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„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să-L înăl ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre-
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar ti co le și știri, 
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân tuito rul și să 
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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RAPORTUL PREŞEDINTELUI
„BINECUVÂNTAŢI NUMELE LUI, VESTIŢI DIN ZI ÎN ZI  
MÂN TUI REA LUI! POVESTIŢI… SLAVA LUI!” (PSALMII 96:2,3)

Apostolul Pavel prezintă două modele de credincioșie în lucrul încredințat 
peste casa lui Dumnezeu. Despre Moise citim că a fost „slugă, ca să măr-
turisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu”, în timp 

ce „Hristos este credincios ca Fiu”. Fie că acționăm simțindu-ne robi, fie că 
ne considerăm membri ai familiei lui Dumnezeu, știm că noi suntem „casa 
Lui” „dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea” (Evrei 
3:5,6). Scripturile arată că „suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu”. 

În parteneriatul umano-divin, „nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt 
nimic, ci Dumnezeu, care face să crească”. Apostolul precizează că „cel ce să-
dește și cel ce udă sunt totuna, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui” 
(1 Corinteni 3:6-9). Fiecare conducător consacrat al bisericii, din comitetele 
locale ale Uniunii și ale conferințelor ei, fiecare pastor și slujbaș din biserica 
locală constată adesea că doar Dumnezeu este Cel care poate face să crească.

Păstrând metaforele folosite de apostolul Pavel, indiferent că în ultimul 
an am sădit, am udat sau am fost „meșteri-zidari” pentru temelie și ziduri 
(1 Corinteni 3:10), „lucrarea fiecăruia va fi dată pe față” în ziua Domnului.

În așteptarea acelei zile, Îl laud pe Dumnezeu și vă prezint o parte din 
activitățile anului 2021, atât activități personale, cât și din cadrul departamen-
telor și al instituțiilor bisericii, cu mențiunea că acestea sunt doar o pregustare 
a rapoartelor detaliate de la comitetul de bilanț din primăvara anului următor. 

Proiecte misionare
Cu siguranță, proiectul „Citește Biblia pentru prima dată”, al Departa-

mentului de Tineret, a fost inițiativa cu cel mai mare impact, a anului misio-
nar 2020–2021. S-au înscris 5 800 de copii și tineri, până la vârsta de 18 ani, 
dintre care 5 300 au primit deja gratuit Biblia adolescentului. Efortul financiar 
a fost posibil prin parteneriatul dintre Uniune, conferințe și Editura Viață și 
Sănătate. Faptul că noi, ca biserică, promovăm cu regularitate Biblia se vede 
și din publicarea ediției Biblia ucenicului, un format de valoare, disponibilă 
la Editura Viață și Sănătate. 

De asemenea, o altă activitate cu impact real în rândul tinerilor a fost 
serialul „Sens”, în colaborare cu Hope Discovery România. Această evan-
ghelizare în format original, creată de tineri pentru tineri, a fost difuzată pe 
Speranța TV și pe rețelele online, începând cu data de 30 aprilie. 

Pentru anul misionar în curs, copiii din clasele I–VIII se vor putea bucura 
de Jurnalul meu misionar, creat special pentru ei în cadrul Departamentului 
de Tineret, cu dorința de a-i ajuta să-și formeze și să-și dezvolte spiritul mi-
sionar. Comenzile venite din partea conferințelor sunt de aproximativ 6 000 
de exemplare până la momentul scrierii acestui raport.

La începutul anului au fost organizate două serii de conferințe biblice. 
Mai întâi, cea pentru publicul maghiar, în perioada 19–28 februarie, prin 
Departamentul de Grupuri Etnice, sub genericul „Eu sunt”. Cealaltă a fost 
organizată la cererea membrilor și a pastorilor, prin Departamentele Misiu-
ne, Comunicare și Internet, alături de Speranța TV, cu genericul „Isus a zis...”. 
Prezentator a fost pastorul Daniel Olariu.
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Inițiative departamentale cu impact
Au fost organizate mai multe întâlniri pentru stabi-

lirea strategiei pe termen lung în cele 60 de centre Sola 
Scriptura. Ne-a preocupat valoarea acestora în special 
din punctul de vedere al ofertei de cursuri și programe 
„Sola Scriptura”. La dezbateri au participat responsabilii 
din cadrul filialelor regionale și de la nivel național. S-au 
căutat soluții pentru a face din spațiul fiecărei librării un 
veritabil centru misionar. Grupul de evaluare a apreciat 
că, în procesul de administrare a rețelei, trebuie dezvolta-
tă latura misionară. În aceste centre de influență, ne do-
rim să subliniem cu prioritate valorile unui stil de viață 
biblic, în conformitate cu denumirea pe care o poartă, 
„Sola Scriptura”.

Departamentul de Sănătate a organizat, la finalul lu-
nii mai, campania „Renunți și câștigi!”, în colaborare cu 
Centrul Media Adventist, TVR Cluj, Societatea Română 
de Pneumologie, Agenția Națională Antidrog, Socie-
tatea Română de Medicină a Familiei și Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Cluj-Napoca.

De apreciat inițiativa revistei Semnele timpului și a 
Departamentului de Misiune de a deschide noi canale 
de comunicare pe platforme audio-video. Puteți viziona 
pe YouTube cele șaptesprezece episoade ale podcastului 
Semnele Timpului, care acoperă o paletă largă de subiec-
te actuale, și, pe aceeași platformă, canalul AUTENTIC 
podcast, cu tutoriale și experiențele de convertire ale 
unor membri ai Bisericii Adventiste.

La începutul lunii mai, la Suceava, 55 de tineri ad ven-
tiști din toată țara, prin organizația „Impact România”, au 
avut o călătorie misionară de șapte zile, subvenționată și 
de către Uniunea de Conferințe. „Impact România” in-
spiră și instruiește tinerii pasionați de misiunea adven-
tistă. Prin astfel de evenimente, tinerii sunt încurajați să 
vadă practic diferite faze ale slujirii semenilor și, în același 
timp, oferă sprijin temporar unei biserici, de obicei dintr-
un oraș mare.

