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Адвентистите от седмия ден толкова много са свикнали да бъдат членове на световна 

църква,  че вероятно мнозина приемат това за даденост. Може би не се осъзнава достатъчно, 

че протестантските деноминации са в повечето случаи организирани около национални гра-

ници. Адвентната църковна система на управление е уникална и е помогнала на малкото 

движение, възникнало в североизточната част на САЩ, да стане глобална църква. Адвентис-

тите са възприели донякъде сложна структура, защото са разбрали, че проповядването на 

евангелието е най-добре улеснено чрез стабилна и отговаряща на нуждите църковна органи-

зация: тя може да насочва (и в адвентния случай е насочила) финанси и персонал от по-

голямата църква, за да подкрепи динамичния евангелизъм, благодарение на поверените ре-

сурси. Структурата, свързана с мощно проповядване е била основа за църковен растеж. 

Тъй като нейният произход лежи в ХІХ век, характерната адвентна църковна система 

на управление не е добре разбрана от много църковни членове, пастори и администратори. 

Едно от гениалните неща на нейната структура е ролята на съюза. Докато е уникален за Цър-

квата на адвентистите от седмия ден, един съюз общо може да бъде сравнен с епархия. Той е 

точката на свързване между местната или регионалната конференция и Генералната конфе-

ренция, която е главната структура, обхващаща земното кълбо.1 Като структурна единица 

съюзът също е пример на организационна еволюция. За да се разбере защо съюзите са били 

създадени, тяхната роля в адвентната църковна система на управление и природата на техни-

те взаимоотношения с по-голямото цяло, полезно е да се представи очевиден, но рядко зада-

ван въпрос: Какво е Генералната конференция? 

                                                 
1 "Четири нива на църковна структура водят от индивидуалния вярващ до световната църковна орга-

низация: 1) Местната църква е съставена от отделни вярващи. 2) Местната конференция или местно поле/мисия 

е съставена от няколко местни църкви в щат, провинция или територия. 3) Съюзната конференция или съюзно 

поле/мисия е съставено от конференции… в по-голяма територия (често група от щати или цяла държава).       

4) Генералната конференция, най-обширната организационна единица, е съставена от всички съюзи/структурни 

единици във всички части на света." Съществува също подразделение и в  дивизии: "секции на Генералната 

конференция с административна отговорност за специфична географска област."  

http://www.nadadventist.org/article/19/about-our-church/organizational-structure 
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Защо Генерална конференция? 

Терминът Генерална конференция  е толкова познат в Църквата на адвентистите от 

седмия ден, че мнозина, дори в църквата, никога не питат за името или неговото значение. 

Основателите на Адвентната църква използвали думата конференция по два начина. 

Първият бил за общо събрание от вярващи, използвано като наследство от милърис-

тите, които в началото на 40-те години на ХІХ век провели редица събрания, които нарекли 

генерални конференции.2 Започвайки през 1852 година, също така правили и адвентистите, 

пазителите на седмия ден събота.3 Една "генерална конференция" била конференция или 

събрание с общо приложение за всички последователи, а не местен или регионален център. 

Както повечето бивши милъристи, адвентистите съботопазители първоначално били подоз-

рителни към всяка форма на организация и към всяка група от вярващи, която претендирала 

да упражнява по-голяма власт.4 Все пак, накрая, три генерални конференции на адвентистите 

съботопазители, проведени в Батъл Крийк, Мичиган, в началото на 60-те години на ХІХ век 

взели важни решения за всички техни последователи. Резултатът бил създаване на официал-

на организация, което по-рано би изглеждало немислимо. 

