca ei să �ie 
abătuţi de învăţături false.

„Noi n-am văzut decât licăririle gloriei divine și ale cunoștin-
ţei și înţelepciunii nemărginite, noi am lucrat – cum s-ar spune 
–  la suprafaţa minei, în timp ce minereul bogat în aur se a�lă 
în adâncime, ca răsplată a aceluia care va săpa până când îl va 
găsi. Abatajul trebuie coborât în mină la adâncime tot mai mare, 
iar rezultatul va �i o comoară de slavă. Printr-o credinţă corectă, 
cunoștinţa divină va deveni cunoștinţa omenească.” (Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 113)

„Celui care se a�lă într-o legătură vie cu Soarele neprihănirii i 
se descoperă mereu o nouă lumină din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nimeni să nu ajungă la concluzia că nu mai există niciun adevăr de 
descoperit. Cel care caută adevărul cu sârguinţă și cu rugăciune va 
găsi încă raze preţioase de lumină, care vor răzbate din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Mai există încă multe pietre preţioase risipite care 
așteaptă să �ie adunate pentru a constitui proprietatea poporului 
rămășiţei lui Dumnezeu.” (Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, 
pag. 34)

Atunci când, de pe paginile s�inte, strălucește o nouă lumi-
nă pentru a-l răsplăti pe căutătorul conștiincios al adevărului, 
această lumină nu o anulează pe cea veche. În schimb, ea se 
contopește cu cea veche, făcând-o să crească în putere și strălu-
cire. Așadar, „cărarea celor neprihăniţi este ca lumina străluci-
toare, a cărei strălucire merge mereu crescând, până la miezul 
zilei”. (Prov. 4,18)
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Deși trebuie să �ie gata să primească orice lumină în progres, 
copilul lui Dumnezeu nu trebuie să ia în seamă orice voce, oricât 
de evlavioasă și de plauzibilă ar părea, care l-ar îndepărta de doc-
trinele fundamentale ale Bibliei.

„Noi nu trebuie să acceptăm cuvintele celor care vin cu un me-
saj ce contrazice punctele speci�ice ale credinţei noastre. Ei adu-
nă o mulţime de texte din Scriptură și le îngrămădesc, ca dovezi, 
în jurul teoriilor susţinute. Lucrul acesta s-a făcut în mod repetat 
în ultimii cincizeci de ani. Deși Scripturile sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu și trebuie respectate, aplicarea lor, în cazul că o asemenea 
aplicare ar înlătura un stâlp din fundamentul pe care Dumnezeu 
l-a susţinut în acești cincizeci de ani, este o mare greșeală. Cel care 
face o astfel de aplicare nu cunoaște minunata manifestare a Du-
hului Sfânt, care a dat putere și forţă soliilor din trecut, primite de 
poporul lui Dumnezeu.” (Counsels to Writers and Editors, pag. 32)

Importanţa menţinerii unităţii

Este important ca noi să menţinem „unirea credinţei” (Ef. 4,13). 
Este tot atât de important să căutăm tot timpul „să păstrăm unirea 
Duhului prin legătura păcii” (Ef. 4,3). De aici decurge nevoia de 
prudenţă și de sfat din partea conducerii Bisericii.

„Dumnezeu conduce un popor afară din lume, pe temelia glori-
oasă a adevărului veșnic – poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui 
Isus. El îi va disciplina și îi va pregăti pe copiii Săi.  Ei nu trebuie să 
nutrească păreri contradictorii, unul crezând un lucru, altul având 
păreri cu totul opuse, și �iecare acţionând independent de trup. Ei 
vor ajunge cu toţii la unitatea credinţei prin diversitatea darurilor 
și a slujbelor pe care Dumnezeu le-a dat bisericii. Dacă cineva nu-
trește păreri proprii despre adevărul biblic, fără să ţină seama de 
opiniile fraţilor săi și își justi�ică acţiunea pretinzând că are drep-
tul să aibă propriile păreri, iar apoi le impune altora, cum poate el 
să împlinească astfel rugăciunea lui Hristos? [...]

Deși avem o lucrare personală și o responsabilitate individuală 
faţă de Dumnezeu, nu trebuie să ne urmăm propria judecată in-
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dependentă, indiferent de părerile și sentimentele fraţilor noștri. 
Un astfel de procedeu ar duce la dezordine în biserică. Pastorii au 
datoria să respecte judecata fraţilor lor, dar relaţiile lor unul cu 
altul, ca și doctrinele pe care le învaţă, trebuie să �ie testate în lu-
mina legii și a mărturiei. Dacă inimile sunt dispuse să înveţe, nu 
va exista dezbinare între noi. Unii sunt înclinaţi spre neorânduia-
lă, îndepărtându-se de marile puncte de reper ale credinţei. Dar 
Dumnezeu îi îndeamnă pe slujitorii Lui să �ie una în doctrină și 
spirit.” (Mărturii pentru pastori, pag. 29,30)

Având în vedere aceste lucruri, este evident că amvonul tre-
buie rezervat predicării adevărurilor s�inte ale Cuvântului divin 
și prezentării planurilor și metodelor Bisericii în vederea înain-
tării cauzei lui Dumnezeu, nu expunerii de opinii și vederi per-
sonale.

Vorbitori neautorizaţi – Pastorul, prezbiterul sau vreun alt 
slujbaş al bisericii nu trebuie să invite, în nicio împrejurare, per-
soane străine sau neautorizate să conducă servicii de închinare în 
bisericile noastre. Persoanelor care au fost înlăturate din lucrarea 
pastorală, care au fost excluse din biserică în alte locuri sau ce-
lor care nu au nicio autoritate din partea bisericii nu trebuie să li 
se permită accesul la amvon. Persoanele demne de încredere vor 
putea oricând să se legitimeze, prezentând documentul de acredi-
tare.  

Sunt situaţii când persoane o�iciale sau conducători civili se 
pot adresa adunării, dar toţi ceilalţi nu vor �i acceptaţi la am-
von decât cu permisiunea conferinţei. Fiecare prezbiter, pastor 
și pre ședinte de conferinţă trebuie să vegheze ca această regulă 
să �ie aplicată.

Şcoala de Sabat şi serviciile divine

Şcoala de Sabat – Şcoala de Sabat, unul dintre cele mai impor-
tante servicii divine, poartă numele de „biserica la studiu”. În �ie-
care Sabat, membrii noştri şi mii de prieteni interesaţi se întâlnesc 
la Şcoala de Sabat pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu în mod 



Serviciile şi adunările bisericii  �  153

sistematic. Toţi membrii bisericii trebuie încurajaţi să participe la 
Şcoala de Sabat şi să invite vizitatori. 

Fiecare Școală de Sabat ar trebui să ofere programe cores-
punzătoare �iecărei vârste. Materiale și resurse au fost concepute 
special în acest sens și sunt puse la dispoziţie de către conferinţă, 
uniune și diviziune.

Școala de Sabat trebuie să încurajeze activităţi misionare locale 
și mondiale, colectele pentru misiune și alocarea unui timp speci-
al pentru studiul Bibliei (vezi Note, pag. 233).

Anunţurile – Să se acorde multă atenţie duratei şi caracteru-
lui anunţurilor din timpul serviciilor divine din Sabat. Dacă ele se 
referă la probleme care nu au nicio legătură cu închinarea din Sa-
bat sau cu activitatea bisericii, pastorii şi slujbaşii bisericii le vor 
evita, menţinând chiar şi în această privinţă adevăratul spirit de 
închinare şi de respectare a Sabatului. 

Multe biserici tipăresc buletine de informare conţinând desfă-
șurarea serviciilor divine, care includ și anunţurile săptă mânii. 
Acolo unde se procedează astfel, nu mai este nevoie de anunţuri 
verbale. Unde nu se poate astfel, este bine ca anunţurile să se facă 
înainte de începerea serviciului divin.

De asemenea, trebuie să li se acorde o atenţie cuvenită diferi-
telor departamente ale bisericii pentru a-și promova programele, 
dar trebuie manifestată mare grijă pentru a se asigura timpul ne-
cesar predicării Cuvântului lui Dumnezeu.

Serviciul de închinare – Serviciul de închinare din Sabat este 
cel mai important dintre toate adunările bisericii. Astfel, membrii 
se întâlnesc săptămânal pentru a se uni în închi nare către Dum-
nezeu, cu un spirit de laudă şi de mulţumire, pentru a asculta Cu-
vântul Lui, pentru a primi putere şi har ca să ducă lup tele vieţii şi 
pentru a a�la voia lui Dumnezeu în ceea ce priveşte câştigarea de 
su�lete. Întregul serviciu de închinare trebuie să se caracterizeze 
prin respect, simplitate şi punctualitate.

Nevoia de plani�icare, studiu şi pricepere – „Nu este oare de 
datoria ta să foloseşti priceperea studiul şi plani�icarea în coor-
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donarea întâlnirilor religioase, ca ele să �ie conduse în aşa fel încât 
să aducă cel mai mare bine şi să lase cea mai bună impresie asupra 
participanţilor?” (Ellen G. White în Review and Herald, 14 aprilie 
1885, pag. 225)

„Dumnezeul nostru este un Tată plin de bunătate și de milă. 
Serviciul pe care I-l aducem nu trebuie să �ie privit ca un exerciţiu 
care să întristeze inima și să descurajeze. Trebuie să �ie o plăcere 
să ne închinăm Domnului și să luăm parte la lucrarea Lui. [...] Hris-
tos, și El răstignit, ar trebui să �ie tema contemplării, a conversaţiei 
și a celor mai îmbucurătoare emoţii. [...] Când ne exprimăm recu-
noștinţa, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor 
cerești. ‚Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește’ (Ps. 
50,23). Să venim, deci, înaintea Creatorului nostru cu bucurie și 
reverenţă, cu ‚mulţumiri și cântări de laudă’ (Is. 51,3).” (Calea că-
tre Hristos, pag. 103, 104)

Programul serviciului divin – Serviciul de închinare din Sa-
bat dimineaţă are două părţi importante: răspunsul adunării 
în laudă şi adorare, exprimate prin cântare, rugăciune şi daruri, 
şi apoi mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu (vezi Note, pag. 229). 

Nu există un program �ix sau o ordine prestabilită pentru ser-
viciul de închinare publică. De obicei, un program scurt este mai 
potrivit cu adevăratul spirit de închinare. Se recomandă evitarea 
introducerilor prea lungi. Deschiderea nu ar trebui să consume 
timpul necesar predicării Cuvântului lui Dumnezeu. (Pentru mo-
delele serviciului de închinare sugerate, vezi Note, pag. 230-231.) 

Serviciile divine misionare ale bisericii – În general, primul 
Sabat din lună este rezervat lucrării misionare. Serviciul de închi-
nare din acest Sabat se concentrează asupra evanghelizării laice şi 
asupra planurilor pentru activităţi ale diferitelor departamente. 
„Dumnezeu a încredinţat mâinilor noastre o lucrare deosebit de 
sfântă şi avem nevoie să ne întâlnim pentru a primi învăţătură, ca 
să �im pregătiţi să îndeplinim lucrarea Lui.” (Mărturii, vol. 6, pag. 
32, subl. ns.)



Serviciile şi adunările bisericii  �  155

Rugăciunea publică – „Hristos a imprimat ucenicilor Săi ideea 
că rugăciunea lor trebuie să �ie scurtă, exprimând exact ceea ce 
doresc şi nimic mai mult... Un minut sau două minute sunt su�ici-
ente pentru o rugăciune obişnuită.” (Mărturii, vol. 2, pag. 581)

  „Cei care se roagă sau vorbesc în public să pronunţe corect 
cuvintele, iar tonul vocii să �ie clar și liniștit. Dacă este înălţată 
cum se cuvine, rugăciunea este o mare putere spre bine. Ea este 
unul dintre mijloacele folosite de Domnul pentru a le transmite 
oamenilor comorile preţioase ale adevărului. Fie ca poporul lui 
Dumnezeu să înveţe să vorbească și să se roage într-un mod care 
să reprezinte așa cum se cuvine marile adevăruri pe care le are. 
Mărturiile date și rugăciunile rostite să �ie clare și distincte. În fe-
lul acesta, Dumnezeu va �i glori�icat.” (Idem, vol. 6, pag. 382)

Distribuirea de literatură în Sabat – În general, Sabatul con-
stituie ocazia în care secretarul Departamentului Lucrarea Perso-
nală pune la dispoziţia membrilor literatură. Trebuie să se evite 
metodele discutabile, care tind să abată atenţia membrilor de la 
adevărata închinare şi de la adevăratul respect faţă de Sabat.

Serviciul Cinei Domnului 

În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, serviciul Cinei Domnu-
lui este celebrat, în mod obișnuit, o dată pe trimestru. El include 
ceremonia spălării picioarelor, urmată de Cina Domnului. Ar tre-
bui să �ie cel mai sfânt serviciu divin și o ocazie de bucurie pentru 
adunare, pentru pastor și slujbași. Sfânta Cină are loc de obicei în 
timpul serviciului divin de închinare, dar poate �i programată și în 
altă ocazie. 

Ceremonia spălării picioarelor – „Acum, după ce a spălat pi-
cioarele ucenicilor, El a zis: ’Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi 
cum am făcut Eu’. Prin cuvintele acestea, Hristos nu doar a im-
pus practica ospitalităţii. El avea în vedere mai mult decât sim-
pla spălare a picioarelor oaspeţilor de praful drumului. Hristos 
instituia aici un serviciu religios. Prin exemplul Domnului, cere-
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monia aceasta a umilinţei a devenit un ritual consacrat. Urma să 
�ie respectată de ucenici pentru păstrarea în memorie pentru tot-
deauna a învăţăturii Lui despre umilinţă şi slujire.

Această orânduire a fost instituită de Hristos ca o pregătire 
pentru Cina Domnului. Câtă vreme se cultivă mândria, discordia 
și lupta pentru întâietate, inima nu poate să intre în comuniune cu 
Hristos. Noi nu suntem pregătiţi să primim împărtășirea cu trupul 
și sângele Lui. De aceea, Hristos a rânduit ca întâi să se celebreze 
umilinţa Sa.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 650)

Prin actul spălării picioarelor ucenicilor, Hristos a realizat o 
curăţire mai profundă, aceea a spălării inimii de pata păcatului. 
Cel care ia parte la acest act se simte nevrednic să primească sim-
bolurile s�inte, înainte de a �i experimentat curăţirea care îl face 
„curat de tot” (Ioan 13,10). Isus dorea să îndepărteze prin spălare 
„înstrăinarea, gelozia și mândria din inima lor... Mândria și inte-
resul egoist creează disensiune și ură, dar Isus a îndepărtat toate 
acestea prin spălare... Privind la ei, Isus putea să zică: ’Voi sunteţi 
curaţi.’” (Idem, pag. 646)

Experienţa spirituală, care constituie esenţa ceremoniei spălă-
rii picioarelor, transformă un obicei comun într-un serviciu sfânt. 
Ea transmite o solie de iertare, de acceptare, de siguranţă și de 
solidaritate, în primul rând dinspre Hristos spre credincios, dar și 
între credincioși. Această solie își găsește expresia printr-o atmo-
sferă de umilinţă.

Cina Domnului – Îngerii declară: „Sfânt, sfânt, sfânt este Dom-
nul Cel Atotputernic, care era, care este şi care vine.” Aşadar, dacă 
Isus este sfânt, simbolurile care reprezintă trupul şi sângele Său 
sunt şi ele s�inte. Deoarece Însuşi Domnul a ales aceste simbo-
luri profund semni�icative – al pâinii nedospite şi al vinului ne-
fermentat – şi a folosit cel mai simplu mijloc de spălare a picioa-
relor ucenicilor, trebuie să se manifeste o mare reţinere în ceea 
ce priveşte introducerea de simboluri şi mijloace alternative 
(decât în condiţii de necesitate extremă), pentru a nu se pierde 
semni�icaţia originară a serviciului divin. Tot astfel trebuie să se 
acorde atenţie programului Cinei Domnului şi rolurilor statorni-
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cite ale pastorilor, prezbiterilor, diaconilor şi diaconeselor, ca nu 
cumva prin vreo înlocuire sau inovaţie să se încurajeze tendinţa 
ca ceea ce este sfânt să devină profan. 

Serviciul Cinei Domnului este la fel de sfânt astăzi ca și atunci 
când a fost instituit de Isus Hristos. El este încă prezent când se 
celebrează această rânduială sfântă. „Tocmai în aceste întocmiri 
ale Sale, Hristos Se întâlnește cu poporul Său și îi dă putere prin 
prezenţa Sa.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 656)

Pâinea nedospită şi vinul nefermentat (sucul de struguri) 
– „Hristos Se a�lă încă la masa pe care s-a împărţit Cina pascală. 
Pâinile nedospite folosite la Paşte sunt în faţa Sa. Vinul pascal, 
neatins de ferment, se a�lă pe masă. Hristos foloseşte aceste sim-
boluri pentru a reprezenta jertfa Sa fără pată. Niciun lucru stricat 
prin fermentare, simbol al păcatului şi al morţii, nu ar putea să 
reprezinte ‘Mielul fără cusur şi fără prihană.’ (1 Petru 1,19).” (Ibi-
dem, pag. 653)

Nici vinul, nici pâinea nu conţineau vreun ferment, deoarece în 
seara primei zile a Paștelui evreiesc tot aluatul sau fermentul era 
îndepărtat din locuinţe (Ex. 12,15.19; 13,7). De aceea, doar sucul 
nefermentat din struguri și pâinea nedospită sunt corespunzătoa-
re pentru a �i folosite la Cina Domnului. O atenţie deosebită trebu-
ie acordată procurării acestora. În regiunile izolate ale lumii, unde 
nu se găsește suc sau concentrat de struguri, conferinţa va oferi 
sfat și ajutor în această privinţă. 

Un memorial al răstignirii – „Când primim pâinea şi vinul, 
care simbolizează trupul frânt al lui Hristos şi sângele Lui vărsat, 
participăm, cu ajutorul imaginaţiei, la scena Cinei Domnului din 
camera de sus. Ne imaginăm că trecem prin grădina s�inţită de 
agonia Celui care a purtat păcatele lumii. Suntem martori la lupta 
prin care a fost obţinută împăcarea noastră cu Dumnezeu. Hristos 
ne este arătat ca răstignit între noi.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 661)

O proclamare a celei de a doua veniri – „Serviciul S�intei 
Cine arată spre a doua venire a lui Hristos. El a fost destinat să 
păstreze vie în mintea ucenicilor tocmai această speranţă. Ori de 
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câte ori se întâlneau pentru a comemora moartea Lui, îşi aminteau 
cum El ’a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a 
dat zicând: «Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele 
legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea 
păcatelor. Vă spun că de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod 
al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui 
Meu»’ (Matei 26,27 u.p.-29). În necazul lor, ei au găsit mângâiere 
în speranţa că El va reveni. De o valoare inexprimabilă a fost pen-
tru ei gândul: ’Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din 
paharul acesta vestiţi moartea Domnului până va veni El’ (1 Cor. 
11,26).” (Hristos, Lumina lumii, pag. 659)

Anunţarea serviciului Cinei Domnului – Cina Domnului 
poate �i inclusă în oricare serviciu creştin de închinare. Totuşi, 
pentru a sublinia în mod corespunzător importanţa acestui ser-
viciu şi pentru a face posibilă participarea cât mai multor membri, 
Cina Domnului face parte, de obicei, din serviciul de închinare din 
Sabat, de preferinţă din cel mai apropiat de ultimul Sabat din tri-
mestru.  

Serviciul S�intei Cine trebuie anunţat cu un Sabat înainte, atră-
gându-se atenţia asupra importanţei lui, pentru ca toţi membrii 
să-și poată pregăti inima și să se asigure că toate neînţelegerile 
dintre ei au fost rezolvate. Astfel, când se vor apropia de masa 
Domnului, în următorul Sabat, participarea va aduce binecuvântă-
rile așteptate. Cei ce n-au fost prezenţi la anunţ vor �i și ei invitaţi 
să participe.

Organizarea serviciului Cinei Domnului – Durata serviciu lui  
de închinare – Timpul nu este cel mai important factor în plani-
�icarea acestui serviciu de închinare. Totuşi participarea poate �i 
îmbunătăţită şi impactul spiritual poate �i sporit prin: (1) elimi-
narea tuturor activităţilor neesenţiale din serviciul de închinare 
din această zi deosebită; (2) evitarea întârzierilor înainte şi după 
spălarea picioarelor; (3) aranjarea de către diaconese a simboluri-
lor s�inte pe masa păr tăşiei cu su�icient timp înainte de începerea 
Cinei Domnului.
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Introducerea – Partea introductivă a serviciului trebuie să �ie 
scurtă, cuprinzând numai câteva anunţuri succinte, o cântare, o 
rugăciune, strângerea darurilor și o predică scurtă, înaintea spălă-
rii picioa relor și a reîntoarcerii pentru Cina Domnului.

Spălarea picioarelor – Fiecare biserică trebuie să aibă un plan 
pentru a face faţă nevoilor membrilor pentru serviciul spălării pi-
cioarelor (vezi Note, pag. 231). 

Pâinea și vinul – După spălarea picioarelor, biserica se unește 
din nou pentru a se împărtăși cu pâinea și vinul (vezi Note, pag. 
231).

Celebrarea Cinei Domnului –  Cina Domnului trebuie să �ie în-
totdeauna o experienţă solemnă, dar niciodată sumbră. Greșelile 
au fost îndepărtate, păcatele au fost iertate și credinţa rea�irmată; 
este deci o ocazie de sărbătoare. Muzica să �ie luminoasă și pli-
nă de bucurie. Serviciul de închinare se poate încheia cu un punct 
muzical sau cu o intonare a unui imn de către întreaga adunare.

La părăsirea sălii, adesea se face o colectă pentru săraci.
După terminarea programului, diaconii și diaconesele strâng 

masa, adună paharele și se îngrijesc cu mult respect de pâinea și 
vinul rămase. În niciun caz să nu �ie consumate aceste simboluri 
sau redate consumării obișnuite.

Cine poate participa – Biserica practică Cina Domnului deschisă. 
Toţi cei care şi-au predat viaţa Mântuitorului lor pot să ia parte la 
aceasta. Copiii învaţă semni�icaţia S�intei Cine privind la ceilalţi 
parti cipanţi. După ce vor primi instruirea necesară în clasele de 
botez şi se vor preda pe ei înşişi prin botez lui Isus, vor �i astfel 
pregătiţi să se împărtăşească şi ei.

