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relevantă

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)
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Israel 2014
7 octombrie și 2 noiembrie
cu plecări din Cluj și București

Un pelerinaj de neuitat, cu cazare
în hoteluri de 4* (demipensiune).
Toate taxele de la obiectivele turistice
și cele de aeroport sunt incluse în tarif!

Tarif:

680 euro/pers./7 zile

Contact: 0730.585.800; www.ﬁladelﬁaturism.ro

EDITORIAL

Biserica azi, între doctrină și relevanță

Încă de la început,
în urmă cu 20
de ani, Domnul
a asociat lucrării
Alfa Omega
sloganul Lumină
în întuneric. Au
fost pe parcurs
tentative de a-l
schimba, de a-l
face mai „actual” sau de a sublinia alte
fațete ale lucrării...
Provocarea pentru mine ca persoană și
provocarea pentru echipa noastră este
una mereu actuală: putem să fim „sare
și lumină” prin viața noastră și prin ceea
ce facem ca slujire în media? Corporativ,
va reuși Alfa Omega să depășească
în continuare tentația de a promova
confesiuni, biserici, lideri sau organizații
de o anumită „culoare” spirituală,
focalizându-se pe tot ce înseamnă
extinderea Împărăției în întreaga
societate românească?
Această realiniere, reașezare a priorităților,
a liniilor tematice, ținând cont de
segmentele țintă de audiență, o facem în
Alfa Omega în acest sezon astfel:
1. reflectare a lucrării Domnului cu accent
pe relevanță și extinderea Împărăției;
2. realizare/promovare de resurse,
învățătură, pentru echiparea Trupului în
vederea slujirii;
3. producție de resurse pentru noii
convertiți, accesibilitate resurse prin
canale media diverse;
4. catalizator, promotor al acestei noi
mentalități a Împărăției, factor de
unitate.
Prețul sau riscul acestei poziționări?
...Posibil ca unii dintre cei care citesc
aceste rânduri să nu se mai identifice cu
această viziune orientată spre relevanță,
preferând să rămână „între ziduri”.
Relevanța nu înseamnă diluare a
mesajului radical creștin, nu înseamnă
compromis spiritual de dragul de a fi
relevant, compatibil cu sistemul lumii.
Dimpotrivă, un creștin este relevant prin
Isus Hristos care este lumină în viața lui
și face diferența. Relevanța pornește de
la schimbarea mentalității și reașezarea
priorităților ca individ, biserică, lucrare.
Văd în România comunități creștine aflate
în diferite etape în drum spre relevanță:
1. Etapa preocupării pentru sfințenie
personală și corporativă
2. Stabilirea de strategii spirituale
pentru câștigarea localităților
(cartiere, orașe, sate, centre de
influență, zone); atingerea unui
nou nivel de rugăciune și închinare
profetică, strategii de luptă spirituală,
înțelegere și operare în autoritate
spirituală
3. Interconectare spirituală pe toate
palierele (reconciliere individuală,
unitate între biserici locale,
organizații, între lideri, depășire
bariere denominaționale, înțelegerea

pocăinței corporative și a rugăciunii de
identificare)
4. Cultivarea „mentalității” Împărăției
în biserici, echiparea credincioșilor și
trimiterea lor
5. Promovarea principiilor biblice în
administrarea finanțelor (buget
personal familie, mediu de afaceri,
integritate, înțelegere mecanisme ale
binecuvântării)
6. Focalizare pentru modificarea și/sau
realizarea unor infrastructuri care
să susțină transformări majore
în societate (în media, educație,
administrație...)
Îndrăznesc să afirm, așteptând instaurărea
Împărăției în toate segmentele societății,
că trebuie să reanalizăm și percepția
noastră privind lucrarea Duhului Sfânt
în aceste vremuri în România: să trecem
de la trezire spirituală la transformarea
societății și chiar mai mult, la reformarea
societății.
Pentru că o reformare a societății implică
o schimbare majoră, o reașezare a
infrastructurii acestei societăți, inclusiv
în zona legislativului; o infrastructură
care să poată menține și „primi” valuri de
trezire, seceriș bogat, manifestare vizibilă
a Împărăției în societate.
Creștinii preocupați de impactul bisericii
asupra societății vorbesc de cei „7
munți” care trebuie cuceriți, sectoare
ale societății care trebuie influențate
semnificativ de creștinul contemporan:
1. educație
2. familie
3. artă și sfera divertismentului
4. guvernare/administrație
5. afaceri/finanțe
6. media
7. religie
Cu excepția ultimului sector, religia,
toate celelalte se găsesc plasate în afara
„zidurilor” bisericii.
O prioritate clară: necesitatea mutării
focalizării, a preocupării bisericii, de pe
o agendă proprie, legată de rigoarea
confesională, pe cultivarea unei
„mentalități a Împărăției”.
Dumnezeu ridică în întreaga Românie
slujitori care gândesc în termenii
Împărăției, care echipează credincioșii
pentru a fi relevanți și a-L reprezenta pe
Hristos, în afara bisericii.
Văd ca om de media, în acest an de
răscruce 2014, cum acești lideri se
conectează și vin împreună într-un mod
informal, chiar dacă reprezintă „ungeri”
diferite, zone sociale, culturale, doctrinare
diverse. Se întâmplă sub ochii noștri, în
generația aceasta.
Se ridică in România o biserică
triumfătoare, relevantă prin Isus Hristos,
Lumina lumii!