На първата от тези конференции през септември 1860 година било договорено, че 

всички местни конгрегации трябва да се организират законно и да приемат общо име: Ад-

вентисти от седмия ден. През октомври 1861 година, Генералната конференция насърчила 

новосъздадените църкви на адвентистите от седмия ден да създадат асоциации в рамките на 

съответните щати; църквите в Мичиган направили това, създавайки това, което те нарекли 

"Мичиганска конференция". В следващите 15 месеца били създадени шест "щатски конфе-

ренции".5 Тогава през май 1863 година делегатите от шестте конференции основали Гене-

ралната конференция на адвентистите от седмия ден. За разлика от периодичното общо съб-

рание, Генералната конференция била постоянна асоциация с конституция, модел на консти-

туция, която щатските конференции били задължени да следват. Тя имала също изпълните-

лен комитет и трима ръководни служители.6  

Адвентистите от седмия ден, излизайки от други деноминации, заимствали термино-

логията от Християнска връзка, Менонитите и Методистите и адаптирали организационните 

концепции от Методистката епископална църква.7 Въпреки приликите, възникналата цър-

ковна система на управление на адвентизма се различавала в ключови точки от онази на дру-

ги съвременни деноминации, дори тези, които използват термините конференция и генерална 

конференция.8 

                                                 
2 Stephen D. O’Leary, Arguing the Apocalipse: A Theory of Millennial Rhetoric (New York: Oxford 

University Press, 1994), 102, 103. 

3 George R. Knight, Organizing for Mission and Growth: The Development of Adventist Church Structure 

(Hagerstown,MD: Review and Herald, 2006), 32. Адвентистите съботопазители поддържали това, което било на-

речено генерална конференция в северната част на щата Ню Йорк през август 1852 година; обаче техните дис-

кусии били по-незначителни, отколкото онези общо три генерални конференции, проведени в Батъл Крийк през 

1860, 1861 и 1863 година. 

4 Например, Knight, Organizing, 21 – 29. 

5 Били създадени следните "щатски конференции": Конференции Северна и Южна Айова (обединени 

в Конференция Айова скоро след създаването), Конференция Върмонт, Конференция Илинойс, Конференция 

Уисконсин, Конференция Минесота и Конференция Ню Йорк. 

6 Виж David J. B. Trim, "The Spirit of ‘63", in Adventist World, June 2015, and in Adventist Review: 

General Conference Bulletin, no. 1 (July 5, 2015), www.adventistreview.org/1514-8. 

7 Виж Andrew G. Mustard, "James White and Development of Seventh-day Adventist Organization, 1844 – 

1881", (PhD dissertation, Andrews University, 1987), 253, 254, 258, 259; Andrew G. Mustard, "Seventh-day Adventist 

Polity: Its Historical Development" (Biblical Research Institute paper, n.d.), 4, 

www.adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/AMustard-SDA%20polity.pdf. 

8 Виж Mustard, "Development of Adventist Organization", 261, 262; cf. Knight, Organizing, 16, 19. 
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Както показва това кратко описание, започвайки през 1861 година, съботопазителите 

използвали второ значение на термина конференция: постоянна асоциация, която регулира 

дейностите на нейните членове. В този смисъл съюзът на конгрегациите на адвентистите от 

седмия ден в Мичиган бил наречен Мичиганска конференция. В адвентната църковна систе-

ма на управление конференцията била (и е) федерация или асоциация от местни църкви.9 

Тогава на какво била конференция Генералната конференция? 

Създадена през май 1863 година, Генералната конференция (ГК)първоначално била 

асоциация на щатски конференции – оттук създаването на модел на конституция, която 

всички конференции трябвало да приемат, за да станат членове на Генералната конференция 

(ГК). Тя продължила да съществува като конференция, съставена от конференции до дългос-

рочните организационни реформи на 34-та сесия на Генералната конференция през 1901 го-

дина.10 Оттогава тя е била конференция от съюзи. Нещата се променили, поради нарастваща-

та големина и организационна сложност. 

 

Растеж и развитие 

През първите 38 години Църквата на адвентистите от седмия ден имала три нива на 

деноминационна организация: местно (конгрегацията); провинциално (конференцията) и 

цялата църква (Генералната конференция). Този модел функционирал добре за малка секта, 

ограничена в североизтока и средния запад на САЩ. До голяма степен, благодарение на но-

вия акцент върху мисията от страна на новата ГК, деноминацията се разширила географски и 

числено. Първата чуждестранна конференция била приета през 1880 година, когато 19-та 

сесия на Генералната конференция гласувала, че "конференцията в Дания да бъде приета в 

Генералната конференция".11 С разрастването на деноминацията отвъд САЩ, терминът 

щатска конференция постепенно отпаднал от употреба, заменен просто от конференция или 

от мисия (мисия било функционален еквивалент на конференцията, но с по-малка автоно-

мия). 