„Exemplul lui Hristos interzice exclusivismul la Cina Domnului. 
Este adevărat că păcatul cunoscut îl exclude pe cel vinovat. Lucrul 
acesta îl învaţă în mod clar Duhul Sfânt (1 Cor. 5,11). Dar, dincolo 
de aceasta, nimeni nu trebuie să judece. Dumnezeu nu a lăsat la 
latitudinea oamenilor să spună cine să ia parte la asemenea ocazii. 
Căci cine poate să cunoască inima omului? Cine poate deosebi ne-
ghina de grâu? ’Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mă-
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nânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deoarece 
oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip 
nevrednic va �i vinovat de trupul și sângele Domnului. Căci cine 
mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deo-
sebește trupul Domnului’. (1 Cor. 11,27.28.29) [...] Pot veni în bise-
rică persoane care nu sunt cu toată inima slujitori ai adevărului și 
ai s�inţeniei, dar care ar dori să ia parte la actul sfânt. Acestora nu 
trebuie să li se interzică să participe la Cina Domnului. Sunt de faţă 
martori care erau și atunci când Isus a spălat picioarele ucenicilor 
și ale lui Iuda. Ochi supraomenești privesc scena.” (Hristos, Lumina 
lumii, pag. 656)

Fiecare membru trebuie să participe – „Nimeni nu trebuie 
să se excludă de la Cina Domnului pentru că sunt de faţă persoane 
nevrednice. Fiecare ucenic este chemat să participe în mod public 
la Cina Domnului şi să dea astfel mărturie că primeşte pe Hristos 
ca Mântuitor personal. La aceste ocazii rânduite de El Însuşi, Hris-
tos Se întâlneşte cu poporul Său şi îi dă putere prin prezenţa Sa. 
Este posibil ca inimi şi mâini nevrednice să îndeplinească această 
ceremonie, totuşi Hristos este acolo pentru a le sluji copiilor Săi. 
Toţi cei care vin având credinţă în El vor �i binecuvântaţi din plin. 
Toţi cei care neglijează aceste privilegii divine vor avea de pierdut. 
Despre ei se poate spune pe drept: ‚Voi nu sunteţi cu toţii curaţi.’” 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 656)

Cine poate conduce serviciul Cinei Domnului – Serviciul Ci-
nei Domnului trebuie să �ie condus de un pastor hirotonit sau de un 
prezbiter hirotonit al bisericii. Diaconii, chiar dacă sunt hirotoniţi, 
nu îl pot conduce, dar pot să împartă membrilor pâinea şi vinul.

Serviciul Cinei Domnului pentru cei care nu pot participa 
– Dacă vreun membru al bisericii este bolnav sau, dintr-un motiv 
oarecare, nu poate părăsi locuinţa să participe la Cina Domnului 
la biserică, se va ţine un serviciu special la el acasă. Acest serviciu 
poate �i condus numai de un pastor sau un prezbiter hirotonit, 
care poate �i însoţit şi ajutat de diaconi sau diaconese. 
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Adunarea de rugăciune

Adunările de rugăciune ar trebui să �ie interesante – „Adu-
nările de rugăciune ar trebui să �ie cele mai interesante adunări, 
dar adesea sunt administrate de�icitar. Mulţi participă la servi-
ciul de predică, dar neglijează întâlnirile de rugăciune. Trebuie să 
medităm la acest aspect. Să se ceară înţelepciune de la Dumnezeu 
şi să �ie făcute planuri pentru organizarea acestor întâlniri în aşa 
fel încât ele să �ie interesante şi atrăgătoare. Oamenii �lămânzesc 
după Pâinea vieţii. Dacă o vor găsi la adunările de rugăciune, vor 
merge acolo să o primească.

Cuvântările și rugăciunile lungi și obositoare nu-și au locul ni-
căieri, cu atât mai mult în adunările publice. Celor care sunt în-
drăzneţi și pregătiţi oricând să vorbească li se permite să împie-
dice mărturia celor timizi și retrași. În general, cei super�iciali au 
cel mai mult de vorbit. Rugăciunile lor sunt lungi și rigide. Ei îi 
obosesc pe îngeri și pe oamenii care-i ascultă. Rugăciunile noastre 
trebuie să �ie scurte și la subiect. Cererile lungi și obositoare să �ie 
păstrate pentru cămăruţă, dacă cineva dorește să înalţe asemenea 
rugăciuni. Permiteţi-I Duhului lui Dumnezeu să intre în inimile 
voastre și El va îndepărta de acolo tot formalismul lipsit de conţi-
nut.” (Mărturii, vol. 4, pag. 70, 71)

Întâlnirea săptămânală de rugăciune este deosebit de impor-
tantă. Trebuie depuse eforturi susţinute pentru asigurarea bunu-
lui mers al unei adunări de rugăciune. Aceasta ar trebui să înceapă 
la timp, chiar dacă sunt prezente doar două sau trei persoane. Se 
va studia un scurt pasaj din Scriptură sau se va prezenta un para-
graf din Spiritul Profetic, timp de 15 sau 20 de minute, după care 
vor urma rugăciuni, experienţe personale și o rugăciune de închi-
dere. 

Diversi�icaţi programul de la o săptămână la alta. 
Dacă membrii nu se pot întâlni la locul obișnuit pentru rugă-

ciune, întâlnirile în familii se dovedesc a �i o mare binecuvântare 
pentru toţi participanţii.
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Adunările administrative

Biserica locală funcţionează conform unor roluri bine stabilite 
în cadrul structurii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. În con-
textul acestor roluri, adunarea administrativă este autoritatea de 
conducere a bisericii locale. Membrii cu drepturi depline sunt în-
curajaţi să participe și au dreptul să voteze. Un membru pus sub 
cenzură nu are voie să-și exprime părerea și nici să voteze. 

Adunările administrative vor �i organizate cel puţin o dată pe 
an. Pastorul sau comitetul, după consultarea cu pastorul și având 
sprijinul acestuia, convoacă adunarea. De regulă, adunările ad-
ministrative sunt anunţate cu o săptămână sau două înainte, la 
serviciul divin principal din Sabat, oferindu-se detalii cu privire la 
timpul și locul de desfășurare. Pastorul, un prezbiter desemnat de 
pastor sau, în unele cazuri, președintele conferinţei este conducă-
torul adunării administrative.

Fiecare biserică decide ce număr de membri va reprezenta 
cvorumul pentru adunările administrative viitoare.

Voturile prin procură sau prin corespondenţă nu sunt admise.
Problemele importante trebuie hotărâte la o adunare adminis-

trativă obișnuită sau specială.
Adunarea administrativă are autoritate asupra comitetului bi-

sericii și îi poate delega comitetului anumite responsabilităţi, pe 
lângă cele deja existente în Manualul Bisericii.

Agenda adunării administrative ar trebui să includă rapoarte 
ale diferitelor departamente. Cel puţin o dată pe an, agenda ar tre-
bui să conţină rapoarte cu privire la activităţi ale bisericii. Pe baza 
respectivelor rapoarte, ar trebui supusă pentru aprobare o pro-
punere de plan de acţiune pentru următorul an. Când este posibil, 
rapoartele și planurile pentru anul următor ar trebui prezentate 
în scris. (vezi Note, pag. 234)

Pentru a menţine un spirit de cooperare între biserica locală și 
conferinţă, biserica va cere sfat de la slujbașii conferinţei în toate 
chestiunile importante.
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Slujbași de la conferinţă și de la uniune (președintele, secreta-
rul și trezorierul) sau persoane desemnate de ei pot participa fără 
vot (cu excepţia cazului în care le-a fost conferit acest drept de 
către biserică) la orice adunare administrativă a oricărei biserici 
locale din cadrul teritoriului lor. Măsura de a-i oferi dreptul de vot 
nu este necesară, dacă respectivul slujbaș este membru al respec-
tivei biserici.

Comitetul bisericii şi întrunirile lui

De�iniţie şi funcţie – Fiecare biserică trebuie să aibă un comi-
tet care să funcţioneze şi ai cărui membri au fost aleşi în timpul 
unei adunări administrative. Preocuparea sa primordială trebuie 
să �ie hrănirea spirituală a bisericii şi lucrarea de plănuire şi stimu-
lare a evanghelizării în toate fazele ei.

Responsabilităţile comitetului bisericii includ:
 1. hrănirea spirituală
 2. evanghelizarea în toate fazele ei
 3. păstrarea purităţii doctrinare
 4. promovarea standardelor creştine
 5. recomandarea schimbărilor în privinţa calităţii de mem-

bru
 6. �inanţele bisericii
 7. protejarea bunurilor bisericii şi grija faţă de ele
 8. coordonarea diferitelor departamente.
Marea trimitere rostită de Isus face din evanghelizare – pro cla-

marea Evangheliei – funcţia principală a bisericii (Matei 28,18-20). 
Așadar, aceasta este și prima funcţie a comitetului bise ricii, care 
acţionează și în calitate de organ principal al bisericii locale. 
Atunci când comitetul își dedică tot interesul și toată energia în 
vederea implicării tuturor membrilor în evanghelizare, cele mai 
multe probleme din biserică sunt aplanate sau prevenite și o in-
�luenţă puternică, pozitivă se va simţi în viaţa spirituală și în creș-
terea numărului de membri.
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Membrii comitetului sunt aleși de către membri la momentul 
alegerilor obișnuite ale slujbașilor bisericii.

Membrii comitetului – Pe lângă pastorul numit de conferinţă, 
biserica locală trebuie să aleagă un comitet reprezentativ din care 
să facă parte următorii slujbaşi: 

 1. Prezbiter/Prezbiteri
 2. Prim-diacon
 3. Prim-diaconeasă
 4. Casier 
 5. Secretar
 6. Responsabil cu evidenţa celor interesaţi de doctrina bise-

ricii
 7.  Responsabil Asociaţia Bărbaţilor Adventişti
 8.  Responsabil Asociaţia Tinerilor Adventişti
 9.  Responsabil Clubul Licuricilor
 10.  Responsabil Clubul Companionilor
 11.  Coordonator Şcoala Biblică
 12.  Responsabil Slujirea copilului 
 13.  Coordonator al lucrării muzicale
 14.  Preşedinte sau secretar Comunicare
 15.  Responsabil Servicii sociale sau „Tabita” 
 16.  Responsabil Educaţie
 17.  Responsabil Familie
 18.  Responsabil Sănătate
 19.  Responsabil Asociaţia pentru Familie şi Şcoală 
 20.  Responsabil Clubul Exploratorilor 
 21.  Responsabil şi secretar Lucrarea Personală
 22.  Responsabil Publicaţii 
 23.  Responsabil Libertate Religioasă
 24.  Diriginte Şcoala de Sabat
 25.  Responsabil Administrarea Creştină a Vieţii
 26.  Responsabilă Misiunea Femeii
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În unele cazuri, în funcţie de numărul de membri ai bisericii, 
comitetul nu e obligat să ocupe toate funcţiile din listă sau poate 
adăuga funcţii noi. Pastorul numit de către conferinţă să slujească 
biserica va �i întotdeauna membru al comitetului.

Slujbaşii – Preşedintele comitetului bisericii este pastorul nu-
mit de către conferinţă să slujească acea biserică. Dacă preferă să 
nu acţioneze în această calitate sau nu poate să �ie prezent, el îl 
poate numi temporar prezbiterul bisericii ca să prezideze în locul 
său. 

Secretarul bisericii servește ca secretar al comitetului și este 
răspunzător de păstrarea proceselor-verbale ale întrunirilor co-
mitetului.

Întrunirile comitetului – Deoarece activitatea comitetului bi-
sericii este vitală pentru viaţa, sănătatea şi creşterea bisericii, se 
recomandă ca el să se întrunească cel puţin o dată pe lună sau 
mai des, dacă e nevoie. Este bine să se �ixeze întâlnirea lunară în 
aceeaşi zi şi în aceeaşi săptămână.

Întâlnirea comitetului este anunţată la serviciul de închinare 
obișnuit din Sabat și toţi membrii comitetului sunt solicitaţi să 
participe la �iecare întrunire.

Fiecare biserică trebuie să hotărască la una din adunările ei 
adminis trative obișnuite numărul de membri din comitet care 
trebuie să �ie prezenţi la o ședinţă, pentru ca acesta să poată lua 
hotărâri valabile (constituirea cvorumului). 

Nu se acceptă voturi prin procură sau scrisoare.

Activitatea comitetului – 1. Cel mai important punct pe agenda 
oricărui comitet al bisericii trebuie să �ie plani�icarea evan ghelizării 
în teritoriul misionar al bisericii. În plus, o dată pe tri mestru, în-
treaga întrunire a comitetului poate �i dedicată planuri lor de evan-
ghelizare. Se vor studia programele şi metodele de evan ghe lizare 
recomandate de conferinţă şi se va hotărî cum pot �i aplicate la 
nivel local. Pastorul şi comitetul vor iniţia şi dezvolta planuri pen-
tru campaniile de evanghelizare publică.
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2. Coordonarea programelor misionare ale departamentelor. 
Comitetul bisericii răspunde de coordonarea activităţii tuturor 
departamentelor. Fiecare dintre ele are în vedere lucrarea misi-
onară personală, în cadrul propriei sfere de activitate. Pentru a 
evita suprapunerea programelor și competiţia în atragerea vo-
luntarilor și pentru a se obţine bene�icii maxime, plani�icarea este 
esenţială. Înainte de a-și aplica și anunţa planurile pentru oricare 
program, �iecare departament trebuie să le supună spre aprobare 
comitetului bisericii. Departamentele raportează totodată comi-
tetului bisericii progresul și rezultatele programelor misionare. 
Comitetul le poate sugera departamentelor în ce fel pot contribui 
programele lor la pregătirea, coordonarea și lucrarea de consoli-
dare a unei campanii publice de evanghelizare.

3. Încurajarea și sprijinirea Departamentului Lucrarea Perso-
nală, în vederea implicării tuturor membrilor și a copiilor într-o 
formă de slujire misionară. Se vor organiza cursuri de instruire 
pentru diferitele domenii ale lucrării misionare.

4. Încurajarea responsabilului cu evidenţa celor interesaţi de 
doctrina bisericii ca acesta să se asigure că orice persoană care 
manifestă interes să �ie imediat și personal asistată de membru 
desemnat.  

5. Încurajarea �iecărui departament de a prezenta un raport, 
cel puţin o dată pe trimestru, comitetului și membrilor bisericii, 
cu ocazia adunării administrative sau a întâlnirilor din Sabat.

6. Primirea de rapoarte regulate. Comitetul trebuie să aibă în 
vedere problemele administrative ale bisericii și să primească re-
gulat rapoarte de la casier privind situaţia �inanciară. Trebuie să 
analizeze registrul bisericii și să se intereseze de starea spirituală 
a tuturor membrilor, asigurându-se că toţi cei bolnavi, descurajaţi 
sau cu probleme de orice fel sunt vizitaţi. Ceilalţi slujbași vor pre-
zenta periodic rapoarte.

Subcomitetele – Comitetul bisericii să nu permită niciunei 
alte preocupări să împiedice plani�icarea pentru evanghelizare. 
Dacă alte preocupări consumă prea mult timp, comitetul poate 
desemna subcomitete pentru a se îngriji de domenii speci�ice bi-
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sericii, cum ar �i �inanţele sau proiectele de construcţie. Astfel de 
subcomitete vor face recomandări comitetului bisericii (vezi Note, 
pag. 236).

Întrunirile comitetului şcolar

În bisericile în care există o școală, activitatea acesteia este, de 
obicei, supravegheată de un comitet al școlii bisericii. Biserica va 
alege un președinte, care prezidează întâlnirile acestui comitet, 
și un secretar, care va păstra procesele-verbale ale ședinţelor și 
hotărârilor de comitet. Acest comitet se va întruni regulat. Unele 
biserici preferă ca această funcţie să �ie îndeplinită de comitetul 
bisericii sau de un subcomitet al acestuia. 

Întrunirile Asociaţiei pentru Familie şi Şcoală

Asociaţia pentru Familie și Școală se întrunește o dată pe lună 
și coordonează activităţile care ţin de școală, familie și biserică. 
Se va acorda atenţie educării părinţilor, precum și susţinerii șco-
lii în obţinerea resurselor necesare, cum ar �i: reprezentanţi ai 
părinţilor, cărţi, materiale și echipamente didactice. Materialele 
concepute pentru activităţile Asociaţiei pentru Familie și Școală 
sunt puse la dispoziţie de Departamentul Educaţie de la confe-
rinţă.

Întrunirile de tineret

Responsabilii diferitelor grupe de tineri din biserică trebuie să 
programeze întruniri regulate în cadrul cărora tinerii bisericii să 
�ie implicaţi în activităţi constructive care îi vor apropia mai mult 
de biserică și îi vor pregăti pentru slujire.

Întrunirile Asociaţiei Tinerilor Adventişti – Întrunirile Aso-
ciaţiei Tinerilor Adventişti trebuie să se desfăşoare în mod regulat 
şi să urmărească dezvoltarea trăsăturilor spirituale, mentale şi 
psihice ale tinerilor bisericii. De asemenea, aceste întâlniri oferă 
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cadrul pentru interacţiune socială şi programe de mărturisire a 
credinţei, sprijinind planurile bisericii de câştigare de su�lete. 
Comitetul Departamentului Tineret încurajează şi coordonează 
activităţile Asociaţiei Tinerilor Adventişti şi pe cele ale altor 
organizaţii de tineri şi copii.

Întrunirile Asociaţiei Juniorilor Adventişti – Scopul Aso cia-
ţiei Juniorilor Adventişti este asemănător cu cel al Asociaţiei Ti-
ne rilor Adventişti. În ţările în care funcţionează şcoli adventiste, 
Asociaţia Juniorilor Adventişti este cuprinsă, de obicei, în pro-
gramul spiritual al şcolii (vezi Note, pag. 233).

Întrunirile Clubului Companionilor – Întâlnirile Clubului 
Companionilor oferă programe specializate care împlinesc ne-
voile tinerilor între 16 şi 21 de ani şi promovează implicarea lor în 
Biserică. Întâlnirile şi activităţile trebuie să se desfăşoare în con-
formitate cu programa conferinţei şi în colaborare cu alte depar-
tamente pentru adulţi din biserica locală.

Întrunirile Clubului Exploratorilor – Clubul Exploratorilor 
oferă un program specializat pentru juniori, iar în unele locuri, 
acesta a înlocuit în biserică Asociaţia Juniorilor Adventişti. Acolo 
unde funcţionează ambele organizaţii, trebuie să existe o coope-
rare strânsă între Clubul Exploratorilor şi Asociaţia Juniorilor 
Adventişti. Întâlnirile Clubului Exploratorilor au loc în conformi-
tate cu programa Departamentului Tineret de la conferinţă.

Întrunirile Clubului Licuricilor – Clubul Licuricilor oferă 
un program specializat pentru dezvoltarea rapidă a copiilor de 
vârstă şcolară primară din biserica locală. Acesta urmăreşte să 
întărească implicarea părinţilor în dezvoltarea copilului în primii 
ani de viaţă. Întâlnirile acestuia şi alte activităţi trebuie să �ie 
îndeplinite în concordanţă cu programa conferinţei, aşa cum este 
de�inită în manualele clubului şi în corelare cu alte organizaţii din 
biserica locală care se adresează tinerilor şi familiei.



CAPITOLUL 11
Finanţele 

Planul biblic pentru susţinerea lucrării lui Dumnezeu are la 
bază zecimile și darurile poporului Său. Domnul spune: „Aduceţi 
însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să �ie hrană în Casa Mea” 
(Maleahi 3,10). Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a urmat acest 
plan încă din primele sale zile.

„Prin sistemul zecimilor și al darurilor, Dumnezeu a intenţionat 
să imprime în mintea oamenilor marele adevăr că El este izvorul 
tuturor binecuvântărilor pentru �iinţele create de El și că Lui i se 
cuvine recunoștinţa oamenilor pentru darurile providenţei Sale.” 
(Patriarhi și profeţi, pag. 525)

„Zecimile și darurile aduse lui Dumnezeu sunt o recunoaștere 
a dreptului Său prin creaţie asupra noastră și, totodată, o recu-
noaștere a dreptului Său prin răscumpărare. Întrucât toată pu-
terea noastră vine de la Hristos, aceste daruri trebuie să curgă de 
la noi spre Dumnezeu. Ele trebuie să păstreze permanent înaintea 
noastră faptul că ne-a fost dat dreptul de răscumpărare, cel mai 
mare dintre toate drepturile și singurul care le cuprinde pe toate.” 
(Mărturii, vol. 6, pag. 479)

„Zecimea este sfântă, pusă deoparte de Dumnezeu pentru Sine. 
Ea trebuie să �ie adusă în tezaurul Său pentru a �i folosită la susţi-
nerea lucrătorilor Evangheliei în activitatea lor.” (Mărturii, vol. 9, 
pag. 249)

„El a dat poporului Său un plan de strângere a unor sume su�ici-
ente pentru a face ca această iniţiativă să se auto�inanţeze. Planul 
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lui Dumnezeu în sistemul zecimilor este minunat în simplitatea 
și echitatea lui. Toţi oamenii îl pot îmbrăţișa cu credinţă și curaj, 
căci originea lui este divină. În el, simplitatea și utilitatea se între-
pătrund și nu se cere o educaţie profundă pentru a-l înţelege și 
aplica. [...] Fiecare bărbat, femeie și �iecare tânăr poate deveni un 
trezorier pentru Domnul și un agent care să poată satisface toate 
cerinţele care revin trezoreriei. Apostolul spune: ’Fiecare dintre 
voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui.’” (Mărtu-
rii, vol. 3, pag. 388, 389)

„Dumnezeu a făcut ca vestirea Evangheliei să depindă de mun-
ca și darurile poporului Său. Darurile benevole și zecimea con-
stituie venitul lucrării lui Dumnezeu. Din mijloacele încredinţate 
omului, Dumnezeu pretinde o anumită parte, zecimea. El lasă la 
latitudinea �iecăruia, dacă vrea sau nu, să ofere mai mult decât 
atât.” (Faptele apostolilor, pag. 74)

„Dumnezeu a dat îndrumări speciale cu privire la folosirea ze-
cimii. El nu a prevăzut ca această lucrare să �ie paralizată din lipsă 
de mijloace. [...] Partea pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru Sine 
nu trebuie să �ie deturnată pentru un alt scop, în afară de acela pe 
care El l-a speci�icat. Nimeni să nu se simtă liber să reţină zecimea 
pentru a o folosi după propria judecată. Nu trebuie să o folosească 
pentru sine în caz de urgenţă și nici nu trebuie să o întrebuinţeze 
așa cum consideră că este potrivit, chiar și în ceea ce ei pot consi-
dera ca �iind lucrarea Domnului.” (Mărturii, vol. 9, pag. 247)

Administrarea creştină a vieţii

Creștinii sunt administratorii lui Dumnezeu, cărora El le-a în-
credinţat bunurile Sale și, ca parteneri ai Săi, sunt responsabili de 
folosirea lor în armonie cu principiile și călăuzirea Sa. Sfatul divin 
este acela ca, în calitate de administratori ai resurselor Sale, să �im 
găsiţi credincioși” (1 Cor. 4,2). Deși ideea de administrare creștină 
a tuturor resurselor acoperă multe aspecte ale vieţii și experienţei 
creștine, fără îndoială că administrarea mijloa celor materiale este 
de o importanţă vitală. Ea privește întreaga familie a bisericii și 
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presupune recunoașterea suveranităţii lui Dumnezeu, a dreptului 
Său de proprietate asupra tuturor lucrurilor și a revărsării harului 
Său în inimile noastre. 

Deși acest aspect al administrării creștine a vieţii se referă la 
bunurile noastre materiale, el face legătura cu întreaga noastră 
experienţă religioasă.  Domnul cere anumite lucruri de la noi, pen-
tru ca și El să poată face anumite lucruri pentru noi. Supunerea 
noastră docilă faţă de ceea ce ne cere Tatăl nostru ceresc așază 
acest aspect al administrării creștine a vieţii pe un plan spiritual 
înalt. Dumnezeu nu ne cere în mod arbitrar nici să-I servim, nici 
să-L recunoaștem oferindu-I darurile noastre. Dar El a reglemen-
tat în așa fel lucrurile, încât atunci când lucrăm în armonie cu El în 
aceste lucruri, mari binecuvântări spirituale se vor revărsa asupra 
inimilor noastre.

