PARTEA
PE CARE O LUĂM
LA EVANGHELIE
(Filipeni 1:5)

Resurse de misiune și inspirație
oferite delegaților la
Adunarea Generală Extraordinară
(Cernica, 20 noiembrie 2022)

C
„…peste puțină vreme,
Mă veți vedea.”
Isus Hristos
(Ioan 16:16)

Stimați delegați și invitați,
Dragi frați și surori,
Bun venit la Adunarea Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea din România! Astăzi, într-o sesiune extraordinară, trupul
Bisericii, „bine închegat și strâns legat […], își primește creșterea
potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste” (Efeseni 4:16).
În paginile următoare, pe lângă agenda întâlnirii, veți găsi noutăți
misionare și resurse pe care să le împărtășiți cu bisericile locale.
Pentru detalii suplimentare, contactați directorii departamentelor sau vizitați standurile expuse!
Ne-am rugat și continuăm să ne consacrăm lui Dumnezeu ca
să însuflețească lucrarea de slujire a fiecărui credincios, prin
puterea Duhului Sfânt, astfel încât toți cei însetați să bea apa vie
care va țâșni din noi spre viața veșnică (Ioan 4:14).
Suntem nerăbdători să Îl vedem pe Isus peste puțină vreme și,
ca sfârșit al credinței noastre, să ne bucurăm de mântuire, după
harul păstrat de Dumnezeu pentru noi (1 Petru 1:10).
Cu binecuvântări,
Pastor Aurel Neațu
Președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România
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În Hristos sunt „ascunse toate comorile
înțelepciunii și ale științei”.
(Coloseni 2:3)

SECRETARIAT
INTRĂRI ȘI IEȘIRI LA NIVEL MONDIAL
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17 594 544

Binecuvântări
peste binecuvântări
„Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2). Pentru Avraam făgăduința aceasta era cu atât mai importantă, cu cât el era și
bătrân, și lipsit de copii, dar timpul a demonstrat că Dumnezeu se ține de cuvânt și este suveran.
Făgăduința adresată și împlinită în dreptul lui Avraam, peste care au trecut mii de ani, se împlinește azi cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din lumea întreagă. La momentul Marii Dezamăgiri
din 1844, cei puțini nu puteau întrezări dezvoltarea ulterioară, dar Biserica a ajuns la câteva milioane
în doar câțiva zeci de ani. Vă invităm să urmărim binecuvântările lui Dumnezeu la nivelul Conferinței
Generale, al Diviziunii noastre și al Uniunii Române.
Biserici

95 297

Grupe

72 975

Membri

21 912 161

Țări și teritorii în lume recunoscute de SUA

235

Țări și teritorii unde Biserica e organizată

212

Limbi folosite în publicații adventiste și oral

535

Total școli

9 419

Fabrici de alimente

22

Spitale și sanatorii

229

Centre de asistență și cămine de bătrâni

129

Clinici și dispensare

1 475

Centre media

18

Edituri

57
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DIN 1965, 42 294 215 DE PERSOANE AU FOST MEMBRE ALE
BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA.

15M

20M

SCHIMBĂRI ALE NUMĂRULUI DE MEMBRI
PE O PERIOADĂ DE 5 ANI

24 699 671

Membri care au plecat
Membri care au rămas

17 594 544 AU ALES SĂ O PĂRĂSEASCĂ.
RATA PIERDERII NETE ESTE DE 42%.
PRACTIC, 4 DIN 10 MEMBRI AI BISERICII PLEACĂ.

DINTRE ACESTEA,

Numărul persoanelor care au intrat în Biserică și al celor
care au rămas/ieșit începând cu anul 1965

Intrări

Ieșiri

Decese

Intrările (albastru), ieșirile (galben) și
decesele (negru) din ultimii 5 ani

Diviziunea Intereuropeană
(totalul membrilor pe țări)
Total: 178 566
Austriacă
Ceho-slovacă
Italiană
Portugheză
Germană de Sud
Elvețiană

Bulgară
Francă-Belgiană
Germană de Nord
Română
Spaniolă

Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea la nivel
mondial (statistici la
31 decembrie 2021)

Diviziunea Intereuropean
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SECRETARIAT

INTRĂRI ȘI IEȘIRI MEMBRI – EUD (2009–2019)
-20 000

-15 000

0

-10 000
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40 000

20 207

47 785

50 000

Numărul membrilor pe conferințe (la 31 decembrie 2021)
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17187

14000
12000

11431
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9988

8000
Din 2009, 47

6000

785

Membri care au plecat
Membri care au rămas

de noi membri s-au alăturat Bisericii.

7295

6468

4000
2000

Dintre aceștia, 20 207 au ales să o părăsească.

0

Rata de pierdere netă este de 42,28%.

Banat

Moldova

Muntenia

Oltenia

Persoane care au intrat și au ieșit din EUD în perioada 2009–2019

Uniunea Română (statistici la 31 decembrie 2021)
Biserici

1 074

Grupe

245

Membri

61 752

Total intrări

2 390

Instituții de educație

Instituții de sănătate

12

Universități

1

Școli postliceale

3

Licee

7

Spitale (în curs)

1

Școli primare

19

Clinici

1

Școli gimnaziale

13

Centre de sănătate

5

Grădinițe și centre de zi 48

Centre de sănătate (în curs) 2

9383

TOTAL

91

Transilvania Transilvania
de Nord
de Sud

Statistică a botezurilor comparate cu pierderile în perioada 2010–2021
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Botez + rebotezare +
1.946
mărturisire
de credință

1.650

1.594

1.535

1.496

1.536

1.494

1.676

1.380

1.262

1.060

1.419

Excluderi

692

565

523

452

479

344

500

371

520

514

198

351

%

35,6

34,2

32,8

29,5

32

22,5

33,5

22,3

37,1

40,8

18,5

24,8

Dacă ne gândim la numărul de membri, biserici și instituții, putem înțelege cât de mult a binecuvântat Dumnezeu mișcarea adventistă. Isus Hristos nu a venit, dar a binecuvântat atât de mult Biserica la
toate nivelurile ei!
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Imnuri creștine –
Adventista Énekeskönyvek
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]

aplicație gratuită în Google Play Store și Apple App Store;
colecția de Imnuri creștine în limba română și maghiară;
Imnuri Licurici;
Imnuri Exploratori;
Imnuri Companioni;
Imnuri Tineret;
Imnuri AMiCUS;
partituri și audio doar în aplicația Android.

Scanează codul pentru a descărca aplicația!
Google Play Store								Apple App Store

C

„Adevărata educație nu ignoră
valoarea cunoașterii științifice sau
a realizărilor literare. Ea pune însă
mai presus de informație puterea,
mai presus de putere – bunătatea,
mai presus de dezvoltarea intelectuală –
caracterul. Lumea nu are nevoie atât de
mult de oameni cu un intelect puternic,
cât de oameni cu un caracter nobil.
Are nevoie de oameni în care
calitățile să fie sub controlul
unor principii puternice.”
(Ellen G. White, Educație, ed. a 3-a, revizuită,
Viață și Sănătate, Pantelimon, 2022, p. 193)

COMUNICARE

Newsletterul
„Resurse pentru slujire”

Comunicate
de presă

Știri, evenimente și materiale săptămânale utile
pentru pastori și slujbașii din bisericile locale.
Înscrie-te, și primești informații actualizate:
advent.ist/newsletter!

Când zvonurile false circulă, biserica ia
poziție. Urmărește adventist.ro pentru informații direct de la sursă!
facebook.com/adventist.ro
instagram.com/adventist.ro/
youtube.com/c/BisericaAdventistădeZiuaaȘapteadinRomânia

Conturi oficiale de
Facebook și Instagram

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România este prezentă pe rețelele de socializare și
dezvoltă comunitatea online oferind informații spirituale pe conturile oficiale.
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Podcast de istorie
adventistă

LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

Descoperă originea Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea într-un format de podcast cu pastorii Adrian Neagu și Dragoș Mușat. Revelăm
informații valoroase despre bazele mișcării
adventiste, care a schimbat lumea.

Localizare biserici

Livestream
pentru campanii de
evanghelizare online

Departamentul Comunicare oferă suport,
instruire și protocol de distribuire a programelor
evanghelistice. Transmisia se realizează din conturile oficiale ale bisericilor locale pe platformele Facebook și YouTube. Distribuie și
tu mesajele misionare prin conturile
pe care le administrezi!

Căutarea și găsirea bisericii este importantă pentru cei care doresc să participe
la programele spirituale din localitatea ta. Google
Maps a fost actualizat cu localizarea tuturor bisericilor din România. Crește gradul de vizibilitate
al bisericii tale prin comentarii, încărcare
de fotografii și actualizarea orarului de
închinare.

Website-ul adventist.ro

Jurnal de Sabat

Site-ul Bisericii, unde găsești informații despre
viața Bisericii, evenimente importante, comunicate
oficiale, învățături teologice și practice sau noi
apariții editoriale.

O emisiune despre evenimentele din Biserică, în fiecare vineri seară de la ora 19:30, cu Sorin
Dinu, la Speranța TV. Urmărește noutățile
împreună cu familia și biserica ta!
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COMUNICARE

Conferințele
internaționale GAiN

Adventist.Group
Platformă de comunicare pentru distribuirea de informații și resurse către pastori,
responsabili de comunicare și responsabili cu
misiunea digitală.
Invitație de înscriere: advent.ist/inscriere.
Ghid pentru conectare și folosire cu
aplicație de mobil: advent.ist/ghid.

Un eveniment internațional pentru instruire în distribuirea Cuvântului lui Dumnezeu prin
televiziune, radio, internet și platforme sociale
s-a încheiat recent la București, România fiind
gazdă pentru delegați și comunicatori din
Europa.

Adventist.museum
Dezvoltăm un concept nou de a pune în
valoare obiectele și locurile importante din trecut
folosind un proiect web care va putea fi vizitat
începând cu anul viitor.

Emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV
produse de Uniunea Adventistă:
„Dincolo de cuvinte” și
„Lumini din trecut”
(pastor Adrian Neagu)
„Dor de libertate” (Adalbert Ghejan, ASUP)
„Răscruce” (pastor Lóránt Amota)
„Vremea întrebărilor” și „Adevăruri și perspective”
(pastor Florin Matei)
„Duelul ideilor” (pastor Dragoș Mușat)
„Taine din Scripturi”
(pastor Costi Gogoneață)
„Școala Cuvântului”
(pastor Daniel Brînzan)
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LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

Fii PROACTIV, transmite-ți valorile prin conferințe științifice în
parteneriat cu Parlamentul României, Asociația Conștiință și Libertate și autorități locale și județene!
]] întâlniri cu tineri, oameni din domeniul juridic și specialiști din domeniul muncii;
]] Caravana Libertății Religioase (simpozioane tematice în
săli publice, în parteneriat cu autorități locale și reprezentanți de la celelalte culte);
]] expoziție de Biblii și volume religioase din aria libertății
de conștiință, cu lansări de carte;
]] Jurnalul libertății religioase – publicație științifică;
]] Carte de protocol Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
din România – Secretariatul de Stat pentru Culte.
]] Materiale pentru protocol: revista Semnele timpului,
cartea anului la Editura Viață și Sănătate, calendarul și
agenda departamentului;
]] „Duelul ideilor”, emisiune la Speranța TV.
Protejați cel mai important dar – libertatea!
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EDUCAȚIE
Departamentul Educație promovează și dezvoltă cantitativ și calitativ sistemul adventist de educație, la nivel de biserică locală, la nivel preuniversitar și la nivel universitar. Ne propunem să oferim
Bisericii resurse teologice, motivaționale și misionare pentru creșterea sănătoasă a acesteia prin educație, astfel încât membrii să fie pregătiți pentru întâlnirea cu Mântuitorul. În paralel, departamentul
se implică în activități educaționale pentru Biserică și susține înființarea de noi instituții educaționale,
precum și creșterea calității spirituale și academice a unităților existente.
Obiective:
–– abordarea conceptului biblic de educație așa cum ne este prezentat în Biblie și în scrierile
lui Ellen White: pentru întreaga ființă umană și pentru Biserică;
–– dezvoltarea lucrării de educație prin școli:
a) oferirea unui cadru de dezvoltare moral-spirituală și profesională a educatorilor creștini;
b) dezvoltarea de resurse în vederea abordării creștine a oricărei materii de studiu în școală;
c) dezvoltarea bazei materiale;
–– promovarea educației adventiste în Biserică și în țară;
–– înființarea de noi instituții de educație;
–– transformarea învățământului confesional într-o resursă consistentă pentru misiunea creștină și adventistă.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ADVENTIST DIN ROMÂNIA
o rețea de excelență în misiune

Halmeu

LEGENDĂ

Săpânța
Sighetul
Marmaţiei

Nivel preșcolar
Botoșani

Moisei

Nivel primar

Vama

Nivel primar și preșcolar

Beclean
Iași
Oradea
Herghelia
Cluj-Napoca Câmpenița

Macea

Arad

Ocna
Mureș

Vaideiu

Reghin Gurghiu

Piatra Neamț

Nivel liceal

Târgu Mureş
Budiu mic

Cuvin

Nivel gimnazial, primar
și preșcolar

Roman

Podiș

Bacău

Nivel liceal, gimnazial,
primar și preșcolar

Sighişoara
Nivel postliceal
Matca

Timișoara

Infrastructura națională la 15 noiembrie 2022

Brașov

1. Licee – 7
2. Școli gimnaziale – 9 (13, dacă le includem și pe cele aparținând liceelor)
3. Școli primare – 5 (19, dacă le includem și pe cele din nivelurile superioare)
4. Grădinițe – 16 (33, dacă le includem și pe cele din nivelurile superioare)
5. Centre de zi –15
6. Universitate – 1
7. Școli postliceale sanitare – 3
TOTAL UNITĂȚI EDUCAȚIONALE – 56

Brăila
Buzău
Târgoviște

Ploiești

Cernica
BUCUREȘTI
Leamna Craiova
de Jos
Roşiorii
de Vede

Prof.
AZȘ

Prof.
Total
NON-AZȘ prof.