В края на 1866 година (първата година, за която имаме статистика), ГК била съставена 

от седем конференции, плюс една мисия, включващи 4320 църковни членове. По времето на 

сесията на Генералната конференция през 1888 година (маркирана от два конфликта – теоло-

гичен и между поколенията), тя включвала 32 конференции (5 извън САЩ), плюс 6 мисии с 

общо членство 26112, на четири континента плюс тихоокеанските острови. На епохалната 

сесия през 1901 година, ГК имала 87 конференции и мисии, включващи 75767 църковни чле-

нове от всеки населен континент. 

Бързият и широко разпространен растеж генерирал нужда от ниво на организация 

между конференциите и Генералната конференция. Както един американски мисионер, ли-

дер в чужбина по-късно припомнил: "Ние…(чувствахме) нуждата от нещо повече в начина 

на организация за ускоряване на нашата работа."12 Сесията на Генералната конференция през 

1882 година утвърдила "Европейски съвет" за координиране на мисията на континента. Се-

сията на Генералната конференция през 1889 година разграничила шест "области" в Северна 

Америка (виж картата). На сесията на Генералната конференция през 1893 година Австралия 

                                                 
9 Това е очевидно в начина, по който църквата превежда conference на испански език ("asociacion") и 

на френски език ("federation"). 

10 За организационните предизвикателства в края на 90-те години на ХІХ век, сесията през 1901 годи-

на и нейните реформи и свързаните с тях борби, виж авторитетното изследване на Barry D. Oliver, SDA 

Organizational Struture: Past, Present and Future (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1989). 

11 Nineteenth General Conference Session, third meeting, Oct. 12, 1880, in "General Conference Records", 

vol. 2 (GC Archives, box 6873). 

12 A. G. Daniells, speech at 38th General Conference Session, 13th meeting, May 22, 1913, General 

Conference Bulletin 7 (1913): 108. 
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и Азия, и Европа били обозначени, съответно като области 7 и 8.13 Обаче една област нито 

имала право да избира ръководство, нито постоянна централа и лидерите на ГК не желаели 

да им делегират повече власт. 

 

 

Появата на структурната единица "съюз" 

Извън Северна Америка мисионските лидери били разочаровани от факта, че "всички 

въпроси извън конференцията трябва да бъдат насочвани към централите". За Австралия, 

както бъдещият президент на ГК Артър Даниелс по-късно си спомня, често това отнемало 

"три или четири месеца преди ние да можем да получим отговор на нашите въпроси". Поня-

кога отнемало "шест или девет месеца" за "уреждане на въпроса". Съоснователката на църк-

вата и пророк Елън Уайт, заедно с нейния син Уили, служещи като мисионери в Австралия, 

се съгласили с Даниелс в разбирането, че било необходимо ново организационно тяло, което 

да управлява "южнотихо-океанските и австрало-азиатските проблеми, така че всяка конфе-

ренция" в региона да може да получи решение "от център на властта на самото място".14 

През 1894 година била създадена Австралоазиатска съюзна конференция. Уили Уайт 

бил избран като неин първи президент. Терминът съюзна конференция обозначава това, че за 

разлика от район, съюзната конференция била съюз от конференции – това било наистина 

конференция на конференции подобно на Генералната конференция, но подчинена на нея. 

Елън Уайт ентусиазирано одобрила този ход и по този начин, въпреки че имало последици за 

адвентната църковна система на управление, лидерите в Батъл Крийк трябвало да приемат 

новия тип организация, която била уникална за адвентизма. През следващите седем години, 

обаче, лидерите на ГК се противопоставили на приемането на съюзния модел навсякъде из-

вън Австралия и Азия. Като резултат, въпреки че деветте европейски конференции и мисии 

формирали Европейска съюзна конференция през 1898 година, никакви съюзи не били фор-

мирани в Северна Америка преди 1901 година. 