„Dumnezeu dorește ca toţi administratorii Săi să �ie corecţi în 
respectarea îndrumărilor divine. Ei nu trebuie să răstoarne planu-
rile Domnului, săvârșind fapte de binefacere sau oferind daruri cum 
și când consideră ei că este bine. Este o mare slăbiciune ca oamenii 
să caute să îmbu nătăţească planul lui Dumnezeu, inventând noi sis-
teme �inanciare în concordanţă cu cele mai bune intenţii ale lor, 
în contradicţie însă cu cerinţele lui Dumnezeu. El îi invită pe toţi 
să-și exercite in�luenţa în cadrul rânduielilor Lui.” (Mărturii, vol. 
9, pag. 248)

Zecimea

În semn de recunoaștere a planului divin, a privilegiului și a 
responsabi lităţii solemne care le revin membrilor bisericii, în 
calitate de copii ai lui Dumnezeu și mădulare ale trupului Său, 
adică ale Bisericii, toţi sunt încurajaţi să înapoieze conștiincios 
zecimea, a zecea parte din pro�it sau din venitul personal, în 
tezaurul bisericii.

Zecimea nu este folosită sub nicio formă de biserica locală, ci 
este trimisă trezorierului conferinţei. Astfel, zecimea din toate 
bisericile ajunge în trezoreria conferinţei locale, care, la rândul 
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ei, trimite un anumit procent nivelului următor, în conformitate 
cu statutul diviziunii și al Conferinţei Generale, pentru a acoperi 
cheltuielile de desfășurare a lucrării lui Dumnezeu, în domeniile 
corespunzătoare de activitate și responsabilitate.

Acest statut a fost adoptat pentru a se putea aduna și distribui 
fonduri în toată lumea și pentru o bună coordonare a lucrării lui 
Dumnezeu. Aspectele �inanciare și administrative ale lucrării sunt 
de mare importanţă. Ele nu pot �i separate de proclamarea veștii 
mântuirii, ci sunt o parte integrantă a ei.

Dăruirea sistematică şi unitatea – Structura �inanciară a 
Bisericii Adventiste urmăreşte un scop mai cuprinzător decât 
apare în rapoar tele noastre �inanciare şi statistice. Sistemul nos-
tru de distribuire a fondurilor între câmpurile mondiale, aşa cum 
se stipulează în Statutul Conferinţei Generale, serveşte scopului 
măreţ al uni�icării lucrării spirituale de pe întregul pământ.

Cum trebuie folosită zecimea – Zecimea trebuie con si de rată 
sfântă şi folosită pentru lucrarea de predicare, pentru pre darea 
învăţăturilor biblice şi pentru sprijinirea administraţiei conferinţei 
în preocupările ei pentru grija faţă de biserici şi în eforturile pri-
vind extinderea misiunii. Zecimea nu trebuie cheltuită în alte sco-
puri, pentru plata datoriilor bisericii sau a instituţiilor sau pentru 
planuri de construcţie, cu excepţia situaţiei în care este altfel sti-
pulat în Statutul Conferinţei Generale.

„Mi-a fost dată o solie foarte clară și hotărâtă pentru poporul 
nostru. Mi se cere să le spun că ei fac o greșeală folosind zecimea 
pentru diferite scopuri, care, deși bune în ele însele, nu sunt cele 
pentru care Domnul a spus să �ie folosită zecimea. Aceia care folo-
sesc zecimea în acest fel se abat de la rânduiala Domnului. Dumne-
zeu îi va judeca pentru aceste lucruri.” (Mărturii, vol. 9, pag. 248)

Cum este mânuită zecimea – Zecimea este a Domnului şi tre-
buie adusă ca un act de închinare în trezoreria conferinţei, prin 
intermediul bisericii în care persoana respectivă este membră. 
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În circumstanţe excepţionale, membrii bisericii vor cere sfat sluj-
başilor conferinţei.

Slujbaşii conferinţei şi ai biseri cii trebuie să �ie exemple în 
înapoierea zecimii – Prezbiterii şi alţi slujbaşi ai bisericii, precum 
şi pastorii şi angajaţii conferinţei şi ai altor instituţii trebuie să �ie 
un bun exemplu de conducători prin faptul că înapoiază ze cimea. 
Nimeni nu trebuie să rămână slujbaş al bisericii sau lucrător al 
conferinţei, dacă nu se respectă această normă de conducere. 

Darurile
Pe lângă zecime, Biblia accentuează obligaţia noastră de a-I 

aduce Domnului daruri. Reţinerea darurilor este considerată furt, 
ca și reţinerea zecimii (Mal. 3,8). Încă de la începuturile existenţei 
Bisericii, membrii ei au oferit daruri de bunăvoie, care au binecu-
vântat lucrarea lui Dumnezeu și au dus la prosperitatea ei. 

Pe lângă programul obișnuit al calendarului de colecte, unde 
�iecare dar este colectat cu un scop precis, Conferinţa Generală a 
aprobat un sistem de daruri combinate și un plan de dăruire per-
sonală. Comitetul diviziunii este autorizat să hotărască ce plan va 
�i folosit pe teritoriul ei.

Darurile Şcolii de Sabat – Cea mai răspândită şi cea mai e�i-
cientă metodă de dăruire sistematică este cea a darurilor Şcolii de 
Sabat, care sunt consacrate lucrării misionare mondiale.

Alte daruri – Din când în când, se strâng şi alte daruri pentru 
lucrarea misionară mondială şi pentru alte acţiuni generale sau 
locale. Când se organizează astfel de colecte, toţi banii strânşi vor 
�i socotiţi ca parte a acelui dar special, cu excepţia cazului în care 
donatorul indică altă destinaţie.

Darurile speciale pentru câmpurile misionare – Susţinerea 
�inanciară a lucrării misionare din întreaga lume are la bază ideea 
de buget. În funcţie de nevoi, se fac alocări de fonduri în diferitele 
câmpuri misionare. Aceasta este o metodă corectă şi echitabilă de 
distribuire a fondurilor. 
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Acolo unde se organizează colecte speciale pentru un anumit 
câmp, în afara bugetului, se creează o inegalitate în defavoarea 
altor câmpuri. Dacă astfel de daruri se dau cu scopul de a se înce-
pe o lucrare nouă, aceasta va stagna odată cu epuizarea fondului 
respectiv sau va trebui să �ie inclusă în bugetul viitor, în vederea 
continuării ei. Astfel, alte câmpuri care poate au nevoi mai mari, 
dar care n-au avut ocazia de a și le face cunoscute, ar �i lipsite de 
partea cuvenită din fondurile generale, redirecţionată pentru con-
tinuarea lucrării începute prin daruri speciale. 

Istoria Bisericii a demonstrat că cel mai înţelept este ca toţi 
membrii să-și aducă darurile pe căile recunoscute, manifestând 
generozitate și credincioșie și având convingerea că toate câmpu-
rile misionare bene�iciază de sumele oferite de ei. 

Ajutorarea celor săraci şi a celor în nevoie – Darurile pentru 
săraci şi cei în nevoie sunt folosite pentru sprijinirea membrilor 
care necesită ajutor. O rezervă din aceste fonduri ar trebui să se 
păstreze pentru astfel de cazuri de urgenţă. În plus, biserica ar tre-
bui să aibă o atitudine binevoitoare faţă de toţi cei în nevoie, iar 
comitetul bisericii să aloce bani din acest fond pentru sprijinirea 
lucrării medicale şi de binefacere a bisericii în bene�iciul familiilor 
a�late în preajma ei.

Bugetul bisericii pentru cheltuieli locale – Metoda cea mai 
e�icientă pentru acoperirea cheltuielilor bisericii locale este pla-
ni�icarea unui buget. Înainte de începerea unui nou an bugetar, 
comitetul bisericii va pregăti un buget pentru activităţile bisericii 
din anului următor. Acest buget va include toate veniturile şi chel-
tuielile, inclusiv cele legate de departamente. Ar trebui să prevadă 
toate cheltuielile, cum ar �i: fondurile pentru săraci, şcoala biseri-
cii, plata utilităţilor, a poliţei de asigurare, a întreţinerii, a inten-
dentului etc. 

Bugetul trebuie prezentat bisericii pentru studiu și aprobare, 
pentru a se face planuri prin care să se asigure fondurile necesare 
balanţei bugetare pe anul următor. Fondurile pentru bugetul de 
cheltuieli al bisericii locale pot �i strânse prin intermediul daruri-
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lor și al contribuţiilor. Membrii trebuie să �ie îndemnaţi să sprijine  
biserica locală, în funcţie de capacitatea lor �inanciară.

Sfaturi fi nanciare generale

Reguli privind solicitarea de fonduri – Reglementările pri-
vind solicitarea de fonduri sunt următoarele:

 1. Nicio conferinţă, biserică locală sau instituţie nu va plani-
�ica o acţiune care să necesite solicitarea de fonduri din 
afara propriului teritoriu, dacă nu s-a cerut sfat şi nu s-au 
luat măsuri în această privinţă. Fiecare solicitare din pro-
priul teritoriu va �i în armonie cu reglementările biseri-
cii locale, ale uniunii, diviziunii şi Conferinţei Generale. 
Angajaţii Bisericii care reprezintă interese speci�ice într-o 
anumită parte a câmpului nu sunt autorizaţi să solicite 
ajutor în altă parte a câmpului sau în altă conferinţă, fără 
acordul şi autorizarea scrisă a slujbaşilor conferinţei pe 
teritoriul căreia are loc colectarea de fonduri.

 2. Următoarele principii protejează bisericile locale de soli-
citări neautorizate, frauduloase sau din afara Bisericii:
 a. Pastorii şi slujbaşii bisericii nu trebuie să permită ac-

cesul la amvon, în vederea solicitării de fonduri, per-
soanelor care nu sunt recunoscute sau autorizate de 
conferinţă. Nu trebuie să se permită solicitarea de fon-
duri, �ie în pu blic, �ie în particular, fără o astfel de recu-
noaştere.

 b. Toate fondurile colectate cu orice scop, ca răspuns la 
solicitări, trebuie să circule prin căile hotărâte de bi se-
rică.

 c. Slujbaşii conferinţei şi ai bisericii locale vor lua măsurile 
necesare pentru a împiedica solicitările de fonduri ne-
autorizate sau ilegale.

 3. Nu trebuie să �ie organizată nicio campanie de strângere 
de fonduri, nici pentru misiunea internă, nici pentru cea 
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externă, în afara celei din Săptămâna de abnegaţie, care 
implică folosirea de literatură speci�ică şi pachete cu for-
mulare pentru colectarea de fonduri. Conferinţa şi uni-
unile vor lua măsurile necesare pentru a împiedica orice 
încălcare a acestei prevederi.

 4. Angajaţii interdivizionari care vizitează biserici din ţara 
natală sau se a�lă în legătură cu acestea prin cores pon-
denţă sunt rugaţi să solicite fonduri numai pentru acti-
vităţile incluse în bugetul de alocaţii, acţionând în co-
laborare cu bisericile şi conferinţele pentru strângerea 
de fonduri necesare lucrării misionare mondiale. Toate 
aceste fonduri vor circula pe căile stabilite de Biserică.

Metode discutabile de strângere de fonduri – Bisericile 
locale trebuie să aibă întotdeauna o atitudine fermă împotriva 
oricărei metode discutabile de strângere de fonduri.

„Când se strâng bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace 
recurg multe biserici? La bazaruri, dineuri, bâlciuri, loterii și alte 
metode de felul acesta. Adeseori, locul rezervat pentru adorarea 
lui Dumnezeu este profanat prin mâncare și băutură, prin cum-
părări, vânzări și distracţii. Respectul faţă de casa lui Dumnezeu 
și faţă de închinare este diminuat în mintea tineretului. Barierele 
cumpătării sunt slăbite, se face apel la egoism, poftă, iubire de eta-
lare și toate acestea sunt întărite pe măsură ce sunt îngăduite mai 
mult.” (Mărturii, vol. 9, pag. 91)

„Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, se vor face 
tot mai multe apeluri pentru ajutor. Dacă cei care se numesc creș-
tini ar aduce cu credincioșie lui Dumnezeu zecimea și darurile 
lor, tezaurul Lui ar �i plin. Atunci nu ar mai trebui să se apeleze 
la bâlciuri, loterii sau petreceri pentru a strânge fonduri pentru 
susţinerea Evangheliei.” (Faptele apostolilor, pag. 338)

Zecimile şi darurile de bunăvoie nu constituie un fond 
personal – Zeci mile şi sumele oferite de bunăvoie bisericii nu se 
constituie într-un fond pentru bene �iciul viitor al dăruitorilor. Ele 
vor �i folosite numai în scopurile curente pentru care au fost date.
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Finanţarea planurilor de construcţie sau de achiziţionare 
a unei clădiri – Bisericile care iau în considerare ideea de a 
achiziţiona sau construi o clădire, pentru biserică sau cu un alt 
scop, ori care iau în calcul posibilitatea contractării unui îm-
prumut ar trebui să ceară sfatul conferinţei înainte de a se angaja 
la asemenea obligaţii �inanciare. În niciun caz să nu se ia anga-
jamente sau să se înceapă procedurile de construcţie înainte să 
se primească aprobarea de la comitetul conferinţei sau al uniunii. 
Aceste comitete îşi vor da aprobarea doar după ce s-au asigurat 
că angajamentele �inanciare corespund regulilor în vigoare. Când 
oferă sfaturi în domeniul �inanciar, comitetul conferinţei trebuie 
să ia în considerare mărimea bisericii locale, puterea ei �inanciară 
şi locaţia clădirii.

Utilizarea şi înregistrarea fondurilor – Strângerea şi folo-
sirea fondurilor pentru lucrarea lui Dumnezeu constituie o res-
ponsabilitate sfântă. Canalul corespunzător pentru circulaţia 
acestor fonduri este, în primul rând, acela de la individ către bi-
serica locală, unde casierul primeşte aceste fonduri. Casierul plă-
teşte sumele destinate obiectivelor bisericii locale. El păstrează 
şi trimite la conferinţă sumele destinate conferinţei şi/sau obiec-
tivelor generale. Casierul bisericii locale lucrează sub îndrumarea 
comitetului. Toţi casierii şi trezorierii, de la biserica locală până 
la Conferinţa Generală, nu acţionează în mod independent, ci fac 
plăţi doar conform unei hotărâri sau unei autorităţi a comitetelor 
responsabile.

Revizia (auditul) – Orice registru de contabilitate, începând 
de la registrele casierului bisericii locale până la trezorierul Con-
ferinţei Generale, este supus controlului unor revizori numiţi 
în acest scop. Regula auditului, care se aplică şi registrelor de 
contabilitate din orice instituţie a�iliată Bisericii, garantează o 
siguranţă maximă în utilizarea fondurilor.



CAPITOLUL 12
Standardele vieţii creştine

Înalta chemare a lui Dumnezeu în Hristos Isus

Viaţa creștină nu se rezumă doar la o schimbare sau o îmbu-
nătăţire super�icială, ci la o totală transformare a naturii umane. 
Aceasta înseamnă moarte faţă de eu și păcat și înviere la o viaţă 
nouă, ca persoană nouă în Hristos Isus.

Inima creștinului devine locuinţa lui Hristos, prin credinţă. 
Acest lucru se realizează prin „contemplarea lui Hristos, privind 
la El, cugetând fără încetare la scumpul nostru Salvator ca la cel 
mai bun și mai onorat Prieten al nostru, acţionând în așa fel încât 
nimic să nu-L întristeze și să nu-L ofenseze”. Astfel, creștinii „au 
parte de compania prezenţei divine” și, pe măsură ce ne dăm sea-
ma de această prezenţă, „gândurile sunt aduse în supunere faţă de 
Isus Hristos” (Mărturii pentru pastori, pag. 387, 388), iar obiceiu-
rile noastre sunt aduse în conformitate cu standardul divin.

Noi trebuie să păstrăm în minte faptul că „nicio altă in�luenţă 
nu poate egala sentimentul prezenţei lui Dumnezeu în ceea ce pri-
vește rolul său de scut în faţa ispitei și de sursă de inspiraţie spre 
puritate și adevăr”. (Educaţie, pag. 255)

În Patriarhi și profeţi, la pag. 217, se exprimă un gând asemă-
nător: „Niciun aspect al comportamentului nostru nu scapă neob-
servat. Nu ne putem ascunde căile de Cel Preaînalt. [...] Orice faptă, 
orice cuvânt, orice gând sunt atât de clar înregistrate, ca și când 
n-ar exista decât o singură persoană în întreaga lume și atenţia 
Cerului ar �i îndreptată asupra ei.”
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Iubirea lui Dumnezeu cuprinde pe oricine și, în special, pe 
copiii Săi. Urechea Lui este întotdeauna receptivă la apelurile po-
porului Său, ale celor care s-au întors din lume și I s-au consacrat. 
Din această relaţie sfântă se nasc respectul și adoraţia, care se ma-
nifestă oriunde și oricând. 

Fiind creștini, suntem membri ai familiei regale, copii ai Rege-
lui ceresc. Așadar, nu trebuie să spunem niciun cuvânt, nu trebuie 
să săvârșim nicio faptă care ar aduce dezonoare preţiosului „nume 
pe care îl purtăm”. Noi suntem reformatori. În orice etapă a vieţii, 
ar trebui „să studiem cu atenţie caracterul divino-uman și să ne 
întrebăm în mod constant: ’Ce ar face Isus dacă ar �i în locul meu?’ 
Aceasta trebuie să �ie unitatea de măsură a datoriei noastre.” (Di-
vina vindecare, pag. 491)

Prin biserica rămășiţei, Dumnezeu va demonstra în faţa între-
gului univers faptul că Evanghelia poate salva oamenii de sub pu-
terea păcatului. Ca membri ai acestei biserici, ar trebui să scoatem 
din nou în evidenţă marile standarde biblice și să reînnoim su-
punerea noastră faţă de aceste principii date de Dumnezeu. Toţi 
trebuie să atingem aceste înalte standarde de trăire creștină și să 
�im despărţiţi de lume. În acest scop, trebuie să acordăm atenţie 
sfatului dat de Domnul: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el”. (1 Ioan 
2,15)

Studiul Bibliei şi rugăciunea

Viaţa spirituală se întreţine prin hrană spirituală. Trebuie să 
păstrăm obiceiul de a studia Biblia și de a ne ruga, dacă dorim să 
desăvârșim s�inţirea noastră. Într-o perioadă în care potopul co-
municării se revarsă prin pagini tipărite, prin radio, televiziune, 
internet și alte mijloace media moderne de comunicare, când mii 
de voci cer să �ie ascultate, trebuie să ne închidem ochii și urechile 
faţă de diferitele lucruri care încearcă să ne pătrundă în minte. Să  
ne consacrăm studiului Cărţii lui Dumnezeu, care este Cartea căr-
ţilor, Cartea vieţii – Biblia. Dacă încetăm să mai �im poporul Bibliei, 
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suntem pierduţi, iar misiunea noastră a eșuat. Numai când vorbim 
zilnic cu Dumnezeu în rugăciune și ascultăm vocea Lui din Biblie, 
putem spera să trăim viaţa care este „ascunsă cu Hristos în Dum-
nezeu” (Col. 3,3) și să încheiem lucrarea Lui. 

Rugăciunea este o conversaţie cu dublu sens, în care noi Îl au-
zim pe Dumnezeu și vorbim cu El. „Rugăciunea este deschiderea 
inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten” 
(Calea către Hristos, pag. 93). „Prin rugăciune sinceră suntem 
aduși în legătură cu mintea Celui In�init”, dar „fără rugăciune stă-
ruitoare și fără veghere continuă, suntem în pericolul de a deveni 
din ce în ce mai nepăsători și de a ne abate de la calea cea dreaptă”. 
(Idem, pag. 97, 95)

Familia este piatra unghiulară a bisericii, iar o familie creștină 
este o casă de rugăciune. „Taţi și mame, oricât de presante ar �i 
treburile voastre, nu uitaţi să vă adunaţi familia în jurul altarului 
lui Dumnezeu. [...] Cei care doresc să trăiască o viaţă răbdătoare, 
plină de iubire și voioșie trebuie să se roage.” (Divina vindecare, 
pag. 393)

Relaţiile sociale

Deși „cetăţenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos” (Fil. 3,20), suntem încă par-
te integrantă a societăţii și trebuie să împărţim cu semenii noștri 
anumite responsabilităţi în problemele comune ale vieţii. În orice 
loc am trăi, ca �ii ai lui Dumnezeu, trebuie să �im recunoscuţi ca 
cetăţeni remarcabili prin integritatea noastră creștină și prin efor-
turile depuse pentru binele comun. 

Deși responsabilitatea noastră cea mai înaltă este faţă de Bise-
rică și faţă de însărcinarea de a vesti Evanghelia Împărăţiei în toa-
tă lumea, trebuie să sprijinim, prin implicare și mijloace proprii, 
atât cât este posibil și în concordanţă cu principiile noastre, toate 
eforturile ce se întreprind pentru ordinea și dezvoltarea socială. 
Chiar dacă trebuie să stăm departe de orice con�lict politic și so-
cial, trebuie să păstrăm întotdeauna, în liniște și cu fermitate, o 
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poziţie fără compromis de partea dreptăţii și a binelui în pro-
bleme civice, concomitent cu o strictă aderare la convingerile 
noastre religioase. Avem responsabilitatea sfântă de a �i cetă-
ţeni loiali ai ţării căreia îi aparţinem, dând „Cezarului ce este al 
Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. (Mat. 22,21) 

Respectarea Sabatului

Sabatul este un semn al dragostei lui Dumnezeu faţă de ome-
nire. El este un memorial al puterii creatoare a lui Dumnezeu și 
un semn al puterii Lui de a ne crea din nou și a ne s�inţi viaţa (Ez. 
20,12). Respectarea Sabatului este o dovadă a loialităţii noastre 
faţă de El și a comuniunii noastre cu El.  

Sabatul ocupă un loc special în viaţa noastră. A șaptea zi a săp-
tămânii, de vineri de la apusul soarelui și până sâmbătă la apus 
(Lev. 23,32), este un dar de la Dumnezeu, un semn al harului Său 
așezat în timp. Este un privilegiu, o întâlnire specială cu Acela care 
ne iubește și pe care Îl iubim, un timp sfânt, pus deoparte în Legea 
veșnică a lui Dumnezeu, o zi de desfătare prin închinare înaintea 
lui Dumnezeu și de comuniune cu cei din jur (Is. 58,13). Noi în-
tâmpinăm Sabatul cu bucurie și recunoștinţă. 