Pers.
nedid.

Total
angajați

Elevi
AZȘ

Elevi/stud.
NON-AZȘ

Total elevi
și studenți

50

353

124

249

726

1 469

2 601

4 070

Slobozia
Fetești

Constanța

Peretu
Giurgiu

Unități
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Galați

Râmnicu Vâlcea

Situația persoanelor implicate în actul educațional la sfârșitul anului școlar 2021–2022

457

Nivel universitar

Sibiu

EDUCAȚIE
Oferim asistență pentru:
–– conștientizarea bisericilor cu privire la avantajele spirituale ale sistemului adventist de
educație;
–– motivarea bisericilor pentru deschiderea de noi instituții de educație;
–– instruiri regulate sau extraordinare pe categorii de interes;
–– Organizare de evenimente speciale ca: Ziua Educației, Ziua Învățătorului, Ziua Profesorului.
Link pentru resurse digitale: advent.ist/linkeducatie
Informații oficiale și noutăți:
–– Site: educatie.adventist.pro; adventist.ro/organizare/educatie;
–– Pagina de Facebook: www.facebook.com/educatie.uniunea.romana;
–– Olimpiada de Cunoștințe Biblice: www.facebook.com/
groups/1783690021865628;
–– Profesori: www.facebook.com/groups/profesoriadventistiromania.

Resurse

a) Pregătim resursă umană didactică prin:
–– întâlniri periodice de instruire pe categorii de interes (profesori, învățători, educatori, directori de școli etc.);
–– investiții în pregătirea cadrelor didactice adventiste în mai multe domenii pentru a acoperi
necesarul la toate nivelurile de învățământ (sponsorizare parțială la studii, consiliere în
alegerea domeniilor de interes etc.);
–– studii de licență la Universitatea Adventus pentru trei specializări: teologie pastorală, asistență socială și pedagogie;
–– masterat în educație la Universitatea Montemorelos și la Universitatea Adventus;
–– doctorat în educație la Universitatea Montemorelos;
–– convenții de educație pentru profesorii adventiști, atât din școlile Bisericii, cât și din cele
publice (cu credite);
–– cursuri de calificare în asistență medicală la cele trei școli postliceale sanitare (Brăila și Cernica).
Demersuri pentru noi proiecte:
–– înființarea unei facultăți de nursing la Universitatea Adventus;
–– înființarea unui masterat în teologie la Universitatea Adventus.
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b) Resurse materiale și didactice pentru școli:
1. Manuale de Biblie pentru ora de religie de la toate clasele (plus auxiliare).
2. Acreditarea școlilor adventiste din România de către AAA (Asociația Adventistă de Acreditare), conform cu Working Policy (politicile de lucru ale Bisericii Adventiste la nivel mondial).
3. Resurse, consultare legislativă și academică pentru sistemul de educație adventist.
4. Crearea unor manuale de integrare a credinței pentru profesorii din școlile Bisericii.
5. Demersuri pentru un curriculum adventist, valabil pentru toate școlile Bisericii.
6. Consolidarea brandului de educație adventistă.
7. Dezvoltarea unui sistem de acreditare a cadrelor didactice din cadrul instituțiilor de educație ale Bisericii conform standardelor Conferinței Generale.
8. Conceperea de fișe de lucru pe principiile integrării credinței la materiile nebiblice (curriculumul de stat).
Resurse pentru biserici – educație pentru veșnicie:
–– educație continuă pentru biserică – fiecare proiect introduce credința în mod direct și indirect;
–– realizarea de materiale (manuale) de integrare a credinței în educația copiilor Bisericii care
nu au posibilitatea studierii în școli adventiste;
–– conceperea, traducerea, adaptarea și tipărirea altor cărți aparținând educației adventiste și
nu numai;
–– alfabetizare, acolo unde este cazul;
–– Olimpiada de Cunoștințe Biblice: concurs anual, pentru familiarizarea copiilor cu studiul
aprofundat al Bibliei.

Anul Educației și al Familiei (vezi Maratonul Bunătății, pp. 48–50)
––

organizarea de evenimente și resurse specifice Anului Misionar 2022–2023, coordonat de
departamentele Educație și Slujirea Familiei.

Scanează codul QR și
deschide pliantul cu
lista școlilor adventiste
după regiune și nivel!

advent.ist/scoli
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CAPELANIE ȘI SPIRITUL PROFETIC
Departamentul Capelanie se ocupă de recrutarea, pregătirea și formarea de capelani pentru
școli, spitale și alte instituții ale Bisericii. Misiunea capelanului este să consilieze personalul școlii, elevii
și părinții, adventiști și neadventiști deopotrivă, pentru a-i invita într-o relație cu Isus.
]] Capelanul trebuie să fie un mentor și model spiritual pentru elevi și cadre didactice și să
contribuie la crearea atmosferei spirituale din școală.
]] În parteneriat cu administrația și personalul școlii, planifică și organizează serviciile de capelă și de închinare.
]] Conduce (sau coordonează) grupe de studiu biblic, cu perspectiva conducerii elevilor la
Hristos și la botez.
]] Susține programele bisericești din școală, părtășia creștină și activitățile evanghelistice ale
școlii.
]] Susține sau asistă la activitățile recreative și la evenimentele sociale organizate de școală.
]] Îi sprijină pe elevii cu probleme disciplinare, fără a face parte din comisia disciplinară a
școlii.
]] Se integrează în rețeaua de capelanie sprijinită de Adventist Chaplaincy Ministries (ACM)
(adventistchaplains.org).
Departamentul Capelanie facilitează pregătirea capelanilor pentru îndeplinirea acestor sarcini, precum și a altora similare, prin cursuri, convenții și instruiri.
.
Biblia, revelația de Sine a lui Dumnezeu, este temelia dezvoltării personale și instituționale. Sarcina
principală a lui Ellen White a fost să îndrepte atenția către Sfânta Scriptură: „Bibliei i se acordă prea
puțină atenție, astfel că Dumnezeu a dat o lumină mai mică pentru a-i conduce pe bărbați și femei la
lumina mai mare” (Review and Herald, 20 ianuarie 1903). Chiar dacă scrierile sale sunt o „lumină mai
mică”, ea a crezut că ele sunt lumina, iar sursa acestei lumini este Dumnezeu.

încheiat. Credem de asemenea, așa cum au spus contemporanii lui Ellen White, că scrierile sale poartă
autoritatea divină, atât pentru o viețuire sfântă, cât și pentru doctrină.
Alături de dumneavoastră, în sprijinul responsabililor din fiecare biserică locală, ne propunem:
–– să ajutăm la înțelegerea și aplicarea în viața membrilor Bisericii a sfaturilor inspirate cuprinse în scrierile lui Ellen White;
–– să depunem eforturi susținute pentru a traduce, a publica și a răspândi aceste scrieri la
nivelul României (în curând, Enciclopedia Ellen G. White în limba română);
–– să educăm generațiile tinere să aprecieze acest tezaur spiritual al Bisericii și să îl promovăm, în special scrierile mai puțin cunoscute;
–– să favorizăm o înțelegere corectă a acestor scrieri și a relației lor cu Biblia;
–– să organizăm seminare și prezentări specifice,
Delegații la ultima
în vederea prevenirii atitudinilor greșite față
Sesiune a Conferinței Generade scrierile lui Ellen White;
le
(iunie
2022) au cerut ca fiecare bi–– să popularizăm cele mai reprezentative
serică locală să aleagă un responsabil cu
lucrări pentru publicul din afara Biseripromovarea
și înțelegerea corectă a scrierilor
cii;
lui Ellen White. Manualul Bisericii din anul 2022
–– să organizăm festivaluri zonale și
face
referire la aceasta: „Responsabilul Deparnaționale, Ziua Spiritului Profetic,
tamentului Scrierile Spiritului Profetic – Biserica
Convenția Spiritului Profetic, educația
alege un responsabil al Departamentului Scricontinuă și orice altă ocazie care ajută
erile Spiritului Profetic, care promovează imla atingerea obiectivelor;
portanța și utilizarea corectă a scrierilor
–– să actualizăm permanent pagina de
Spiritului Profetic, în colaborare cu
informare și resurse a departamentului,
responsabilul Departamentuellenwhite.ro, în folosul tuturor cititorilor
lui Publicații.”
interesați.

Relația dintre Biblie și scrierile lui Ellen White

Adventiștii de ziua a șaptea cred că, prin Biblie, Dumnezeu i-a încredințat omului cunoștința necesară pentru mântuire. Sfânta Scriptură este revelația infailibilă și cu autoritate a voinței Sale, măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. Biserica Adventistă consideră canonul biblic
24

Resurse Spiritul Profetic
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Aplicația oficială a
Departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală
]] studiile biblice în 60 de limbi;
]] opțiune de completare a textului biblic la întrebare;
]] emisiunea „Școala Cuvântului”.

Acces facil!
Asculta Radio Vocea Speranței pe mobilul sau tableta ta!
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Platforma Android

Descarcă de aici un flyer cu reclame
la 11 proiecte misionare:
adventist.ro/pliant
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TINERET

Alerg pentru mama

Eticheta / Respiro Schools

Proiectul se desfășoară de ceva timp în școlile din România și
este destinat elevilor din clasele I – a XII-a. Presupune ținerea
de către tineri a unor seminare pe teme din domenii precum:
dezvoltare personală, bune maniere, situații de urgență și conduită morală. Seminarele se desfășoară în cadrul orelor de dirigenție, o dată pe săptămână sau pe lună, în funcție de disponibilitatea școlilor partenere. Asigurăm un kit cu toate seminarele
și prezentările necesare desfășurării proiectului și un ghid de
instruire pentru cei care doresc să participe.

Schimbă viața unui om al străzii!

Această acțiune înseamnă a lua acasă un om al
străzii, a-i pregăti baia pentru a se putea spăla,
apoi a-i oferi haine curate și mâncare. Cei care
se implică pot să închirieze o locuință și apoi să
ajute persoana fără adăpost să obțină un loc de
muncă mergând cu ea la interviuri. După încasarea primului salariu, aceasta va putea să își
plătească singură chiria.
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Bible Experience

Cu dorința de a promova
aprofundarea valorilor biblice, începând cu anul 2023
vom organiza în cadrul programului de Exploratori proiectul Bible Experience (un
concurs cu etape zonale,
naționale și internaționale,
destinat grupelor).

Este o campanie de
donare de sânge organizată la nivel național,
în majoritatea orașelor
care sunt și centre universitare. Campania se
va desfășura în perioada
20 martie – 14 aprilie 2023,
fiind împărțită în 4 săptămâni, din
care filialele Asociației AMiCUS
România și-au ales intervale de
2-5 zile. Proiectul va face apel la
oameni, și în mod special la studenți,
pentru a-i încuraja să doneze sânge
și să rămână apoi donatori activi.

Este un proiect AMiCUS care se desfășoară sub forma unei curse caritabile, dedicată mamelor și organizată
special în apropierea Zilei Internaționale a Femeii. Scopul principal al proiectului este acela de a promova un
stil de viață sănătos prin practicarea
alergării, dar și de a ajuta mamele
aflate în dificultate.
Proiectul se va desfășura în data de
5 martie 2023, în centrele universitare din țară și nu numai. Participanții
care nu se află în centre universitare
au posibilitatea de a alerga pe un traseu la alegere, trimițând însă o dovadă care să ateste acțiunea lor.

