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RAPORT SLUJIREA FAMILIEI 
  

„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales cei din casa lui, s-a lepădat de credință  
și este mai rău decât un necredincios.” 1 Timotei 5:8 

DECLARAŢIE DE MISIUNE 

Departamentul Slujirea Familiei promovează idealurile lui Dumnezeu pentru viața de familie şi slujește nevoilor familiei 
folosind ca norme învățăturile biblice. În același timp, înțelegem experiența nefericită a multor persoane și familii într-o lume 
decăzută. De aceea vrem să ajutăm familiile să atingă idealul divin, în timp ce oferim vestea cea bună a harului salvator al lui 
Dumnezeu și promisiunea creșterii prin Duhul Sfânt. Credem că oamenii fericiți care au relații bune, fie ca persoane singure, 
cupluri sau familii, pot fi influențe puternice într-o lume rănită și nefericită ca cea de astăzi. De aceea, oferim diferite programe 
de instruire și diverse programe care să ajute în cât mai multe situații sociale. 

RAPORT 2021: 

Obiectivul #1: Promovarea modelului divin cu privire la familie 

I. Sabate ale familiei: 

A. Conferința Banat: Apateu, Arad Salem, Timișoara 

B. Conferința Moldova: Matca 2, Onești, Matca 1, Războieni, Moldovița, Botuș 

C. Conferința Muntenia: Popa Tatu, Bragadiru, Constanța Viile Noi, Pitulicea 

D. Conferința Oltenia: Vârtoape, Pitești, Nicolae Titulescu 

E. Conferința Transilvania Nord: Bilghez, Rozavlea, Cluj Maghiară, Cluj Dynamis, Vaida Cămăraș 

F. Conferința Transilvania Sud: Chinari, Tg. Mureș C, Tg. Mureș B. 

II. Întâlniri regulate de evaluare și strategie cu responsabilii Departamentului Slujirea Familiei de la nivelul 

Conferințelor. 

III. Consiliere pentru diferite persoane și familii 

IV. Diverse emisiuni Centrul Media Adventist. 

Obiectivul #2: Calificarea pastorilor şi liderilor Departamentului Slujirii Familiei din bisericile locale în vederea consilierii 
familiilor Bisericii.  

I. Resurse pentru pastori şi liderii bisericilor locale: 

A. Săptămâna căminului adventist - Traducerea în lb. română și maghiară a materialelor pregătite de 

Departamentul Familie de la Conferința Generală și punerea la dispoziția Conferințelor în vederea 

distribuirii. 

B. Program de educație continuă pentru liderii Departamentului Slujirea Familiei din bisericile locale - 28 iunie 

2021. Invitat - Karen Holford, Director Departament Slujirea Familiei, Diviziunea Trans-Europeană. 

Tema - Ajutându-i pe copii să-și echilibreze emoțiile. 

C. Pregătirea și oferirea de materiale specifice pentru pastori și responsabilii cu Departamentul Slujirea Familiei 

de la nivelul bisericii locale necesare pentru un Sabat dedicat familiei în fiecare trimestru. 

Obiectivul #3 - Structura de Psihologie în cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, 
acreditată de Colegiul Psihologilor din România.  

I. Înființarea Structurii de Psihologie a Uniunii de Conferințe - 16 aprilie 2021 

II. Achiziționarea de resurse de lucru: baterii de chestionare și teste necesare procesului psihoterapeutic 
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