„O, Sabatul! Faceţi din el cea mai dulce, cea mai binecuvântată 
zi a săptămânii.” – FLB, pag. 36

„Sabatul... este timpul lui Dumnezeu, nu timpul nostru; când 
nu-l respectăm, Îl furăm pe Dumnezeu... Dumnezeu ne-a dat nouă 
toate cele șase zile ale săptămânii în care să muncim și a păstrat 
pentru El doar una. Aceasta ar trebui să �ie o zi de binecuvântare 
pentru noi – o zi în care ar trebui să punem deoparte toate proble-
mele lumești și să ne concentrăm gândurile asupra lui Dumnezeu 
și asupra cerului.” – HP, pag. 152

„Nu ar trebui să-i învăţăm pe copii că în Sabat nu au voie să �ie 
fericiţi, că e ceva greșit să iasă în aer liber. O, nu, dimpotrivă. Hris-
tos i-a condus pe ucenici pe marginea lacului, în ziua Sabatului, și 
acolo i-a învăţat și le-a predicat. Predicile Lui din Sabat nu erau 
întotdeauna ţinute între niște pereţi.” – Ibidem, pag. 152
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„Dragostea lui Dumnezeu a pus o limită obligaţiei de a trudi. El 
Își pune mâna milostivă asupra Sabatului. În ziua Sa, El îi rezervă 
familiei ocazia comuniunii cu El, cu natura și unul cu altul.” (Edu-
caţie, pag. 251)

Orele de Sabat Îi aparţin lui Dumnezeu și trebuie folosite doar 
pentru El. Plăcerile, cuvintele, afacerile, gândurile noastre nu-și au 
locul în ziua Domnului (Is. 58,13). Să ne adunăm în cercul fami-
liei la apusul soarelui și să întâmpinăm Sabatul cu rugăciune și 
cântare, încheind apoi această zi cu rugăciune și cuvinte de recu-
noștinţă pentru minunata Lui dragoste. Sabatul este o zi specială 
de închinare în familie și în biserică, o zi de bucurie pentru noi și 
copiii noștri, o zi în care să învăţăm mai mult despre Dumnezeu 
prin intermediul Bibliei și al marii cărţi a naturii. Este un timp în 
care putem să-i vizităm pe cei bolnavi și să lucrăm pentru salvarea 
su�letelor. Treburile obișnuite ale celor șase zile de lucru trebuie 
lăsate deoparte și nicio lucrare inutilă să nu �ie făcută. N-ar trebui 
ca mijloacele de comunicare lumești să ne ocupe timpul în ziua 
cea sfântă a lui Dumnezeu.

„Sabatul nu a fost creat cu scopul de a �i o perioadă de inacti-
vitate. Legea lui Dumnezeu interzice munca obișnuită în ziua de 
odihnă a Domnului; truda pentru câștigarea mijloacelor de trai 
trebuie să înceteze. Niciun efort pentru plăcere sau pro�it lu-
mesc nu este îngăduit în această zi... După cum Dumnezeu a în-
cetat lucrarea creaţiei, S-a odihnit în Sabat și l-a binecuvântat, 
așa și omul trebuie să lase ocupaţiile vieţii de zi cu zi și să con-
sacre aceste ore s�inte odihnei sănătoase, închinării și faptelor 
s�inte.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 207)

Un program de activităţi alcătuit în armonie cu spiritul adevă-
ratei respectări a Sabatului va face din această zi binecuvântată 
cea mai fericită și cea mai bună zi a săptămânii pentru noi și copiii 
noștri, o adevărată pregustare a odihnei cerești.
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Respectul profund în locul de închinare

Creștinii care preţuiesc atotputernicia, s�inţenia și dragostea 
lui Dumnezeu vor manifesta întotdeauna un spirit de profund res-
pect faţă de El, faţă de Cuvântul Său și faţă de închinarea ce I se 
cuvine. „Umilinţa și respectul ar trebui să caracterizeze comporta-
mentul tuturor celor care vin înaintea lui Dumnezeu.” (Patriarhi 
și profeţi, pag. 252). Vom recunoaște că „ceasul și locul rugăciunii 
sunt s�inte, pentru că Dumnezeu este acolo” (Slujitorii Evangheli-
ei, pag. 178). Nu ne vom prezenta în locașul de închinare într-un 
mod neglijent, ci într-un spirit de meditaţie și rugăciune, evitând 
conversaţiile inutile.

Ca părinţi, trebuie să-i învăţăm pe copii cum să se comporte 
în „casa lui Dumnezeu” (1 Tim. 3,15). Instruirea și disciplinarea 
copiilor în familie, la Școala de Sabat și în biserică privitor la res-
pectul faţă de Dumnezeu și închinare vor contribui la menţinerea 
credincioșiei în anii de mai târziu.

Prin exemplul, sfatul și comportarea lor la amvon, pastorii care 
sunt conștienţi de s�inţenia serviciului divin vor cultiva respectul, 
simplitatea, ordinea și buna-cuviinţă în biserică.

Sănătate şi cumpătare

Trupul este templul Duhului Sfânt (1 Cor. 6,9). „Atât vigoarea 
mintală, cât și cea spirituală depind într-o mare măsură de activi-
tatea și forţa �izică. Tot ceea ce promovează sănătatea �izică pro-
movează și dezvoltarea unei minţi puternice și a unui caracter 
bine echilibrat.” (Educaţie, pag. 195) 

Acesta este motivul pentru care noi trăim înţelept, în confor-
mitate cu principiile sănătoase privitoare la exerciţiul �izic, respi-
raţie, expunerea la soare, aerul curat și folosirea apei, odihna și 
somnul. Din convingere, alegem să mâncăm sănătos, să purtăm 
îmbrăcăminte adecvată, să practicăm curăţenia, să recurgem la 
modalităţi corespunzătoare de destindere. Alegem de bunăvoie 
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să respectăm principiile sănătăţii, ale autocontrolului și ale unei 
alimentaţii hrănitoare. De aceea, ne abţinem de la tot ce înseamnă 
alcool, tutun sau droguri. Ne străduim să ne conservăm echilibrul 
�izic și psihic prin evitarea oricărui exces. 

Reforma sănătăţii și promovarea sănătăţii și a cumpătării sunt 
părţi inseparabile ale doctrinei adventiste. Am primit instrucţiuni 
prin mesagerul ales de Domnul: „Cei care păzesc poruncile Lui 
trebuie să �ie aduși într-o relaţie sfântă cu El și, prin cumpătare 
în mâncare și băutură, ei trebuie să-și păstreze mintea și trupul 
în cea mai bună stare pentru slujire” (Sfaturi pentru sănătate, pag. 
132, 133). De asemenea, „dorinţa lui Dumnezeu este ca in�luenţa 
restauratoare a reformei sănătăţii să �ie o parte a ultimului mare 
efort de proclamare a soliei Evangheliei”. (Lucrarea misionară me-
dicală, pag. 259)

Îi aparţinem lui Dumnezeu cu trup, su�let și spirit. Prin urmare, 
este datoria noastră religioasă să respectăm legile sănătăţii atât 
pentru binele și fericirea noastră, cât și pentru o slujire mai e�i-
cientă a lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Trebuie să ne ţinem 
poftele sub control. Dumnezeu ne-a oferit o mare varietate de ali-
mente, su�iciente pentru a satisface nevoile �iecăruia. „Fructele, 
cerealele, nucile, legumele și zarzavaturile, pregătite într-un mod 
simplu, alcătuiesc, împreună cu laptele sau smântâna, cea mai să-
nătoasă alimentaţie.” (Temperanţa, pag. 47)

Atunci când vom pune în practică principiile unui mod de viaţă 
sănătos, nu vom mai simţi nevoia de stimulente. Legile naturii ne 
interzic să consumăm băuturi alcoolice și narcotice de vreun fel. 
Încă din primele zile ale acestei Mișcări, abstinenţa de la băuturile 
alcoolice și de la tutun a fost o condiţie a primirii calităţii de mem-
bru al Bisericii.

Dumnezeu ne-a dat o mare lumină cu privire la principiile să-
nătăţii, iar cercetările știinţi�ice moderne au con�irmat din plin 
aceste principii.
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Îmbrăcămintea

Ca adventiști de ziua a șaptea, am fost chemaţi să ieșim din 
lume. Religia noastră  trebuie să aibă o in�luenţă modelatoare asu-
pra tuturor activităţilor noastre. Obiceiurile noastre de viaţă tre-
buie să izvorască din principii, nu din exemplul lumii. Obiceiurile 
și moda se pot schimba, dar principiile unui comportament corect 
rămân întotdeauna aceleași. Încă de la începutul istoriei noastre, 
Ellen G. White a scris că scopul îmbrăcămintei creștinului este 
acela de a „proteja poporul lui Dumnezeu de in�luenţa degradantă 
a lumii, dar și de a promova sănătatea �izică și morală.” (Mărturii, 
vol. 4, pag. 634)  De asemenea, ea ne sfătuiește să evităm etalarea 
ostentativă și împodobirea excesivă, capriciile și moda extrava-
gantă, în special pe cea care încalcă legile modestiei. Pe cât este 
posibil, hainele noastre trebuie să �ie „de o calitate bună, în culori 
care ni se potrivesc și adecvate mai degrabă pentru slujire... decât 
pentru etalare.” Hainele noastre trebuie să se caracterizeze prin 
„modestie”, „frumuseţe”, „farmec” și trebuie să �ie „de o simplitate 
naturală.” (Solii pentru tineret, pag. 351, 352)

Copiii lui Dumnezeu trebuie să se găsească întotdeauna printre 
conservatori în ceea ce privește îmbrăcămintea și să nu îngăduie 
ca „subiectul îmbrăcămintei să le umple mintea.” (Evanghelizare, 
pag. 273)

„A ne îmbrăca simplu, abţinându-ne de la purtarea de bijute-
rii și podoabe de orice fel, înseamnă a �i consecvenţi credinţei 
noastre” (Mărturii, vol. 3, pag. 366). Biblia învaţă în mod clar că 
purtarea de bijuterii este contrară voinţei lui Dumnezeu: „Nu cu 
împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe”, spune sfatul apostolului Pavel (1 Tim. 2,9). Purtarea de 
bijuterii atrage atenţia, ceea ce nu se potrivește cu tăgăduirea de 
sine a creștinului.

În unele ţări și culturi, purtarea verighetei este considerată un 
imperativ, pentru că în mintea oamenilor a devenit un criteriu al 
virtuţii și, de aceea, nu este considerată o podoabă. În astfel de 
circumstanţe, nu  condamnăm această practică.
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Să nu uităm că nu „podoaba de afară” exprimă adevăratul ca-
racter creștin, ci „omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a 
unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dum-
nezeu” (1 Petru 3,3.4).  Ar trebui să evităm folosirea cosmetice-
lor care nu se potrivesc cu bunul-gust și cu principiile modestiei 
creștine.

Trebuie să urmărim puritatea și comportamentul care să-L 
re�lecte pe Hristos, așa după cum căutăm să-I �im mereu pe plac 
și să-L reprezentăm corect pe El, Domnul nostru. Prin exemplu, 
instruire și autoritate, părinţii creștini ar trebui să-și determine 
�iii și �iicele să se îmbrace cu modestie, câștigând astfel respectul 
și încrederea celor pe care îi cunosc. Să ne considerăm bine îmbră-
caţi numai atunci când sunt împlinite cerinţele modestiei, printr-o 
îmbrăcăminte conservatoare, de bun gust.

Simplitatea

Simplitatea a fost încă de la începuturile ei o trăsătură funda-
mentală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Noi trebuie să 
continuăm să �im un popor chemat să ducă o viaţă simplă. Întot-
deauna, creșterea fastului în religie aduce cu sine declinul pute-
rii spirituale. După cum „viaţa lui Isus a fost în contrast izbitor 
cu lăudăroșia și ostentaţia timpului Său” (Educaţie, pag. 77), tot 
astfel „simplitatea și puterea mesajului nostru trebuie să stea în-
tr-un contrast evident cu fastul lumesc al zilelor noastre. Domnul 
condamnă „cheltuirea inutilă, extravagantă a banilor pentru sa-
tisfacerea mândriei și a plăcerii etalării” (Mărturii pentru pastori, 
pag. 179). În armonie cu aceste principii, simplitatea și economia 
trebuie să caracterizeze toate festivităţile noastre de absolvire, 
nunţile și toate celelalte servicii ale bisericii.

Mijloacele moderne de informare

Asemenea trupului, interiorul nostru are nevoie de o hrană să-
nătoasă în vederea reînnoirii și întăririi (2 Cor. 4,6). Mintea noas-
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tră reprezintă măsura persoanei noastre. De aceea, hrana oferită 
minţii va avea o in�luenţă covârșitoare asupra dezvoltării caracte-
rului și a atingerii scopurilor în viaţă. Din acest motiv, trebuie să 
evaluăm cu grijă obiceiurile noastre mentale. Ceea ce alegem să 
citim, să ascultăm, să privim, indiferent că e vorba de o carte sau 
de o revistă, de radio sau televizor, de internet sau de alt mijloc 
media modern, ne modelează și ne in�luenţează caracterul. 

Cărţile și publicaţiile sunt printre mijloacele cele mai valoroa-
se de educare și cultură, însă ele trebuie să �ie foarte bine alese 
și corect folosite. Există o bogăţie de literatură bună, dar, în ace-
eași măsură, și un potop de literatură, adesea sub forma cea mai 
atrăgătoare care dăunează minţii și moralităţii. Povești ce conţin 
aventuri sălbatice și depravare morală, reale sau imaginare, pre-
zentate într-o formă sau alta, sunt nepotrivite pentru creștinii de 
orice vârstă.

„Cei care își permit obiceiul să se aventureze în lumea unei 
întâmplări excitante își atro�iază, pur și simplu, puterea mintală 
și își descali�ică mintea de la dobândirea unei gândiri viguroase” 
(Sfaturi pentru părinţi, profesori și elevi, pag. 135). Pe lângă alte 
efecte negative ale obiceiului de a citi cărţi de �icţiune, ni se spune 
că literatura ieftină „face su�letul incapabil să mai mediteze la ma-
rile subiecte ale datoriei și ale viitorului” și „produce dezgust faţă 
de datoriile practice ale vieţii”. (Idem, pag. 383)

Radioul, televiziunea și internetul au schimbat total atmosfe-
ra lumii noastre moderne și ne-au adus în contact rapid cu viaţa, 
gândirea și activităţile de pe tot globul. Ele reprezintă, în același 
timp, importante mijloace de educare, prin care putem să ne lăr-
gim mult cunoștinţele despre evenimentele din lume, să urmărim 
cu plăcere dezbateri importante și să ascultăm muzică de cea mai 
bună calitate.  

Totuși, din nefericire, mijloacele moderne de comunicare în 
masă oferă audienţei aproape continuu programe spectaculoase, 
dramatice, cu in�luenţe care nu sunt nici sănătoase, nici înălţătoa-
re. Dacă nu facem o selecţie, ele vor aduce în casele noastre scene 
sordide, respingătoare. 
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Siguranţa noastră și a copiilor noștri se a�lă în hotărârea ca, 
prin puterea lui Dumnezeu, să urmăm sfatul apostolului Pavel: 
„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cin-
ste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea 
să vă însu�leţească.” (Fil. 4,8)

Relaxarea şi distracţia

Relaxarea este o împrospătare conștientă a pute rilor corpului 
și minţii. O minte viguroasă și sănătoasă nu va cere distracţii lu-
mești, ci își va găsi reîmprospătarea puterilor într-o destindere 
bună.

„Multe dintre distracţiile la modă astăzi, chiar printre aceia 
care pretind a �i creștini, tind către același scop pe care îl aveau 
cele ale păgânilor. De fapt, sunt puţine distracţiile de care Satana 
să nu se folosească pentru a distruge su�letele. Timp de secole, re-
prezentările dramatizate au fost mijlocul prin care Satana a cău-
tat să trezească patimile și să înalţe viciile. Satana se folosește de 
operă, cu decorurile ei fascinante și muzica ameţitoare, de balurile 
mascate, de dans și de jocurile de noroc ca să dărâme barierele 
principiilor și să deschidă ușa plăcerilor senzuale. La orice întâl-
nire de distracţii în care sunt cultivate mândria și abandonarea în 
voia poftei, în care su�letul este făcut să uite de Dumnezeu și să 
piardă din vedere interesele veșnice, acolo Satana leagă su�letul 
cu lanţurile sale.” (Patriarhi și profeţi, pag. 459, 460; vezi pag. 298)

Trebuie să evităm orice dramatizează, prezintă gra�ic sau suge-
rează păcatele și fărădelegile omenirii – crimă, adulter, furt și alte 
fapte rele. Acestea sunt, în mare măsură, responsabile de prăbu-
șirea actuală a moralităţii. În schimb, vom găsi plăcere în marea 
carte a naturii lui Dumnezeu, în farmecul relaţiilor umane și al lu-
crărilor divine.

O altă formă de distracţie care are o in�luenţă dăunătoare este 
dansul de societate. „Dansul... este o școală a depravării, un bles-
tem înspăimântător pentru omenire.” (Solii pentru tineret, pag. 
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399; vezi 2 Cor. 6,15-18; 1 Ioan 2,15-17; Iacov 4,4; 2 Tim. 2,19-22; 
Ef. 5,8-11; Col. 3,5-10)

Recreerea este esenţială. În loc să ne unim cu cei „iubitori mai 
mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”, ar trebui să facem 
ca prieteniile și recreerea noastră să Îl aibă în centru pe Hristos și 
biserica.

Muzica

„Muzica a fost creată pentru a servi unui scop sfânt, pentru a 
înălţa gândurile spre ceea ce este curat, nobil și măreţ și pentru a 
trezi în su�let devoţiune și recunoștinţă faţă de Dumnezeu” (Patri-
arhi și profeţi, pag. 594). Isus „păstra legătura cu cerul prin cântec”. 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 73)

Muzica este una dintre cele mai nobile arte. Muzica bună nu 
numai că oferă plăcere, dar înalţă mintea și cultivă cele mai alese 
calităţi. Cântecele spirituale au fost deseori folosite de Dumnezeu 
pentru a atinge inimile păcătoșilor și a-i conduce la pocăinţă. În 
schimb,  muzica înjositoare distruge moralitatea și ne îndepărtea-
ză de Dumnezeu.

Trebuie manifestată o grijă deosebită în ceea ce privește alege-
rea muzicii. Orice melodie în stilul muzicii jazz, rock sau alte for-
me înrudite, sau orice alt limbaj muzical care exprimă sentimente 
ieftine și triviale trebuie să �ie evitate.

Concluzii

Trăind în mijlocul pericolelor din timpul ultimelor zile ale is-
toriei, purtând responsabilitatea de a duce fără întârziere lumii 
ultima solie de salvare și stând în faţa unei judecăţi care va cul-
mina cu domnia neprihănirii universale, să-I consacrăm din toată 
inima lui Dumnezeu trupul, su�letul și duhul nostru, hotărându-ne 
să menţinem standardele înalte ale trăirii creștine, care trebuie să 
îi caracterizeze pe cei care așteaptă revenirea Domnului lor.



CAPITOLUL 13
Căsătoria, divorţul şi recăsătorirea

Relaţiile sociale

Instinctul social este dat de Dumnezeu pentru plăcerea noastră 
și în avantajul nostru. „Prin contactul reciproc, minţile capătă stră-
lucire și sensibilitate; prin interacţiune socială, se obţin cunoștinţe 
și se stabilesc prietenii care unesc inimile și creează o atmosferă 
de dragoste, plăcută înaintea Cerului.” (Mărturii, vol. 6, pag. 172) 

Întâlnirile adecvate între tineri sunt bene�ice atât pentru fete, 
cât și pentru băieţi. Astfel de întâlniri trebuie să aibă loc într-o 
atmosferă decentă, respectându-se convenţiile sociale prescrise 
pentru protecţia noastră. Desigur, scopul lui Satana este acela de 
a perverti orice lucru bun; și pervertirea celor mai bune lucruri 
conduce adesea la ce este cel mai mare rău. 

Astăzi, idealurile care le conferă relaţiilor sociale siguranţă și 
fericire au ajuns la o stare alarmant de degradată. Sub in�luenţa 
patimii necontrolate de principii morale și religioase, asocierile 
dintre sexe au degenerat într-o mare măsură în libertinaj și des-
frâu, perversiuni sexuale, incest și abuzarea sexuală a copiilor.

Milioane de oameni au abandonat standardele biblice de con-
duită și au renunţat la experienţa plăcută și sfântă a căsătoriei și 
a calităţii de părinte, în favoarea roadelor amare, pline de remuș-
cări, ale păcatului. Aceste rele nu numai că dăunează structurii 
familiei și societăţii, dar, la rândul ei, distrugerea familiei le ali-
mentează și le cultivă nu numai aceste rele, ci și altele. Urmările 
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din viaţa denaturată a copiilor și a tinerilor sunt dezas truoase, în 
timp ce efectele asupra societăţii sunt nu numai distrugătoare, ci 
și cumulative.

Aceste rele au devenit tot mai evidente și mai ameninţătoa-
re la adresa idealurilor și scopurilor căminului creștin. Adulterul, 
pornogra�ia, abuzul de orice tip (inclusiv abuzul sexual asupra 
partenerilor de căsătorie, asupra copiilor și bătrânilor), incestul, 
practicile homosexuale și lesbiene sunt printre cele mai evidente 
pervertiri ale planului original al lui Dumnezeu și ilustrează decă-
derea omenirii. Când sensul unor pasaje clare din Scriptură este 
contestat (vezi Exod 20,14; Lev. 18,22.29; 20,13; 1 Cor. 6,9; 1 Tim. 
1,10; Rom. 1,20-32) și avertizările lor sunt respinse, �iind înlocuite 
cu părerile omenești, nesiguranţa și confuzia ajung să domine. Din 
cele mai vechi timpuri și civilizaţii, planul lui Satana a fost acela 
de a-i face pe oameni să uite că Dumnezeu este Creatorul lor și 
că, atunci când „l-a creat pe om după chipul Său”, l-a creat „parte 
bărbătească și parte femeiască” (Gen. 1,27).

Urmările degradante ale obsesiei sexuale și ale practicării plă-
cerilor senzuale sunt clar subliniate în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului și să refacă relaţiile 
�iinţelor omenești cu Creatorul lor. Astfel, deși căzuţi prin Adam 
și robi ai păcatului, cei care sunt în Hristos primesc iertare depli-
nă și dreptul de a alege din nou o cale mai bună – calea reînnoirii 
complete. Prin cruce și prin puterea Duhului Sfânt, toţi pot �i elibe-
raţi din strânsoarea practicilor păcătoase, în timp ce sunt refăcuţi 
după chipul Creatorului lor. 

Ca părinţi și îndrumători spirituali ai tinerilor, noi trebuie să 
dobândim o înţelegere plină de empatie asupra problemelor lor, 
să căutăm să le asigurăm un mediu social creștin și să ne apropi-
em de ei, astfel încât să le transmitem idealurile vieţii, aspiraţiile 
și puterea religiei creștine.

Oricare ar �i greșeala părinţilor noștri, responsabilitatea noas-
tră și privilegiul nostru este acela de a cunoaște și de a cultiva cele 
mai înalte idealuri creștine de bărbăţie și feminitate. Prin studiul 
Bibliei, printr-o cunoaștere profundă a naturii, apărarea riguroa-
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să a energiilor s�inte ale trupului, prin atingerea ţintelor propuse, 
prin conștiinciozitate și sinceritate în rugăciune, prin satisfacerea 
neegosită a nevoilor altora putem să ne clădim caractere creștine 
care ne protejează de rău și, astfel, vom putea in�luenţa spre bine 
societatea în care trăim. 