Prin colaborarea dintre Departamentele Educație și 
Internet, în luna mai a avut loc olimpiada de religie, or-
ganizată pentru prima dată cu posibilitatea de examinare 
online. Au participat 520 de olimpici la nivel regional, 
iar dintre aceștia, 290 au susținut testul în format digital. 
Etapa națională a olimpiadei de religie s-a desfășurat în 
luna iunie, în aula Universității Adventus din Cernica. Au 
participat 102 elevi, și jumătate dintre ei au obținut un re-
zultat de peste 74 de puncte. Ca premiu, Departamentul 
de Educație a organizat pentru ei o tabără gratuită. 

Am avut ocazia unei întâlniri virtuale cu frații prez-
biteri din țară, mijlocită de pastorul Marius Andrei, di-
rectorul Asociației Pastorale în Uniunea de Conferințe, 
care l-a invitat pe pastorul Erton Kohler, secretarul Bi-
sericii Adventiste la nivel mondial, să se adreseze prez-
biterilor din România într-o sesiune de instruire. La 

întâlnire au participat, de asemenea, și frați pastori. Tot 
aici menționez faptul că în Sabatele din 29 mai, 5 iunie, 19 
iunie și 3 iulie am participat, împreună cu responsabilul 
Departamentului Asociația Pastorală, la hirotonirea unui 
coleg pastor din Conferința Transilvania Sud, a doi colegi 
din regiunea Muntenia, a patru din Moldova, și unul din 
Oltenia. 

Documentul cadru pentru desfășurarea activităților 
muzicale, conceput prin colaborarea dintre responsabi-
lii de la nivelul Conferințelor și directorul Departamen-
tului de Muzică al Uniunii Române, este un instrument 
care și-a dovedit utilitatea pe parcursul anului 2021. Ca 
proiecte ale aceluiași departament amintesc: concertul 
Gloria Dei, susținut în capela Universității Adventus, Co-
muniune prin muzică, coordonat de către Sara Stroici și 
Andreea Dobia, și tabăra națională de blockflotte și diri-
jat (august 2021). 

Prin Departamentul Misiunea Femeii s-au desfășurat 
proiecte precum Scara spre cer, în cadrul căruia au fost 
distribuite cărți spirituale în mai multe scări de bloc, sau 
Bucătăria mobilă, care a presupus pregătirea de hrană și 
oferirea ei celor nevoiași în timpul perioadei de pandemie.

Cele mai de impact activități ale Asociației Ridică-te 
și umblă au fost cele zece  minitabere de la Centrul de 
activități Sinaia, serviciile centrelor de mobilitate și pro-
iectul „Nu ești singur!” de distribuție a pachetelor cu ali-
mente. Ultimul a început în pandemie și are în vedere 
peste 1 000 de beneficiari. Pentru anul viitor va fi organi-
zată o tabără cu 200 de participanți și vor continua servi-
ciile și proiectele începute.

Misiunea în penitenciare s-a axat pe organizarea de 
întâlniri online, săptămânale, cu caracter spiritual și cur-
suri Sola Scriptura prin corespondență. De asemenea, prin 
grija voluntarilor, zeci de familii ale deținuților au primit 
alimente, lemne, îmbrăcăminte, rechizite și medicamente.

În cadrul Centrului Media, odată cu schimbarea gri-
lei de programe, în luna aprilie au fost lansate mai multe 
emisiuni noi, atât la televiziune, cât și la radio. S-a deschis 
canalul de YouTube SperantaTV Kids, care oferă muzi-
că pentru copii și conținut adecvat vârstei. De asemenea, 
proiectul Hope Discovery s-a dezvoltat constant, ajun-
gând la momentul acesta cel mai cunoscut produs din 
mediul online al Bisericii Adventiste. Tot în cadrul Cen-
trului Media, menționez trendul ascendent al paginilor 
de YouTube și Facebook, cu un impact pozitiv în rândul 
urmăritorilor prin conținutul de calitate. De asemenea, 
prin colaborarea cu Departamentele de Comunicare și 
Misiune, s-a reușit o mai bună valorificare a interesului 
spiritual al telespectatorilor și al radioascultătorilor. 

Departamentul de Comunicare produce pentru fieca-
re zi de sâmbătă, de la ora 11 la 12, emisiunea radio și TV 
„Viață din Cuvânt”, filmată în diferite biserici adventiste. 

Din partea Departamentului Școala de Sabat și Lu-
crare Personală, amintesc Manualul ucenicului, o resursă 
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pentru membrii nou-botezați ai bisericii și pentru men-
torii lor. Are 26 de lecții cu instrucțiuni practice, pentru a 
fi un bun ucenic adventist de ziua a șaptea. 

Proiecte semnificative
În luna septembrie, a fost organizat, prin Asociația 

Pastorală, un cantonament pastoral național, desfășurat 
în premieră pe platforma de comunicare Zoom. A fost 
o ocazie de informare și prezentare a planurilor pe ter-
men mediu și scurt. O sesiune asemănătoare, la finalul 
aceleiași luni, a fost organizată pentru toți prezbiterii 
din țara noastră. A fost prezentat anul misionar și un  
timp rezonabil a fost alocat sesiunii de întrebări și răs-
punsuri.

În ultimul deceniu, a intrat în conștiința publică ad-
ventistă Săptămâna de Consacrare. Noutatea a fost că 
întâlnirile spirituale desfășurate în primele zile din oc-
tombrie au fost, de data aceasta, în format video. Pentru 
fiecare zi, au fost pregătite o predică înregistrată, un in-
terviu cu un misionar voluntar și propuneri de implicare 
în voluntariat. Fiecare pastor a primit materialul pentru 
a-l distribui mai departe către biserici, iar conținutul 
fiecărei zile a fost postat și pe canalul de YouTube al  
bisericii.