Ne propunem să:
creștem rezervele de sânge din cadrul centrelor de transfuzie sangvină din țară;
dezvoltăm o atitudine proactivă
față de donarea de sânge în societate, cu precădere în rândul studenților din România;
susținem o cauză socială prin donațiile din cadrul campaniei.
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TINERET

Lecții de zbor pentru boboci

Ne propunem să susținem integrarea noilor studenți în centrele universitare. Proiectul este organizat la nivel național în marile centre universitare unde avem voluntari
AMiCUS și este planificat să se desfășoare în primele săptămâni ale noului an universitar, mai exact în lunile octombrie și noiembrie.
Obiective principale:
cunoașterea noilor studenți și integrarea lor în AMiCUS;
oferirea de cunoștințe generale ce țin de viața de student;
pregătirea pentru procesul academic și noul stil de învățare;
crearea unor relații de durată între studenții mai mari și boboci;
formarea unor grupuri în funcție de preferințe și hobbyuri;
cunoașterea și familiarizarea cu noul oraș.
Proiectul se desfășoară în centrele universitare din: Arad, Brașov, București, Cluj,
Chișinău, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș și Timișoara.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, activitățile proiectului se împart în patru
categorii:
1. Întâlniri de tip workshop cu invitați de seamă, care-i vor ajuta și-i vor pregăti pe
studenți din punct de vedere emoțional și psihic, abordând teme precum: stresul, anxietatea, gestionarea timpului, dar și ce presupune efectiv viața de student,
exemplificând și oferind sugestii de tipul tips & tricks.
2. Activități interactive de cunoaștere/descoperire sau redescoperire a orașului studenției, principalul obiectiv fiind acela de a se familiariza cu orașul, dar și de a crea
relații de prietenie între participanți.
3. Întâlniri recreative care își propun să aducă împreună studenții cu interese și
hobbyuri comune: volei, fotbal, board games sau chiar o drumeție pe munte.
4. Întâlniri amicale AMiCUS – cină cu prietenii în camera AMiCUS –, având ca scop
principal cunoașterea și familiarizarea cu stilul, întâlnirile și oamenii din AMiCUS,
pe baza mottoului care ne ghidează: „Hai să fim PRIETENI!”
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După ce am făcut cunoștință cu studenții boboci, iar aceștia au văzut care este mersul lucrurilor și și-au însușit cunoștințele de bază, vom continua călătoria numită
STUDENȚIE oferindu-le un Ghid al bobocului, care conține informațiile necesare de
„supraviețuire” în studenție și posibilitatea de a se înscrie ca voluntari în proiectele
planificate în cadrul AMiCUS. Pornim la drum împreună. Hai să fim prieteni!

Campusul liceenilor

Este un proiect organizat de studenții AMiCUS pentru viitorii studenți, mai exact
pentru tinerii care se află încă pe băncile liceelor și privesc cu interes spre viitor,
încercând să aleagă între posibilele căi ce li se deschid în față în procesul educațional. În cadrul proiectului, ne propunem să prezentăm în licee mediul studențesc, universitățile, specializările disponibile, informații care țin de orientarea în
carieră, precum și organizația AMiCUS.
Organizat la nivel național în marile centre universitare, proiectul se va desfășura
în perioada stabilită de instituțiile de învățământ pentru Săptămâna „Școala altfel”, și anume în intervalul 27 februarie – 16 iunie 2023.
Implementarea se va realiza după modelul Orășelului Copiilor sau al Zilelor Carierei/târgurilor de joburi. Proiectul se va desfășura sub forma unor standuri amplasate în unitatea de învățământ sau într-un parc ori o zonă centrală accesibilă
liceenilor. La fiecare stand se va prezenta câte o universitate/facultate/specializare chiar de către studenții din cadrul ei. Participanții vor beneficia de prezentări,
jocuri și activități interactive, sesiuni de întrebări și răspunsuri, broșuri, materiale
informative, momente de socializare etc. Liceenii vor avea posibilitatea să intre în
contact direct cu viitoarea lor universitate, să lege relații de prietenie cu viitorii lor
colegi și să caute împreună cu aceștia metode adecvate de a identifica cea mai
potrivită soluție pentru continuarea parcursului lor educațional.
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PUBLICAȚII
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Oamenii din orașele mari
din România au nevoie
să primească slujirea noastră
și să afle vestea cea bună a
Evangheliei prin organizarea
acțiunilor de colportaj.

C

„Plănuind educarea copiilor lor
în afara căminului, părinții ar trebui
să-și dea seama că nu mai este sigură
instruirea în școli obișnuite
și să se străduiască să-i trimită
în acele școli unde pot obține
o educație bazată pe Scriptură.”
(Ellen G. White, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi,
Viață și Sănătate, București, 1997, p. 168)

SLUJIREA FAMILIEI

ASOCIAȚIA PASTORALĂ
„Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări
pe cea slabă. […] Vreau să le pasc cum se cade.” (Ezechiel 34:16)
Asociația Pastorală există pentru a-I sluji lui Isus Hristos și Bisericii Sale prin slujirea pastorilor și a
familiilor lor, a liderilor bisericii locale, a administratorilor și a directorilor de departamente.
Tinerii încă răspund chemării lui Dumnezeu de a sluji ca pastori. În ultimii 4 ani au intrat în programul de stagiatură 37 de pastori: 10 pastori în 2019, 8 pastori în 2020, 6 pastori în 2021 și 13 pastori în
2022. Dintre aceștia, 34 au terminat acest program și au fost angajați ca pastori asistenți: 5 pastori în
2019, 13 pastori în 2020 și câte 8 în 2021 și 2022. În aceeași perioadă au fost hirotoniți 33 de pastori: 16
pastori în 2019, 9 pastori în 2020 și 8 pastori în 2021.
Nou
––
––

Asociația Pastorală
o bursă de studiu pentru tinerii care doresc să studieze
recunoaște rolul biblic al
la Facultatea de Teologie Pastorală.
prezbiterilor, mai ales din perorganizarea unui program de masterat cu traducere
spectiva unei cerințe tot mai mari
în limba română pentru a facilita studiul absolvențifață de slujirea pastorului și a nevoii
de implicare a credincioșilor în adlor de la Facultatea de Teologie Pastorală care nu au
ministrarea
și slujirea Bisericii. Avem
luat examenul de limbă engleză de-a lungul ultimilor
ca obiectiv instruirea, motivarea și
ani. Unii dintre ei au intrat în programul de stagiatură
echiparea liderilor bisericii locale
de anul acesta.
cu resurse pentru a-și împlini
misiunea și a-i asista pe
pastori în câștigarea
de suflete.

Resurse și întruniri
–– două volume de predici pentru prezbiteri în limba română
și un volum de predici în limba maghiară. În prezent lucrăm la
al treilea pentru limba română.
–– ora de rugăciune pe Zoom a pastorilor din România, o întâlnire apreciată și de interes.
În fiecare vineri dimineață, începând cu ora 8:00, ne întâlnim în medie aproximativ 57 de
pastori pentru rugăciune, studiu și discuții.
–– întâlniri bianuale de educație continuă pentru prezbiteri, cu invitați speciali (de exemplu,
secretarul Conferinței Generale, fratele Erton Köhler) sau prezentări ale strategiei misionare a anului în curs (Uniunea Română). De fiecare dată avem și o secțiune de întrebări și
răspunsuri.
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„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)
Departamentul Slujirea Familiei promovează idealurile lui Dumnezeu pentru viața de familie și slujește nevoilor familiei folosind ca norme învățăturile biblice.
Înțelegând experiența nefericită a multor persoane și familii într-o lume decăzută, 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, ca persoane
singure, cupluri sau familii, pot fi influențe puternice într-o lume rănită și nefericită ca cea de astăzi. De
aceea derulăm diferite programe de instruire, care să ajute în cât mai multe situații sociale, cum ar fi de
exemplu Prepare/Enrich (curs de pregătire pentru căsătorie, absolvit de 111 pastori).
O bucurie deosebită a fost înființarea unei structuri de psihologie acreditate de Colegiul Psihologilor din România. Lucrul acesta înseamnă că în Uniunea Adventistă sunt 22 de pastori care pot oferi o
slujire specializată: 12 au ajuns la nivelul de psihoterapeuți autonomi, iar alți 10 sunt în supervizare.
Cereți-le ajutorul cu încredere!

„Cea mai mare dovadă a
puterii creștinismului, care poate fi
prezentată lumii, este o familie ordonată și disciplinată. Aceasta va recomanda adevărul mai mult decât orice, pentru
că este o dovadă vie a puterii acestuia
asupra inimii.”
Ellen G. White, Căminul adventist,
ed. a 2-a, Viață și Sănătate,
București, 2010, p. 29
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solascriptura.ro – cursuri online
Cursuri gratuite din diverse domenii de interes:
• Biblie
• familie
• sănătate
• dezvoltare personală
• cursuri pentru copii și tineri
• cursuri pentru sănătate fizică și spirituală

Scanează codul QR
pentru a accesa cursurile
în aplicația pentru
platforma Android!!

„Legătura familială este cea mai strânsă,
cea mai duioasă și cea mai sfântă dintre
toate legăturile de pe pământ. A fost
desemnată spre a fi o binecuvântare
pentru omenire. Și este cu adevărat o
binecuvântare ori de câte ori se pășește în
legământul căsătoriei în mod inteligent, cu
teamă de Dumnezeu și ținând seama în
mod corespunzător de responsabilități.”
(Ellen G. White, Căminul adventist, ed. a 2-a,
Viață și Sănătate, București, 2010, p. 17)

ȘCOALA DE SABAT ȘI LUCRARE PERSONALĂ
Cea mai urgentă nevoie în câmpul misionar din România este să avem credincioși
care practică stilul de viață misionar. Cum
poți măsura misiunea unui membru adventist? După numărul de relații personale pe
care le întreține ca să-i conducă pe oameni
la Isus Hristos.

SOLA SCRIPTURA
Sugestii pentru Maratonul Bunătății:
advent.ist/maraton

PROIECT

Să cumpărăm jucării și resurse didactice
pentru copiii de la Școala de Sabat. Analizează figurinele cu tematică biblică și măsuța de
nisip cu capac luminos! Investește în copiii
Bisericii!

PROPUNERE

Să memorăm un scurt pasaj biblic la fiecare studiu al Școlii de Sabat pentru majori și
să îl recităm în fața comunității sau la emisiunea „Școala Cuvântului”.

„REPERELE CREDINȚEI”

–– cea mai ieftină revistă misionară
–– 1 leu/buc. preț în 2022
–– 40 de pagini, full color, identitate adventistă
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„Taine din Scripturi” – un proiect media adresat publicului neadventist:
––
––

––
––
––

Emisiune la Speranța TV în fiecare
vineri seară de la ora 20:00;
Podcast pe canalul de YouTube
„Autentic Podcast” vineri seara de la ora 21:30;
Reportaje despre convertiri
„Autentic Podcast”:
Taine.din.Scripturi pe TikTok;
150 000 de urmăritori.
Conținut pe Facebook, YouTube,
Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.

PUNE UMĂRUL PENTRU ORAȘUL TĂU!

Fii misionar la tine acasă, în centrele Sola Scriptura!
Pregătirea ta profesională poate fi de mare folos. Mulți oameni ar fi interesați să vină o zi pe săptămână, timp de o oră sau mai mult, în librăriile Sola Scriptura, ca să beneficieze gratuit de cunoștințele
tale. Spune-i pastorului cum poți ajuta, gândește creativ și propune activități noi care răspund unor
nevoi reale!
Exemple de activități: consiliere juridică, familială, medicală sau psihologică, meditații pentru școală, detoxificare mintală și fizică, dezvoltare personală, educație civică, cluburi de lectură, clase gastronomice etc.
„Urmăriți binele cetății […] și rugați-vă
Domnului pentru ea,
pentru că fericirea
voastră atârnă de
fericirea ei!” (Ieremia 29:7)

·

·
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SERVICIUL UMANITAR PENTRU PENITENCIARE
S-a reluat producția emisiunii „Dor de libertate” în penitenciarul Jilava. Seria nouă are interviuri cu
deținuți și foste persoane private de libertate, acum reintegrate social și profesional. „Dor de libertate”,
cu Adalbert Ghejan, se poate urmări la Speranța TV în fiecare miercuri de la ora 17:00 și în reluare sâmbăta de la ora 23:00 (în curând pe YouTube).