Întâlnirile sociale ale tinerilor și adulţilor nu trebuie să devină 
ocazii pentru distracţii ușoare și super�iciale, ci ocazii de fericită 
comuniune și de consolidare a puterilor minţii și su�letului. Mu-
zica bună, conversaţia înălţătoare, poezia valoroasă, diapozitivele 
sau �ilmele educative, jocurile alese cu grijă și, mai presus de toate, 
organizarea de planuri misionare, toate acestea pot constitui pro-
gramul întâlnirilor sociale care vor �i o binecuvântare și vor întări 
viaţa tuturor. Departamentul Tinere t de la Conferinţa Generală a 
publicat informaţii utile și sugestii practice pentru organizarea în-
tâlnirilor sociale și în vederea călăuzirii în alte relaţii sociale.

Casele noastre sunt, în mod evident, cele mai bune locuri pen-
tru întâlniri sociale. În marile centre în care este imposibil să avem 
astfel de întâlniri în case și în care nu avem un centru social, să 
căutăm un loc lipsit de in�luenţe distructive pentru standardele 
creștine, și nu unul folosit, de obicei, pentru distracţii super�iciale 
sau sport, cum ar �i: casele de cultură, patinoarele, care pot sugera 
o atmosferă contrară standardelor creștine.

Însoţirea tinerilor de către adulţi

Prietenia sinceră a adulţilor cu tinerii și copiii este una din-
tre cele mai sănătoase in�luenţe asupra vieţii copiilor și tinerilor. 
„Există pericolul ca atât părinţii, cât și profesorii... să nu reușească 
să stabilească relaţii sociale satisfăcătoare cu copiii și elevii lor” 
(Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, pag. 76). Este datoria fa-
miliilor, a școlilor și a altor instituţii de-ale noastre să aibă grijă 
de morala și reputaţia celor lăsaţi în grija lor. Ca părinţi, trebuie 
să susţinem cu putere regulamentele instituţiilor în care se a�lă 
tinerii și copiii noștri și trebuie să stabilim și în familiile noastre 
o protecţie asemănătoare. Pentru ca acest lucru să �ie posibil, este 
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obligaţia noastră să învăţăm cum să �im tovarăși plăcuţi pentru 
copii noștri. Însă, în primul rând, este datoria tinerilor de a face 
din această prietenie o relaţie onorabilă și fericită.

Curtenia 

Curtenia este recunoscută ca o perioadă pregătitoare, în tim-
pul căreia bărbatul și femeia care se simt atrași unul de altul au 
posibilitatea să se cunoască mai bine în vederea căsătoriei. 

„Cei care intenţionează să se căsătorească să-și cântărească 
fiecare sentiment și să urmărească fiecare manifestare a carac-
terului celui cu care s-au gândit să-și unească destinul. Fiecare pas 
în direcţia unei uniri prin căsă torie să �ie caracterizat de modes-
tie, simplitate, sinceritate și de scopul sincer de a-I face pe plac 
lui Dumnezeu și de a-L onora. Căsătoria afectează viaţa ulterioară, 
atât în lumea aceasta, cât și în lumea care va veni. Un creștin sin-
cer nu va face niciun plan cu care Dumnezeu nu poate �i de acord.” 
(Divina vindecare, pag. 359)

Nerespectarea acestor principii în curtenia creștină poate duce 
la tragedie. Unitatea dintre soţ și soţie în privinţa idealurilor și 
scopurilor este condiţia esenţială pentru o familie fericită și reuși-
tă. Diferenţele dintre parteneri în ceea ce privește religia au toate 
șansele să păteze fericirea căminului și vor genera confuzie și eșec 
în creșterea copiilor. Scriptura ne sfătuiește: „Nu vă înjugaţi la un 
jug nepotrivit cu cei necredincioși” (2 Cor. 6,14).

„Legătura de familie este cea mai strânsă, cea mai duioasă și 
cea mai sfântă dintre toate legăturile de pe pământ. Ea a fost me-
nită să �ie o binecuvântare pentru omenire. Și este cu adevărat o 
binecuvântare oriunde se pășește în legământul căsătoriei în mod 
înţelept, în temere de Dumnezeu și cu respectul cuvenit faţă de 
responsabilităţile ei.” (Căminul adventist, pag. 18)

Închinarea la Dumnezeu, respectarea Sabatului, recreerea, le-
găturile sociale, folosirea resurselor �inanciare și instruirea copi-
ilor sunt componente principale ale relaţiilor dintr-o familie feri-
cită. Întrucât diferenţele de opinii în aceste privinţe pot conduce 
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adesea la deteriorarea relaţiilor, la descurajare sau chiar la pier-
derea experienţei creștine, o pregătire corespunzătoare pentru 
căsătorie trebuie să cuprindă consilierea premaritală pastorală în 
aceste domenii.

„’Merg oare doi oameni împreună fără să �ie învoiţi?’ (Amos 
3,3). Fericirea și prosperitatea relaţiilor de familie depind de uni-
tatea membrilor ei. Dar între credincios și necredincios există o 
deosebire radicală de gusturi, înclinaţii și scopuri. Ei slujesc la doi 
stăpâni, între care nu poate exista nicio înţelegere. Oricât de cu-
rate și co recte ar �i principiile cuiva, in�luenţa unui partener ne-
credincios va avea tendinţa de a-l îndepărta pe cel credincios de 
Dumnezeu.” (Patriarhi și profeţi, pag. 174)

Spiritul Profetic sfătuiește în mod consecvent împotriva căsă-
toriei între „credincioși și necredincioși” și, mai mult decât atât, 
avertizează împotriva unirii cu persoane creștine care „n-au pri-
mit adevărul pentru timpul acesta” (Mărturii, vol. 5, pag. 364). 
Dacă soţul și soţia sunt uniţi și legaţi laolaltă prin valori spiritu-
ale și un stil de viaţă comun, căsătoria și viaţa de familie au mai 
multe șanse să dureze și să împlinească planul lui Dumnezeu. Din 
aceste motive, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea descurajează 
ferm căsătoria dintre un adventist și o persoană aparţinând altei 
religii și îndeamnă cu tărie pastorii adventiști să nu o�icieze astfel 
de căsătorii.

Biserica recunoaște că este dreptul �iecărui membru în parte 
să ia decizia �inală în ceea ce privește alegerea partenerului de că-
sătorie. Totuși, speranţa Bisericii este aceea ca, în cazul în care un 
membru alege un partener de căsătorie care nu este membru al 
Bisericii, cuplul să-și dea seama și să accepte că nu se poate pre-
tinde de la pastorul adventist de ziua a șaptea, care s-a angajat să 
susţină principiile evidenţiate mai sus, să o�icieze căsătoria. 

Dacă o persoană intră într-o asemenea căsătorie, biserica loca-
lă trebuie să manifeste grijă și iubire faţă de aceasta, pentru a în-
curaja cuplul să se îndrepte spre o unitate deplină în Isus Hristos. 
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Căsătoria
Căsătoria este o instituţie divină stabilită de Însuși Dumnezeu 

înainte de căderea omului în păcat, când toate lucrurile, inclusiv 
căsătoria, erau „foarte bune” (Gen. 1,31). „De aceea va lăsa omul 
pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face 
un singur trup” (Gen. 2,24). „Dumnezeu a o�iciat prima căsătorie. 
Astfel, această instituţie a fost iniţiată de Creatorul universului. 
Căsătoria este onorabilă; ea a fost unul dintre primele daruri ale 
lui Dumnezeu pentru om și este una dintre cele două instituţii pe 
care, după cădere, Adam le-a luat cu el dincolo de porţile Paradi-
sului.” (Căminul adventist, pag. 25, 26)

Dumnezeu a intenţionat să facă din căsătoria lui Adam cu Eva 
tiparul pentru toate căsătoriile viitoare, iar Hristos a întărit acest 
concept original, spunând: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la înce-
put i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: ’De ace-
ea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa 
și cei doi vor �i un singur trup?’ Așa că nu mai sunt doi, ci un singur 
trup, deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 
19,4-6). Căsătoria instituită de Dumnezeu este o relaţie monoga-
mă, heterosexuală, între un bărbat și o femeie. 

Căsătoria este un angajament pe viaţă între soţ și soţie și în-
tre cuplu și Dumnezeu (Marcu 10,2-9; Rom. 7,2). Pavel arată că 
angajamentul pe care Hristos și l-a luat faţă de Biserică este un 
model pentru relaţia dintre soţ și soţie (Ef. 5,31.32). Dumnezeu 
a intenţionat ca relaţia de căsătorie să �ie permanentă, la fel ca 
relaţia lui Hristos cu Biserica. 

Intimitatea sexuală în cadrul căsătoriei este un dar sfânt din 
partea lui Dumnezeu pentru familia umană. Este o parte integran-
tă a căsătoriei, rezervată numai celor căsătoriţi (Gen. 2,24; Prov. 
5,5-20). O astfel de intimitate, ce a fost creată pentru a �i împăr-
tășită exclusiv între soţ și soţie, promovează o apropiere în per-
manentă creștere, dar și bucurie și siguranţă, și asigură perpetu-
area rasei umane. 

Unitatea în căsătorie este reali zată prin respect și iubire reci-
procă. Niciunul dintre soţi nu este superior celuilalt (Ef. 5,21-28). 
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„Căsătoria, o unire pe viaţă, este un simbol al unirii dintre Hristos 
și Biserica sa. Spiritul pe care îl manifestă Hristos faţă de biserică 
este spiritul pe care soţul și soţia trebuie să-l manifeste unul faţă 
de celălalt” (Mărturii, vol. 7, pag. 46). Cuvântul lui Dumnezeu con-
damnă violenţa în cadrul relaţiilor personale (Gen. 6,11-13; Ps. 
11,5; Isaia 58,4.5; Rom. 13,10; Gal. 5,19-21). Spiritul lui Hristos 
este acela de a accepta, a căuta promovarea și dezvoltarea altora, 
nu a abuza de ei sau a-i înjosi (Rom. 12,10; 14,19; Ef. 4,26; 5,28.29; 
Col. 3,8-14; 1 Tes. 5,11). Între urmașii lui Hristos nu există loc pen-
tru un control tiranic și pentru abuz de putere (Mat. 20,25-28; Ef. 
6,4). Violenţa în cadrul căsătoriei și familiei este dezgustătoare. 
(vezi Căminul adventist, pag. 343)

„Nici soţul, nici soţia nu trebuie să pretindă să stăpânească asu-
pra celuilalt. Domnul a trasat principiul care trebuie să ne con-
ducă în această problemă. Soţul trebuie să-și îngrijească cu drag 
soţia, după cum Domnul Hristos îngrijește cu drag Biserica. Iar so-
ţia trebuie să-și respecte și să-și iubească soţul. Amândoi trebuie 
să cultive spiritul de bunătate, �iind hotărâţi ca niciodată să nu se 
întristeze și să nu se jignească unul pe celălalt.” (Mărturii, vol. 7, 
pag. 47)

Intrarea păca tului în lume a afectat negativ căsătoria. Când au 
păcătuit, Adam și Eva au pierdut unitatea relaţiei pe care o aveau 
cu Dumnezeu și unul cu celălalt (Gen. 3,6-24). Relaţia lor a început 
să �ie marcată de vinovăţie, rușine, critică și durere. Oriunde dom-
nește păcatul, efectele sale amare asupra căsătoriei includ înstră-
inare, in�idelitate, neglijare, abuz, perversiuni sexuale, dominarea 
unuia asupra altuia, violenţă, separare, abandon și divorţ. 

Căsătoriile în care există mai mult de un soţ și o soţie sunt, de 
asemenea, o expresie a efectelor păcatului asupra instituţiei căsă-
toriei. Cu toate că s-au practicat în timpurile Vechiului Testament, 
aceste căsătorii nu sunt în concordanţă cu scopul divin. Planul lui 
Dumnezeu pentru căsătorie cere ca poporul Său să se ridice dea-
supra tradiţiilor culturii populare care sunt în con�lict cu perspec-
tiva biblică. 
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Viziunea creștină în privinţa căsătoriei include următoarele: 

 1.  Idealul divin ce trebuie restaurat, în Hristos – În lucrarea 
de răscumpărare a lumii din păcat şi de consecinţele sale, 
Dumnezeu caută să restaureze căsătoria după idealul ori-
ginar. La acest lucru se pot aştepta cei care au fost născuţi 
din nou în împărăţia lui Hristos, cei a căror inimă a fost 
s�inţită de Duhul Sfânt şi care au ca scop primordial în 
viaţă să-L înalţe pe Domnul Isus Hristos. (vezi, de aseme-
nea, 1 Petru 3,7; Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 
64)

 2.  Unitatea şi egalitatea ce trebuie restaurate, în Hristos – 
Evanghelia accentuează iubirea şi supunerea soţului şi a 
soţiei unul faţă de celălalt (1 Cor. 7,3.4; Ef. 5,21). Exem-
plul pentru modul în care va conduce bărbatul este iubi-
rea şi slujirea care se sacri�ică pe sine şi pe care Hristos 
le manifestă faţă de biserică (Ef. 5,24.25). Atât Petru, cât 
şi Pavel vorbesc despre nevoia de respect în relaţia de 
căsătorie. (1 Petru 3,7; Ef. 5,22.23)

 3.  Har disponibil tuturor – Dumnezeu caută să restaureze 
totul până la măsura deplină şi să-i împace cu Sine pe toţi 
cei care au dat greş în atingerea standardului divin (2 Cor. 
5,19). Aceasta îi include pe aceia care au trăit experienţa 
distrugerii relaţiei de căsătorie.

 4.  Rolul bisericii – Moise, în Vechiul Testament, şi Pavel, în 
Noul Testament, se ocupă de problemele cauzate de ru-
perea legăturii de căsătorie (Deut. 24,1-5; 1 Cor. 7,11). 
Amân doi, în timp ce susţin şi a�irmă idealul, au lucrat în 
mod constructiv şi salvator cu aceia care au eşuat în atin-
gerea standardului divin. În mod similar, Biserica de astăzi 
este chemată să susţină şi să a�irme idealul lui Dum nezeu 
pentru căsătorie şi, în acelaşi timp, să �ie o comuni tate a 
împăcării, iertării şi vindecării, manifestând înţelegere şi 
compasiune atunci când apare ruptura. 
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Divorţul

Divorţul este contrar scopului originar al lui Dumnezeu când a 
creat căsătoria (Mat. 19,3-8; Marcu 10,2-9), dar Biblia nu ţine sub 
tăcere acest subiect. Pentru că divorţul a apărut ca parte a expe-
rienţei omului căzut în păcat, legislaţia biblică a fost dată pentru 
a limita stricăciunile cauzate de el (Deut. 24,1-4). În mod consec-
vent, Biblia caută să înalţe căsătoria și să descurajeze divorţul, de-
scriind bucuriile iubirii și ale loialităţii în cadrul căsătoriei (Prov. 
5,18-20; Cânt. Cânt. 2,16; 4,9 – 5,1), referindu-se la relaţia asemă-
nătoare căsătoriei dintre Dumnezeu și poporul Său (Is. 54,5; Ie-
remia 3,1), concentrându-se asupra posibi lităţilor iertării și ale 
înnoirii căsătoriei (Osea 3,1-3), arătând oroa rea lui Dumnezeu 
faţă de divorţ și nenorocirea pe care acesta o produce (Maleahi 
2,15.16). Isus restaurează imaginea de la început a căsătoriei, 
ca un angajament pe viaţă între bărbat și femeie și între cuplu și 
Dumnezeu (Mat. 19,4-6; Marcu 10,6-9). Multe instrucţiuni biblice 
susţin ideea de căsnicie și caută să corecteze problemele care tind 
să slăbească sau să distrugă temelia căsătoriei. (Ef. 5,21-33; Evrei 
13,4; 1 Petru 3,7) 

Căsătoria se bazează pe principiile iubirii, loialităţii, exclusivi-
tăţii, încrederii și susţinerii mani festate de ambii parteneri, în as-
cultare de Dumnezeu (Gen. 2,24; Mat. 19,6; 1 Cor. 13; Ef. 5,21-29; 
1 Tes. 4,1-7). Când aceste principii sunt încălcate, Scriptura recu-
noaște că circumstanţe tragice pot distruge relaţia de căsătorie. 

Harul divin este singurul remediu pentru ruptura produsă de 
divorţ. Când căsătoria eșuează, foștii parteneri ar trebui încurajaţi 
să-și analizeze experienţa și să caute voia lui Dumnezeu pentru 
viaţa lor. Dumnezeu le oferă mângâiere acelora care au fost răniţi. 
De asemenea, Dumnezeu acceptă pocăinţa celor care au comis 
cele mai distructive păcate, chiar și acele păcate care au conse-
cinţe ireparabile. (2 Sam. 11; 12; Ps. 34,18; 86,5; Ioel 2,12.13; Ioan 
8,2-11; 1 Ioan 1,9)

Scriptura recunoaște adulterul și desfrâul (Mat. 5,32), precum și 
renunţarea la relaţia de căsătorie a partenerului necredincios (care 
nu face parte din Biserică) (1 Cor. 7,10-15) drept motive de divorţ. 
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Nu există în Scriptură o învăţătură explicită care să trateze re-
căsătorirea după divorţ. Totuși, în cuvintele lui Isus Hristos din 
Matei 19,9 există o puternică aluzie implicită care ar permite re-
căsătorirea cuiva care a rămas �idel, dar al cărui partener a fost 
in�idel faţă de legământul căsătoriei. 

Poziţia Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea cu privire 
la divorţ şi recăsătorire

Recunoscând învăţăturile Bibliei cu privire la căsătorie, Bise-
rica este conștientă că relaţiile maritale, în multe cazuri, sunt mai 
prejos de ideal. Problema divorţului și a recăsătoririi poate �i vă-
zută în adevărata lumină doar dacă este privită din punctul de ve-
dere al Cerului și pe fundalul Grădinii Edenului. 

Elementul central al planului sfânt al lui Dumnezeu cu privire 
la lumea noastră a fost crearea de �iinţe după chipul Său, care să se 
înmulţească, să umple pământul și să trăiască împreună în puri-
tate, armonie și fericire. El a creat-o pe Eva din coasta lui Adam și 
i-a dat-o acestuia ca soţie. Astfel a fost instituită căsătoria – Dum-
nezeu �iind autorul acestei instituţii și o�iciantul primei căsătorii. 
După ce Domnul i-a dezvăluit lui Adam că Eva era chiar os din oa-
sele lui și carne din carnea lui, niciodată nu se putea naște vreo 
îndoială în mintea lui că cei doi nu erau un singur trup. Nici nu se 
putea naște vreodată vreo îndoială în mintea unuia dintre ei că 
Dumnezeu nu a intenţionat ca familia lor să dureze veșnic.

Biserica aderă, fără rezervă, la această concepţie despre căsă-
torie și familie, considerând  că orice coborâre a acestei perspec-
tive înalte este, în aceeași măsură, o coborâre a idealului ceresc. 
Convingerea potrivit căreia căsătoria este o instituţie divină se 
întemeiază pe S�intele Scripturi. Prin urmare, orice gândire și ar-
gumentare în domeniul atât de complicat al divorţului și recăsă-
toririi trebuie armonizate constant cu acest ideal sfânt descoperit 
în Eden. 

Biserica Adventistă crede în Legea lui Dumnezeu și, de aseme-
nea, în mila iertătoare a lui Dumnezeu. Crede că biruinţa și mân-
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tuirea pot �i obţinute la fel de sigur de aceia care au păcătuit în 
problema divorţului și recăsătoririi, ca și de aceia care au greșit în 
ceea ce privește oricare alt standard sfânt al lui Dumnezeu. 

Nimic din ce este prezentat aici nu are intenţia să minimalizeze 
harul sau iertarea lui Dumnezeu. În temere de Domnul, Biserica 
prezintă regulile practice care să �ie aplicate în această problemă 
a căsătoriei, divorţului și recăsătoririi.

Deși prima căsătorie a fost o�iciată doar de Dumnezeu, se re-
cunoaște faptul că acum oamenii trăiesc în subordonare faţă de 
guvernările civile. De aceea, căsătoria are atât un aspect divin, cât 
și unul civil. Aspectul divin este guvernat de legile lui Dumnezeu, 
iar cel civil este guvernat de legile statului.

În armonie cu aceste învăţături, declaraţiile următoare stabi-
lesc poziţia Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea:

 1.  Când a zis: „Omul să nu despartă”, Isus a stabilit o regulă 
de conduită pentru Biserică, sub dispensaţiunea haru lui, 
care trebuie să �ie mai presus de toate legislaţiile ci vile 
care trec dincolo de interpretarea Sa cu privire la Legea 
divină ce guvernează relaţia de căsătorie. Aici, El sta-
bileşte o regulă la care urmaşii Săi trebuie să adere, �ie 
că statul sau uzanţa existentă permite sau nu o libertate 
mai mare. „În Predica de pe Munte, Isus a declarat explicit 
că nu poate exista nicio desfacere a legăturii căsătoriei, 
cu excepţia cazului de in�idelitate faţă de legământul 
căsătoriei.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 63; 
Matei 5,32; vezi şi Matei 19,9)

 2.  In�idelitatea faţă de legământul căsătoriei a fost, în gene-
ral, înţeleasă ca însemnând adulter sau desfrânare. Totuşi 
cuvântul folosit în Noul Testament pentru „desfrânare” 
include şi diferite alte abateri sexuale (1 Cor. 6,9; 1 Tim. 
1,9.10; Rom. 1,24-27). De aceea, perversiunile sexuale, 
incluzând incestul, abuzarea sexuală a copiilor şi prac-
ticile homosexuale, sunt recunoscute, de asemenea, ca 
�iind o folosire greşită a puterilor sexuale şi o încălcare 
a intenţiilor lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Ca ur-
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mare, şi acestea constituie cauze pentru separare sau 
divorţ.

    Chiar dacă S�intele Scripturi permit divorţul din mo-
tivele menţionate mai sus, precum şi în urma renunţării 
la căsătorie din partea partenerului care nu face parte din 
biserică (1 Cor. 7,10-15), biserica şi cei în cauză trebuie să 
depună eforturi stăruitoare pentru împăcare, sfătuindu-i 
pe parteneri să manifeste unul faţă de celălalt un spirit 
creştin de iertare şi refacere. În cadrul procesului de 
împăcare, biserica este îndemnată să se raporteze la cup-
lu cu iubire şi în mod salvator, pentru a-i ajuta pe cei doi 
în procesul împăcării.

 3.  În cazul în care nu s-a realizat împăcarea, partenerul care 
a rămas �idel faţă de partenerul care a violat legământul 
căsătoriei are dreptul biblic să divorţeze şi, de asemenea, 
să se recăsătorească. 

 4.  Partenerul care a încălcat legământul căsătoriei (vezi 
punctele 1 şi 2 de mai sus) să �ie pus sub disciplină de 
către biserica locală. Dacă se po căieşte cu adevărat, parte-
nerul poate �i pus sub cenzură pentru o perioadă de timp 
stabilită, mai degrabă decât să-i �ie retrasă calitatea de 
membru. Partenerului care nu dă dovadă de o pocăinţă 
deplină şi sinceră i se va retrage calitatea de membru. În 
cazul în care fapta a adus oprobriu public cauzei lui Dum-
nezeu, biserica, pentru a păstra standardele ei înalte, cât 
şi bunul ei nume, poate să-i retragă calitatea de membru 
persoanei respective.