Sunt bucuros să vă informez că a fost acreditată spe-
cializarea asistent medical generalist la Școala Postliceală 
Sanitară „Dr. Luca”, din comuna Cernica, începând cu 
anul 2021–2022, pentru profilul „Sănătate și asistență 
pedagogică”. La Brăila, s-a finalizat o primă etapă a re-
novării spațiilor administrative, urmând ca, din această 
toamnă, să fie adusă la standarde înalte și clădirea princi-
pală, în care sunt sălile de curs, cu ajutorul unei finanțări 
primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Procen-
tul din partea conferințelor pentru susținerea celor două 
unități de învățământ a fost dublat anul acesta cu fonduri 
din bugetul Uniunii.

Directorul Agenţiei Adventiste pentru Dezvoltare, 
Refacere și Ajutor (ADRA) a semnat la Primăria Capita-
lei un contract de finanțare nerambursabilă din bugetul 
local al Municipiului București în valoare de 33 000 euro. 
Această sumă va finanța activitățile nonprofit din cadrul 
Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victi-
mele violenţei în familie – Casa ADRA. În cadrul aceleași 
instituții, menționez colaborarea cu Asociația Nekka, din 
Ungaria, prin intermediul căreia a fost donat mobilier 
școlar mai multor școli adventiste. 

Asociația Pastorală de la nivelul Uniunii a inițiat o 
întâlnire de mentorat și recreere pentru adolescenții din 
familiile pastorale. Aproximativ o sută de elevi din toa-
te clasele de liceu s-au bucurat să se întâlnească la Cen-
trul de Tineret al bisericii noastre din Sătic, Argeș. Din 
program nu au lipsit momente de cunoaștere, seminare 
motivaționale și mesaje pentru dezvoltarea spirituală.

La Universitatea Adventus din Cernica a avut loc 
Convenția medicală „Creați sănătoși”. Medicii adventiști 
prezenți, asistenții medicali, pastorii și ceilalți participanți 
au avut ocazia de a înțelege mult mai clar mesajul adven-
tist de sănătate și au audiat rapoarte din ultimul an de 
activitate. Programul a fost transmis în direct pe rețelele 
de socializare, pe mai multe pagini oficiale.

Vizite inspiratoare
La Universitatea Adventus, am participat împreună 

cu directorul Departamentului Educație la festivitățile de 
absolvire pentru Facultatea de Pedagogia Învățământului 
Primar și Preșcolar, Facultatea de Teologie Adventistă 
Pastorală și Facultatea de Asistență Socială. În aceeași zi, 
i-am întâlnit pe absolvenții masterului în teologie de la 
Andrews University și pe absolvenții Școlii Postliceale Sa-
nitare „Dr. Luca”, din Cernica, Ilfov.

Amintesc și călătoria în Ucraina, împreună cu re pre-
zentanți ai Conferinței Moldova, ca răspuns la invitația de 
a participa la inaugurarea Centrului Românesc de Cultu-
ră, Educație și Spiritualitate „Luceafărul de dimineață”, 
în Cernăuți. Cu același prilej, a avut loc consacrarea Bi-
sericii Adventiste Române din același oraș, la adresa din 
strada Universității nr. 24. Uniunea Română a susținut 
printr-o donație importantă realizarea celor două obiec-
tive. Prezența credincioșilor ucraineni vorbitori de limbă 
română și atmosfera ceremoniei de inaugurare mi-au re-
amintit stilul adventist de închinare practicat în urmă cu 
câteva decenii în România.

M-am simțit încurajat de relatările evangheliștilor cu 
literatură când i-am ascultat la Coșna, Suceava, la Con-
gresul anual organizat de către Departamentul Publicații. 
Din datele acumulate până la momentul de față, în anul 
curent, 2021, s-au înregistrat cele mai mari vânzări de 
carte la Editura Viață și Sănătate, comparativ cu ultimii 
patru ani. Această creștere a numărului de cărți răspân-
dite este o binecuvântare în pandemie. Dumnezeu să-i 
călăuzească pe misionarii perseverenți, care săptămânal 
vând cărți și verifică gratuit tensiunea arterială la sute și 
mii de oameni.

Renovări şi donații 
La centrul nostru multifuncțional din Stupini, 

Brașov, s-a dat startul lucrărilor de renovare. Proiectul 
de amenajare presupune creșterea capacității de cazare și 
îmbunătățirea condițiilor de găzduire pentru cei care vor 
participa la instruiri și convenții naționale.

Tot acolo, Uniunea de Conferințe a donat un teren 
cu o suprafață de circa 6 000 mp pentru construirea unei 
școli adventiste. La momentul actual, în Centrul din Stu-
pini funcționează Transylvania International School, o 
școală administrată de către biserica din această zonă, 
cu grădiniță, nivel primar și clasa a V-a. Sunt planuri ca 
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unitatea de învățământ să completeze ciclul gimnazi-
al, până în clasa a VIII-a. Este în lucru o autorizație de 
construcție. Prin donația amintită, susținem în regiune 
educația bazată pe valorile adventiste.

A fost donată Conferinței Muntenia o suprafață de 
aproximativ 5 000 mp în cadrul Universității Adventus, 
unde se va construi un corp de clădiri școlare. Benefi-
ciarul direct este Școala Internațională Adventistă din 
București, o instituție de învățământ în dezvoltare, cu 
elevi în clase primare și gimnaziale.

