
Cum arată situația evanghelică 
a României în anul 2018?



În 2017, România a depășit Anglia și este a două țara 
europeană cea mai evanghelizată!

DAR știți ce țara este pe primul loc?

UCRAINA



În 2018,

989 comune NU au nici o 
biserică evanghelică!

ȘI peste 5000 de sate!



Totuși, numărul localităților fără nici 
o biserica s-a micșorat mult fața de 

2010!

Datorită efortul credincioșilor de a 
planta biserici noi!



În România sunt approximativ 70,000 de 
musulmani.... 0,3% din populația țarii.

Asta înseamnă ca din toată Europa, numai țariile 
baltice au mai puțini musulmani decât România!



Procentul de români care s-au 
declarat ortodocși scade mult!

În anul 2000: 91%
În anul 2010: 88%

IAR ACUM?  82%



Ce s-a întâmplat cu acești oameni?

Din păcate, majoritatea, in loc să 
declar evanghelic..........

S-au declarat atei său 
agnostici!



Știai?
• 10% din populația României nu sunt 

de etnie româna?

• 45,4% din populația țarii sunt între 
25-54 de ani

• Iar, 27,1% din populația sunt sub 25 
de ani



Sunt 147 de misionari români 
transculturali!

Iar în 2010 erau peste 200!



De ce o scădere? 

Motivele sunt 
împărțite!

În 2007, România a întrat 
în UE....și tineri au mai 
multe oportunități ca 
niciodată!

Său oare este o lipsă de 
interes în misiune??

















Vești bune și rele!



Mai întai, vești rele!























ȘI.......... Vești bune!





























9 ORASE FĂRĂ NICI O BISERICĂ 
EVANGHELICĂ (2018)

• Întorsura Buzăului - Covasna, 9.086
• Novaci - Gorj, 6.149
• Băile Tușnad – Harghița, 1.697
• Dragomirești – Maramureș, 3.206
• Piatra-Olt - Olt, 5.992
• Sulina - Tulcea, 4.606
• Ocnele Mari - Vâlcea, 3.421
• Bălcesti - Vâlcea, 5.797
• Băile Govora - Vâlcea, 2.977

În 2010 erau 
18 orașe!
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• 45 de biserici evanghelice
• > 10,000 de creștini evanghelici
• 4,5% evanghelic



• 50 de biserici evanghelice
• > 20,000 de creștini evanghelici
• 6% evanghelic



Cluj-Napoca

• 37  de biserici 
evanghelice

• > 10,000 de 
creștini 
credincioși

• 3,0% 
evanghelic



• 106  de biserici evanghelice
• > 18,000 de creștini evanghelici
• A AJUNS LA PROCENTUL ȚINTA:  1,0% evanghelic!!!!!!!!!!!!!!!!!



Iași

• 17 de biserici evanghelice
• > 900 de creștini credincioși
• 0,2% evanghelic



• 20 de biserici evanghelice
• > 900 de creștini credincioși
• 0,3% evanghelic

Constanța



• 16 de biserici evanghelice
• > 1900 de creștini 

credincioși
• 2,5% evanghelic

Reșița

Reșița este orașul care 
a crescut cel mai mult
(ca număr de oameni 

credincioși) fața de 
anul 2012!



• 24 de biserici evanghelice
• > 1,400 de creștini credincioși
• 0,5% evanghelic



• 14 de biserici evanghelice
• > 800 de creștini credincioși
• 0,3% evanghelic

CRAIOVA



Și în regiuniile din România?



















Populația României este 
într-o scădere majoră!



1998: 22,5 milioane
2002: 21,3 miloane
2018: 19,6 miloane
2030 ?:  15 miloane! 

Populația României

Rata natalitații în 2018?

-0,5%



ROMÂNIA ÎMBĂTRÂNEŞTE!
• După 1989, numărul nou-născuţilor din 

România a scăzut dramatic. Astfel, dacă în 
urmă cu 25 de ani se năşteau anual 314.746 
de copii, 

două decenii mai târziu, numărul acestora a 
scăzut aproape la jumătate



Numărul studenților a scăzut cu 30% 
în 25 de ani!

București are 300,000

Urmează Cluj și Iași cu 60,000

Brașov cu 58,000

Și Timișoara cu 42,000



Trebuie să recunoaștem ca scăderea 
populuței a afectat mult creșterea bisericii 

prin țara! 

Totuși anumite zone au crescut!

DAR rămâne mult de făcut!



Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, 
cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, 2pentru împărați și 

pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață 
pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. 3Acest 

lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, 4Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină 
la cunoașterea adevărului. 5Căci este un singur Dumnezeu și 
un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos 
Isus, 6Care S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare în locul 

tuturor – despre aceasta s-a depus mărturie la vremea 
potrivită.6 Lit.: ca răscumpărare în locul tuturor, mărturia 

vremurilor proprii.

1 Timotei 2 NTR



Să ne rugăm Domnului ca în 2030, 
FIECARE localitate din România să 

aiba o biserica evanghelica și fiecare 
român să-L primeasca pe Isus în inima 

lui!
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