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Scrisoare circulară de la Conferința Generală
(A fi distribuită și citită în biserici)
Către Diviziuni, Uniuni, Câmpuri și membrii Bisericii Mondiale

Referitor: Situația pandemiei de Coronavirus și provocările Bisericii
Dragi frați și prieteni în Hristos,
Salutări cu Evrei 4:16:
"Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim
ajutați la vreme de nevoie.”
Comitetul Executiv al Conferinței Generale s-a reunit recent cu liderii Diviziunilor, împreună cu liderii
Departamentului Ministerial și ai Departamentului de Sănătate, pentru a discuta despre situația globală actuală cu care
se confruntă Biserica și membrii acesteia. Liderii Diviziunilor au relatat despre situația actuală de pe continentele și
țările lor, precum și despre limitările și dificultățile Bisericilor noastre. Responsabilul Departamentului de sănătate a
prezentat punctul medical de vedere al situației actuale, precum și cât de critice sunt consecințele acestei pandemii.
Departamentul Ministerial a prezentat punctul de vedere biblic și spiritual. Comitetul Executiv al Conferinței Generale
și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această situație și a oferit orientări referitoare la funcționarea ulterioară a
instituțiilor noastre la nivel mondial. Împreună s-a decis ca o nouă scrisoare circulară actualizată să fie trimisă tuturor
bisericilor, membrilor și prietenilor denominațiunii noastre.

Libertatea noastră
În mijlocul acestei crize mondiale a sănătății, economice și sociale, ca organizație religioasă non-profit credem în
drepturile fundamentale ale omului și naturale acordate de Dumnezeu, cum ar fi libertatea de cult, libertatea de
întrunire și libertatea presei. Sperăm că actualele restricții vor fi aplicate doar pentru o perioadă limitată de timp, iar
guvernele nu vor mai împiedica libertatea noastră religioasă. Ioan 8:32; 2 Corinteni 3:17.
Fundamentul biblic al crizei actuale
Credem că actuala criză și izbucnirea pandemiei COVID-19 sunt o consecință a încălcării Celor Zece Porunci. "Țara
este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniți și tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, căci țara a fost
spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic!” Isaia 24:4,5. A se vedea,
de asemenea, Isaia 26:20,21. Mărturiile inspirate spun că Duhul Sfânt se retrage de pe pământ și, cu el, protecția divină
și binecuvântarea. Acest lucru înseamnă că această criză nu va fi singura, ci alte crize de sănătate, sociale și religioase
sunt pe cale să urmeze. Cu toate acestea, nu credem că această pandemie este sfârșitul lumii. Conform lui Matei 24:6-8,
acesta este doar începutul durerii. „Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate
aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, și o
împărăție, împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste
lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.” Domnul a oferit Bisericii Sale lumină legată de profeție și de dezvoltarea
evenimentelor istorice, oferind informații legate de semnele vremurilor. Ne așteptăm ca diferite profeții să se