Consultări cu pastori şi membri
O sesiune dedicată rugăciunii și analizei cu liderii bi-

sericii de la nivel național și regional a avut loc la Coșna, 
Suceava, în perioada 7–9 iunie. Am creat această ocazie 
pentru a cunoaște noile echipe de conducere și pentru 
a prezenta proiectul de an misionar 2021–2022. Pasto-
rul Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste la nivel 
mondial, a fost invitat să ni se alăture în momentele de 
consacrare și am fost bucuroși să ascultăm mesajul său, 
înregistrat special pentru participanții la convenție. Ne-
am întâlnit virtual și cu administratorii bisericii de la ni-
vel european.

Un eveniment important, care a avut loc în perioada 
26–28 septembrie, a fost și consultarea cu reprezentanți 
ai credincioșilor. Grupurile de participanți au repre-
zentant eșantioane sociologice din biserică. Sesiunea a 
început duminică după-amiază și s-a finalizat marți la 
prânz. Au fost prezenți tineri, bărbați și femei, prezbiteri, 
oameni cu profesii și experiențe diferite, lideri și mem-
bri din biserici mici și mari, adventiști botezați în urmă 
cu circa cinci ani, dar și credincioși la a patra generație. 
Componența grupului a fost de 70 de persoane, iar din 
partea Uniunii au participat membrii comitetului, direc-
tori ai instituțiilor și președinții de conferințe.

Programul s-a bazat pe focus-grupuri în care am as-
cultat vocea celor invitați. S-au derulat mai multe ateli-
ere, de câte o oră și jumătate fiecare, cu organizare pe 
grupe și în plen, pe baza întrebărilor: Care este cea mai 
mare problemă a bisericii? Ce soluții avem? Cum putem 
deveni relevanți? Ce le recomanzi pastorilor? Ce ai face 
dacă ai fi pastor?

Opiniile spuse nu au fost întotdeauna confortabile, dar, 
personal, le consider extrem de utile pentru dezvoltarea 
bisericii. Mi-am dat seama încă o dată că există acțiuni lă-
udabile ale bisericii care nu ajung să fie cunoscute nicioda-
tă de către toți membrii ei și, în același timp, am înțeles că 
Duhul Sfânt ne conduce pe toți fără deosebire când vrem 
să identificăm punctele vulnerabile ale lucrării noastre.

Am notat în scris sugestiile făcute și, la unele dintre ele, 
vom răspunde participanților printr-o scrisoare. Altor re-
comandări le vom da curs în ședințe administrative și le 
vom transmite către structurile de organizare ale bisericii.

Personal, am apreciat mult grupul de lucru, am primit 
multe teme de reflecție și viziunea noastră s-a dezvoltat. 
Mă rog ca același spirit de transparență și colaborare să 
fie reflectat la nivelul comitetelor noastre și, de aseme-
nea, la alte sesiuni de consultare.

Perspectivele anului misionar 2021–2022
În calendarul religios al Bisericii Adventiste de Ziua a 

Șaptea, toamna poartă o semnificație aparte. Activitățile 
în biserici și instituții se reiau după o strategie persona-
lizată pentru fiecare an și se fac pregătiri de organizare a 
noi evenimente spirituale și liturgice.

În fiecare toamnă, există mai multă activitate decât în 
restul anului. Conducătorii bisericii au întâlniri de lucru 
cu pastorii și, de fiecare dată, iau parte la dezbateri prezbi-
terii și slujbașii bisericilor locale. La nivelul fiecărei struc-
turi organizatorice se împărtășește perspectiva de lucru și 
încercăm să înțelegem cât mai bine vremurile pe care le 
trăim.

Activitățile anului misionar în curs sunt în plină 
desfășurare. Seria de conferințe biblice „Iisus a făcut”, 
susținută exclusiv de persoane fără funcții clericale, es-
te deja la a patra seară în momentul prezentării acestui 
raport, urmând să se încheie pe 28 noiembrie. Grupul 
de laici va transmite publicului român un mesaj biblic 
despre faptele Domnului Isus din evanghelii.

Catalogul anului misionar 2021–2022 a fost trimis 
către pastori și biserici, atât în format tipărit, cât și di-
gital. Ne dorim ca propunerile de activități să aducă o 
reînviorare spirituală, în timp ce Duhul Sfânt ne condu-
ce. Așteptăm cu interes înscrierea online a membrilor și 
a pastorilor în proiecte misionare. „Eu voi merge” este 
mottoul adventist pentru aceste timpuri în toată lumea. 

Cu siguranță, vremurile în care trăim constituie o 
provocare serioasă pentru misiunea Bisericii Adventis-
te, fapt pentru care, mai mult ca niciodată, avem nevoie 
de călăuzire și susținere din partea lui Dumnezeu. Avem 
nevoie ca Duhul Sfânt să fie revărsat în măsură bogată 
peste lucrători, acum când momentul revenirii Domnu-
lui Isus este atât de aproape. Îl rog pe Dumnezeu să le 
dea înțelepciune și dragoste nemăsurată celor care sunt 
responsabili de bunul mers al bisericii în timpurile aces-
tea tulburi. Închei cu un cuvânt din cartea Psalmii, expri-
mându-mi credința că Dumnezeu va fi alături de noi și 
ne va da izbândă în tot lucrul încredințat.

„Cântaţi lui Dumnezeu, […] lăudaţi pe Domnul!  
[…] Daţi slavă lui Dumnezeu, […] a cărui putere este  
în ceruri! Dumnezeu […] dă poporului Său tărie și  
mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” (Psalmii 
68:32-35) n

Aurel Neațu, președinte, Uniunea de Conferințe  
a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România
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„DIN CLIPA ACEEA, MULŢI DIN UCENICII LUI S-AU ÎNTORS 
ÎNAPOI ŞI NU MAI UMBLAU CU EL. ATUNCI ISUS A ZIS 
CELOR DOISPREZECE: «VOI NU VREŢI SĂ VĂ DUCEŢI?» 
«DOAMNE», I-A RĂSPUNS SIMON PETRU, «LA CINE SĂ NE 
DUCEM? TU AI CUVINTELE VIEȚII VEȘNICE».”  (IOAN 6:66-68)

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are ca 
obiectiv prioritar ca oamenii să ajungă să Îl 
cunoască personal pe Dumnezeu și iubirea Sa. 