Povestea lui Alex

L-am cunoscut pe Alex în luna iunie 2022, fiindu-mi prezentat de un bun prieten și frate de
credință, care l-a întâlnit din întâmplare. Mi-a spus că are tatăl închis în penitenciar și că în urmă
cu doi ani a fost accidentat foarte grav, fiind nevoit să meargă aproape lunar la spital în Iași pentru
intervenții chirurgicale și recuperare. Trăiau doar din alocație și un ajutor social, în condiții destul
de precare.
La prima vizită eram un străin pentru el, dar încet-încet ne-am împrietenit. Și eu am avut un accident când eram de aceeași vârstă, provin și eu dintr-o familie destul de modestă etc. Mi-a spus că
cea mai mare dorință este să aibă o casă a lui. I-am spus că deja are una pregătită, gândindu-mă la
casa promisă de Isus. Fiind și coordonator zonal al Asociației „Ridică-te și umblă!” și având contact
direct și cu familiile deținuților, eram implicat din două unghiuri în viața lui Alex. Aproape săptămânal îl vizitam și îi duceam câte ceva, iar lunar mă ocupam să ajungă la spital la Iași. El mereu mă întreba unde-i casa aceea pregătită pentru el. Atunci mi-am dat seama că el se gândea la o casă aici,
pe Pământ, în timp ce eu mă refeream la casa de sus. Așa s-a născut ideea de a-i construi o căsuță.
Mai întâi am căutat un loc de casă în localitate, dar prețurile erau de peste 3 000 de euro. Între
timp, un unchi de-al lui, ce trăia singur și fără familie într-un bordei aproape să se dărâme, a decedat, bolnav de cancer pulmonar. În parteneriat cu primăria, care ne-a promis că se va ocupa de
racordul la apă și energie electrică, am demarat proiectul. Totul de la zero. Dumnezeu a fost bun și
ne-a oferit materialele necesare prin mai mulți sponsori. Cu greu am reușit să găsim și meseriași
voluntari. Unii veneau de la peste 150 de kilometri, alții – de mai aproape. Uneori am fost nevoiți
să-i mai și plătim, dar acum suntem aproape de final. Montăm parchetul în cele două camere, mai
e de făcut o sobă în camera lui Alex și de mobilat încăperile. Sperăm ca pe 21 noiembrie să facem
inaugurarea.
„Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate.” (Psalmul 103:8)
Mihai Enea, Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Filiala Moldova
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Ce facem
pentru deținuți:
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ISPRĂVNICIE
Misiunea Departamentului Isprăvnicie este să îi invite pe membri să se încreadă în Dumnezeu
ca Proprietar a tot ce au ei și să se implice în planul Lui de salvare a lumii cu toate mijloacele pe care
le dețin.
Responsabilitatea isprăvniciei presupune organizarea corectă a întregii vieți, grija atentă față de
templul trupului și buna folosire a timpului, a capacităților și a mijloacelor materiale. Departamentul acordă asistență în planificarea și organizarea resurselor Bisericii în scopul unei lucrări complete.
Obiectivele spirituale și financiare ale isprăvniciei sunt cuprinse în următoarea declarație: „Atunci când
membrii ei se vor trezi și își vor depune rugăciunile, averile și toate energiile și resursele la picioarele lui
Isus, cauza adevărului va triumfa” (Ellen G. White, Mărturii pentru Biserică, ed. a 2-a, Viață și Sănătate,
Pantelimon, 2015, vol. 4, p. 413).
ispravnicie.ro

facebook.com/ispravnicie.ro

Programul „Registrul de casă digital”

Există un soft de computer pentru registrul de casă care ușurează activitatea
casierilor și a pastorilor. Pentru descărcare și instrucțiuni de utilizare, accesați
advent.ist/registru sau scanați codul alăturat!
		

		

Studiul despre
zecimea nominală (2021)

@ispravnicie.ro
Transilvania de Nord
Mediul urban

Clip săptămânal pentru zecimi și daruri
]]în limba română:
advent.ist/2022

]]în limba maghiară:
advent.ist/clip

Vârsta

Mediul rural

Dăruitori din registrul Dăruitori dintre Dăruitori din registrul
de membri
membrii activi
de membri

Dăruitori dintre
membrii activi

20–39 de ani

13%

17%

18%

23%

40–59 de ani

37%

47%

33%

44%

Peste 60 de ani

22%

37%

37%

52%

Total

25%

55%

33%

45%

Zecime fără nume – 12%
Transilvania de Sud

Mediul urban

Comentariile pentru zecimi și daruri, disponibile online
ispravnicie.ro/resurse/#comentarii

Vârsta
20–39 de ani

Dăruitori din registrul Dăruitori dintre Dăruitori din registrul
de membri
membrii activi
de membri
24%

31%

30%

Dăruitori dintre
membrii activi
41%

40–59 de ani

31%

39%

40%

50%

Peste 60 de ani

50%

67%

54%

78%

Total

37%

48%

43%

58%

Zecime fără nume – 15,23%
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Mediul rural
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ISPRĂVNICIE
Săptămâna de Consacrare în Isprăvnicie – advent.ist/ispravnicie
Resursă anuală cu broșură de prelegeri și povestiri din domeniul administrării creștine a vieții.
Biblioteca departamentului – 250 de titluri în domeniu, pentru împrumut de la sediul Uniunii.
Pușculițe pentru copii în
librăriile „Sola Scriptura”„

advent.ist/principii

CUM POATE SĂ ÎNVEȚE
copilul tău
să-și administreze
finanțele?

La librăriile
Sola Scriptura
găsești
o pușculiță
care îl va ajuta
să fie disciplinat
în dăruire
și gestionarea
banilor, acum
și pentru toată
viața.

10.00 RON

Proiecte în desfășurare:
–– Biblia ispravnicului – un proiect editorial în parteneriat cu Editura Viață și Sănătate;
–– Magnet personalizat pentru frigider – un cadou pentru fiecare casă adventistă;
–– Convenție anuală cu slujbașii responsabili de administrarea creștină a vieții;
–– Înregistrarea imnului departamentului cu corul Liceului Teologic Adventist din București.

Dăruire AZȘ

Aplicația prin care îți poți oferi zecimea și darurile către Biserică:
]] îți poți crea un cont în aplicație sau poți dona în mod anonim;
]] poți vedea istoricul tranzacțiilor pe care le-ai făcut;
]] poți scana coduri QR care să te direcționeze spre proiecte;
]] facilitează dăruirea în bisericile adventiste din Uniunea
Română folosind un mijloc actual, practic și ușor de aplicat
pentru membrii familiarizați cu domeniul digital.
Disponibilă pentru platformele
Android și iOS.

Copiii Regelui

Este o nouă aplicație destinată școlarilor, în care vor putea
nota gânduri, evenimente și obiective personale în legătură
cu viața spirituală și socială, cu sănătatea și cu dezvoltarea
intelectuală. Aplicația este organizată sub forma unui jurnal
personal în care vor nota informații despre:
]] texte favorite din Biblie;
]] subiecte de rugăciune;
]] informații despre sănătatea personală, corp și mișcare;
]] cunoștințe noi și hobbyuri;
]] activități de voluntariat și practici de comportament
adecvat;
]] activități de la școală, din familie și de la biserică;
]] administrarea finanțelor personale.
Copiii vor putea marca anumite tipuri de însemnări ca fiind
preferate, le vor putea edita și vor putea trimite rapoarte către
părinți.
Aplicațiile pentru platformele iOS și Android vor fi disponibile
în luna decembrie.
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ANUL MISIONAR 2022–2023

Urmează-Mă cu toată casa ta!
Inspirată de cuvintele apostolului Pavel: „Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți”

(Efeseni 5:1) și de îndemnul Domnului Hristos adresat tânărului bogat: „Urmează-Mă!” (Matei 19:21),
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România își desfășoară activitatea misionară prezentă urmărind o strategie asumată pe o perioadă determinată. Această perioadă de cinci ani alocată actualului

mandat a debutat cu Anul Scripturii (Urmează-Mă în tot adevărul!), a continuat cu Anul Copiilor și al
Tinerilor (Urmează-Mă din tinerețea ta!), a mai făcut un pas spre Anul Lucrării Personale (Urmea-

ză-Mă cu aproapele tău!), a ajuns la Anul Familiei și al Educației (Urmează-Mă cu toată casa ta!) și
se va încheia cu Anul Sănătății (Urmează-Mă cu inima veselă!) în 2024.

În conformitate cu viziunea și direcția oferite de Uniunea Română acestui demers, în anul misionar 2022–2023 proiectele de misiune ale Bisericii vor purta în mare parte amprenta familiei și
educației. Urmează-Mă cu toată casa ta! reprezintă, așadar, a patra etapă misionară din stra-

tegia pe cinci ani, ce-și propune să influențeze omenirea – atât prin modele personale de autenticitate, cât și prin proiectele de misiune sugerate – spre o perspectivă a întâlnirii cu Dumnezeu la
final de istorie.
Toate proiectele și resursele Bisericii vor promova cu precădere misiunea prin familie și educație.
Fiecare familie a Bisericii va primi o atenție specială. La rândul lor, aceste familii vor lucra pentru binele
altor familii, indivizi sau grupuri de oameni. Fiecare biserică locală, slujbașii, pastorii și membrii Bisericii
au primit invitația de a se implica în proiecte de educație și familie în zona lor de influență personală.
Se încurajează creativitatea la fiecare nivel, în conceperea de proiecte și activități specifice contextului,
pentru atingerea obiectivului asumat.
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„Adevărata educație înseamnă mai mult
decât educația pe care o pot oferi colegiile.
Deși studiul științelor nu trebuie neglijat,
există o instruire mai înaltă, care poate fi
obținută printr-o legătură vitală
cu Dumnezeu.”
(Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos,
Viață și Sănătate, București, 2004, p. 248)

ANUL MISIONAR 2022–2023
Biblia ne îndeamnă să fim buni unii cu alții: „Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice
strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu
alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4:31,32,
sublinierea noastră).
Un șofer de autobuz era admirat de un bătrân călător pentru amabilitatea ieșită din comun arătată
tuturor celor din jur. La finalul călătoriei, bătrânul călător a fost nerăbdător să-l întrebe despre motivația din spatele acestui comportament de invidiat. Ce anume îl făcea atât de amabil, situație mai rar
întâlnită printre pământeni.
Răspunsul a fost molipsitor:
— Cu câteva luni în urmă, am citit într-un ziar că un om de afaceri bogat și-a lăsat toată averea unui
șofer de autobuz care s-a purtat frumos cu el. Și atunci mi-am zis: De ce nu aș încerca și eu? Dar de când
mă port așa, a început să-mi placă. Așa că nu mă mai interesează nicio avere, ci mă port așa pentru că
este frumos.
Este de remarcat faptul că textul citat mai sus nu sugerează o purtare atentă cu ceilalți de complezență sau dintr-un motiv oarecare, nici măcar pentru obținerea mântuirii, ci este o chestiune de a fi,
nu de a face. Fiți buni! Simpla bunătate sau amabilitate (chrestotes) este una dintre cele mai profunde
recomandări ale creștinului și este un rod al Duhului (Galateni 5:22). Ea este opusul răutății menționate
în Efeseni 4:31. „Printr-o alchimie spirituală, convertirea schimbă răutatea în bunătate” (Comentariile
biblice AZȘ la Efeseni 4:32).
Sub marca unui proiect integrator pe care l-am numit „Maratonul Bunătății”, se vor desfășura,
anul acesta, majoritatea proiectelor de misiune ale departamentelor Bisericii. Începând de la consacrarea personală pentru a deveni noi înșine mai buni și încheind cu acte de bunătate față de
semenii noștri, ne propunem ca împreună să ducem Vestea cea Bună a Mântuitorului nostru Isus
Hristos.
În sprijinul devoțiunii personale și de grup, avem la dispoziție două broșuri cu lecții devoționale
zilnice – Trăind iubirea necondiționată, respectiv Pentru totdeauna cu Dumnezeu –, care însumează 30
de zile. Se știe foarte bine că pentru a înlocui un obicei rău cu unul bun este nevoie de cel puțin 21 de
zile, cu atât mai mult pentru a deveni din oameni răi unii mai buni. Aceste lecții de suflet oferă și câteva exerciții practice de responsabilitate față de semeni, iar perioada propusă pentru parcurgerea lor,
luând în calcul simțământul plăcut că suntem o familie mare și acționăm unitar, a fost luna octombrie.
Acestor cărți li se adaugă devoționalul de dimineață pe anul 2023, care abordează teme în același ton
– Învățând să fim buni.
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În perioada 11–19 noiembrie, de la ora 21 în fiecare seară, din campusul Universității Adventus
(Cernica), se va transmite un program de evanghelizare sub genericul „Isus ne-a învățat”, pe toate canalele de comunicare ale Bisericii, inclusiv Speranța TV, Radio Vocea Speranței, YouTube, Facebook și
Instagram. Prezentatorul principal al temelor inspirate din Predica de pe Munte va fi pastorul Laurențiu
Moț, rectorul universității. În perioada 8–15 aprilie 2023, sub genericul „Isus ne-a iubit”, se va desfășura
o altă serie de prezentări biblice dedicate familiei, despre care vom reveni în articole viitoare.
O pagină de internet – maratonulbunatatii.ro – a fost lansată pentru a constitui o bază de resurse
cu idei de misiune prin bunătate, cu informații și cu materiale specifice. Săptămânal, la Speranța TV
se vor prezenta emisiuni de câte 30 minute cu reportaje despre evenimentele ce se vor derula sub
mottoul „Maratonul Bunătății”. De asemenea, cărți la prețuri promoționale au fost și vor mai fi puse la
dispoziția celor interesați de misiunea prin carte de către Editura Viață și Sănătate. Cele 56 de unități de
educație ale Bisericii vor derula proiecte în armonie cu calibrul de care se bucură prin prisma poziției
lor de influență.
Desigur, toate aceste resurse și propuneri nu au rolul de a înlocui creativitatea necesară pentru
misiunea la firul ierbii, ci au doar rol de ghidare și trasează un cadru în care poporul lui Dumnezeu să
poată acționa unitar fără să fie compromisă diversitatea.
53

