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RAPORT DEPARTAMENT PUBLICAŢII  
  

„Publicațiile noastre au o misiune sacră, și anume aceea de a prezenta în mod clar  
și simplu temelia  spirituală a credinței noastre.”  

Evanghelizare prin literatură pag.7 
  

Departamentul Publicații a pus la dispoziția membrilor Bisericii materiale prețioase în formă scrisă, în vederea 
creșterii lor spirituale și motivării pentru misiune. Obiectivul departamentului a fost implicarea unui număr cât mai mare de 
membri în misiunea prin literatură. Creșterea numărului evangheliștilor cu literatură și creșterea eficienței acestora rămân pe 
mai departe o provocare și un motiv de rugăciune.  
  
1. Proiecte speciale derulate  
  

 Convenția departamentului Publicații – 22-24 ianuarie 2021 (directori dep. & prim colportori) 

 Convenția departamentului Publicații – 19-20 aprilie 2021 (instruire pt. directori dep.) 

 Convenția departamentului Publicații – 21-25 iulie 2021 (împreună cu dep. Școala de Sabat) 

 Congresul colportorilor – 17-19 septembrie 2021 (invitat: Aurel Neațu) 

 Ziua porților deschise – 23-24 noiembrie 2021  

 Finalizare proiect „Biblia Ucenicului”  

 Săptămâna misiunii prin carte – 4-11 decembrie (7 titluri/77lei ) 

 Proiect Tragedia Veacurilor – Ediție de lux  

 Proiect Calea către Hristos – Ediție de lux  

 Proiect cartea Anului (3 mesaje pentru o lume ce freamătă / Talita – O poveste despre credință ) 

 Cărți pentru copii produse în China (4 buc.) 

 Convenție online a evangheliștilor cu literatura  organizată de Conferința Generală  

 Dotarea colportorilor: corturi, aparatură, genți, etc. 

 Vânzare de carte online prin colportori 

 Promovarea acțiunilor de colportaj (litoral, orașe mari, instituții) 

 Pregătirea materialului video pentru Sabatul Colportorului 

 MyBible – update cu multe noutăți  

 Audiobook-uri EVS  

 Promovare EVS Podcast  

 Dezvoltarea platformei de carte electronică https://www.evscloud.ro   

 Site EVS nou  
  
2. Vânzări colportaj  
 

ANUL SUMA NUMĂR COLPORTORI 

2019 1.395.928 64 

2020 687.083 65 

2020 1.170.706 62 

 
 
 
3. Publicații pentru Biserică: 
  

Reviste Abonamente 2020 Abonamente 2021 

Curierul Adventist 2.613 2.313 

Curierul Adventist - Magh. 344 383 

Viață + Sănătate RO 3.878 2.716 

Viață + Sănătate  HU 1.785 1.482 

https://www.evscloud.ro/
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Semnele timpului 2.127 1.668 

Abonamente - Școala de Sabat Majori – 20.956 RO / 2.602HU 
Majori color – 5.213 RO / 691HU 

Instructori – 10.620 RO / 656 HU 

Majori – 18.854RO/2.372Hu 
Majori color - 5.036RO/664HU 

Instructori – 9.682/618HU 

Abonamente - devoționale 12.519RO/1644HU 7.386RO/794HU 

 
4 . Evoluție activitate EVS – volum activitate  
 

ANUL SUMA 

2018 18.596.053 

2019 21.099.549 

2020 18.451.268 

2021 22.422.359 

  
  
5. Top 7 titluri de carte vândute – cantitativ 
 
1. Biblii (toate categoriile)   - 112.348 buc. 
2. Calea către Hristos     -  97.092 
3. Tragedia veacurilor   -  41.563 
4. 3 mesaje pentru o lume ce freamătă   - 38.819 
5. Siguranță pentru vremuri tulburi   - 38.702 
6. Adevărata zi de odihnă  - 20.945 
7. Viața lui Isus - 15.479 
 
6. Noutăți editoriale – 55 de titluri noi în limba română – vezi anexa  
  

Privind în urma vedem cum Bunul Dumnezeu a binecuvântat această lucrare. Avem încredere în făgăduinţele lui 
Dumnezeu exprimate prin mesagerul Său prin care ne asigură de faptul că această lucrare contribuie la pregătirea unui popor 
pentru revenirea Sa. 