În această dimensiune sunt gândite programele, 
proiectele și chiar serviciile divine. O cunoaștere 
personală a lui Dumnezeu este cea mai mare bi-
necuvântare a vieții. Ea ne ajută să înfruntăm în-
doielile, necredința și chiar suferința care poate 
veni în urma ascultării de Dumnezeu. Oamenii 
care au ajuns să-L cunoască personal pe Dumne-
zeu pot spune ca și Simon Petru: „Doamne... la 
cine să ne ducem?”

Raportul acesta se împarte în două. Prima 
parte punctează câteva date statistice ale bise-
ricii la nivel mondial, iar a doua parte scoate în 
evidență elemente ale bisericii din România. 

I. DATE STATISTICE BISERICA MONDIALĂ

Creşterea numerică a bisericii
Biserica Adventistă de Ziua Șaptea este una 

dinamică, în dezvoltare, crescând semnificativ de 
la an la an. Dacă la mijlocul anului 2015 a avut 
18 778 626 membri, la mijlocul anului 2020 ajun-
ge să aibă 21 614 231 membri. Chiar dacă ne bu-
curăm de o creștere constantă, nu putem ignora 
efectele pandemiei COVID-19 asupra creșterii 
bisericii, fapt ce se va regăsi și în cifre.

Total membri la mijlocul anului
Anul 1999 a fost primul an când numărul in-

trărilor a depășit 1 milion. În ultimii 21 de ani, 
timp de 18 ocazii și în ultimii 16 ani consecutiv, 
numărul intrărilor a fost peste 1 milion pe an. 
În anul 2020, numărul intrărilor a scăzut sub un 
milion, ceea ce s-a mai întâmplat doar în 2004. 
Iată cât de sugestiv este, în acest sens, următorul 
grafic. 

Intrări la finalul anului
(Evoluția intrărilor pe 15 ani)

Privind cu mai multă atenție ultimii cinci ani, se poate observa o 
tendință de creștere, însă brusc, în anul 2020, intrările ajung cu mult 
sub un milion, la 803 430 de membri. Aici se poate observa cel mai 
evident impactul pandemiei asupra bisericii. 

Importanța contactului personal în mărturisire nu a putut 
fi înlocuită cu nicio metodă electronică (misiune prin telefon,  
WhatsApp, Zoom, Facebook etc.), chiar dacă acestea sunt metode 
care au și ele eficiența lor. Este uimitoare scăderea de la 1 321 047, 
din anul 2019, la 803 430 din anul 2020.

Intrări
(Până la finalul anului 2020)
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În aceste cifre sunt socotite persoanele excluse din biserică sau 
șterse din cauza absenței/domiciliului necunoscut. Evoluția acestei 
statistici nu este consecventă de-a lungul anilor și nici predictibilă.

Ieşiri la finalul anului (Evoluția ieșirilor pe 15 ani)

De menționat faptul că pierderile în număr de 564 587 membri 
din anul 2020 reprezintă de fapt media pierderilor din ultimii 16 ani. 

Ieşiri (Până la finalul anului 2020)

În mod surprinzător, numărul deceselor din anul 2020 (64 989) 
este mai mic decât cel din anul 2018 și doar cu 175 mai mare decât 
în anul 2019. Totodată îi purtăm în amintiri pe acei membri care și-
au pierdut viața din cauza infectării cu coronavirus, despre numărul 
cărora nu există o statistică exactă. 

Decese (Până la finalul anului 2020)

Dacă în perioada 2014–2018 numărul celor intrați în biserică 
prin botez, rebotezare și mărturisire de credință a depășit 1,25 mi-
lioane/an în mod consecvent, în anul 2019 numărul acesta scade la 
1 188 038 de persoane.

În timp ce ne bucurăm pentru numărul ma-
re de suflete câștigate pentru Hristos, suntem 
îngrijorați de numărul foarte mare de persoane 
care părăsesc biserica. Anul trecut s-au pierdut în 
total 1 107 514 de persoane: 

→ ajustări 613 021
→ absenți 265 059
→ excluși 229 434
Observăm un număr foarte mare de pierderi 

prin ajustări. Aceasta înseamnă că pierderile au 
avut loc mai de mult, însă acestea au fost operate 
în registrele bisericilor abia în cursul anului 2019.

Începând din 1965, Biserica Adventistă de  
Ziua a Șaptea a avut în total 41 225 021 membri. 

Tot din acest an se ține evidența nu doar a 
botezurilor, ci și a pierderilor de membri. Con-
form acestor date, în ultimii 55 de ani, 16 804 656 
membri au părăsit biserica, însemnând o pierdere 
netă de 41%. Practic 4 din 10 membri părăsesc bi-
serica. Aici este zona unde putem face mai mult. 
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Nu încape nicio îndoială că pandemia 
COVID-19 a afectat într-un mod fără prece-
dent Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. A 
influențat negativ creșterea ei și implicarea 
membrilor în câștigarea de suflete.

II. DATE STATISTICE UNIUNEA ROMÂNĂ

Numărul de membri pe Conferințe
La 30 septembrie 2021, tabloul celor 62 142  

de membri din România arăta ca în graficul  
alăturat:

Din cele șase Conferințe, trei au peste 10 000 de membri și trei 
au sub 10 000 de membri.

Raport comparativ intrări–ieşiri
Dacă la începutul anului 2021, Biserica Adventistă din România 

număra 62 251 de membri, la finele celor nouă luni ea numără cu 
109 membri mai puţini. Pe parcursul anului au intrat în biserică prin 
botez, mărturisire, transfer și ajustare 1 638 de persoane, dar au ieșit 
prin excludere/ștergere, deces, transfer și ajustare 1 747, așa cum se 
vede în imaginea de mai jos.

a. Intrări pe Conferințe:

b. Botezuri pe Conferințe:
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c. Procentul de creştere/scădere pe Conferințe:
În graficul de mai jos avem imaginea exactă a procentului de 

creștere pe fiecare Conferință, raportat la numărul de membri.