    Oricare dintre aceste forme de disciplinare trebuie 
apli cate de biserica locală într-o manieră care să caute 
să îm plinească cele două obiective ale disciplinei biseri-
cii – să corecteze şi să salveze. În Evanghelia lui Hristos, 
partea salvatoare a disciplinei este întotdeauna legată de 
o transformare autentică a păcătosului într-un om nou, în 
Isus Hristos. 
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 5.  Un partener care a încălcat legământul căsătoriei şi care 
a divorţat nu are dreptul moral să se căsătorească cu alt-
cineva atâta timp cât partenerul care a rămas credincios 
legământului căsătoriei trăieşte şi rămâne necăsătorit şi 
cast. Persoanei care ar face lucrul acesta i se va retrage 
calitatea de membru. Persoanei cu care se căsătoreşte, 
dacă este membră, i se va retrage, de asemenea, calitatea 
de membru.

 6.  Se recunoaşte faptul că uneori relaţiile de căsătorie se 
înrăutăţesc până acolo încât este mai bine pentru soţ şi 
soţie să se separe. „Celor căsătoriţi le poruncesc, nu eu, 
ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă 
este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace 
cu bărbatul ei). Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta” 
(1 Cor. 7,10.11). În multe asemenea cazuri, custodia co-
piilor, reglementarea drepturilor de proprietate sau 
chiar protecţia personală pot face necesară o schimbare a 
stării civile. În asemenea cazuri, s-ar putea să se permită 
obţinerea a ceea ce în unele ţări este cunoscut ca �iind 
„separare legală”. Totuşi, în unele coduri civile, o astfel de 
despărţire se poate obţine numai prin divorţ. 

    O separare sau un divorţ generat de factori precum 
violenţa �izică sau în care nu este implicată „necredincioşia 
faţă de legământul căsătoriei” (vezi punctele 1 şi 2) nu le 
dă niciunuia dintre soţi dreptul biblic de a se recăsători, 
afară de cazul în care, între timp, cealaltă parte s-a 
recăsătorit, a comis adulter sau a decedat. Dacă un mem-
bru care a divorţat în felul acesta se recăsătoreşte fără a 
avea motive biblice, i se va retrage calitatea de membru; 
iar partenerului cu care s-a căsătorit, dacă este membru, 
i se va retrage, de asemenea, calitatea de membru.

 7.  Un partener care a încălcat angajamentul căsătoriei şi a 
divorţat şi căruia i s-a retras calitatea de membru şi s-a 
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recăsătorit sau o persoană care a divorţat din alte motive 
decât cele stabilite la secţiunile 1 şi 2 şi s-a recăsătorit şi 
căreia i s-a retras calitatea de membru va �i considerat 
nedemn să �ie membru, cu excepţia celor prevăzute mai 
jos.

 8.  Contractul de căsătorie nu este doar sfânt, ci posibil mai 
complex, ca de exemplu atunci când sunt implicaţi şi copii. 
De aceea, în cazul ce rerii pentru reprimirea ca membru al 
bisericii, opţiunile pe care le are la îndemână cel pocăit 
vor �i în mod sever limitate. Înainte de a se lua o hotărâre 
�inală de către biserica locală, cererea de reprimire va �i 
prezentată de biserică, prin pastor sau conducătorul de 
district, înaintea comitetului conferinţei, pentru sfat şi 
recomandare cu privire la paşii pe care cel sau cei pocăiţi 
trebuie să îi parcurgă pentru a �i reprimiţi.

  9.  Reprimirea ca membri a celor cărora li s-a retras calitatea 
de membru din motivele prezentate la punctele anteri-
oare se va face, în mod normal, prin rebotezare.

10.  Când o persoană căreia i s-a retras calitatea de mem-
bru este reprimită ca membră a bisericii, conform celor 
prevăzute la punctul 8, trebuie manifestată o grijă deose-
bită pentru păstrarea unităţii şi armoniei în biserică, prin 
neacordarea de răspunderi de conducere unei astfel de 
persoane, mai ales o slujbă care necesită hirotonirea, 
afară de cazul în care a avut loc o consfătuire minuţioasă 
cu administraţia conferinţei.

11. Niciun pastor adventist de ziua a şaptea nu are dreptul 
să o�icieze recăsătorirea vreunei persoane care, conform 
prevederilor din paragrafele anterioare, nu are dreptul 
biblic de a se recăsători.
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Lucrarea bisericii locale pentru familii

Biserica, în calitate de organizaţie de salvare lăsată de Hristos, 
trebuie să-i slujească pe membri în toate nevoile lor și să contribu-
ie la dezvoltarea tuturor, ca toţi să ajungă la o experienţă creștină 
matură. Lucrul acesta este adevărat mai ales atunci când membrii 
se confruntă cu decizii care privesc întreaga durată a vieţii, cum 
ar �i căsătoria și experienţa tristă a divorţului. Când un cuplu că-
sătorit este în pericol de a se despărţi, trebuie să se depună orice 
efort de către parteneri și de către cei care îi sfătuiesc din biserică 
sau familie, cu scopul de a-i conduce la împăcare, în armonie cu 
principiile divine, pentru refacerea relaţiilor. (Osea 3,1-3; 1 Cor. 
7,10.11; 13,4-7; Gal. 6,1) 

Există resurse disponibile la nivelul bisericii locale sau al altor 
organizaţii ale Bisericii care îi pot ajuta pe membri la dezvoltarea 
unei familii creștine puternice. Aceste resurse includ: (1) progra-
me pentru pregătire premaritală; (2) programe de instruire pen-
tru cuplurile căsătorite și familiile lor, dar și (3) programe de sus-
ţinere a familiilor destrămate și a persoanelor divorţate.  

În domeniul instruirii și orientării premaritale, al vindecării și 
refacerii în caz de divorţ, suportul pastoral este vital. Funcţia pas-
torală este, în cel de-al doilea caz, atât disciplinară, cât și de susţi-
nere. Această funcţie include prezentarea informaţiilor rele vante 
pentru caz, dintre care unele informaţii pot �i sensibile și, drept 
urmare, trebuie tratate cu multă discreţie. Totuși această preocu-
pare etică n-ar trebui să �ie motivul pentru evitarea acţiunilor dis-
ciplinare stabilite în secţiunile de mai sus (de la 1-11). 

Așa cum și Dumnezeu iartă, membrii bisericii sunt chemaţi 
să-i ierte și să-i accepte pe aceia care au greșit (Isaia 54,5-8; Matei 
6,14.15; Efeseni 4,32). Biblia îndeamnă la răbdare, compa siune 
și iertare manifestate prin grijă faţă de cei care au greșit (Mat. 
18,10-20; Gal. 6,1.2). În timpul în care aceștia sunt sub disciplină, 
prin cenzură sau prin retragerea calităţii de membru, biserica – în 
calitate de instrument al misiunii lui Dumnezeu – trebuie să depu-
nă toate eforturile să păstreze legătura cu ei, să le poarte de grijă 
și să le asigure dezvoltarea spirituală.



CAPITOLUL 14
Punctele fundamentale 
de doctrină ale Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez 
și susţin un număr principii fundamentale de doctrină ca �iind în-
văţături ale S�intelor Scripturi. Așa cum sunt prezentate aici, aces-
te convingeri constituie modul în care Biserica înţelege și exprimă 
învăţătura S�intelor Scripturi. Revizuirea acestor declaraţii poate 
avea loc cu ocazia unei sesiuni a Conferinţei Generale, atunci când 
Biserica, sub conducerea Duhului Sfânt, înţelege mai profund ade-
vărul Bibliei sau când găsește un limbaj mai adecvat prin care să 
exprime învăţăturile Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.

1. Sfânta Scriptură 

Sfânta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvân-
tul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspiraţie divină, prin 
intermediul oamenilor s�inţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi 
au scris mişcaţi de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a 
încredinţat omului cunoştinţele necesare în vederea mântuirii. 
Sfânta Scriptură constituie descoperirea infailibilă a voii Sale. Ele 
sunt normă pentru caracter, criteriul de veri�icare a experienţei, 
revelarea supremă a doctrinelor şi relatarea demnă de încredere 
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a intervenţiilor 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; 
Evrei 4,12)

2. Trinitatea

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate 
a trei Persoane coexis tând din veşnicie. Dumnezeu este nemuri-
tor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutin-
deni prezent. El este in�init şi mai presus de înţelegerea umană, 
dar totuşi cunoscut prin faptul că li S-a descoperit oamenilor. El 
este veşnic, demn de închinare, de adorare şi de slujire din partea 
întregii lumi create. (Deut. 6,4; Matei 28,19; 2 Cor. 13,14; Ef. 4,4-6; 
1 Petru 1,2; 1 Tim. 1,17; Apoc. 14,7) 

3. Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul 
şi Suveranul întregii lumi create. El este drept şi sfânt, milos şi 
îndurător, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie. Calităţile 
şi capacităţile manifestate în Fiul şi Duhul Sfânt sunt, de asemenea, 
manifestări ale Tatălui. (Gen. 1,1; Apoc. 4,11; 1 Cor. 15,28; Ioan 
3,16; 1 Ioan  4,8; 1 Tim. 1,17; Exod 34,6.7; Ioan 14,9)

4. Dumnezeu Fiul 

Dumnezeu Fiul cel veşnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El 
au fost create toate lucrurile. Prin El este revelat caracterul lui 
Dumnezeu, este adusă la îndeplinire mântuirea omenirii şi lumea 
este judecată. De-a pururi Dumnezeu adevărat, El a devenit, de 
asemenea, om adevărat, Isus Hristos. El a fost conceput de Duhul 
Sfânt şi născut din fecioara Maria. A trăit şi a fost ispitit ca orice 
�iinţă umană, dar a exempli�icat în viaţa Lui, în mod desăvârşit, 
neprihănirea şi iubirea lui Dumnezeu. Prin minunile Sale, a mani-
festat puterea lui Dumnezeu şi a fost recunoscut ca �iind Mesia, Cel 
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Făgăduit de Dumnezeu. De bunăvoie, a suferit şi a murit pe cruce 
pentru păcatele noastre şi în locul nostru şi a fost înviat din morţi, 
S-a înălţat la cer, ca să slujească în Sanctuarul ceresc în favoarea 
noastră. El va reveni în slavă pentru a aduce elibe rarea �inală a 
poporului Său şi restaurarea 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; Evrei 2,9-18; 1 Cor. 15,3.4; Evrei 8,1.2; 
Ioan 14,1-3).

5. Dumnezeu Duhul Sfânt

Dumnezeu Duhul cel veşnic a luat parte împreună cu Tatăl şi 
cu Fiul la creaţie, la întrupare şi la răscumpărare. El i-a inspirat 
pe scriitorii S�intelor Scripturi. El a umplut viaţa Domnului Hris-
tos cu putere. El îi atrage şi îi convinge pe oameni, iar pe cei care 
răspund, îi înnoieşte şi îi transformă după chipul lui Dumnezeu. 
Trimis de Tatăl şi de Fiul spre a �i totdeauna alături de copiii Săi, 
El revarsă daruri spirituale asupra bisericii şi o împuterniceşte să 
dea mărturie despre Hristos şi, în armonie cu Scripturile, o con-
duce în tot adevărul. (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)

6. Creaţia

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi a revelat în 
Scriptură raportul autentic al activităţii Sale creatoare. În şase zile, 
Dumnezeu „a făcut cerurile şi pământul” şi toate �iinţele vii de pe 
pământ şi S-a odihnit în ziua a şaptea a acelei prime săptămâni. În 
acest fel, El a instituit Sabatul ca un memorial perpetuu al încheie-
rii lucrării Sale creatoare. Primul bărbat şi prima femeie au fost 
făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, ca o încoronare 
a lucrării de creaţie, li s-a dat stăpânire peste pământul întreg şi 
au pri mit  răspunderea să aibă grijă de el. Când lucrarea de creare 
a lumii a fost terminată, aceasta a fost „foarte bună”, proclamând 
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slava lui Dumnezeu. (Gen. 1,2; Ex. 20,8-11; Ps. 19,1-6; 33,6.9; 104; 
Evrei 11,3)

7. Natura omului

Bărbatul şi femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, 
dotaţi cu personalitate, cu puterea şi cu libertatea de a gândi şi 
de a acţiona. Deşi au fost creaţi ca �iinţe libere, �iecare om este o 
unitate indivizibilă formată din corp, minte şi spirit, depinzând 
de Dumnezeu pentru viaţă, su�lare şi toate celelalte. Când nu L-au 
ascultat pe Dumnezeu, primii noştri părinţi au negat dependenţa 
lor de El şi au părăsit poziţia înaltă dată lor de Dumnezeu. Chipul 
Lui în ei s-a deteriorat şi au devenit supuşi morţii. Urmaşii lor le 
împărtăşesc această natură căzută şi consecinţele ei. Se nasc având 
slăbiciuni şi tendinţe spre rău. Dar Dumnezeu a împăcat lumea cu 
Sine în Hristos şi, prin Duhul Său, reface în muritorii pocăiţi chipul 
Făcătorului lor. Creaţi pentru slava lui Dumnezeu, ei sunt chemaţi 
să-L iubească pe El, să se iubească unii pe alţii şi să aibă grijă de 
mediul înconjurător. (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 luptă 

Întreaga omenire continuă să �ie implicată în marea luptă 
dintre Hristos şi Satana cu privire la caracterul lui Dumnezeu, 
Legea Sa şi suveranitatea Sa asupra universului. Acest con�lict a 
început în cer, atunci când o �iinţă creată şi înzestrată cu libertate 
de alegere a devenit, prin înălţare de sine, Satana, vrăjmaşul lui 
Dumnezeu, conducând la răzvrătire o parte dintre îngeri. Acesta a 
introdus în lume spiritul de răzvrătire atunci când i-a dus în păcat 
pe Adam şi pe Eva. Păcatul omului a avut ca rezultat deformarea 
chipului lui Dumnezeu în omenire, dezordine în lumea creată şi, 
în cele din urmă, nimicirea ei în timpul potopului. Privită de între-
gul univers, această lume a devenit arena con�lictului universal, la 
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�inalul căruia Dumnezeul iubirii va �i achitat. Pentru a-l ajuta pe 
poporul Său în această luptă, Domnul Hristos îi trimite pe Duhul 
Sfânt şi pe îngerii Săi credincioşi să-l călăuzească, să-l ocrotească 
şi să-l susţină pe calea mântuirii. (Apoc. 12,4-9; Is. 14,12-14; Eze-
ch. 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; Evrei 1,14.) 

9. Viaţa, moartea şi învierea Domnului Hristos

În viaţa Domnului Hristos de ascultare desăvârşită de voinţa 
lui Dumnezeu, în suferinţele Sale, în moartea şi învierea Sa, Dum-
nezeu a oferit singurul mijloc de ispăşire pentru păcatul omenirii, 
astfel încât aceia care, prin credinţă, primesc această ispăşire să 
poată avea viaţa veşnică şi întregul univers creat să poată înţelege 
mai bine sfânta şi in�inita iubire a Creatorului. Această ispăşire 
desăvârşită justi�ică echitatea Legii lui Dumnezeu şi bunătatea 
caracterului Său, deoarece acestea două condamnă păcatul nos-
tru şi fac posibilă iertarea noastră. Moartea Domnului Hristos este 
înlocuitoare şi expiatoare, aducând împăcare şi transformare. În-
vierea Domnului Isus Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu 
asupra forţelor răului şi le asigură biruinţa �inală asupra păcatului 
şi a morţii celor care acceptă ispăşirea. Învierea proclamă domnia 
lui Isus Hristos, înaintea căruia �iecare genunchi din ceruri şi de 
pe pământ se va pleca. (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; 8,3.4; 1 
Ioan 2,2; 4,10; Col. 2,15; Fil. 2,6-11)

10. Experienţa mântuirii

În in�inita Sa iubire şi milă, Dumnezeu L-a făcut pe Cel care n-a 
cunoscut păcat, adică pe Hristos, să �ie păcat pentru noi, pentru ca, 
în El, noi să putem �i făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu. Conduşi 
de Duhul Sfânt, ne dăm seama de nevoia noastră, ne recunoaştem 
păcătoşenia, ne pocăim de nelegiuirea noastră şi ne manifestăm 
credinţa în Isus ca Domn şi Hristos, ca Înlocuitor şi Exemplu. 



210  �  MANUALUL BISERICII

Această credinţă, prin care primim mântuirea, vine prin puterea 
divină a Cuvântului şi este darul harului lui Dumnezeu. Prin Hris-
tos, noi suntem îndreptăţiţi, în�iaţi ca �ii şi �iice ale lui Dumne-
zeu şi eliberaţi de sub stăpânirea păcatului. Prin Duhul, suntem 
născuţi din nou şi s�inţiţi. Duhul ne reînnoieşte mintea, scrie legea 
iubirii lui Dumnezeu în inima noas tră şi ne dă puterea de a trăi 
o viaţă sfântă. Rămânând în El, devenim părtaşi naturii divine şi 
avem garanţia mântuirii, acum şi în ziua judecăţii. (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; Evrei 8,7-12; Ezech. 36,25-27; 2 Petru 1,3.4; Rom. 
8,1-4; 5,6-10)

11. Creşterea în Hristos

Prin moartea Sa pe cruce, Isus a obţinut victoria asupra forţelor 
răului. El, care în timpul lucrării Sale pe pământ a ţinut sub control 
spi ritele demonice, le-a înfrânt puterea şi a asigurat condamnarea 
lor �inală. Biruinţa lui Isus ne oferă şi nouă biruinţa asupra forţelor 
răului, care încearcă încă să ne controleze, în timp ce umblăm 
cu El în pace, bucurie şi încredere în dragostea Sa. Acum Duhul 
Sfânt locuieşte în noi şi ne dă putere. Fiind consacraţi neîncetat 
lui Isus, Mântuitorul şi Domnul nostru, suntem eliberaţi de povara 
faptelor noastre din trecut. Nu mai trăim în întuneric, în frica de 
pute rile răului, în ignoranţa şi în lipsa de sens a vieţii de dinainte. 
Odată eliberaţi prin Isus, suntem chemaţi să ne asemănăm tot mai 
mult cu El în caracter, comunicând cu El zilnic prin rugăciune, 
hrănin du-ne din Cuvântul Său, meditând la El şi la providenţa Sa, 
aducându-I laude prin cântări, adunându-ne pentru închinare şi 
implicându-ne în misiunea bisericii. Pe măsură ce ne oferim să le 
slujim cu iubire celor din jurul nostru şi să le dăm mărturie despre 
mântuirea Sa, prezenţa constantă a lui Dumnezeu alături de noi, 
prin intermediul Duhului Sfânt, transformă �iecare moment şi �ie-
care responsabilitate într-o experienţă spirituală. (Ps. 1,1.2; 23,4; 
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77,11.12; Col. 1,13.14; 2,6.14.15; Luca 10,17-20; Ef. 5,19.20; 6,12-
18; 1 Tes. 5,23; 2 Petru 2,9; 3,18; 2 Cor. 3,17.18; Fil. 3,7-14; 1 Tes. 
5,16-18; Mat. 20,25-28; Ioan 20,21; Gal. 5,22-25; Rom. 8,38.39; 
1 Ioan 4,4; Evr. 10,25.) 

12. Biserica

Biserica este comunitatea de credincioşi care Îl recunosc pe 
Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ca urmaşi ai poporului lui 
Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, suntem chemaţi să 
ieşim din lume şi să ne unim pentru închina re, pentru comuni-
une, pentru învăţarea Cuvântului, pentru cele brarea S�intei Cine, 
pentru slujirea întregii omeniri şi pen tru proclamarea pe plan 
mondial a Evangheliei. Autoritatea Bisericii provine de la Hristos, 
care este întruparea Cuvântului, şi din S�intele Scripturi, Cuvântul 
scris. Biserica este familia lui Dumnezeu; adoptaţi de El şi deve-
nind copiii Lui, membrii bisericii trăiesc în baza noului legământ. 
Biserica este trupul lui Hristos, o comunitate de credinţă, al cărei 
Cap este Isus Hristos. Biserica este mireasa pentru care Hristos a 
murit, ca să o poată s�inţi şi curăţa. La revenirea Sa în triumf, El 
Îşi va prezenta o biserică glorioasă, pe cei credincioşi din toate 
timpurile, răscumpăraţi cu sângele Său, neavând vreo pată sau 
zbârcitură, ci �iind s�inţi şi fără prihană. (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)

13. Rămăşiţa şi misiunea ei

Biserica universală este compusă din toţi aceia care cred cu 
adevărat în Hristos. Totuşi, în zilele sfârşitului – într-o perioadă 
de apostazie foarte răspândită – o rămăşiţă a fost chemată să 
păzească poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Această 
rămăşiţă anunţă sosirea ceasului judecăţii, proclamă mântuirea 
prin Hristos şi vesteşte apropierea revenirii Sale. Această pro-
cla mare este simbolizată de cei trei îngeri din Apocalipsa 14. Ea 
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coincide cu lucrarea judecăţii din ceruri şi are ca efect o lucrare 
de pocăinţă şi reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat 
să participe personal la această acţiune mondială de mărturisire. 
(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)

14. Unitatea în trupul lui Hristos

Biserica este un singur trup cu mulţi membri, chemaţi din 
toate naţiunile, limbile şi popoarele. În Hristos, noi suntem o nouă 
creaţie; deosebirile de rasă, cultură, educaţie şi naţionalitate, pre-
cum şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos, dintre bogaţi şi 
săraci, dintre bărbaţi şi femei nu trebuie să genereze dezbinări 
între noi. Suntem cu toţii egali în Hristos, care, prin acelaşi Spi-
rit, ne-a legat printr-o comuniune unică de El şi unii cu alţii. Noi 
trebuie să slujim şi să �im slujiţi fără discriminare şi prejudecăţi. 
Prin descoperirea lui Isus Hristos în Scriptură, noi împărtăşim 
aceeaşi credinţă şi aceeaşi speranţă şi le oferim tuturor oameni-
lor o mărturie unitară. Această unitate are drept sursă uniunea 
din cadrul Treimii divine, care ne-a adoptat ca să �im copii ai Săi. 
(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.)

15. Botezul

Prin botez, noi ne mărturisim credinţa în moartea şi învierea lui 
Isus Hristos şi dăm mărturie despre moartea noastră faţă de păcat 
şi hotărârea de a duce o viaţă nouă. În acest fel, Îl recunoaştem pe 
Hristos ca Domn şi Mântuitor, devenim parte din poporul Lui şi 
suntem primiţi ca membri de către biserica Sa. Botezul este un 
simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării păcatelor noastre şi 
al faptului că L-am primit pe Duhul Sfânt. Botezul are loc prin scu-
fundarea în apă şi este con diţionat de mărturisirea credinţei în Isus 
şi de dovada po căinţei de păcat. Este precedat de instruire conform 
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S�in telor Scripturi şi de acceptarea învăţăturilor lor. (Rom. 6,1-6; 
Col. 2,12.13; Fapte 16,30-33; 22,16; 2,38; Mat. 28,19.20.)