ANUL MISIONAR 2022–2023
Alte câteva pasaje biblice ne slujesc drept motivație pentru a acționa
cu bunătate în folosul celorlalți. „Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te
îndeamnă la pocăință?” (Romani 2:4). O inimă care a gustat din bunătatea
lui Dumnezeu nu va putea rămâne pasivă când este vorba de asemănarea
cu El. „Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui” (Proverbele 19:22)
Nimic nu va putea depăși această calitate, iar un gând inspirat întărește
ideea: „Dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu și am fi buni și amabili, cu
o inimă sensibilă și plină de milă, atunci ar fi o sută de convertiri la adevăr
acolo unde acum nu este decât una” (Ellen G. White, Mărturii pentru Biserimaratonulbunatatii.ro
că, ed. a 2-a rev., Viață și Sănătate, București, 2010, vol. 9, p. 141).
Căutând să-și potolească dorul după prietenul său Ionatan, împăratul David la un moment dat întreabă: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? […] Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” (2 Samuel 9:1,3,
sublinierea noastră). Când i-a fost adus Mefiboșet, un fiu al lui Ionatan olog de picioare, „David i-a zis:
«Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile
tatălui tău Saul și vei mânca totdeauna la masa mea»” (2 Samuel 9:7). Am fost pur și simplu copleșiți
de aceste cuvinte care răscolesc sufletul unui om în nevoia lui de a face bine chiar și unui dușman, de
dragul unui prieten de la care a primit, la rândul lui, acte de bunătate.
Dragă frate și soră, vă dorim o așa întâlnire cu Dumnezeu, încât inima să ne fie plină de dorul de a
face bine oricui, dezinteresat, pentru că așa a făcut și El!

C

„Prin contribuții generoase, trebuie să fie
creat un fond destinat înființării de școli
pentru înaintarea lucrării de educație.
Avem nevoie de oameni bine pregătiți,
bine educați, care să slujească
interesele școlii. Ei trebuie să arate că
nu ne putem lăsa tinerii să meargă
la școli aparținând altor confesiuni,
că trebuie să-i strângem în școli
în care pregătirea lor religioasă
nu va fi neglijată.”
(Ellen G. White, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi,
Viață și Sănătate, București, 1997, p. 38)
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ADRA ROMÂNIA
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (adra.ro) se implică în
proiecte pentru dezvoltare de care beneficiază întreaga populație. În anul 2022 derulăm 31 de astfel
de proiecte. Credem că am avut un PARTENER de nădejde care niciodată nu ne-a uitat. Dumnezeu a
fost PARTENERUL nostru nevăzut!
„Vreau la școală!” Susținem procesul educațional și promovăm spiritul egalității de șanse pentru
copiii cu rezultate bune la învățătură, dar care se confruntă cu riscul abandonului școlar. Beneficiarii
primesc alimente de bază, kituri de igienă, rechizite și uneori îmbrăcăminte sau încălțăminte. În anul
școlar curent ajutăm 436 de elevi din România.
„Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței în Familie – Casa ADRA”
a fost înființat în urmă cu 13 ani. De atunci până în prezent au fost asistate 3 552 de victime, mame și
copii, dintre care 1 015 au primit găzduire. Cu un buget anual de peste 350 000 de lei, centrul acoperă
nevoi de bază (adăpost și hrană), dar oferă și programe de consiliere pentru redobândirea demnității
și a drepturilor legale. Pe parcursul celor 60 de zile de găzduire în centru, beneficiarele sunt sprijinite
să se reintegreze pe piața muncii sau din punct de vedere locativ.
„Sprijin umanitar COVID-19”. Între 8 martie 2020 și 1 octombrie 2022, cu un buget de 243 674,87
de lei, ADRA România a oferit, cumulat, servicii pentru 126.723 de persoane, victime colaterale ale
COVID-19 (adulți, copii, bătrâni, persoane defavorizate, refugiați, victime ale violenței domestice și antreprenori).
„În sfârșit, acasă!” Construim locuințe sociale pentru familiile defavorizate, selectate în colaborare cu autoritățile locale, cu finanțare de la persoane fizice și juridice. Pe 3 aprilie 2022, ADRA România a
inaugurat în satul Drăgești, comuna Todirești, județul Vaslui, cea de-a 336-a casă socială.
„Speranță pentru Ucraina”. Refugiații ucraineni au beneficiat de asistentă umanitară de urgență în
cele 9 puncte de frontieră din România (Siret, Sighetu Marmației, Halmeu, Rădăuți-Prut, Stânca-Costești,
Giurgiulești, Albița, Sculeni și Isaccea) și în Gara Centrală din București. Asistența umanitară a constat
în hrană, kituri de igienă, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electronice și cartele pentru telefoane,
medicamente și transport.
ADRA România și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România au stabilit în toate centrele de
sănătate și de tineret locuri de cazare pentru refugiați. De asemenea, membrii Bisericii s-au solidarizat,
oferind cazare și diverse servicii.
Proiecte desfășurate în perioada 1 martie – 30 septembrie 2022
1. „Răspuns Inițial al României pentru Refugiații din Ucraina” (buget de 797 779 de euro, pentru
421 554 de beneficiari). Donatori: ADRA Internațional, Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea din România, Diviziunea Intereuropeană, Diviziunea Interamericană și birourile ADRA
din Austria, Australia, Marea Britanie, Franța, Finlanda, Norvegia, Japonia, Belgia, Coreea de Sud, Italia,
Portugalia, Germania, Spania, Puerto Rico, Chile și Olanda;
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2. „Sprijin pentru refugiații din Ucraina: Cehia–România–Moldova”, finanțat de ADRA Cehia (buget
de 101 317 euro, pentru 5 500 de beneficiari);
3. „Asistență alimentară”, finanțat de Norwegian Refugees Council (buget de 101 317 euro, pentru
10 000 de beneficiari);
4. „Asistență financiară și protecție pentru refugiați, persoane strămutate și comunitățile gazdă”,
finanțat de Norwegian Refugees Council (buget de 32 793 de euro);
5. „Asistență financiară și alimentară pentru refugiații ucraineni”, finanțat de ADRA Australia (buget
de 41 345 de euro, pentru 1 800 de beneficiari);
6. „Humanitarian Aid Project”, finanțat de ADRA Germania (buget de 19 970 de euro).
Proiecte desfășurate în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023
1. „Servicii de protecție a copilului la punctele de frontieră și în regiunile București, Brașov, Suceava, Tulcea și Maramureș”, finanțat de Plan Internațional (buget de 1 913 879 de euro, pentru 9 664 de
beneficiari);
2. „Acordarea de sprijin psihologic rezidenților a trei adăposturi din Constanța, Brașov și București”,
finanțat de Fundația Alliance pentru Drepturi, Egalitate și Solidaritate Internațională – Action Aid Spania (buget de 100 000 de euro, pentru 800 de beneficiari);
3. „Pregătire pentru iarnă pentru refugiații din Ucraina”, finanțat de Norwegian Refugees Council
(buget de 405 269 de euro, pentru 2 000 de beneficiari);
4. „Prevenirea și răspunsul la riscurile de protecție a copilului și violență de gen pentru refugiații din
Ucraina în România”, finanțat de Plan Internațional (buget de 872 457 de euro, pentru 3 280 de beneficiari);
5. „Evacuare, asistență și protecție pentru salvarea vieților pentru refugiații din Ucraina”, finanțat de
ADRA Canada (buget de 631 858 de euro, pentru 3 600 de beneficiari).
În mai puțin de 3 zile de la începerea războiului din Ucraina, primul convoi umanitar ADRA România
a trecut în Ucraina. În perioada 27 februarie – 24 august 2022, activitatea socială a Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea din România prin ADRA România și prin cele șase unități administrativ-teritoriale a înregistrat asistarea a peste 30 440 de persoane prin intermediul a 49 de convoaie umanitare în Ucraina
(ajutor material și financiar în valoare de 568 300 de euro, minimum 296 de sponsori).
În urma cererii din Republica Moldova, am organizat 3 convoaie umanitare (13 tone de produse
donate, în valoare de 30 000 de euro pentru 1 200 de persoane refugiate pe teritoriul țării vecine).
Centru multifuncțional ADRA România. În stadiu de planificare este Centrul ADRA pentru Refugiați. Serviciile acordate în cadrul centrului nostru ar completa eforturile statului. Strategia noastră pe
termen lung, prin primirea ca donație a unui teren, este să creăm un centru logistic complex, care să
asigure sustenabilitate și infrastructură pentru proiecte și depozit în activitatea ADRA din estul Europei.
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15 ANI DE SPERANȚA TV
Pe 30 aprilie 2022, Speranța TV a împlinit 15 ani de activitate. Într-o lume dominată de incertitudine,
în care veștile negative ne afectează calitatea vieții, Speranța TV are rolul să aducă doza necesară de
optimism din Scriptură. Îi ajutăm pe telespectatori să treacă mai departe prin cele mai grele momente
ale existenței și aducem în prim-plan promisiunea vieții veșnice.
Echipa noastră a marcat momentul aniversar prin mai multe proiecte. În luna martie s-a organizat un
concert și două convoaie umanitare către Ucraina (suport pentru maternitatea din Ismail, alimente pentru persoanele izolate din zonele de conflict și bunuri de primă necesitate, transportate cu 12 microbuze).
Am tradus în limba română jocul „Heroes: The Biblia Trivia Game” (heroesbibletrivia.org/ro). Cea
de-a doua versiune a jocului (pentru platformele Android și iOS), lansată în anul 2021 de Departamentul Comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și de Hope Channel, era deja disponibilă în mai
multe limbi și timp de un an a fost accesată de peste 120 000 de persoane. Am avut visul de a le aduce
copiilor și tinerilor români pasionați de jocuri video un instrument de petrecere a timpului liber prin
care își pot îmbunătăți cunoștințele biblice.
Angajații Centrului Media Adventist au donat 1 700 de euro pentru construirea unei fântâni cu apă
potabilă pentru 4 000 de locuitori din zona Mpigi, Uganda. Acțiunea, realizată prin intermediul Fundației
„Jeni Mandachi”, a fost remarcată de cea mai cunoscută televiziune națională din Uganda, care, prezentă
la inaugurare pentru reportaj, a promis că va urma exemplul televiziunii din România și va construi alte
două fântâni.
Pe 4 mai, o unitate mobilă a Centrului de Transfuzii București a fost prezentă la sediul Speranța TV
din Voluntari, județul Ilfov. Personalul Centrului Media Adventist, împreună cu prieteni sau membri ai
familiei, au donat sânge, dorind să arate că, dincolo de cuvinte, faptele mici pot avea un impact mare
pentru cei din jur.
Cei 15 ani de activitate ai postului Speranța TV au fost de asemenea marcați printr-un concert aniversar ce a avut loc sâmbătă, 4 iunie, ora 19:00, la Sala Palatului din București. Ineditul acestui eveniment
muzical a constat în faptul că repertoriul a cuprins cele mai cunoscute și mai îndrăgite melodii înregistrate
de Speranța TV, interpretate nu de câte o formație, ci de un cor reunit ce a cuprins peste 150 de cântăreți
și instrumentiști, inclusiv angajați ai Centrului Media Adventist. De asemenea, o serie de soliști îndrăgiți
de publicul postului Speranța TV au urcat pe scenă pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu.
Cei 15 ani de emisie au fost marcați de multe experiențe, provocări și momente mai dificile, dar și de
multe bucurii, iar noi vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest timp. Mesajele dumneavoastră, încurajările, observațiile și sprijinul financiar ne-au făcut să creștem și împreună să devenim ambasadorii Speranței. Vrem să ne fiți alături și mai departe, astfel încât Speranța să unească România și o lumea întreagă!
Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, iar convingerea că Centrul Media Adventist e un instrument
pentru a duce mai departe Evanghelia ne dă energia de a aduce de la an la an noi proiecte și emisiuni
care să îmbogățească grilele de programe și să răspundă nevoilor publicului nostru. Vă invităm să trăim împreună cu pasiune pentru viață!
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CONFERINȚA BANAT
Prin harul minunat al lui Dumnezeu, în urma chemării divine, dar și la invitația Conferinței Banat, în
anul 2015 am ajuns în orașul Vașcău din jud. Bihor ca misionar – eu și familia mea.
Aici ne aștepta o bisericuță de munte cu aproximativ 50 de locuri, dar fără membri. Ne-am rugat
stăruitor ca bunul Dumnezeu să deschidă o cale de a ajunge la inimile oamenilor.
Am început prin a-i vizita pe vecini, apoi am cunoscut mai multe persoane în oraș. I-am ajutat la tăiat
lemne, la cosit iarba în curte, i-am transportat pe cei bolnavi la spital… Când am avut mai mulți prieteni,
am ținut prima evanghelizare în Biserica Adventistă din Vașcău. De la 10 musafiri în prima seară, am
ajuns la 20 în următoarea, iar numărul celor interesați a crescut până la 45 de persoane neadventiste,
care au participat aproape seară de seară.
În zonă s-au stabilit și câțiva frați adventiști de la Mișcarea de Reformă. Invitat fiind de ei, am predicat în casele lor mai multe luni de zile, iar după aproximativ șase luni, 10 dintre ei au luat decizia să
treacă în Biserica Adventistă. Odată veniți și ei în biserică, alături de musafirii care participau, mai mult
de jumătate din localul bisericii adventiste era ocupat. Am organizat o nouă evanghelizare în Vașcău, și
alte trei persoane din Biserica Ortodoxă s-au adăugat grupului nostru. Astfel, cu o biserică tânără, am
început să lucrăm mai mult, și în curând am ajuns la 31 de membri și 20 de copii.
Nu departe de Vașcău este orașul Ștei, cu 7 000 de locuitori și fără prezență adventistă. Simțeam că
Domnul ne cheamă să începem și aici lucrarea. Mai întâi am împărțit cărți pe stradă în zilele de piață,
apoi le-am pus în cutiile poștale de la blocuri. Era prea puțin pentru un orășel în care adventiștii nu
erau cunoscuți… Domnul ne-a pus pe inimă să închiriem un spațiu în zona centrală. Ajutați de frați din
bisericile adventiste din Vașcău, Pietroasa și Beiuș, am cumpărat mobilier adecvat pentru cărți. Apoi
am comandat aproximativ 100 de titluri de carte, din domeniile sănătate, familie, tineret, copii și spiritualitate. Am transformat spațiul respectiv într-o librărie. Este o altfel de librărie Sola Scriptura, în care
cărțile nu sunt vândute, însă nici oferite gratuit. Vizitatorii sunt informați cu privire la preț și li se oferă
posibilitatea de a face o donație în schimbul acestora.
La intrare avem și câteva inscripții: „Samariteanul Milos Bihor” sau „Centru Social”. Oamenii vin
regulat să ia cărți, să pună întrebări din Biblie și chiar să aducă foarte multe lucruri – îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole de igienă – pe care noi le oferim oamenilor săraci din localitate. Am golit de trei
ori camera de îmbrăcăminte și acum este mai plină ca niciodată: oamenii aduc întruna. Vin persoane
chiar din primărie și din liceele din zonă să ne aducă saci plini cu bunuri pentru săraci.
Recent am închiriat un nou spațiu în apropiere, unde facem studii biblice. Au venit patru persoane
neadventiste și sperăm ca numărul lor să crească, pentru că avem capacitatea să primim circa 25 de
persoane. Marele obiectiv este ca această grupă în creștere să ajungă într-o zi biserică. Credem că așa
va fi, pentru că „toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede” (Marcu 9:23).
Eram la finalul evanghelizării, în ultima seară. Am predicat despre planul de mântuire, ceva din
profeție și urma subiectul despre Sabat. Biserica era plină, iar musafiri, peste 30 de persoane. Am adus
cu mine o Biblie ortodoxă, și pe la jumătatea predicii am invitat pe cineva din sală să citească pentru
toți cu voce tare textul despre învierea în prima zi a săptămânii. În sală era un tânăr care venise pentru
60