Imaginea de ansamblu pe primele 9 luni ale anului 2021:
În tabelul următor avem tabloul general, al intrărilor, dar și al 

ieșirilor, pe întreaga Uniune, pentru primele 9 luni ale anului 2021. 

Decese 2016–2020
Am ales să închei cu acest capitol, care, deși este unul dureros, 

scoate totuși în evidență grija lui Dumnezeu. Din ultimii cinci 
ani, anul în care am înregistrat cele mai puține decese a fost anul 
2020. Anul în care era de așteptat să fie mai multe pierderi a fost 
anul cu cele mai puține pierderi. Aici se vede grija lui Dumnezeu.

Sigur, printre cele 1 218 persoane decedate sunt 
persoane dragi, sau persoane la care nu ne-am 
așteptat să încheie alergarea. Nu știm de ce aceste 

pierderi și nu vom afla niciodată 
în lumea acesta, dar trebuie să re-
alizăm că aceste pierderi puteau fi 
mult mai multe. 

Am fost profund impresionat 
de numărul mare de persoane 
care părăsesc biserica la nivel 
mondial. Așa cum am văzut mai 
sus, 4 din 10 persoane părăsesc 
biserica. Dacă aceste persoane nu 
ar fi plecat din biserică, aceasta 
ar fi avut azi cu 16 804 656 mai 

mult. Să ne gândim la faptul că în aceste cifre intră 
și România. Între aceste persoane care au părăsit 
biserica în ultimii 55 de ani se află și persoane din 
România. Poate sunt membri ai familiei noastre, 

rude mai apropiate sau mai îndepărtate, sau doar 
prieteni. Cunosc mame și tați care plâng și se roagă 
pentru copiii lor care au părăsit biserica. Cunosc 
soți și soții care plâng și se roagă pentru tovarășul 
de viață care a părăsit biserica. Doar Dumnezeu 
știe dacă pentru aceste persoane care au părăsit bi-
serica se putea face mai mult. 

Este foarte greu să aducem o persoană în bise-
rică, dar este mult mai ușor să ajutăm o persoană 
să nu părăsească biserica. Atitudinea deschisă, 
atenția oferită neselectiv, aprecierea sinceră pot fi 
căile prin care cei care împărtășesc aceleași con-
vingeri și care frecventează aceeași biserică să nu 
părăsească locul care cândva i-a atras. Astfel, ei 
pot ajunge să-L cunoască personal pe Dumnezeu 
și pot spune ca Simon Petru: „Doamne, la cine să 
ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice”. Amin! n

Georgel Pîrlitu, secretar, Uniunea de Conferințe  
a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România
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Conferinţă
Număr 
membri    
1.01.2021

                 Intrări Ieşiri
Număr 
membri 
30.09.2021

Procent 
creştere/ 
scădere

Botez + 
mărt.+ 
rebot.

Transfer Ajustări Transfer Deces
Excluderi/
Ștergeri/
Ajustări

Banat 6 536 76 55 6 50 98 38 6487 -0.75%

Moldova 11 593 169 54 45 63 181 107 11510 -0.72%

Muntenia 17 349 261 93 50 96 246 107 17304 -0.26%

Oltenia 10 281 87 92 5 88 212 54 10111 -1.65%

Trans. Nord 7 289 143 82 7 61 110 29 7321 0.44%

Trans. Sud 9 203 329 68 16 56 112 39 9409 2.24%

Total 62 251 1 065 444 129 414 959 374 62142 -0.18%
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La început de activitate este necesar să întocmim un   
buget previzionat care să cuprindă cheltuielile și ve-
niturile implicate și să luăm o decizie referitoare la re-

alizarea acestuia. 
Bugetul este cel mai important instrument în reali-

zarea oricărei activități cu succes, atât pe plan personal, 
cât și în mediul profesional. Acesta se realizează pe baza 
unei acțiuni bine planificate și organizate. 

Bugetul are următoarele roluri:
• planificarea din punct de vedere financiar a acti vi-

tăților – fiecare activitate necesită resurse, iar aceasta 
are rolul să identifice toate nevoile din punct de ve-
dere material;

• contribuie la rentabilitatea financiară a activității;
• pe baza lui, se pot lua decizii cu privire la activitatea 

desfășurată;
• arată o imagine asupra tuturor resurselor folosite;
• ajută la realizarea unei analize financiare pentru a 

vedea dacă activitatea și-a atins scopul din punct de 
vedere financiar sau nu.
În cele ce urmează, voi prezenta câteva dintre princi-

piile ce au stat la baza conceperii bugetului pe 2022:

Forma bugetului
Forma bugetului anului 2022 păstrează caracteristi-

cile formei bugetului anului 2021, având o formă simplă, 
accesibilă, cu o arborescență ordonată și bine conturată. 
Astfel, bugetul va fi foarte clar și ușor de urmărit atunci 
când este analizat și implementat.

Baza de pornire a bugetului
Ciclul de activitate analizat care a stat la baza planifi-

cării bugetare corespunde perioadei anului 2020–2021.

Procentul aplicat pentru a constitui baza de pornire 
a bugetului pe 2022 este de 90% din zecimea primită în 
perioada octombrie 2020–septembrie 2021, însemnând 
9 648 596,55  lei (zecimi primite).

Culegerea de informații, analiza acestora şi transpunerea  
în buget a concluziilor

Fiecare din solicitările bugetare au fost analizate în 
mai multe runde, de către trezorier, administratori, re-
spectiv Comitetul local al Uniunii și, după ce au fost fă-
cute corecțiile necesare, s-a trecut la etapa de asamblare 
ce a revenit, în mare parte, Departamentului Trezorerie.