  
  

                                                                                                
 
 

Anexa – noutăți editoriale (45 lb.rom/ 10 lb.magh) 
 

3 mesaje pentru o lume ce freamătă 
Acasă 
Agenda pentru femei 
Ambasadorii Binelui 
Bijuteriile în  Biblie 
Calea către Hristos -  ed color 
Căruțașul din Montana 
Cine a fost Iona 
Dumnezeu, zugravul și comisarul 
Ellen White pentru Adolescenți 
Elogiu iubirii de semeni 
Eroi fără pelerină 
Estera 
Evadare din gaura neagră 
Fabrica de sfinți 
Fernando Magellan și aventura primei călătorii în jurul lumii 
Fetițele indiene 
Inteligența Relațională 
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Interiorul corpului uman 
Isus dincolo de aparențe – vol 1 și 2 
În fața suferinței 
Manual Ucenicului 
Misterul din înaltul cerului 
Natura din jurul nostru – copacii 
Natura din jurul nostru – păsările 
Natura din jurul nostru – plantele 
Norma, dincolo de lacrimile lor 
Parabolele Domnului Isus de colorat 
 
 
Portretele unor curajoși exploratori 
Povestea lui Edwin Binney 
Predici pentru prezbiteri – vol 1 și 2 
Primele mele versete de memorat 
Primele mele versete de memorat -  carte de colorat 
Principii de folosirea a zecimii 
Pus deoparte 
Răspunsuri la vreme potrivită 
Sanctuarul, calea mântuirii 
Să ne distrăm cu animalele din Biblie 
Scapă la Munte 
Secarea Styxului 
Secretele unei căsnicii de succes 
Sfințirea vieții -  recorectată 
Talita, o poveste despre credință 
Tații: Implicații și semnificații contemporane 
Totul într-o picătură 
Üzenet az Ifjúságnak (Solii către tineret) 
A végő remény (3 mesaje pentru o lume ce freamătă)  
A nagy küzdelem - Tragedia Veacurilor – Ediția de lux  
Jézushoz vezető út (Calea către Hristos) – Ediția de lux  
Szavak pillangószárnyon – (Cuvinte pe aripi de flutur) carte de poezii 
Együtt a körben (Împreună în cerc) – ghid pentru grupe mici  
Nevelés (Educație) – în colaborare cu dep. Educație  
Tapasztalatok és Látomások - Experiențe și viziuni  
Prédikációk I kötet - Predici pentru prezbiteri  
Manualul Ucenicului  

 
 

                    LÓRÁND BALLA, director 
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RAPORT GRUPURI ETNICE 
 

Componența deosebit de variată a Bisericii Adventiste pe plan mondial este o reflectare naturală a misiunii sale de 
a predica Evanghelia veșnică „oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apoc. 14:6).  
 

I. ACTIVITĂȚI PENTRU MAGHIARI 
 

1. Întâlniri pastorale periodice de planificare misionară pe Zoom cu pastorii maghiari  
2. Educație continuă pastori maghiari – Vaida Cămăraș  
3. Întâlnire pastori și prezbiteri maghiari - Sărmașu 26 Septembrie 2021 
4. Finalizare proiect Biblia Adolescentului  
5. Instruire pentru lucrarea în grupe mici (7 ocazii) 
6. Evanghelizare Speranța TV/Online – Szabó László – combinat cu grupe mici de studiu  
7. Sincronizarea tuturor evanghelizărilor din limba română  
8. Site adventista.ro – un site cu resurse misionare pentru maghiari 
9. My bible – dezvoltare cu diferite module  
10. Cărți audio lb. maghiară (3 buc.) 
11. Demarare proiect – radio RVS online Hu (site, aplicație) 
12. Manuale pentru elevi clasele 1-8  
13. Proiecte editoriale în limba maghiară: 

 Studii pentru Școala de Sabat adulți și copii, cărți, materiale misionare, revista Adventszemle (Curierul 
Adventist) și Élet+Egészség( Viată+Sănătate).  

 Kalotaszeg Reménye – revistă misonară HU (35.000) 

 Üzenet az Ifjúságnak (Solii către tineret)  

 Diversificare proiect devoționale Hu (standard, femei, tineret) 

 A végő remény (3 mesaje pentru o lume ce freamătă)  

 Tragedia Veacurilor – Ediția de lux  

 Jézushoz vezető út (Calea către Hristos) – Ediția de lux  

 Szavak pillangószárnyon – (Cuvinte pe aripi de flutur) carte de poezii 

 Együtt a körben (Împreună în cerc) – ghid pentru grupe mici  

 Nevelés (Educație) – în colaborare cu Departamentul educație  

 Tapasztalatok és Látomások – Experiențe și viziuni  

 Prédikációk I kötet – Predici pentru prezbiteri  

 Diferite matariale pentru biserici la solicitarea departamentelor (Manualul Ucenicului) 
 

II. ACTIVITĂȚI PENTRU UCRAINENI  
 

1. ”Imnuri creștine în limba ucraineană”: se lucrează în continuare la realizarea acestui proiect. Responsabil: Ștefan 
Duruttya.  

2. Implicare în coordonarea refugiaților de război din Ucraina (transport, cazare, convoaie umanitare, raportare) – 
activitatea a fost în colaborare cu ADRA România și Conferințe  

3. Convoi umanitar în Transcarpatia – Munkács  
4. Vizitarea bisericilor  

 
III. ACTIVITĂȚI PENTRU RROMI  

 
1. Servicii divine, comitete și instruiri pe Zoom  
2. Vizitarea bisericilor  
3. Evanghelizare online / Speranța TV – Speranța pentru Gabori  
4. Demarare proiect podcast pentru rromi  
5. Proiect biserica de Gabori – Târgu Mureș              

 
LÓRÁND BALLA, director 
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