                                                 
13 Twenty-Eighth Session, 1889: 1st meeting, Oct. 18, 8th meeting, Oct. 25, 20th meeting, Nov. 5, Daily 

Bulletin of the General Conference 3 (1889): 8, 90, 155. Oliver, SDA Organizational Structure, 103.  

14 Daniells’s speech (cited n. 11), 108. 
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1901 година и нуждата от реформа 

До 1901 година адвентната организация била станала тромава. ГК опитвала да адми-

нистрира 87 отделни подчинени структурни единици, разпръснати в световен мащаб. Нейна-

та настойчивост за това, че всички решения над нивото на конференцията трябва да бъдат 

препращани към Батъл Крийк разочаровало не само чуждестранните мисионери. От амери-

канския юг Едсън Уайт писал на майка си, Елън Уайт, гневен, че църковните администра-

тивни артерии били толкова закоравели, че "Генералната конференция… не може или няма 

да направи нищо" и се чудел "защо те не отстъпят настрани и да позволят на онези, които ще 

помогнат да направят нещо?"15 

В навечерието на 34-та сесия през 1901 година, Елън Уайт, която наскоро се завърна-

ла от мисионско служене в Австралия, казала на събраните лидери на църквата, че трябва да 

има "промяна… с Генералната конференция… Ние искаме да знаем какво може да бъде нап-

равено точно тук… какво може да бъде направено точно сега."16 Залогът бил направен. 

Забележително е, че основните защитници на организационната реформа, 

включително Елън и Уили Уайт, Артър Даниелс (избран за президент на ГК през 1901 

година) и Уилям Спайсър (избран за секретар на Управителния съвет на Чуждестранната 

мисия), както историкът Бари Оливър отбелязва, всички те наскоро "се завърнали от про-

дължителни периоди на мисионерско служене в чужбина", и търсели реорганизация, за да се 

даде възможност за по-нататъшен църковен растеж по целия свят.17 Най-важната реформа 

била, че в останалата част на света били формирани съюзи. Всъщност, повечето 

северноамерикански съюзи на църквата били официално организирани по време на 

почивките на сесията.18 

 

Съюзите и Генералната конференция след 1901 година 

Генералната конференция станала конференция от съюзи. И остава така. Световните 

дивизии са подразделения на Генералната конференция и нейни разклонения, а не са самос-

тоятелни. Заедно с това, че съюзите заменили конференциите като членове на Генералната 

конференция, имало промяна в подхода. След 1901 година всички важни решения вече не 

били насочвани към ГК. На съюзите била дадена в значителна степен оперативна автономия, 

която лидерите по света били търсили в продължение на десетилетие. 

Но също имало друга официална промяна в църковната управленска система. Преди 

1901 година конференциите имали представители на сесиите на Генералната конференция, 

но не в Изпълнителната комисия на ГК, въпреки че тя имала голямо значение. През 1901 го-

дина нейните членове били само 13 на брой; 11 били от Северна Америка. Това категорично 

"не било представително тяло за световна църква."19 Една от реформите през 1901 година 

направила всеки президент на съюз поради длъжността си член на Изпълнителната комисия. 

Това направило комисията далеч по-представителна. Но то също така обединявало Генерал-

ната конференция много по-тясно. Сега всички членуващи съюзи щели да бъдат уверени, че 

техният глас ще се чува. 

                                                 
15 J. E. White letter to E. G. White, June 18, 1899. 

16 Ellen G. White, Manuscript 43c, 1901. 

17 Oliver, SDA Organizational Structure, 291, 292. 

18 Remarks made in the 30th meeting (April 23, 1901), “Organization of Southern Union Conference”, 

“Constitution and By-Laws of the Southwestern Union”, and Constitution[s] of the Lake, North West, and Eastern 

Union Conferences, The General Conference Bulletin: Thirthy-Fourth Session 4, extra no. 19 and no. 2 (April 24, 

1901): 442, 447,449,475 – 477. 