PLANTARE DE BISERICĂ LA ȘTEI, BIHOR
prima dată și era foarte atent să înțeleagă. Pe el l-am chemat la amvon să citească. Era cu un cap mai
înalt decât mine. Oamenii au fost profund impresionați și au continuat să vină la întâlniri. În Sabatul
următor m-a căutat chiar tânărul care citise la amvon despre Sabat. Era nerăbdător să cunoască mai
multe din Scriptură și mă vizita acasă. A continuat să vină sâmbătă de sâmbătă și le spunea tuturor ce
a descoperit. A adus la biserică peste 20 de prieteni, iar când am renovat una din bisericile noastre din
district (Vașcău), noi am donat o sumă frumoasă de bani, iar el a pus cât am pus noi toți la un loc. Și la
evanghelizarea din localitatea Pietroasa a venit. Tot acolo, la o evanghelizare anterioară, se botezase și
mama lui. În aceeași biserică, el a cumpărat mochetă nouă, apoi un amvon nou, o scară nouă pentru
bazinul de botez, balustrada spre sala de mese, boxe, microfon, un laptop pentru biserică și chiar biblioteca din holul de la intrare. Când este o nevoie, el oferă cel mai mult. Mereu zice: „Trebuie să lucrăm
mai mult pentru oameni” sau „Dumnezeu are oameni minunați peste tot”. Când trebuie lemne pentru
o biserică sau alta, aduce câte un tir de lemne (25 m³).
Astăzi vine la biserică împreună cu soția lui, care Îl iubește pe Domnul la fel de mult. Au un băiețel
împreună și sunt nelipsiți de la întâlniri. Vor să se boteze amândoi, și cel mai probabil curând vor deveni membrii noștri dragi. Și când te gândești că totul a pornit de la o seară de evanghelizare… Ce putere
are Cuvântul lui Dumnezeu! Binecuvântat să fie Domnul Isus, care Și-a dat viața pentru noi și care va
vedea rodul jertfei Lui în persoanele salvate prin harul Său!
Misionar Aurelian Anghelescu
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Esența acestei unități de învățământ este aspectul spiritual. Alături de cultură,
muzică, sănătate și maniere, Liceul EVISS promovează în mod prioritar în procesul
pedagogic credința biblică și mântuitoare în Hristos. Capelanul și pedagogii le aduc
copiilor hrană pentru suflet la fiecare devoțional de dimineață, la altarele de seară și
la capela de Sabat. Educatorii, învățătorii și profesorii creează împreună cu Dumnezeu
un cadru educațional bazat pe respect, descoperirea plăcută a științei și un stil flexibil
și eficient de predare, care să stimuleze dezvoltarea intelectuală și emoțională a elevilor.
Elevii au șansa de a învăța în clase cu colectiv redus, fapt ce înlesnește o relaționare eficientă între profesori și elevi. Părinții celor mici, în marea lor majoritate de alte orientări religioase, apreciază
comportamentul moral al profesorilor. De asemenea, aceștia nu sacrifică creativitatea, individualitatea
sau iubirea de carte investind doar în acumulare de informații. Elevii sunt tratați ca fiind unici, liberi și
trăind anii frumoși de formare pentru o viață întreagă.
EVISS este locul unde toți dascălii ar fi dorit să fie școliți dacă ar fi avut acest privilegiu.
Prin harul Domnului, proiectul acesta de educație va ridica spiritual și academic mulți tineri, fiind de
asemenea un far luminător în capitala istorică și culturală a Moldovei.

Televiziunea online ProiectM

Proiectul educațional EVISS

„Copiii nu ne distrag de la cea mai importantă lucrare; ei sunt cea mai importantă lucrare.”
(C. S. Lewis)
Proiectul misionar de bază al Conferinței Moldova în momentul acesta îl reprezintă Liceul Adventist
EVISS din Iași. Inițiativa, atragerea de fonduri, construcția și administrarea acestei frumoase instituții
de învățământ aparțin administrației Conferinței. Diviziunea, Uniunea și membri laici au contribuit din
plin la această perlă educațională din Moldova.
După doi ani de la excavații, primul liceu adventist din Moldova își deschide porțile
pe 5 septembrie 2022. Având profil real, cu specializarea științe ale naturii, liceul din
Iași are 100 de elevi la creșă, grădiniță, clase primare, gimnaziale și liceale.
Numele EVISS este un acronim al valorilor promovate: Educație, Voluntariat, Implicare Socială și Sănătate. Ponderea cadrelor didactice adventiste este de 70%, iar
elevii provin din Biserica Adventistă în procent de 30%.
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În România există 16,8 milioane de oameni care au acces la internet, adică aproximativ 88% din
populația țării noastre, conform datareportal.com. De asemenea, 13,8 milioane de români (70%) sunt
prezenți pe rețelele sociale. Având în vedere aceste date, suntem pe deplin conștienți că investiția și
lucrarea în mediul online nu este o risipă.
La începutul perioadei de pandemie, odată cu suspendarea serviciilor divine din biserici, a fost
evidentă nevoia stringentă de a comunica atât în interiorul Bisericii, cât și în exteriorul ei prin emisiuni
și rubrici dedicate, folosind social media. Datorită acestei situații, a apărut ideea unui departament
media în cadrul Conferinței Moldova, ce a fost înființat în 2021, ca o nevoie pentru a acoperi latura misionară pe internet. Lansat oficial la data de 12 noiembrie 2021 cu o ediție specială, ProiectM are ca scop
transmiterea mesajului biblic prin rețelele sociale. Fără o promovare agresivă și doar cu trei emisiuni
din luna februarie 2021 până în noiembrie 2021, avem peste 350 000 de vizionări pe contul oficial de
YouTube, cu peste 25 000 de ore vizionate și 2 700 de abonați. Pe Facebook impactul postărilor a ajuns
la puțin peste 275 000 de persoane.
ProiectM este, pe termen lung, Manifestul Moldovei de Misiune Media, având ca Mesaj Mântuirea
celor Mulți.
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La ora actuală, producem și difuzăm emisiuni pentru fiecare seară din săptămână
(spirituale, educaționale, de sănătate, de dezvoltare personală, de familie).
ProiectM este dovada că Dumnezeu poate transforma orice împrejurare, oricât
de dificilă ar fi, într-o mare împrejurare. Din pandemie până în prezent, proiectul s-a
dezvoltat constant, fiind o excelentă metodă de misiune adaptată vremurilor tulburi
pe care le trăim.