Adnotări şi explicații
Cheltuieli de personal

Instituția Uniunii cuprinde următoarele categorii de 
personal: personalul clerical (25 pastori), personal TESA 
(20 persoane), în total 45 persoane. În procente, chel-
tuielile de personal la alcătuirea noului buget sunt de 
58,10% din veniturile „zecimi” (brut).

1. Drepturile pentru întreg personalul Uniunii sunt 
minimale, în acord cu prevederile legilor în vigoare și 
țin de buna desfășurare a activităților din Uniune.

2. Presupuneri bugetare
La întocmirea bugetului am luat în calcul un curs 

previzionar de 5,5 LEI/EUR. Rata de inflație de 3,9 
con   form estimării BNR pentru 2022 va afecta negativ 
execuția bugetară.

Prezentăm în continuare situația veniturilor la capi-
tolul zecime pe fiecare Conferință din Uniunea Română, 
în perioada ianuarie–septembrie 2021, în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 2020.
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curs 2021* curs 2020     rata inflației*

4,9111 4,8258 6,00

CONFERINȚA

2021 2020 2021 / 2020

ZECIME număr 
membri

zec.medie 
membru/an ZECIME număr 

membri

zec.medie 
membru/an CREŞTERE

RON EUR  RON EUR RON EUR RON EUR % % actualizată

BANAT 7 985 204 1 625 950 6 487 1 231 251 6 241 723 1 293 407 6543 954 198 127,9% 120,3%

MOLDOVA 14 921 644 3 038 351 11 510 1 296 264 12 833 532 2 659 358 11 604 1 106 229 116,3% 109,3%

MUNTENIA 24 256 083 4 939 033 17 304 1 402 285 19 899 455 4 123 556 17 366 1 146 237 121,9% 114,6%

OLTENIA 10 974 511 2 234 634 10 111 1 085 221 11 576 294 2 398 834 10 323 1 121 232 94,8% 89,1%

TRANS. NORD 7 675 487 1 562 886 7 321 1 048 213 6 609 778 1 369 675 7 331 902 187 116,1% 109,2%

TRANS. SUD 12 151 103 2 474 212 9 409 1 291 263 9 798 555 2 030 452 9 251 1 059 219 124,0% 116,6%

TOTAL 77 964 032 15 875 066 62 142 1 255 255 66 959 337 13 875 282 62 418 1 073 222 116,4% 109,4%
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Procentul de creștere a zecimii totale pe Uniune în 
anul 2021 (ianuarie–septembrie) față de aceeași perioadă 
a anului trecut este de 16,4%. Ca sumă absolută, zecimea 
a crescut cu 11 004 695 lei. Dacă se ia în considerare efec-
tul inflației de 6%, se înregistrează o creștere actualizată 
de 9,4% a zecimii în anul 2021 față de 2020.

În această perioadă, moneda națională a avut un curs 
care a fluctuat puțin față de euro, media acestuia fiind de 
4,9111 lei/euro. Zecimea în valută a crescut în anul 2021 
cu 1 999 784 euro față de anul precedent.

Darul Școlii de Sabat se ridică la suma de 3 362 137 lei 
la data de 30 septembrie 2021, cu o creștere de 1 272 317 
lei față de aceeași perioadă a anului 2020 (2 089 820 lei). 
Situația Darului Școlii de Sabat pe Conferințe, în perioa-
da ianuarie–septembrie 2021 este următoarea: 

Conferința Banat – 374 426 lei Conferința Oltenia – 460 026 lei

Conferința Moldova – 766 874 lei Conferința Trans. Nord –  390 009 lei

Conferința Muntenia – 933 820 lei Conferința Trans. Sud – 436 983 lei

Putem observa o creștere atât a zecimilor, cât și a da-
rurilor Școlii de Sabat în 2021 față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în timp ce numărul de membri a scăzut cu 
276 de persoane în aceeași perioadă, ajungând la 62 142 
membri la data de 30 septembrie 2021 față de 62  418 
membri la data de 30 septembrie 2020. Asistăm de fapt la 
o creștere cu 60% a tuturor darurilor, în anul 2021 (ianu-
arie–septembrie) față de aceeași perioadă a anului 2020.

Pentru alcătuirea bugetului pentru anul 2022, am avut 
în vedere următoarele aspecte:

Obiectivele Uniunii pentru 2022
1. Lucrări de reparații la clădirile apartamentelor și ca
selor parohiale. Deși solicitările sunt mari și în acord cu 
nevoile, alocările sunt modeste, având în vedere venitu-
rile mici de care dispunem. De menționat și faptul că o 
parte din fondurile provenite din Darul Școlii de Sabat, 
Darul de Mulțumire (rămase până acum la Conferințe), 
cât și o parte din Darul Săptămânii de Rugăciune, Darul 
din Sabatul al 13-lea (rămase până acum la Uniune), în 
anul 2022 vor ajunge integral în sistemul financiar al Bi-
sericii Mondiale (lucrarea misionară mondială).
2. Investiții majore: Centrul Stupini. În vara acestui an 
au demarat lucrările la Centrul Stupini. Perioada lun-
gă de când nu s-au făcut investiții, degradarea fizică ne 
obligă la o alocare bugetară care să înregistreze un pro-
gres substanțial spre finalizarea acestei investiții. Avem 
în vedere lucrările de reparații și extindere necesare la 
Centrul de la Stupini și ne bazăm pe fondurile colectate 
în anii precedenți pentru aceste lucrări, fonduri guver-
namentale conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunos-
cute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1.470/2002, precum și fonduri din partea EUD și GC.