împlinească înainte ca sfârșitul să vină. Domnul nostru Isus Hristos a sfătuit în mod clar Biserica Sa să nu fie confuză
de alarme false, de stabilirea timpului, de profeți și învățători falși.
De asemenea, credem că această criză internațională a sănătății nu face parte din ultimele șapte plăgi menționate în
Apocalipsa 16. Credem că molimele vor veni după ce perioada de har s-a încheiat, dar acum nu este încă cazul. Din
păcate, multe speculații, informații false, teorii ale conspirației și altele sunt răspândite pe mas media. Cerem poporului
lui Dumnezeu, conducătorilor și pastorilor lor să fie răbdători, neclintiți în Adevărul prezent și să nu răspândească și să
nu distribuie materiale de acest gen.
Adunări la biserică
Epidemiile și bolile contagioase au existat în trecut și cartea Leviticului este prima carte cunoscută a sănătății publice,
descriind o serie de măsuri preventive și cum să combată bolile și să păstreze sănătatea oamenilor. Lepra și alte boli
contagioase au infectat oamenii lui Dumnezeu și, conform Regulamentului biblic, aceste persoane s-au abținut de la a
vizita templul și au trebuit să se separe de tabără și de zonele rezidențiale. Cu toate acestea, serviciile din templu nu au
fost întrerupte. În Noul Testament, Apostolul Pavel a îndemnat credincioșii să nu înceteze să se adune împreună. Evrei
10:25.
În situația actuală, am fost informați că în mai multe țări este foarte dificil și imposibil să ne adunăm la serviciile
publice în bisericile noastre. Proprietățile închiriate sunt închise. Transportul Public nu mai este disponibil sau, dacă
este disponibil, membrii noștri sunt expuși unei posibile infecții. Mai multe guverne au luat măsuri legale, interzicând
întrunirile sub amenințarea amenzilor și a privării de libertate care vor fi impuse celor care încalcă legea. În unele
locuri, oamenilor nu li se permite să iasă din casele lor. Suntem foarte triști și suntem alături de toți frații și surorile
care sunt limitați. Dar mulțumim Domnului că avem o soluție pentru astfel de circumstanțe. Adunarea în grupuri mici
este încă posibilă în multe țări. Membrii familiei și vecinii pot veni împreună să se închine. Promisiunea Domnului
este: "Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” Matei 18: 20. Un exemplu
pentru noi este credinciosul Daniel. Deși templul a fost distrus, el nu a încetat să se roage și să se închine. Chiar
riscându-și viața a continuat să se roage pe față. Am putea face același lucru în casele noastre, ca biserica creștină
timpurie și să lăudăm numele Domnului. Daniel 6:10; Psalmii 84:10,11; Numeri 1:1,2; Evrei 10:25.
Dacă adunarea în grupuri mici este imposibilă, îi sfătuim pe membrii noștri să nu se opună autorităților împotriva
restricțiilor lor (Luca 20:25), pentru că Dumnezeu a oferit opțiuni eficiente de comunicare. Dacă nu ne putem aduna
fizic împreună, ne putem aduna virtual on-line sau folosind telefonul. Să considerăm că limitarea libertății religioase se
aplică tuturor grupurilor religioase și nu a atins punctul de aplicare a semnului fiarei. Să nu uităm că Dumnezeu ne
controlează viețile și ne oferă ocazii prețioase în orice circumstanțe. Luați în considerare mărturia despre Ioan
Evanghelistul: “Exilându-l pe Ioan, vrăjmașii adevărului au nădăjduit să aducă la tăcere pe vecie glasul credinciosului
martor al lui Dumnezeu; dar, pe Patmos, ucenicul a primit o solie a cărei influență avea să continue a întări biserica
până la sfârșitul vremii. ... cei care l-au exilat pe Ioan au devenit unelte în mâinile lui Dumnezeu, pentru a aduce la
îndeplinire planul cerului; și însăși strădania de a stinge lumina a așezat adevărul într-o poziție mai clară.” - Faptele
Apostolilor, p. 581.
Am fost informați că unii dintre membrii noștri din Europa au fost infectați cu Coronavirus, dar, slavă Domnului, s-au
recuperat și sunt în afara pericolului. Îi sfătuim pe toți frații și surorile în vârstă, cei care au un sistem imunitar slab sau
suferă de o boală infecțioasă, să se abțină de la întruniri în persoană în bisericile noastre. De asemenea, îi sfătuim pe
frații și surorile noastre să nu judece, criticându-i pe cei care nu participă la adunări, ci să se roage și să caute ocazii de
a ajuta. 2 Cronici 23:19.
Ocazii în vremuri de criză
În acest moment, când mulți sunt panicați și disperați, Evanghelia oferă speranță și ușurare incomparabilă. Este o
ocazie unică de a împărtăși credința noastră cu prietenii noștri, vecinii, cunoștințele și oricine care vine în legătură cu
noi, folosind toate mijloacele de mass-media care ne sunt disponibile. 1 Regi 8:37-39.
Amintiți-vă că avem paginile web ale Conferinței Generale (www.sda1844.org), care au informații actuale și noutăți,
pagina web de Evanghelism a Conferinței Generale (www.biblewell.org în limba engleză,
www.labibliatienerazon.org în limba spaniolă), Departamentul de Tineret (www.uponhighplaces.org în limba
engleză, www.sobrelasalturas.org în limba spaniolă) și a Departamentului Bunul Samaritean
(www.buonsamaritano.org), precum și site-uri ale tuturor Uniunilor și Câmpurilor pe care Conducătorii locali ar
trebui să vi le ofere.

Să ne amintim că Dumnezeu a prezis crize de sănătate în lume și a dat bisericii noastre lumina reformei sanitare încă
din anul 1863. Această cunoaștere prețioasă ne-a ajutat și ne-a protejat în multe situații critice. Să-l facem cunoscut
altora, astfel încât să poată beneficia de ea.
Toți conducătorii de departamente din diferite Câmpuri și Uniuni ar trebui să folosească ocazia de a crea imediat
programe și materiale și să le împartă cu membrii noștri. Din moment ce membrii noștri vor sta acasă, în urma
restricțiilor guvernului, ei vor avea o ocazia unică de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, de a-și îmbogăți cunoștințele, de
a se ruga și a se închina mai frecvent decât înainte, participând la programele departamentelor noastre.
În această perioadă de criză, avem o ocazie unică de a ne oferi ajutorul celor aflați în nevoie. Ar trebui să oferim
serviciile noastre fraților și surorilor în vârstă și slabi în credință și prietenilor, ajutându-i să obțină alimente și alte
bunuri esențiale. Departamentul Bunul Samaritean ar trebui să fie deosebit de activ în toate Uniunile și Câmpurile din
întreaga lume, oferind ajutor și sprijin celor care sunt afectați nu numai cu Coronavirus, dar, de asemenea, de multe alte
boli care sunt luate în considerare, având în vedere resursele limitate ale guvernului.
Organizația Bisericii
Limitările impuse de guvernele din diferite țări nu ar trebui să descurajeze conducătorii noștri sau să limiteze
activitățile noastre. Ca biserică a lui Dumnezeu, trebuie să continuăm să oferim servicii, studii biblice, consiliere și
seminarii pentru membrii noștri, așa cum am făcut în trecut și chiar mai intens, folosind mijloacele de comunicare.
Toate reorganizările sau conferințele publice care sunt planificate în țările cu restricții guvernamentale ar trebui
amânate până la o dată ulterioară, dar toate serviciile bisericești, serviciile de grupe mici sau adunările virtuale online ar
trebui să fie atent organizate și efectuate de conducătorii noștri. Fiecare membru al denominației noastre ar trebui să
primească ajutorul și atenția necesare.
Ziua Mondială de rugăciune și post
Am decis să desemnăm Sabatul, 11 aprilie 2020, ca o zi mondială de post și rugăciune. Să ne smerim și să căutăm
intervenția Domnului nostru. Să ne rugăm pentru toți cei bolnavi, cu speranța ca Domnul să intervină în această criză
mondială de sănătate, socială și economică.
Dragi frați, surori și prieteni, fiți curajoși și încurajați alți frați în biserică, în familiile voastre și în comunitatea voastră.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Cu sinceritate,
Frații voștri în Hristos,
Pastorul Tzvetan Petkov Președintele Conferinței Generale
Pastor Douglas Francis secretar al Conferinței Generale

