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Anul trecut, Conferinţa Generală anunţa biserica mondială că s-a trasat un nou proiect 
strategic pentru misiunea bisericii. Cele trei componente ale noului plan sunt: calitatea vieţii, 
creştere, unitate. Strategii noştri consideră că acestea sunt priorităţile bisericii adventiste, 
misiunea esenţială care trebuie să galvanizeze eforturile noastre în prezent şi viitor.

Cu alte cuvinte, dacă vom reuşi să trăim mai bine, dacă ne vom înmulţi şi dacă vom 
rămânea uniţi, vom împlini scopul existenţei noastre. Implicaţiile sunt clare: Fondurile, angajaţii 
şi instituţiile bisericii vor fi canalizate spre aceste direcţii prioritare.

Nu suntem foarte surprinşi de noua direcţie pe care este antrenată biserica, aceste tendinţe 
au devenit vizibile încă din anii ’50, tendinţe observate şi comentate de oameni din eşalonul 
superior al bisericii, printre care preşedinţi şi vicepreşedinţi ai CG, cum sunt fr. Pierson sau fr. 
De Oliveira. Acum aceste tendinţe devin realităţi, realităţi dureroase, pe care proponenţii lor din 
trecut le socoteau soluţii salvatoare pentru supravieţuirea bisericii în secolul 21.

Într-un interviu pentru Curierul Adventist, vicepreşedintele CG confirma că cele trei 
componente ale noului plan strategic, calitatea vieţii, creşterea şi unitatea, sunt nu numai noile 
priorităţi ale bisericii, ci şi „învăţătura esenţială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.”

Aceste declaraţii ne tulbură şi ne întristează în aceeaşi măsură. Noi credeam că această 
biserică a fost ridicată de Dumnezeu cu o misiune specială. Ştiam că pământul are nevoie de 
lumină în bezna necunoaşterii lui Dumnezeu, că noi am fost aduşi pe scenă spre a chema pe 
oameni afară din Babilonul cel mare la lumina salvatoare a neprihănirii lui Hristos. Acum ni se 
spune că trebuie să ne aranjăm să trăim mai bine pe această planetă, că trebuie să creştem 
numeric şi să facem eforturi de a evita fragmentările nedorite. Ca o ironie, anul acesta 
funcţionari ai Diviziunii Nord-Americane s-au despărţit de biserică şi au organizat o altă 
denominaţiune, complet independentă, numită Mission Catalyst Network. Iar CG nu este străină 
de asemenea demersuri, complet contrare noii strategii. Ca şi iniţiativa re:church, sprijinită de 
vârfuri ale academiei adventiste, ca şi Adventist Reform, organizaţie tot mai vizibilă şi puternică, 
formată din fanii lui Desmond Ford.

Dacă acestea sunt liniile strategice ale bisericii, nu este de mirare că nu mai auzim despre 
solia îngerului al treilea, despre ziua ispăşirii, ploaia târzie, marea strigare, închiderea harului şi 
curăţirea unei generaţii finale. Deja despre sanctuar nu se mai vorbeşte demult, iar păcatul este 
făcut să pară o simplă deficienţă etică. Ceea ce devine tot mai evident este înhămarea bisericii la 
mirajul mileniului de aur, în jurul statuii lui Nebucadneţar, alături de creştinismul contemporan. 
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Iar CG contribuie şi ea cu liniile directoare, ca nu cumva cineva să se plângă de lipsa unui 
proiect viabil pentru asemenea îndeletniciri moderne.

Ne rugăm şi sperăm să ridice Dumnezeu în moderna câmpie Dura câţiva tineri decişi să 
renunţe mai degrabă la viaţa lor veşnică, decât să dezonoreze pe Dumnezeu. Miliardele acestei 
lumi, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga, merită infinit mai mult decât atât.
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