16. Cina Domnului

Cina Domnului este împărtăşirea cu simbolurile trupului şi 
sângelui lui Isus, ca o expresie a credinţei în El, Domnul şi Mân-
tuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este 
prezent pentru a Se întâlni cu poporul Său şi a-l întări. Prin partici-
parea noastră, vestim cu bucurie moar tea Domnului până când va 
reveni. Pregătirea pentru Sfânta Cină presupune cercetare de sine, 
pocăinţă şi mărturisire. Învăţătorul a rânduit serviciul spălării 
picioare lor ca un simbol al unei puri�icări reînnoite, o expresie a 
dispoziţiei de a ne sluji unul altuia în umilinţă, asemenea lui Hris-
tos, şi de a ne uni inimile în dragoste. Serviciul S�intei Cine este 
deschis tuturor credincioşilor creştini. (1 Cor. 10,16.17; 11,23-30; 
Mat. 26,17-30; Apoc. 3,20; Ioan 6,48-63; 13,1-17)

17. Darurile şi slujbele spirituale

Dumnezeu revarsă peste toţi membrii bisericii Sale din orice 
vreme daruri spirituale, pe care �iecare membru trebuie să le 
folosească într-o slujire plină de iubire şi pentru binele comun al 
bisericii şi al omenirii. Date prin intermediul Duhului Sfânt, care 
le împarte �iecărui membru după cum voieşte, darurile asigură 
toate aptitudinile şi capacităţile de slujire de care are nevoie bi-
serica pentru a-şi îndeplini funcţiile stabilite de Dumnezeu. Con-
form S�intelor Scripturi, aceste daruri cuprind activităţi de slujire, 
precum credinţa, vindecarea, profeţia, predicarea, predarea, ad-
ministrarea, împăcarea, compasiunea, slujirea altruistă şi bine-
facerea pentru ajutorarea şi încurajarea oamenilor. Unii membri 
sunt chemaţi de Dumnezeu şi înzestraţi de Duhul Sfânt pentru 
îndeplinirea funcţiilor recunoscute de către biserică în lucrarea 
de pastoraţie, cea evanghelistică, apostolică şi de învăţare a al-
tora, lucrări necesare în mod deose bit pentru pregătirea mem-
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brilor în vederea slujirii, pentru dezvoltarea bisericii şi atingerea 
maturităţii spirituale, precum şi pentru realizarea unităţii în 
credinţă şi în cunoaşterea lui Dumnezeu. Când membrii folosesc 
aceste daruri spirituale, ca nişte administratori credincioşi ai ha-
rului felurit al lui Dumnezeu, biserica este ocrotită de in�luenţa 
distructivă a doctrinei false, se dezvoltă prin puterea ce vine de 
la Dumnezeu şi se zideşte în credinţă şi 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.)

18. Darul profeţiei

Printre darurile Duhului Sfânt se numără şi profeţia. Acest dar 
este un semn de identi�icare a bisericii rămăşiţei şi a fost manife-
stat în lucrarea lui Ellen White – solul trimis de Dumnezeu. Scrie-
rile ei sunt o sursă de adevăr continuă şi autorizată, care oferă bi-
sericii încurajare, călăuzire, instruire şi mustrare. Ele exprimă în 
mod clar faptul că Biblia este etalonul după care trebuie veri�icate 
orice învăţătură şi orice experienţă. (Ioel 2,28.29; Fapte 2,14-21; 
Evrei 1,1-3; Apoc. 12,17; 19,10.)

19. Legea lui Dumnezeu

Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în cele 
Zece Porunci şi exempli�icate în viaţa Domnului Isus. Ele exprimă 
iubirea, voia şi hotărârile lui Dumnezeu cu privire la comporta-
mentul şi relaţiile umane şi sunt obligatorii pentru toţi oamenii 
din toate timpurile. Aceste precepte constituie baza legământului 
lui Dumnezeu cu poporul Său şi etalonul după care se desfăşoară 
judecata lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfânt, ele scot în 
evidenţă păcatul şi trezesc simţământul nevoii de un Mântuitor. 
Mântuirea este oferită numai prin har, nu prin fapte, iar rodul ei 
este ascultarea de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul 
creştin şi are ca rezultat o stare de bine. Este o dovadă a iubirii 
noastre faţă de Domnul şi a preocupării pentru semenii noştri. As-
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cultarea care vine din credinţă demonstrează puterea Domnului 
Hristos de a transforma viaţa şi întăreşte în acest fel mărturisirea 
creştină. (Exod 20,1-17; Ps. 40,7.8; Matei 22,36-40; Deut. 28,1-14; 
Matei 5,17-20; Evrei 8,8-10; Ioan 15,7-10; Ef. 2,8-10; 1 Ioan 5,3; 
Rom. 8,3.4; Ps. 19,7-14.).

20. Sabatul

După cele şase zile ale creaţiei, Binefăcătorul Creator S-a odih-
nit în cea de-a şaptea zi şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, 
ca un monument de aducere-aminte a creaţiei. Porunca a patra a 
Legii de neschimbat a lui Dumnezeu cere păzirea acestui Sabat, 
ziua a şaptea, ca zi de odihnă, de închinare şi slujire în armonie 
cu învăţătura şi practica lui Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este 
o zi de plăcută comuniune cu Dumnezeu şi cu ceilalţi credincioşi. 
El este un simbol al răscumpărării noastre în Hristos, un semn al 
s�inţirii noastre, o dovadă a loialităţii şi o pregustare a viitorului 
nostru veşnic în împărăţia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul 
perpetuu al legământului veşnic dintre Dumnezeu şi poporul Său. 
Păzirea cu bucurie a acestui timp sfânt, de seara până seara, de 
la apus de soare până la apus de soare, este o celebrare a actelor 
creatoare şi răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. (Gen. 2,1-3; Exod 
20,8-11; Luca 4,16; Is. 56,5.6; 58,13.14; Mat. 12,1-12; Ex. 31,13-
17; Ezech. 20,12.20; Deut. 5,12-15; Evrei 4,1-11; Lev. 23,32; Mar-
cu 1,32.)

21. Administrarea creştină a vieţii

Noi suntem administratorii lui Dumnezeu, care am primit de 
la El timp, oportunităţi, capacităţi şi bunuri materiale, binecu-
vântările şi resursele Pământului. Suntem responsabili în faţa 
Lui pentru buna lor folosire. Noi Îl recunoaştem pe Dumnezeu 
ca proprietar prin slujirea cu devotament adusă Lui şi semenilor 
noştri, prin dăruirea zecimii şi prin oferirea de daruri pentru 
ves tirea Evangheliei şi pentru susţinerea şi dezvoltarea bisericii 
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Sale. Administrarea acestor resurse este un privilegiu dat nouă de 
Dumnezeu, pentru creşterea în dragoste şi pentru biruinţa asu-
pra egoismului şi lăcomiei. Un bun administrator se bucură de 
binecuvântările ce vin asupra altora, ca rezultat al credincioşiei 
lui. (Gen. 1,26-28; 2,15; 1 Cron. 29,14; Hagai 1,3-11; Mal. 3,8-12; 1 
Cor. 9,9-14; Mat. 23,23; 2 Cor. 8,1-15; Rom. 15,26.27.)

22. Comportamentul creştin

Noi suntem chemaţi să �im un popor evlavios, care gândeşte, 
simte şi acţionează în armonie cu principiile Cerului. Pentru ca 
Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, noi ne anga-
jăm doar în acele activităţi care vor produce în viaţa noastră 
puritatea, sănătatea şi bucuria manifestate în viaţa Domnului 
Hristos. Aceasta înseamnă că distracţiile şi plăcerile noastre 
trebuie să atingă cele mai înalte standarde ale bunului-gust şi 
frumuseţii creştine. Deşi recunoaştem că există diferenţe cul-
turale, îmbrăcămintea noastră trebuie să �ie simplă, decentă şi 
de bun-gust, corespunzătoare celor a căror adevărată frumuseţe 
nu constă în împodobirea exterioară, ci în podoaba nepieritoare 
a unui duh blând şi sme rit. Şi, pentru că trupurile noastre sunt 
temple ale Duhului Sfânt, noi trebuie să ne îngrijim într-un mod 
inteligent. Pe lângă mişcare �izică şi odihnă corespunzătoare, 
trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă alimentaţie cu putinţă şi 
să ne abţinem de la hrana necurată arătată în S�intele Scripturi. 
Deoarece băuturile alcoolice, tutunul şi folosirea iresponsabilă 
a medicamentelor şi a narcoticelor sunt dăunătoare pentru cor-
purile noastre, noi trebuie să ne abţinem de la consumarea lor. 
În schimb, trebuie să ne implicăm în tot ceea ce aduce gândurile 
şi corpurile noastre în ascultare de Hristos, care doreşte să �im 
sănătoşi,  bucuroşi şi buni la su�let. (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. 6,19.20; 
10,31; Lev. 11,1-47; 3 Ioan 2).
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23. Căsătoria şi familia

Instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu, în Eden. 
Isus a a�irmat că este unirea pe viaţă dintre un bărbat şi o femeie, 
într-o comuniune plină de iubire. Pentru creştin, legământul 
căsătoriei este încheiat atât cu Dumnezeu, cât şi cu partenerul 
de viaţă şi trebuie realizat numai între persoane ce împărtăşesc 
aceeaşi credinţă. Iubirea reciprocă, onoarea, respectul şi respon-
sabilitatea constituie structura acestei legături, care trebuie să re-
�lecte iubirea, s�inţenia, �idelitatea şi permanenţa relaţiilor dintre 
Hristos şi biserica Sa. Cu privire la divorţ, Isus i-a învăţat pe oame-
ni că persoana care divorţează de tovarăşul de viaţă, cu excepţia 
cazului de adulter, şi se recăsătoreşte cu altcineva comite adulter. 
Deşi relaţiile în unele familii pot să se îndepărteze de ideal, într-o 
căsătorie în care partenerii se dedică total unul celuilalt, în Hris-
tos, se poate obţine unitatea plină de iubire, prin călăuzirea Duhu-
lui şi îndrumarea bisericii. Dumnezeu binecuvântează familia şi 
urmăreşte ca membrii ei să se ajute unul pe altul, spre o deplină 
maturitate. Părinţii trebuie să-şi crească astfel copiii, încât aceştia 
să-L iubească şi să-L asculte pe Dumnezeu. Prin exemplul şi prin 
cuvintele lor, ei trebuie să-i înveţe că Domnul Hristos disciplinează 
în spiritul iubirii, este întotdeauna binevoitor şi grijuliu, dorind 
ca ei să devină membri ai trupului Său, familia lui Dumnezeu. 
Relaţiile tot mai apropiate din familie constituie unul dintre sem-
nele de identi�icare ale ultimei solii 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).

24. Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc

În ceruri, există un Sanctuar – adevăratul tabernacul, ridi-
cat nu de om, ci de Domnul. În el, Domnul Hristos slujeşte în fa-
voarea noastră, punând la dispoziţia credincioşilor bene�iciile 
jertfei Sale ispăşitoare, aduse o dată pentru toţi, pe cruce. El Şi-a 
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preluat funcţia de Mare-Preot al nostru şi Şi-a început lucrarea 
de mijlocire în momentul înălţării Sale. În anul 1844, la sfârşitul 
perioadei profetice de 2.300 de zile, El a intrat în cea de-a doua 
şi ultima fază a slujirii Sale ispăşitoare. Aceasta este o lucrare a 
judecăţii de cercetare, care este o etapă a eliminării de�initive a 
tuturor păcatelor, simbolizată prin curăţarea sanctuarului ebraic 
din vechime în Ziua Ispăşirii. În acel serviciu simbolic, sanctua-
rul era curăţat cu sângele animalelor jert�ite, dar lucrurile cereşti 
sunt puri�icate prin sacri�iciul desăvârşit al sângelui lui Isus Hris-
tos. Judecata de cercetare le descoperă �iinţelor cereşti care dintre 
cei morţi dorm în Hristos şi, astfel, în El, sunt socotiţi vrednici de 
a avea parte de prima înviere. Ea arată, de asemenea, care din-
tre cei vii sunt în Hristos, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu 
şi a credinţei lui Isus Hristos şi, în El, prin urmare, sunt gata să se 
mute în Împărăţia Sa cea veşnică. Această judecată justi�ică drep-
tatea lui Dumnezeu în salvarea celor care cred în Isus. Ea declară 
că cei care I-au rămas loiali lui Dumnezeu vor primi Împărăţia. 
Terminarea acestei lucrări a Domnului Hristos va marca înche-
ierea timpului de probă al omenirii, înaintea celei de a doua veniri 
a Domnului Hristos. (Evrei 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; Ezech. 4,6; 
Lev. 16; Apoc. 14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12.)

25. A doua venire a Domnului Hristos

A doua venire a Domnului Hristos este binecuvântata speranţă 
a bisericii – marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mântuitorului 
va �i reală, personală, vizibilă şi mondială. Când El va reveni, morţii 
neprihăniţi vor �i înviaţi şi, împreună cu neprihăniţii cei vii, vor 
�i glori�icaţi şi luaţi la cer, dar cei nelegiuiţi vor muri. Împlinirea 
aproape completă a majorităţii profeţiilor, împreună cu situaţia 
actuală a lumii, arată faptul că venirea Domnului Hristos este 
iminentă. Momentul exact al acestui eveniment n-a fost făcut cu-
noscut, de aceea suntem îndemnaţi să �im pregătiţi în orice clipă. 
(Tit 2,13; Evrei 9,28; Ioan 14,1-3; Fapte 1,9-11; Mat. 24,14; Apoc. 
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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; Mat. 24; Marcu 13; Luca 21; 2 Tim. 
3,1-5; 1 Tes. 5,1-6)

26. Moartea şi învierea

Plata pentru păcat este moartea. Dar Dumnezeu, care este sin-
gurul nemuritor, le va da viaţă veşnică celor răscumpăraţi. Până în 
ziua aceea însă, moartea este o stare de inconştienţă pentru toţi 
oamenii. Când Domnul Hristos, care este viaţa noastră, va reve-
ni, neprihăniţii înviaţi şi cei neprihăniţi în viaţă vor �i glori�icaţi 
şi luaţi ca să-L întâmpine pe Domnul lor. A doua înviere, învierea 
celor nelegiuiţi, va avea loc după 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)

27. Mileniul şi sfârşitul păcatului

Mileniul reprezintă domnia de o mie de ani a Domnului Hristos 
cu s�inţii Săi în ceruri, între prima şi a doua înviere. În acest timp, 
morţii cei nelegiuiţi vor �i judecaţi; Pământul va �i cu totul pustiu, 
fără �iinţe umane vii care să-l locuiască, �iind ocupat numai de Sa-
tana şi îngerii săi. La sfârşitul mileniului, Domnul Hristos cu s�inţii 
Săi şi Cetatea cea sfântă vor coborî din ceruri pe Pământ. Morţii 
cei nelegiuiţi vor �i atunci înviaţi şi, împreună cu Satana şi cu înge-
rii lui, vor înconjura cetatea; dar foc va coborî de la Dumnezeu şi-i 
va arde şi va curăţa pământul. Universul va �i astfel eliberat pentru 
totdeauna de păcat şi de păcătoşi. (Apoc. 20; 1 Cor. 6,2.3; Ier. 4,23-
26; Apoc. 21,1-5; Mal. 4,1; Ezech. 28,18.19)

28. Noul Pământ

Pe Noul Pământ, în care va domni neprihă nirea, Dumnezeu le 
va oferi o casă eternă celor răscumpăraţi şi un mediu perfect pen-
tru a trăi, a iubi, a se bucura şi a învăţa veşnic în prezenţa Lui. Aici 
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Dumnezeu Însuşi va locui cu poporul Său, iar moartea şi suferinţa 
vor dispărea. Marea luptă va �i încheiată şi nu va mai �i păcat. Toate 
lucrurile, cu viaţă şi fără viaţă, vor declara că Dumnezeu este dra-
goste, iar El va domni veşnic. Amin! (2 Petru 3,13; Isaia 35; 65,17-
25; Mat. 5,5; Apoc. 21,1-7; 22,1-5; 11,15)



Note

Aceste note conţin material explicativ cu privire la modul în care 
biserica locală poate proceda în situaţii particulare. Se pot adopta 
și căi alternative pentru rezolvarea unor astfel de situaţii. Totuși, 
aceste metode alternative trebuie să �ie în armonie cu principiile 
general acceptate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Note pentru Capitolul 8

1. Instruirea şi pregătirea prezbiterilor locali (vezi pag. 95) 
– Deşi pastorului îi revine, în primul rând, responsabilitatea de a 
instrui prezbiterii locali, conferinţele sunt încurajate să programe-
ze adunări periodice pentru instruirea acestora. Pentru susţinerea 
unei relaţii de echipă între pastor şi prezbiter, se recomandă ca şi 
pastorii să participe la aceste întâlniri. Conducătorii de grupe care 
îndeplinesc funcţia de prezbiteri locali trebuie să �ie invitaţi şi ei 
să ia parte la aceste întâlniri. 

2. Ceremonia căsătoriei (vezi pag. 93) – În unele ţări, pastorul 
are nevoie de o acreditare legală pentru a conduce un serviciu de 
căsătorie. În multe ţări, el o�iciază ceremonia în biserică, dar cer-
ti�icatul de căsătorie este semnat legal de către o�iţerul de stare 
civilă, care asistă, de obicei, în biserică la declaraţia de căsătorie. 
În alte ţări, pastorul nu poate îndeplini deloc ceremonia, pentru 
că ea este considerată o responsabilitate a statului şi privită ca un 
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contract civil. În astfel de cazuri, membrii noştri se retrag de obi-
cei acasă sau într-un loc de închinare, unde are loc un serviciu spe-
cial, condus de pastor, care cere binecuvântarea Domnului asupra 
cuplului.

3. Îngrijirea şi păstrarea bunurilor bisericii (vezi pag. 99) 
– Este de datoria diaconilor şi a diaconeselor să se preocupe ca 
locaşul de închinare să �ie curat şi în bună stare, iar terenul pe care 
este situată biserica să �ie atrăgător şi păstrat curat. Este inclusă 
aici şi asigurarea serviciului de pază şi curăţenie. Pentru aceasta, 
mai ales în bisericile mari, se impune angajarea unui intendent. 
Diaconii vor recomanda comitetului o persoană potrivită, iar 
comitetul va vota angajarea sau îi va autoriza pe diaconi să o an-
gajeze. Pentru toate cheltuielile mai importante de reparaţii tre-
buie să se ceară aprobarea comitetului. Toate chitanţele pentru 
reparaţii, precum şi pentru utilităţi: apă, lumină, combustibil etc. 
vor �i aduse la casierul bisericii pentru a �i decontate.

4. Secretarul ţine registrele (vezi pag. 101) – Procesele-ver-
bale ale şedinţelor de comitet trebuie să �ie înscrise într-un registru 
de procese-verbale sau într-o altă formă de înregistrare adoptată 
de biserică, menţionându-se ora şi data întâlnirii, numărul 
participanţilor şi toate hotărârile luate. Secretarul va face o listă 
a subcomitetelor numite la aceste întâlniri, dându-i preşedintelui 
lista membrilor �iecărui subcomitet, menţionându-se termenele 
şi planul lucrării care se cere îndeplinită. Registrul de procese-
verbale poate �i procurat de la Centrul adventist de carte sau, în 
anumite ţări, de la editură.

Acest registru conţine o secţiune pentru înregistrarea membri-
lor bisericii, menţionându-se data și modul în care au fost primiţi 
sau îndepărtaţi. Înscrierea în registru trebuie făcută cronologic, 
iar datele corespunzătoare vor �i înregistrate și în secţiunea în 
care sunt păstrate procesele-verbale. Înregistrarea membrilor bi-
sericii trebuie să �ie păstrată la zi și cu exactitate, pentru a re�lecta 
situaţia exactă a membrilor. 
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5. Păstrarea legăturii prin corespondenţă cu membrii (vezi 
pag. 101) – Secretarul trebuie să ţină legătura prin corespondenţă 
cu membrii absenţi, trimiţându-le veşti cu privire la progresul bi-
sericii şi încurajându-i să raporteze la rândul lor propriile activităţi 
creştine din �iecare trimestru. 

6. Banii pentru comenzile personale de literatură (vezi 
pag. 105) – În locurile în care nu există un centru adventist de 
carte, membrii bisericii vor pune într-un plic banii pentru comen-
zile personale de literatură (cărţi, broşuri, reviste şi abonamente 
pentru periodice) împreună cu formularul completat şi îl vor în-
mâna secretarului Departamentului Lucrarea Personală (sau res-
ponsabilului cu literatura). Casierul va trimite atât comanda, cât şi 
banii la centrul adventist de carte sau la editură, în conformitate cu 
sistemul adoptat de conferinţă. La încheierea �iecărui trimestru, 
secretarul Departamentului Lucrarea Personală (responsabilul cu 
literatura) va întocmi un raport, pe care îl va prezenta bisericii la 
adunarea administrativă trimestrială, cu privire la situaţia contu-
lui la centrul adventist de carte şi/sau la editură şi îi va înmâna o 
copie casierului bisericii. 

7. Grija pentru siguranţa copiilor – Biserica ar trebui să �ie un 
loc în care pot �i aduşi copiii şi unde ei să �ie în siguranţă. Toţi cei 
implicaţi în activităţi cu copii minori trebuie să întrunească toate 
condiţiile legale şi regulamentele Bisericii. Pentru siguranţa copi-
ilor, bisericile sunt încurajate să adopte regulamente care să asigure 
protecţia şi siguranţa copiilor. Aceste reguli ar trebui să includă: 

 a.  Regula celor doi adulţi – Întotdeauna să existe doi adulţi 
în sălile unde sunt copii sau în cadrul activităţilor cu co-
piii. 

 b.  Regula uşii deschise – Descurajaţi contactul în particular 
sau unu la unu şi încurajaţi regula uşii deschise în toate 
situaţiile. Când nu e posibilă deschiderea uşii, plasaţi un 
al doilea adult la uşă.

 c.  Evaluarea voluntarilor – Rugaţi-i pe toţi voluntarii să com-
pleteze un formular cu informaţii personale, veri�icaţi-le 
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referinţele şi, dacă legea vă cere, veri�icaţi-le cazierul la 
poliţie.

 d.  Regula celor şase luni – Impuneţi o perioadă de şase luni 
de aşteptare pentru persoanele recent botezate sau 
transfe rate care şi-au manifestat dorinţa de a lucra cu 
copiii. 

 e.  Instruire – Instruiţi-i în mod regulat pe instructori şi pe 
voluntari, pentru a-i ajuta să-i înţeleagă şi să-i protejeze 
pe copii, precum şi să înveţe cum pot contribui la creş-
terea spirituală a acestora.   

Conducătorii bisericii locale ar trebui să consulte conferinţa 
pentru a adopta procedurile şi cerinţele conferinţei, inclusiv 
cerinţele legale pentru persoanele care lucrează cu copiii.

Resurse suplimentare sunt disponibile pe www.adventist-
risk.org.

8. Resurse pentru Departamentul Copii – a) The Chil-
dren’s Ministries Handbook; A Step-by-Step Guide for Children’s 
Leaders Around the World, 2005; b) The Children’s Ministries 
Coordinator; A Step-by-Step Guide for Organizing Children’s 
Ministries in the Local Church, 2005; and c) Pastor’s & Elder’s 
Handbook for Children’s Ministries, 2005. Silver Spring MD: 
Children’s Ministries, General Conference of Seventh-day Ad-
ventists. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi directorul 
Departamentului Copii de la conferinţă sau uniune sau accesaţi 
www.gcchildmin.org.  