3. Proiecte de misiune în cofinanțare cu Conferințele, 
EUD, GC. Conferințele, instituțiile și departamentele vor 
aplica la Diviziune și GC, prin intermediul Uniunii în ve-
derea finanțării sau cofinanțării, după caz. În acest sens, 
solicităm o mai bună mediatizare a oportunităților de 
finanțare de la nivelurile superioare, cât și a instrumen-
telor aferente (Cererea de propuneri – Call notice, Ghi-
dul liniei de finanțare – Guidelines, Ghidul aplicanților 
– Guide for Applicants etc.). Toate proiectele vor fi inven-
tariate în Tabelul de Înregistrare a Proiectelor (Project 
Registration Table) conform HCL nr. 111/15 mai 2019. 

Departament Trezorerie – reguli de lucru (111)
S-au votat următoarele reguli de lucru pentru Departa-
mentul Trezorerie: (a) Folosirea unui „formular de apli-
care unic” pentru conceperea bugetului pentru anul 2020; 
(b) Stabilirea unor reguli de aplicare a cererii de finanțare 
la EUD; (c) Strângerile de fonduri pentru proiectele Uni-
unii, in sti tuțiilor sau asociațiilor ei vor fi înregistrate în 
casierie; (d) Orice aplicare de fonduri către Diviziune sau 
GC se face doar prin Uniune, după consultarea cu trezo-
rierul Uniunii și aprobarea comitetului local al Uniunii.
4. Centrul Media Adventist. Începând cu anul 2017 s-a  
luat hotărârea ca, pentru o perioadă de cinci ani, Con-
ferințele să contribuie cu un procent de 2% din zecime 
pentru susținerea cheltuielilor de funcționare a Centrului 
Media. Uniunea Română a contribuit în anul 2021 cu un 
procent de 1,5% din zecimea totală pe Uniune, procent 
care va fi menținut și pe parcursul anului 2022. 

Fonduri extrabugetare
Previzionarea bugetară a luat în calcul o sursă impor-

tantă de venituri non zecime, și anume, sprijinirea uni-
tăților de cult aparținând cultelor religioase. În acest 
sens, Departamentul Trezorerie va sta la dispoziția celor 
care doresc să acceseze acest tip de fonduri, oferind su-
portul tehnic necesar. (Hotărârea nr. 984 din 4 noiem-
brie 2014 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cul-
telor religioase recunoscute din România, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 etc.) De menționat 
faptul că a fost trimis în cursul anului 2019 către trezori-
erii Conferințelor dosarul complet cu toate instrucțiunile 
necesare unei implementări legale și eficiente ale OG nr. 82. 

Concluzii
Deși încă ne aflăm într-o perioadă de criză, remarcăm 

faptul că biserica este capabilă de a absorbi șocul crizei 
și, în același timp, să-și continue cu succes proiectele. Iar 
aceasta se datorează credincioșiei unui popor binecuvân-
tat de Dumnezeu. Căci „El a înălțat tăria poporului Său: 
iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui... po-
por de lângă El. Lăudați pe Domnul!” (Psalmii 148:14) n

Emil Jigău, trezorier, Uniunea de Conferințe  
a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

raport   » » » » »   
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Emilian Niculescu, pastor pensionar
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Dr. Benone Lupu, pastor în Italia
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Emanuel Sălăgean, pastor, șef birou comunicare  
și relații publice, Universitatea Adventus
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Dr. Ana-Maria Zanfir, director Departamentul  
Sănătate, Uniunea de Conferințe
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Florin Lăiu este profesor de Biblie pensionar
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FULABEM IN 
ETROBSENTEM 
NIN PERFICA 
VOLTILI SSULICE 
VIRI INTUI SES 
CATEMQUAM 
AVERORUM 
STIFEX SIMAXI-
MUS; NOTABEM 
PUBLICI OCTUS, 
TERE DEMUM 
INAM CREI PON 
SENATIFECTO 
CONSIDENDIEM 
ORDIIS.
EFFRE PUBLIUM 
MUST AD SPER-
NIH ILISQUIUM 
HORUM PRIBER-
RIBUS. VIS IMUM, 
COREMERIS F

1 Pentateuc, sau Pentateuh, este un nume grecesc al cărților lui 
Moise: penta = cinci; teuchoi = suluri. Evreii mai numesc cărțile 
acestea și Ḥamiššá ḥumšê Tôrá, „Cele cinci cincimi ale Legii”. 
2 Potopul lui Noe (Gen. 6-9) și Epopeea lui Ghilgameș (Ro.Wiki-
pedia „Utnapiștim”); Moise salvat în coșul de papură (Ex. 2:3), 
asemenea lui Sargon I (Ro.Wikipedia „Sargon_I”) etc. 
3 Mat. 17:3; 19:8; Marcu 7:10; 10:3,5; 12:26; Luca 16:29,31; 20:37; 
Ioan 3:14; 5:45-46; 6:32; 7:19, 22-23.
4 Mat. 4:4,7,10; 8:4; Marcu 1:44; 6:11; Luca 4:4, 8; 5:14; 10:26.
5 Ioan 1:45; Faptele 3:22; 7:20-44; 15:21,26:22; 28:23; Rom. 9:15; 
10:19; 1 Cor. 10:2; 2 Cor. 3:7,15; 2 Tim. 3:8; Evr. 3:2-5, 16; 7:14; 
8:5; 9:19; 11:23-28; 12:21; Iuda 1:9.
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II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Țara:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Capitala:   _ _ _ _ 

Pasul 2: Aveți următoarele indicii sugestive:

Orașul martirilor creștini –  _ _ _ _ 

Cetatea cu ziduri de plâns –  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Orașul zeilor înțelepciunii –  _ _ _ _ _ 
Localitatea cu pânzeturi fine și oțel celebru  
–  _ _ _ _ _ _ 

Alina Chirileanu este di-
rector asistent în cadrul 
Departamentului Copii, 
Uniunea de Conferințe.

CITESC ŞI
DESCOPĂR

ALINA
CHIRILEANU

Răspunsuri: I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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