Proiect pentru sănătate

Campania „Din grijă pentru tine” constituie nucleul programului național „Împreună pentru oameni”, inițiat de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea la Bacău, în prezența ministrului sănătății, domnul Alexandru Rafila. Biserica a demarat acest proiect la Sala de Atletism din municipiul Bacău, unde a
fost amenajat un spital de campanie dotat cu aparatură medicală de specialitate.
Ansamblul de acțiuni s-a derulat în perioada 3–10 aprilie la Bacău, unde peste 3 800 de persoane
au beneficiat de servicii medicale și asistență socială din partea a 43 de medici de specialitate, 84 de
asistenți medicali, 126 de voluntari, 4 psihologi, 7 profesori universitari și 12 pastori. Programul, derulat în prezent și în alte zone ale țării, oferă servicii de consultanță și asistență gratuite în domeniile
medical, social, educațional, ecologic, psihologic și spiritual.
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În acest proiect, 3 129 de persoane au primit asistență medicală în 25 de
specialități medicale, printre care: cardiologie, dermatologie, ORL, oftalmologie,
psihologie, medicină internă, consiliere nutrițională, gastroenterologie etc. S-au
efectuat ecografii mamare, abdomino-pelvine, urologice, pediatrice, eco doppler
vascular, eco cord și EKG, fibroscan, screening pentru hepatita B și C, osteodensimetrie și screening metabolic.
Proiectul a contribuit la îmbunătățirea stării de sănătate a populației nu doar Participarea ministrului
prin servicii medicale, ci și printr-o serie de seminare publice de tip preventiv și sănătății la programul
de evanghelizare din
consiliere pentru mai mult de 1 200 de persoane.
Bacău.
În campania organizată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea s-au alăturat
o seamă de parteneri pentru susținerea și promovarea stilului de viață sănătos, diminuarea efectelor
sociale cu impact emoțional negativ și prevenirea delicvenței juvenile. Colaboratorii au oferit consiliere
persoanelor dependente de substanțe nocive, media și tehnologie și pachete pentru 1 500 de persoane defavorizate. S-au derulat de asemenea o serie de seminare de stil de viață sănătos, nutriție,
gastronomie și prevenție în sala de ședințe a Consiliului Județean Bacău plus alte seminare în licee și
colegii din oraș, cu impact la peste 6 000 de elevi. Partenerii Bisericii Adventiste au fost: Consiliul Județean Bacău, Centrul de Sănătate Podiș, Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA
România), Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Asociația „Ridică-te și umblă!”, Asociația
„Exploratori pentru viitor”, Speranța TV, ProiectM TV, Radio Vocea Speranței, Asociația „Conștiință și
Libertate” și Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie (ASEF).
De apreciat în mod special este ajutorul oferit de dr. Ana Maria Zamfir, care nu doar că a implementat acest concept la nivel național, ci a și traversat țara, alăturându-li-se împreună cu fratele dumneaei,
dr. Sergiu Turturică, celor care le-au slujit efectiv oamenilor în nevoie.
Prima campanie „Împreună pentru oameni” a constituit un model de proiect care continuă și în
prezent în alte localități din țară. Pentru perioada următoare, Departamentul Sănătate și Temperanță
al Bisericii Adventiste din zona de nord-est a țării intenționează să reediteze programul din Bacău în
luna mai a anului 2023.

65

CONFERINȚA MUNTENIA

Asociația Respiro

„Respiro” este un proiect de misiune al Conferinței Muntenia, înglobând activitățile desfășurate prin
intermediul Asociației Respiro, organizație neguvernamentală și nonprofit care are ca obiectiv principal
dezvoltarea socioemoțională, intelectuală și spirituală a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani,
aflați în situații de criză și/sau dornici să se dezvolte.

Respiro Help

Obiectivul proiectului este de a le oferi acces la servicii de consiliere
psihologică și resurse pentru dezvoltare socioemoțională tinerilor
aflați în impas și/sau orientați către dezvoltare prin intermediul:
„Doresc să îi mulțumesc
]] platformei de consiliere online Respiro Help;
doamnei psiholog, care m-a
]] consiliere psihologică directă, individuală și de grup,
ascultat de fiecare dată când lacriîn cadrul Cabinetului de Consiliere Respiro Help.
mile îmi curgeau pe obraji în miezul
Tipurile de consiliere oferite sunt diverse (psihologică, vonopții. […] Doresc să îți mulțumesc
cațională, premaritală, spirituală, școlară, intervenție de cridin toată inima și să știi că îți sunt
ză), consilierii implicați în proiect fiind specialiști în domeniu.
atât de recunoscătoare.”

Cifre semnificative – din ultimele 12 luni
Eșantion total analizat: 1 067 de utilizatori
Apartenența religioasă:
]] ortodocși – 50,23% (540)
]] nedeclarați – 37,30% (401)
]] adventiști de ziua a șaptea – 4,18% (45)
]] catolici – 2,51% (27)
]] penticostali – 1,30% (14)
]] baptiști – 0,74% (8)
]] musulmani – 0,55% (6)
]] atei – 0,55% (6)
]] agnostici – 0,37% (4)
]] reformați – 0,18% (2)
]] altele – 1,20% (9)
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(reacția unei beneficiare)

„Bineînțeles că sunt
la Convenția Profesorilor de
Respiro Schools
la #Respiro. […] Am început într-un
În colaborare cu instituțiile de învățământ, sunt orpas emoționant, cu un puternic #impact
ganizate proiecte adecvate vârstei elevilor, care au ca
motivațional și cu oameni de #valoare, cu
scop dezvoltarea sănătoasă și echilibrată a acestora
#valori morale și #educaționale, altfel decât
din punct de vedere fizic, intelectual și moral, în cadrul
promovează sau predomină în societatea actufamiliei și al societății. De asemenea, proiectele urmăală și, de fapt, cum ar trebui să fie totul făcut!
resc adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat,
O onoare să mă aflu aici! Mulțumesc acestor
deprinderea de competențe sociale cheie, precum și
oameni că ne împart astfel de crezuri sfinte,
formarea unor standarde morale înalte.
dar, mai ales, părți din sufletele lor
Amintim și taberele Respiro, în care elevii pot participa
luminate!”
împreună cu profesorii lor. Aici au loc momente de mento(reacția unei profesoare
rat și activități specifice dezvoltării valorilor moral-creștine.
participante)
Profesorilor le sunt oferite anual sesiuni de training, prezentate de invitați speciali relevanți pentru tema aleasă, și activități
de team-building pentru întărirea relațiilor dintre profesorii implicați la
nivel național în acest proiect.

Cifre semnificative:

]] 150 de parteneriate cu școli și inspectorate;
]] 1 100 de profesori prezenți la convenții;
]] 2 000 de elevi în taberele Respiro;
]] 60 000 de elevi prezenți la seminarele Respiro.
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MARATONUL BUNĂTĂȚII ȘI VOLUNTARIATULUI ÎN CRAIOVA
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Oltenia a desfășurat la Craiova, în perioada 13–19
noiembrie 2022, un Maraton al Bunătății și Voluntariatului (impreunapentruoameni.ro). La Teatrul
Național „Marin Sorescu” a fost amenajat pentru trei zile un spital de campanie cu 30 de cabinete medicale, ce au oferit în mod gratuit ecografii, consultații și analize, de care au beneficiat mii de oameni. Seara,
la finalul programului, reputați medici specialiști au prezentat în foaierul teatrului seminare ce au adus
înaintea publicului teme de interes cu privire la un stil de viață sănătos și bolile civilizației. În aceeași perioadă, voluntarii adventiști au donat sânge, au ajutat la renovarea unui centru social ce aparține Direcției
Generale de Asistență Socială din Craiova și au transportat gratuit persoane cu nevoi speciale.
În cadrul acestei campanii, în multe școli din oraș pastori și specialiști au prezentat seminare de
dezvoltare personală sau împotriva dependențelor, care au captivat atenția a mii de elevi.
O dimensiune importantă a programului a constituit-o seria de conferințe științifice prezentate în
incinta Hotelului Royal din Craiova, cu participarea unor experți în comunicare, creaționism, resurse
umane și drept.
Partenerul oficial al campaniei a fost Primăria Municipiului Craiova, care a furnizat o listă cu peste
1 000 de persoane din categorii defavorizate, cărora membrii Bisericii Adventiste, în parteneriat cu
ADRA România, le-au donat pachete cu produse alimentare și de igienă.
Această inițiativă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de a oferi servicii medicale și sociale gratuite a avut parteneri locali de prestigiu, precum: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Universitatea de
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Farmacie și Medicină din Craiova, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog.
„Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și întărește lucrarea mâinilor noastre, da,
întărește lucrarea mâinilor noastre!” (Psalmul 90:17)

Festivalul ProMisiunii
Pentru a redescoperi puterea lui Dumnezeu de a schimba oamenii și pentru a promova metode misionare eficiente prin ascultarea unor experiențe providențiale de viață, s-a organizat în două biserici din
Conferința Oltenia un festival la care au fost invitate toate persoanele botezate în anii 2020–2022, adică
450 de suflete. Au participat 350 de persoane și a fost o ocazie de motivare pentru o mai mare implicare
în lucrarea personală. Cei botezați în perioada amintită au primit cadou cartea Manualul ucenicului.
.
În perioada pandemiei, o familie din județul Vâlcea, compusă din doi adulți și un copil, s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital. Bărbatul a fost cel mai afectat, iar timp de aproximativ două săptămâni temperatura corpului a fost destul de mare. Teama de a-și pierde partenerul și alte gânduri negative au adus-o
pe Mădălina la disperare. În aceste momente dificile, ea s-a rugat la Dumnezeu să intervină. Nu putea
concepe să-și crească singură copilul. Printre alte cuvinte, femeia promitea înaintea Cerului că va face
o schimbare radicală dacă starea de sănătate a partenerului se va schimba. Providențial, în salonul
de spital unde era internată cu fetița a găsit o Biblie. De atunci, a început „foamea” după adevărurile
divine, și zi și noapte a „savurat” Cartea sfântă.
Cu cât citea mai mult, cu atât înțelegea că are nevoie de iertarea divină și de botezul la maturitate, ca
Isus. Dumnezeu a intervenit, iar după externarea tuturor membrilor familiei, Mădălina a început să caute
pe internet biserici creștine. Dragostea față de bunul Dumnezeu și reînceperea unei vieți noi alături de El au
reprezentat motivele pentru hotărârea luată. Astăzi, Mădălina este membră a Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea și vorbește cu bucurie despre pacea sufletească și sensul vieții descoperite lângă Dumnezeu.
Deviza personală rămâne formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu. Mădălina este uimită de
modul cum Divinitatea a căutat-o și dorește să continue prietenia cu Creatorul universului tot restul vieții.
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Adventiștii din Conferința Transilvania de Nord își propun să-și împărtășească credința în viața de zi de zi atât sub forma unor proiecte misionare organizate, cât și prin relațiile interumane
din societate. Responsabilitatea chemării lui Dumnezeu de a avertiza lumea la sfârșitul timpului
îi motivează să caute noi metode și oportunități pentru a ajunge la inima semenilor lor pe care
Dumnezeu îi iubește.
Pe teritoriul Conferinței sunt în desfășurare șase proiecte misionare cu obiectivul de plantare de
biserică. Alături de cei 6 misionari, lucrează 12 colportori, 8 librari și peste 50 de voluntari ASUP. Obiectivul major al misionarilor, atât pastori, cât și credincioși, este instruirea a 700 de membri laici pentru a
preda studii biblice. Recent, ne-am bucurat de botezul a doi credincioși din Blaj, în urma lucrării misionarului nostru acolo, fratele Ovidiu Tescaru.

Proiectul Misionar „Un nou început”

În prima parte a anului 2022, în 11 biserici locale s-a desfășurat proiectul evanghelistic „Un nou
început”, fiind implicați pastori și membri laici din țară și din străinătate. Programul a fost coordonat
de Raul Rivero și Gus Martin, pastori, profesori la Southern Adventist University din SUA, și de Departamentul Școala de Sabat și Lucrarea Personală.
În lunile februarie și martie anul curent, au fost instruiți aproximativ 100 de membri laici pentru a
lucra în grupe mici și pentru a preda studii biblice în pregătirea campaniilor publice. Apoi, în perioada
14–28 mai, s-au desfășurat 11 campanii de evanghelizare ținute de studenții Universității Southern în
tot atâtea biserici din județul Cluj. În timpul campaniei au avut loc două botezuri (la Ocna Mureș și Maranatha) și au fost luate decizii noi, unii fiind botezați mai târziu (la Frata). Ulterior au mai apărut grupe
de studiu și misiune (la Huedin). Campania a fost dublată de misiune socială organizată de pastori în
localitățile Câmpia Turzii, Turda, Cojocna, Gherla și altele.

Speranță pentru Călata

Proiectul de plantare de biserică s-a născut în anul 2017, cu scopul de a răspândi speranța adventistă
în satele de etnie maghiară din zona Călata (în diaspora Clujului). Misionarul responsabil pentru proiect,
Jancsó Erik, împreună cu o echipă formată din pastori și membri laici voluntari, editează o revistă misionară locală – Kalotaszeg Remény – Speranța Călatei. Publicația apare lunar și este răspândită de voluntari
la abonații neadventiști din aceste sate (actualmente 1 600 de abonați). În urma acestei lucrări au fost
organizate tabere de Biblie, excursii și întâlniri pentru cititorii revistei și a apărut și o grupă organizată de
credincioși în localitatea Baciu.
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„Wellness Spiritual” în grupe mici

Pandemia a devenit un context favorabil pentru crearea unor noi metode misionare, dar și pentru
redescoperirea unora care după 1990 au dat randament nemaiîntâlnit. O astfel de metodă este lucrarea misionară în grupe mici.
La începutul anului 2022, dr. Szabó László, profesor de misiologie la Universitatea Friedensau, a
organizat pentru bisericile de limbă maghiară din România o serie de instruiri dedicate în mod special
conducătorilor de grupe mici. Aceste cursuri s-au desfășurat sub egida ADIMIS (Institutul Misionar
„Arthur Daniells”), ca pregătire pentru programul evanghelistic „Wellness spiritual”, desfășurat în perioada 12–19 februarie 2022, program condus de fratele Szabó László. Aspectul inedit a fost vizionarea
prelegerilor în grupe mici, unde liderii de grupă au animat discuțiile pe marginea temelor abordate.
Din Conferința Transilvania de Sud s-au înscris în program 29 de biserici și 6 grupe, care au vizionat
și distribuit mesajul Evangheliei pe Facebook și YouTube. Atât musafirii invitați în grupe, cât și frații au
primit cu bucurie acest program evanghelistic. Frățietatea a fost mobilizată să popularizeze evanghelizarea în mediul online.
În total au funcționat 43 de grupe mici, iar în momentul de față sunt organizate în continuare întâlniri în 20 de grupe. Avem premisa să apară și alte grupe noi. Începând din 31 ianuarie 2023, dr. Szabó
László va continua instruirile cu liderii de grupe.