9. Resurse pentru Departamentul Familie – Caring for 
Families Today: A Guide for Family Ministries, 2009. Silver 
Spring MD: Family Ministries, General Conference of Seventh-
day Adventists. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi di-
rectorul Departamentului Familie de la conferinţă sau uniune 
sau accesaţi www.adventistfamilyministries.org. 

10. Resurse pentru Departamentul Sănătate – CELEBRA-
TIONS (un program cu 12 prezentări pe teme esenţiale de 
sănătate; include prezentări Power-Point şi materia lul scris), 
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CHARTERS (o serie de seminare, cu suport Power-Point, pen-
tru laici), Foundations for Health Ministry (84 de seminare de-
spre elementele de bază ale sănătăţii, pentru responsabilii De-
partamentului Sănătate), Breathe Free (program de renunţare la 
fumat), Youth Alive (un program de încurajare a exerciţiului �izic la 
copii şi tineri), Vegetarian Cuisine Instructor’s Course (un manual 
cuprinzător pentru cei care ţin cursuri de gătit), Birthing Com-
panions (sprijinirea femeilor însărcinate), Regeneration (un pro-
gram în 12 paşi de eliminare a dependenţei), piramide vegetariene 
(a�işe mari şi mici). 

11. Resurse pentru Departamentul Libertate Religioasă 
– Pentru informaţii suplimentare, contactaţi directorul Depar-
tamentului Libertate Religioasă de la conferinţă sau uniune sau 
accesaţi www.parl.org şi www.irla.org.  

12. Resurse pentru Departamentul Publicaţii – Literature 
Ministry Training Manual (Vol. 1-3, cu prezentări PowerPoint); The 
Publishing Ministry and the Church  (broşură); Student Literature 
Evangelism Manual; Minuni ale harului (un volum cu 365 mărturii 
ale evangheliştilor cu literatura din toată lumea); The Literature 
Evangelist (o publicaţie trimestrială editată de Departamentul 
Publicaţii din cadrul Conferinţei Generale). Pentru informaţii su-
plimentare, contactaţi directorul Departamentului Publicaţii de la 
conferinţă sau uniune sau accesaţi www.publishing.gc.adventist.
org.  

13. Resurse pentru Departamentul Şcoala de Sabat şi Lu-
crarea Personală – Studiile Şcolii de Sabat pentru diferite grupe 
de vârstă (Adolescenţi, Juniori, Primară, Grădiniţă şi Primii Paşi); 
Sabbath School Handbook; Keys for Sabbath School & Personal 
Ministries Leaders (serie de broşuri); Reaching & Winning (serie 
de broşuri pentru lucrare personală cu oameni de diferite religii); 
Adventist Community Services Handbook; The Sharing (newslet-
ter). Pentru informaţii suplimentare, contactaţi directorul Depar-
tamentului Şcoala de Sabat/Lucrarea Personală de la conferinţă 
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sau uniune sau accesaţi www.sabbathschoolpersonalministries.
org sau www.GraceLink.net, www.JuniorPowerPoints.org,  www.
RealTimeFaith.net, www.CornerstoneConnections.net, www.
CQBibleStudy.org, www.SabbathSchoolU.org.   

14. Resurse pentru Departamentul Administrarea Creştină 
a Vieţii – Steps to Discipleship, 2009. Silver Spring, MD: Ste ward ship 
Ministries, General Conference of Seventh-day Adventists. Pentru 
informaţii suplimentare, contactaţi directorul Departa mentului 
Administrarea Creştină a Vieţii de la conferinţă sau uniune sau 
accesaţi www.adventiststewardship.com.  

15. Resurse pentru Departamentul Misiunea Femeii – 
Sistemul de pregătire a conducătoarelor, nivelurile 1-4; Materiale 
pentru Ziua de Rugăciune, Ziua Femeii, Ziua Prevenirii Abuzu-
lui; Pastor’s and Elder’s Handbook for Women’s Ministries. Pentru 
informaţii suplimentare, contactaţi directorul Departamentului 
Misiunea Femeii de la conferinţă sau uniune sau accesaţi www.
adventistwomensministries.org.  

16. Resurse pentru Departamentul Tineret – Accesaţi site-ul 
nostru pentru multe materiale şi informaţii suplimentare, www.
gcyouthministries.org sau trimiteţi mesaje la youth@gc.adventist.
org 
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Note pentru Capitolul 9

Exemplu de listă a slujbașilor bisericii locale – Comitetul 
de propuneri alege membri care să slujească în diferite poziţii. O 
biserică mică poate avea o listă scurtă de slujbași. O biserică mare 
poate avea o listă lungă de slujbași. Iată în continuare o variantă 
de listă:

 1. Prezbiter / prezbiteri
 2. Prim-diacon / diaconi
 3. Prim-diaconeasă /diaconese
 4. Secretar
 5. Casier şi ajutor (ajutoare)
 6. Responsabil cu evidenţa celor interesaţi de doctrina Bi-

sericii
 7. Comitet biserică
 8. Comitet conducere şcoală
 9. Responsabil şi ajutor (ajutoare) Asociaţia Juniorilor
 10. Responsabil şi ajutor (ajutoare) Asociaţia Tinerilor Ad-

ven tişti
 11.  Mentor Asociaţia Tinerilor Adventişti
 12.  Secretar şi ajutor Asociaţia Tinerilor Adventişti
 13.  Coordonator muzical Asociaţia Tinerilor Adventişti
14.  Pianist sau organist Asociaţia Tinerilor Adventişti
15.  Responsabil Clubul Licurici
16.  Responsabil Clubul Companioni
17.  Coordonator Şcoala Biblică
18.  Responsabil Departamentul Copii
19.  Dirijor de cor sau responsabil al lucrării muzicale
20.  Organist sau pianist al bisericii
21.  Secretar Departament Comunicare sau comitet Departa-

ment Comunicare
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22.  Coordonator Serviciile Sociale
23.  Responsabil Societatea „Tabita”
24.  Secretar-casier al Societăţii „Tabita”
25.  Secretar cu Educaţia
26.  Responsabil (responsabili) Departamentul Familie
27.  Responsabil Departament Sănătate
28.  Coordonatorul lucrării cu persoanele cu dizabilităţi
29.  Responsabil Clubul Exploratorilor
30.  Responsabil Departament Lucrarea Personală
31.  Secretar Departament Lucrare Personală
32.  Responsabil cu viaţa de rugăciune
33.  Responsabil Departament Publicaţii
34.  Responsabil Departament Libertatea Religioasă
35.  Diriginte (şi ajutoare) Şcoala de Sabat
36.  Secretar (şi ajutoare) Şcoala de Sabat
37.  Conducători secţiuni Şcoala de Sabat, inclusiv conducători 

secţiuni adulţi
38.  Secretar cu investiţiile pentru Şcoala de Sabat
39.  Responsabil Departament Administrarea Creştină a Vieţii
40.  Director Şcoala Biblică de Vacanţă
41.  Responsabilă Departament Misiunea Femeii

La nevoie, se poate lua în calcul alegerea și a altor slujbași.
Slujbașii Asociaţiei pentru Familie și Școală (responsabil și se-

cretar-casier): Dacă o singură biserică locală susţine o școală, co-
mitetul de propuneri face propuneri pentru consiliul școlii, care 
apoi face numiri. Dacă mai mult de o biserică susţine o școală, con-
siliul școlii conduce întregul proces de alegere.
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Note pentru Capitolul 10

1. Forma serviciului divin – Când formaţia ajunge la amvon şi 
îngenunchează, adunarea trebuie, de asemenea, să-şi plece capul, 
implorând prezenţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Această 
atmosferă de închinare tăcută pregăteşte calea pentru serviciul 
de închinare în desfăşurare.

Serviciul de închinare are două părţi importante:
 a.  participarea bisericii prin laudă şi adorare exprimate 

prin cântare, rugăciune şi daruri.
 b.  solia din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cel care îi conduce pe închinători în prezenţa lui Dumnezeu 

prin intermediul rugăciunii pastorale îndeplinește, probabil, cea 
mai sfântă lucrare a întregului serviciu divin. Astfel, cu evlavie 
și umilinţă, trebuie să conștientizeze importanţa acestei lucrări. 
Se obișnuiește ca cel care se roagă să îngenuncheze cu faţa spre 
adunare, iar adunarea, acolo unde este posibil, să îngenuncheze, 
la rândul ei. Rugăciunea să �ie scurtă, dar să includă adorare, mul-
ţumire și menţionarea nevoilor personale ale închinătorilor, cât și 
pe cele ale marelui câmp mondial.

Strângerea darurilor este o parte vitală a serviciului de închina-
re. În timp ce suntem sfătuiţi „să ne închinăm Domnului îmbrăcaţi 
cu podoabe s�inte”, suntem îndemnaţi, de asemenea, „să aducem 
daruri” când intrăm în „curţile Lui” (Ps. 96,9.8). Astfel, aducerea 
darurilor noastre înaintea lui Dumnezeu se încadrează într-un 
mod natural în serviciul de închinare.

Este potrivit să existe un punct de muzical special sau un imn 
de devoţiune. 

Apoi urmează ceea ce ar trebui să �ie una dintre cele mai im-
portante părţi ale orei de închinare – hrănirea spirituală a turmei 
lui Dumnezeu. Când biserica este cu adevărat hrănită și simte că 
„Dumnezeu l-a cercetat pe poporul Său” (Luca 7,16), vor exista ur-



230  �  MANUALUL BISERICII

mări binecuvântate, spre slava lui Dumnezeu. Cel care aduce me-
sajul ar trebui să se simtă copleșit de s�inţenia acestei lucrări și să 
�ie foarte bine pregătit.

Prezbiterul va colabora cu pastorul bisericii la alcătuirea pro-
gramului serviciu lui de închinare. Dacă biserica nu are un pastor, 
prezbiterul are răspunderea să conducă ser viciul divin sau să 
aranjeze ca cineva să facă aceasta. Din când în când, se vor orga-
niza adunări pentru mărturie personală și laudă sau pentru a le 
da ocazia anumitor membri să-și relateze experienţa din lucrarea 
misionară.

2. Forme ale serviciului de închinare – Forma serviciului 
de închinare diferă de la ţară la ţară, de la cultură la cultură. Se 
sugerează două modele pentru serviciul de închinare:

Forma mai lungă
Preludiu muzical
Anunţuri
Intrarea formaţiei 
Doxologie (laudă la adresa lui Dumnezeu)
Invocarea prezenţei lui Dumnezeu (rugăciune)
Citirea unui pasaj din Scriptură
Imn de laudă
Rugăciune
Imn sau cântare specială
Strângerea darurilor
Imn de consacrare
Predica
Imn
Binecuvântare
Rugăciune tăcută, șezând sau în picioare
Postludiu muzical
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Forma mai scurtă
Anunţuri
Imn 
Rugăciune
Strângerea darurilor
Imn sau cântare specială
Predica
Imn
Binecuvântare
Rugăciune tăcută, șezând sau în picioare

3. Spălarea picioarelor (vezi pag. 159) – Pentru spălarea 
picioa relor trebuie să se asigure spaţii separate pentru bărbaţi şi 
femei. Acolo unde scările sau distanţa constituie o problemă pentru 
cei cu dizabilităţi, se vor face amenajări speciale. În locurile în care 
este acceptabil din punct de vedere social şi unde îmbrăcămintea 
este de aşa natură încât să nu se ajungă la indecenţă, se pot face 
pregătiri speciale pentru ca soţul şi soţia sau părinţii şi copiii lor 
botezaţi să săvârşească între ei ceremonia spălării picioarelor. 
Pentru a încuraja persoanele timide sau sensibile, cărora le-ar �i 
greu să aleagă pe cineva cu care să îndeplinească spălarea pi cioa-
relor, conducătorii bisericii sunt cei desemnaţi să poarte răspun-
derea şi să le ajute în acest demers.  

Din motive de igienă, toţi participanţii se vor spăla bine pe 
mâini înainte de a se întoarce la masa Cinei Domnului. Se recoman-
dă ca cei care conduc serviciul să facă în mod public acest lucru. 

4. Pâinea şi vinul (vezi pag. 159) – Se poate cânta un imn în 
timp ce membrii revin în adunare. Cei care o�iciază serviciul divin 
îşi ocupă locurile lângă masa Cinei Domnului, iar diaconii şi dia-
conesele îşi ocupă locurile lor. 

Faţa de masă care acoperă pâinea este strânsă. 
Se citește un pasaj potrivit, cum ar �i: 1 Corinteni 11,23.24; Ma-

tei 26,26; Marcu 14,22; Luca 22,19 sau se ţine o scurtă cuvântare, 
care este bine să aibă loc în acest moment și nu mai târziu. E�ici-
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enţa cuvântării va spori dacă se va accentua semni�icaţia pâinii și 
a vinului, astfel încât mesajul să rămână viu în mintea participan-
ţilor în timp ce se împart simbolurile s�inte. 

Cei care o�iciază ceremonia îngenunchează, cerând binecuvân-
tarea asupra pâinii. Adunarea poate să îngenuncheze sau să rămâ-
nă în picioa re. 

De obicei, cea mai mare parte din pâine poate �i frântă dinainte, 
rămânând doar o mică parte pe �iecare platou, pentru a �i frân-
tă de pastori sau prezbiteri. (Toţi cei care frâng pâinea trebuie să 
se spele bine pe mâini înainte de întoarcerea la serviciul S�intei 
Cine). Pastorul și prezbiterii le înmânează diaconilor platourile cu 
pâine, apoi diaconii o împart bisericii, deși în bisericile mici pasto-
rul sau prezbiterii servesc toţi participanţii. 

În timpul acesta, se poate intona un imn special, se poate da 
mărturie personală, se poate face un rezumat al predicii, se pot 
citi anumite pasaje alese, se poate cânta cu toată adunarea sau se 
poate audia o muzică meditativă.

Fiecare persoană păstrează bucata de pâine până când a fost 
servit și pastorul o�iciant sau prezbiterul. Apoi, cel care conduce 
serviciul S�intei Cine invită adunarea să se împărtășească din pâi-
ne. În timp ce se mănâncă pâinea, se înalţă rugăciuni tăcute. 

Apoi pastorul citește un pasaj adecvat, cum ar �i: 1 Corinteni 
11,25.26; Matei 26,27-29, Marcu 14,23-25 sau Luca 22,20. Forma-
ţia îngenunchează când se înalţă rugăciunea pentru vin. Din nou, 
diaconii servesc adunarea. Activităţi ca cele sugerate pentru tim-
pul împărţirii pâinii pot �i continuate și în aceste minute. După ce 
au fost serviţi toţi pastorii sau prezbiterii care o�iciază ceremonia, 
toţi închinătorii se împărtășesc din vin împreună.

O metodă opţională este ca pâinea să �ie binecuvântată și frân-
tă, apoi să �ie așezată pe aceeași tavă împreună cu vinul și să se 
împartă adunării. Închinătorul le ia pe amândouă din tavă, în ace-
lași timp. După ce mănâncă pâinea, urmează o rugăciune tăcută, 
apoi se înalţă rugăciunea asupra vinului, care se bea, după care se 
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înalţă o rugăciune tăcută. Acolo unde scaunele sunt prevăzute cu 
un raft pentru pahare, nu mai este necesară strângerea lor decât 
după terminarea serviciului de Sfânta Cină.

5. Şcoala de Sabat – Durata obişnuită a Şcolii de Sabat este de 
o oră şi 10 minute. Totuşi, aceasta nu împiedică vreo conferinţă să 
adopte o durată mai mare sau mai mică. Este important să existe 
timp su�icient pentru promovarea regulată a activităţilor misio-
nare şi a responsabilităţilor faţă de Biserica mondială, pe lângă 
colecta misionară, la care se adaugă cel puţin 30 de minute pentru 
studiul biblic propriu-zis.

6. Resurse pentru Asociaţia Tinerilor Adventişti – Mate-
rialele necesare conducerii activităţilor asociaţiei sunt pregătite 
de către Departamentul Tineret din cadrul diviziunii, uniunii şi 
conferinţei locale. Între acestea se numără şi Youth Ministry Ac-
cent, o revistă trimestrială publicată de către Departamentul Tine-
ret al Conferinţei Generale. Sunt disponibile, de asemenea, multe 
alte broşuri ce acoperă un spectru larg de subiecte utile în lucra-
rea cu tinerii şi care pot �i procurate de la Departamentul Tineret 
al conferinţei sau de la editură.

7. Planul de organizare al Asociaţiei Tinerilor Adventişti   
– Planul de organizare a Asociaţiei Tinerilor Adventişti poate �i 
obţinut de la directorul Departamentului Tineret de la conferinţă. 
Este esenţial ca �ieca re biserică să studieze propriul pro�il al 
tine retului şi al familiilor, resursele, personalul, posibilităţile şi 
relaţiile cu şcoala, concepând cea mai bună formă de activităţi cu 
tinerii, ţinându-se seama de toţi aceşti factori. 

În anumite locuri, termenul „asociaţie” poate �i înlocuit cu „co-
munitate” sau „acţiune”, însă nu trebuie omise cuvintele „a tineri-
lor adventiști”, care identi�ică organizaţia.

8. Asociaţia Juniorilor Adventişti (vezi pag. 168) – Acolo 
unde Asociaţia Juniorilor Adventişti este integrată în progra-
ma şcolii bisericii, �iecare clasă este considerată o entitate se-
parată, profesorul �iind liderul, iar elevii �iind membri ai acestei 
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organizaţii. Acolo unde nu există şcoli ale bisericii, juniorii ar tre-
bui să �ie integraţi într-un program general al tineretului, care să 
�ie abordat din punct de vedere al familiei.

9. Programarea adunărilor – Pentru a întări şi dezvolta spiri-
tul misionar printre membri, adunările auxiliare ale Departamen-
tului Lucrarea Personală pot �i conduse în unul sau mai multe fe-
luri, cum ar �i:

 a.  Cele zece minute rezervate în �iecare Sabat Departamen-
tului Lucrarea Personală, de obicei imediat după Şcoala 
de Sabat şi înainte de predică.

 b.  O întâlnire la mijlocul săptămânii, combinată cu ora de 
rugăciune săptămânală. Cu ocazia aceasta, prima parte 
a serviciului poate conţine un mesaj devoţional, urmat 
de o serie de rugăciuni, amintindu-se că închinarea este 
o parte vitală a creşterii spirituale şi a pregătirii pentru 
slujire. Restul timpului poate �i acordat instruirii pentru 
evanghelizare personală. Se prezintă metode de câştigare 
a su�letelor, iar membrilor li se oferă ocazia să pre zinte, 
pentru discuţii generale, problemele cu care s-au con-
fruntat în cadrul lucrării lor misionare.

Întâlnirile Departamentului Lucrarea Personală vor avea loc la 
diferite date, după cum o cer împrejurările locale. Comitetul De-
partamentului Lucrarea Personală trebuie să întocmească atent 
planuri pentru ca serviciile divine dedicate lucrării personale să 
�ie ocazii de reînviorare spirituală și instruire practică, avându-se 
grijă ca acestea să aibă loc cu aceeași regularitate și continuitate 
ca și alte întâlniri ale bisericii.

10. Adunările administrative (vezi pag. 162) – Rapoartele 
pot cuprinde următoarele activităţi:

 a.  Raportul secretarului, care să arate numărul actual al 
membrilor bisericii, numărul membrilor primiţi şi al ce-
lor transferaţi în alte biserici. Se va indica numărul, nu 
neapărat numele membrilor cărora li s-a retras calitatea 
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de membru de-a lungul anului, cât şi al acelora care au 
decedat. O scurtă prezentare a hotărârilor comitetului bi-
sericii i-ar interesa, desigur, pe toţi membrii bisericii. 

 b.  Raportul responsabilului Departamentului Lucrarea Per-
sonală, care să prezinte lucrarea misionară, inclusiv ac ti-
vităţile serviciilor sociale ale bisericii, împreună cu pla-
nurile pentru viitor. Acesta va �i urmat de un raport al 
secretarului Lucrării Personale.

 c.  Raportul casierului, care să arate totalul zecimii strânse şi 
trimise la trezorierul conferinţei, de asemenea, un raport 
complet al darurilor pentru misiunea externă primite şi 
predate şi un raport despre fondurile de venituri şi chel-
tuieli ale bisericii.

 d.  Raportul serviciului diaconiei despre vizitele făcute mem-
brilor, despre lucrarea pentru săraci şi alte aspecte care 
intră în atribuţiile diaconiei.

 e.  Raportul Asociaţiei Tinerilor Adventişti despre lucrarea 
misionară şi alte activităţi ale tinerilor. 

 f.  Raportul secretarului Şcolii de Sabat despre numărul de 
membri şi alte probleme din cadrul Şcolii de Sabat.

 g.  Raportul casierului cu privire la situaţia �inanciară a 
şcolii bisericii, cu detalii privind nevoile ei de dotare sau 
alte chestiuni.

 h.  Raportul directorului şcolii bisericii, cuprinzând date 
cum ar �i: numărul celor înscrişi, progresul educaţional al 
şcolii, botezurile în rândul elevilor şi rezultatele eforturi-
lor depuse de elevi în activităţile bisericii.

 i.  Raportul responsabilului Asociaţiei pentru Familie şi 
Şcoală, cu privire la activităţile şi nevoile acestei orga ni-
zaţii.

 j.  Raportul secretarului Departamentului Comunicare cu 
privire la presă, radio, televiziune şi alte activităţi asemă-
nătoare, în care sunt implicate biserica şi societatea.
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11. Subcomitetele – Conducătorii subcomitetelor în�iinţate 
de comitetul bisericii ar trebui să prezinte periodic ra poarte. În 
bisericile foarte mari, comitetul poate numi un subcomitet pen-
tru evanghelizare. Acesta va �i compus din coordonatorii tuturor 
departamentelor misionare ale bisericii, iar prezbiterul va �i 
preşedintele. Acest subcomitet va prezenta rapoarte comitetului 
bisericii şi îşi va asuma sarcina coordonării departamentelor cu 
privire la programele misionare.
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Note pentru Capitolul 11

Exemplu de buget anual1.

Propunere de buget pentru biserica locală

Încasări estimate:
Daruri cheltuieli Școala de Sabat ............................1.500
Fond săraci  ............................................................................375
Daruri buget biserica locală ................................... 27.055
Fond binefacere ...................................................................300                                                                                      __________
TOTAL  ............................................................................... 29.230

Cheltuieli estimate:
Reparaţii și zugrăvit clădirea bisericii ..................2.250
Combustibil .......................................................................2.350
Intendent și materiale curăţenie .............................1.475
Asigurare clădire și mobilier .........................................750
Fond săraci .........................................................................1.450
Consumabile Școala de Sabat ...................................1.250
Cheltuieli situaţii neprevăzute .................................2.000
Energie electrică .............................................................3.220
Apă .............................................................................................360
Gaz .............................................................................................550
Consumabile secretariat .................................................500
Serviciu curăţătorie ..............................................................75
Buget școala bisericii ....................................................8.000
Cheltuieli sociale .............................................................1.000
Evanghelizare/plantare biserici ..............................4.000
                                                                                    ___________
TOTAL ................................................................................ 29.230

1 Ar trebui incluse și alte rubrici (cum ar �i „bugetul anului în curs” și „bugetul 
anului trecut”) pentru a se putea face comparaţie, dar aici au fost omise din consi-
derente legate de spaţiu.