19 Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists, A Study of Church Governance and Unity 

(Sept. 2016), 22, www.adventistarchives.org/a-study-of-church-governance-and-unity.pdf. 
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Освен това, властта на Изпълнителната комисия на ГК била увеличена, за което 34-та 

сесия гласувала, че трябвало да "заеме мястото на всички настоящи генерални бордове и ко-

мисии".20 Напълно независими асоциации, които съществували преди 70-те години на ХIX 

век, отсега нататък станали отдели под властта на Изпълнителната комисия. Като резултат 

занапред съюзите имали думата в надзора на отделите на ниво Генерална конференция, как-

то и на ниво съюз и конференция, където отделите също действат. 

Накратко, реформите от 1901 година довели до по-гъвкава форма на организация и 

по-взаимнозависима система на управление. Оперативното вземане на решения било прех-

върлено на съюзите, докато авторитетът по въпроси от по-голямо значение били запазени за 

институции, представителни за цялата деноминация. 
 

Заключение  

Рано в тяхната история, адвентистите от седмия ден разбрали, че прогласяването на 

евангелието не е възпрепятствано, а е подпомогнато от ефективна структура. Поради тази 

причина те формирали конференции през 1861 година, създали Генералната конференция 

през 1863 година и от 1893 до 1901 година създали и в крайна сметка възприели съюзите: 

всичко за проповядването и мисията. Според думите на Даниелс, адвентистите се нуждаели 

от "повече… организация за ускоряване на нашата работа".21 Структурата не била самоцел. 

Както Елън Уайт казала: "Църквата е Божието назначено средство за спасение на хората. Тя 

била организирана за служене и нейната мисия е да занесе евангелието на света."22  

Как съюзите допринасят за тази цел? Това е нещо, което църковните членове и пасто-

ри често разбират погрешно. В адвентната църковна управленска система важната точка е, че 

съюзите не са просто компоненти на Генералната конференция, а те съставляват Генерал-

ната конференция. Адвентистите са склонни да използват "ГК" просто като централно уп-

равление, но тя е много повече от това. Тя е сума от нейните съставни части. Следователно, 

когато Генералната конференция взема решение, това не е нещо, от което съюзите могат да 

се отклонят (въпреки, че някои църковни членове или църковни лидери може не винаги да 

се съгласяват с тези решения), защото Генералната конференция, в реален смисъл, не е раз-

лична от съюзите. Решенията на сесиите на Генералната конференция или на Изпълнителна-

та комисия на ГК в конституционно делегирани области, не са израз на нещо различно от 

съюзите, но по-скоро, на колективния глас на членовете на Генералната конференция. Тъй 

като всички са допринесли за решенията, всички имат задължението да ги изпълняват. 

В допълнение към възможността за съгласувани действия, Църквата на адвентистите 

от седмия ден продължава да разчита на свързаността, която съюзите осигуряват между кон-

ференциите от местни църкви и администрацията на световната църква (ГК). Съюзът наис-

тина е опорна точка на деноминацията, защото е центъра, към който адвентната организация 

се обръща, въпреки че той е част от по-голям механизъм. 

След сесията на Генералната конференция през 1901 година, Елън Уайт декларирала, 

че новият модел на организацията, базиран на "съюзните конференции бил Божие наредба".23 

Сътрудничеството и взаимнозависимата природа на Генералната конференция, като конфе-

ренция от съюзи, насърчава единството и дава възможност за колективно действие и по този 

начин помага за издигането на Исус Христос, който ни е уверил, че "и Аз, когато бъда издиг-

нат… ще привлека всички при Себе Си" (Йоан 12:32).  

                                                 
20 “Summary of Proceedings of General Conference”, The General Conference Bulletin: Thirthy-Fourth 

Session 4, no. 2 (second quarter, 1901): 501. 

21 Daniells, 108. 

22 Ellen G. White, The Acts of the Apostles (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1911), 9. 

23 Quoted by Willie C. White at the 35th (1903) General Conference Session: 19th meeting (April 9, 1903), in 

The General Conference Bulletin: Thirthy-Fifth Session 5, no. 10 (April 10, 1903): 158; printed in full in Ellen G. 

White, Testimonies for the Church, vol. 8 (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1948), 232. 