Centrul de Influență Aronia – Brașov

La fiecare activitate participă între 5 și 40 de persoane din grupul-țintă, iar scopul activităților este de
a face credința noastră mai relevantă și mai accesibilă. Le oferim participanților cărți și Biblii, și în felul
acesta Biblia a ajuns în aproximativ 200 de case.
Patruzeci de persoane au abonamente la revistele Viață+Sănătate și Semnele timpului. În fiecare
an organizăm pentru participanți trei tabere în care au loc activități de socializare, drumeții, prezentări
biblice și prezentări de sănătate.
Printre copiii care participă la ora gratuită de limba engleză l-am cunoscut pe Ștefan. Provine dintr-o
familie cu o situație delicată. Mama lui își crește singură cei patru copii. Cel mai mic este în vârstă de 3
ani, următorul are 7 ani, Ștefan, 12 ani, iar sora lor, 17 ani. Împreună cu o familie adventistă, am decis
să le cumpărăm câteva cadouri și să-i vizităm. Astfel am observat că locuiesc într-un apartament mic
din cartierul nostru. Dar ceea ce ne-a frapat nu au fost condițiile de trai, ci atitudinea pozitivă a mamei.
Deși avea un salariu mic (2 000 lei), iar jumătate din acest venit îl constituie rata la bancă pentru apartament, mama lui Ștefan deborda de optimism. În aceeași ocazie am aflat că are încredere în Dumnezeu
și chiar ne-am rugat împreună.
În urma acestei vizite, am invitat-o pe doamna Cristina la programul evanghelistic desfășurat în
fiecare Sabat la Centrul Aronia. A participat cu drag, și la sfârșitul unei prezentări am rugat-o să ne vorbească despre încrederea ei în Dumnezeu. Cu ajutorul Bisericii Maranatha din Brașov am sponsorizat
participarea acestei familii în Tabăra Sola Scriptura – Cernica. Copiii spuneau că pentru prima dată în
viața lor au venit într-o tabără și erau foarte bucuroși. În prezent, doamna Cristina participă atât la studiul biblic (miercuri), cât și la programul evanghelistic (sâmbătă).

Centrul Aronia se află în cartierul Tractorul din orașul Brașov și este susținut de voluntarii din ambele biserici adventiste ale municipiului. Fiind un cartier în dezvoltare, centrul își propune să întâmpine
nevoile locuitorilor din zonă, în special pe cele legate de sănătate, spiritualitate și familie.
Persoanele sunt invitate la diferite activități, între care:
]] gimnastică pentru sănătate – lunea;
]] conferințe cu Alcoolicii Anonimi – marțea și joia;
]] studiu biblic (doctrine biblice) – miercurea;
]] activități cu copiii: meditații la limba engleză – joia;
]] club de sănătate – lunar;
]] conferințe biblice – în fiecare Sabat;
]] studiu de sănătate;
]] consiliere.
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LIBERTATEONCOLOGIC
SPITALUL
RELIGIOASĂ DIN TÂRGU-MUREȘ
Datorită îndepărtării de Dumnezeu, boala atinge atât fizicul, cât și sufletul multor oameni. După o
vârstă, viața devine o continuă fugă din calea suferinței. Dar Dumnezeu nu dorește să fim triști și apăsați. De aceea El le oferă înțelepciune medicilor și specialiștilor.
Totuși, afecțiunile se răspândesc rapid pe întreaga planetă. Conform OMS, 8,2 milioane de oameni
din întreaga lume mor anual din cauza cancerului, jumătate dintre ei prematur. În prezent, Europa
înregistrează 23,4% din cazurile de cancer din lume și 20,3% din decese, deși peste 40% dintre acestea
pot fi prevenite. În România, cancerul revendică aproximativ 50 700 de vieți anual. Dar lucrurile nu
trebuie să rămână așa! Isus a venit ca oamenii să aibă viață din belșug (Ioan 10:10).
37,4% din persoanele bolnave de cancer pot fi salvate cu un program de diagnosticare și tratament
adecvat. Noi vrem să îi vindecăm pe oameni și să îi învățăm, asemenea lui Isus Hristos.
În colaborare cu ASI România, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România și Loma Linda University Health, vrem să construim primul spital adventist din Europa de Est (spitaluloncologic.ro). Acesta este situat în Sângeorgiu de Mureș (lângă orașul Târgu-Mureș), pe malurile verzi ale râului Mureș.
Spitalul oncologic – un centru medical la standarde înalte, concentrat pe abordarea holistică a tratamentului cancerului, cu o metodologie medicală modernă, complexă și integrată, care cuprinde mintea, trupul și sufletul.
Spitalul va cuprinde o platformă de diagnostic oncologic și o platformă de tratament oncologic
pentru a asigura atât servicii medicale de specialitate în regim ambulatoriu, cât și tratamente abordate
multidisciplinar, efectuate în secțiile de spitalizare de zi sau spitalizare continuă.
Echipamentele de ultimă generație utilizate în laboratorul de radioterapie și imagistică medicală vor
fi printre cele mai performante din țară, asigurând acuratețe în diagnosticare și tratament.
Clădirea este amplasată în comuna Sângeorgiu de Mureș, pe un teren de 5 hectare, și va avea o
suprafață construită desfășurată de 10 900 mp. Va cuprinde două corpuri de clădire, cu regim de înălțime S+P+3 etaje. Lucrările de construcție au început în martie 2022 și se vor încheia în decembrie 2023.

„Aici, în această frumoasă regiune a Târgu-Mureșului, se propune construirea unei instituții de sănătate a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Aceasta va fi dotată cu o bază tehnică performantă, dar,
mai presus de toate, va avea angajați cu o inimă iubitoare. Se poate face mult pentru pacienții aflați
în suferință atunci când sunt îngrijiți cu dragoste și atenție de profesioniști, când se află într-un mediu
care promovează o înțelegere pozitivă a vieții.” – Pastor Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea la nivel mondial
„Loma Linda colaborează cu Biserica Adventistă din România pentru a dezvolta un spital axat pe
cancer, care să includă atât strategii de prevenire, cât și tratamente pentru diagnostice multiple de
cancer. Implicarea sa va include formarea profesioniștilor, dezvoltarea serviciilor clinice și cercetarea
în tehnici îmbunătățite pentru cancer.” – Dr. Richard Hart, președintele Loma Linda University Health

Valorile noastre
Excelență – tratament personalizat, sigur și eficient.
Compasiune – respect și empatie pentru toți pacienții.
Accesibilitate – servicii de înaltă calitate pentru toți, indiferent de sex, naționalitate sau etnie.
Integritate – conduită personală morală înaltă.
Echilibru – abordare holistică a ființei umane: pe plan medical, spiritual și psihologic.
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RENOVARE LA CENTRUL DE LA STUPINI
Centrul Educațional Adventist din Stupini este un simbol al sacrificiului, al spiritului misionar și al
educației adventiste din România. Istoria sa începe în 1931, prin inaugurarea imobilului ce avea să
găzduiască Institutul Biblic, instituție ce va deveni alma mater pentru 14 promoții de pastori, până în
1949. Trece prin două confiscări (1942, respectiv 1956), două retrocedări (1945 și 1999) și o renovare
consistentă realizată în anii 2000. Degradarea accentuată impune o nouă intervenție majoră. Așa se
facă că, în 2020, a fost demarat un proces de renovare temeinică și de construire a unor spații noi,
moderne, adecvate nevoilor Bisericii. Finalizarea procesului de renovare este planificată în primul trimestru al anului 2023.
Odată cu redeschiderea centrului, va fi posibilă organizarea de diverse evenimente publice, tabere,
instruiri, congrese etc. Complexul va acoperi atât nevoile departamentelor Bisericii de la nivel național
sau zonal, cât și ale comunităților locale.
Sala de conferințe generoasă, cele 6 săli de ședințe, cele 89 de camere ce pot asigura condiții decente de cazare pentru 220 de persoane, terenurile de sport și sala de mese vor asigura condițiile
necesare pentru o ședere plăcută la Stupini.
Cu recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a călăuzit lucrurile de-a lungul timpului și apreciind generozitatea membrilor Bisericii Adventiste care a făcut posibilă realizarea acestui proiect, privim
înainte cu speranța că Centrul Educațional Adventist din centrul țării noastre va ajuta la îndeplinirea
misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.
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REȚEAUA ADVENTISTĂ DE SĂNĂTATE
o rețea de excelență în misiune
– centre funcționale (verde) și în construcție –

RIDICĂ-TE ȘI UMBLĂ!
Activitatea asociației:
–– întâlniri în spații deschise, excursii și minitabere;
–– concerte și campanii de fundraising;
–– servicii și centre de mobilitate;
–– donații;
–– grupuri de socializare online;
–– studii biblice.
Centrele noastre de mobilitate sunt funcționale în București, Arad, Timișoara, Botoșani, Darabani,
Sibiu, Craiova și Galați și răspund nevoilor de accesibilitate. Integrăm beneficiarii în programele Asociației (întâlniri fizice pe zone, voluntariat, Biserica Persoanelor cu Dizabilități).
Biserica Persoanelor cu Dizabilități din str. Mitropolit Dosoftei, nr. 22B, sector 5, București, are
servicii de închinare și studii biblice pentru un grup de aproximativ 80 de persoane cu dizabilități, însoțitori și voluntari (dimineața on-site, după-amiaza online).
Centrul de activități „Ridică-te și umblă!” din Sinaia găzduiește grupuri de persoane cu dizabilități în serii de minitabere sau în excursii de o zi pe Valea Prahovei. Aceste ocazii constituie ceva inedit
pentru grupul-țintă, experiențe foarte rare în viață. Centrul este deschis pentru filialele Asociației.
Tabăra anuală „Doar împreună”, Pensiunea Sequoia, Cluj, septembrie 2022, 115 participanți.
Centrul de influență „Ridică-te și umblă!”
Sediu nou în București, în construcție, amprentă la sol 50 mp, P+1:
–– sală de întâlniri pentru Asociație și Biserică;
–– sală pentru instruire și comunicare în
limbaj mimico-gestual;
–– spațiu pentru proiecte educaționale;
–– centru de zi pentru persoane cu dizabilități;
–– sală de mese, birouri și arhivă.
În proiect, pentru un nou corp de clădire:
–– grupuri sanitare accesibilizate + bucătărie;
–– 1 cameră pentru intendent/oaspeți.
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„Ceasurile de închinare de dimineață
și de seară ar trebui să fie cele mai plăcute
și mai folositoare din întreaga zi. […]
Momentele de închinare să fie scurte,
pline de viață, potrivite acelei ocazii
și variate din când în când. Toți să se unească
în lectura Bibliei, să învețe și să repete adesea
legea lui Dumnezeu.”
(Ellen G. White, Educație, ed. a 3-a, revizuită,
Viață și Sănătate, Pantelimon, 2022, p. 158)

C

„Tații și mamele ar trebui să-și înalțe adesea
inimile la Dumnezeu în cereri umile pentru
ei și pentru copiii lor. Fie ca tatăl, ca preot al
familiei, să așeze pe altarul lui Dumnezeu
jertfa de dimineață și de seară, în timp ce
soția și copiii se unesc cu el în rugăciune și
laudă. Într-un astfel de cămin, Isus va zăbovi
cu plăcere.”
(Ellen G. White, Patriarhi și profeți, ed. a 5-a,
Viață și Sănătate, Pantelimon, 2015, p. 139)

C

„Să răsune cântece în familie,
cântece gingașe și curate, și atunci vor fi
mai puține cuvinte de critică și mai multe
de voioșie, speranță și bucurie.”
(Ellen G. White, Educație, ed. a 3-a, revizuită,
Viață și Sănătate, Pantelimon, 2022, p. 141)