Tudor Pețan

președinte – Alfa Omega TV
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Romani: scrisoarea care a schimbat lumea
documentar

Recomandări

joi, ora 22:30

LUNI 01 septembrie

MARȚI 02 septembrie

MIERCURI 03 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Seminar biblic (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Biserica irezistibilă
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Geneza Program pentru copii 10:00
Ora de biologie Emisiune didactică 10:30 Casa
din Betania (r) Program religios 11:00 Hristos
pentru Moldova (r) Program religios 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Puterea rugăciunii (r) Program religios 13:00
Misiunea John Militaru (r) Program religios
13:30 Documentar (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Geneza (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față
în față Magazin TV 18:00 Parteneri în misiune

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Parteneri în misiune Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Limbajele iubirii Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Lumea lui
Jonathan Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Crucea și pumnalul (r) Film artistic 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Filozofie, ştiinţă şi
dezbaterea despre Dumnezeu (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 08:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00
Etică în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Față în față 04:00
Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
07:30 Devoțional 08:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Școala
Internațională de echipare pentru slujire
11:00 Neacceptat (r) Film artistic 12:30
Cartea deschisă (r) Din actualitate 13:00 Israel
în prim plan (r) Documentar 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Dincolo de
tortură (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r)

Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Crucea și pumnalul Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Curaj orb Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu: Designul Documentar

19:00 Neacceptat Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Din actualitate
23:00 Muzică
23:30 Dincolo de tortură Documentar

19:00 Străjerii: descoperirea Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

vineri, 19:00

film artistic

O scrisoare pentru
Joe
Acest film este o redare modernă a
poveștii lui Iosif și a puterii iertării. Joe
Roberts, un tânăr de 17 ani primește
o scrisoare – o farsă pusă la cale de
fratele său mai mare și prietenii acestuia – care în trimite într-o călătorie
în Las Vegas pentru a se întâlni cu
izolatul miliardar Howard Hughes.
Înarmat cu o scrisoare falsă și cu
promisiunea lui Dumnezeu că toate
lucrurile lucrează înspre bine, Joe se
întâlnește cu cel mai bogat om din
America...

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Documentar

Calea, Adevărul și Viața
zilnic de la ora 21:00

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Nilul, binecuvântare sau blestem
Documentar

film artistic

documentar

documentar

19:00 Crucea
și pumnalul

23:30 Dincolo
de tortură

22:30 Isus:
om, Mesia sau
mai mult

JOI 04 septembrie

VINERI 05 septembrie

SÂMBĂTĂ 06 septembrie

DUMINICĂ 07 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorităţi etnice Program străin 04:00 Călătoria
(r) Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Voia lui
Dumnezeu în familie (Cuzman Cionca) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Străjerii: descoperirea (r)
Film artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:00 Isus: om, Mesia sau
mai mult (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Nilul, binecuvântare sau
blestem (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Program pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios 03:30
Hristos pentru Moldova Program religios
04:00 Club 700 Program religios străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
08:00 De ce cred (cu Chip Ingram) Seminar
biblic 08:30 Restaurându-ți viața Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 11:00 Ceva mai măreț (r) Film artistic
12:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 13:00 Romani: scrisoarea care a
schimbat lumea (r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 AC Green
(r) Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Program religios 18:00 Ascultă și împlinește

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00
Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Povestiri cu unchiul Lucian 10:00 Să
vorbim în engleză 10:30 Mari ispravi 11:00
O scrisoare pentru Joe (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00 Film serial
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Povestiri cu
unchiul Lucian

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos Desene animate 10:00 Program
pentru copii 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Casa din Betania 11:30
Conferință (r) 12:30 Misiunea John Militaru
Program religios 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 Rescued Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

19:00 Ceva mai măreț Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea 1 Documentar
23:00 Muzică
23:30 AC Green Documentar
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19:00 O scrisoare pentru Joe Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Realitatea în prim-plan Film artistic

sexualității

telespectatori

19:00 Istoria închinării creştine Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

film artistic

film artistic

din actualitate

documentar

19:00 Ceva
mai măreț

23:00
Realitatea în
prim-plan

20:30
Mapamond
creștin

19:00 Istoria
închinării
creştine
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O Biserică relevantă
Trebuie să
înțelegem
mai întâi
sensul
cuvântului
”relevant”.
Vine de la
de Iosif Țon cuvântul latin
relevare, care
înseamnă ”a ridica”. De aici, sensul
de ”a scoate în evidență”, ”a pune în
lumină”, ”a sublinia”. Prin urmare, un
lucru relevant este ceva care iese în
evidență. Sensul, însă, se lărgește
și cuvântul ajunge să definească
un lucru ”care merită să fie băgat în
seamă” și ”care face impact.”
Un alt sens este ”are legătură cu ce
discutăm”, sau ”lucrul acesta este
relevant pentru discuția noastră”.

seamă și are impact
asupra societății.

Acum, trebuie
să lărgim sensul
expresiei ”o
biserică relevantă.” Grupuri de
oameni dintr-o biserică trebuie
să iasă în afara zidurilor bisericii
lor și să acționeze în problemele
comunității. De exemplu, un grup
de tineri poate ieși intr-o sâmbătă
să curețe parcul din localitate, sau
alte locuri publice, de gunoaie, de
hârtii, de cutii de conserve, etc., care
distrug atât de neplăcut peisajul
public din România! Un alt exemplu.
In blocurile din jurul bisericii sunt
bătrâni care abia mai au cu ce trăi.
Ce-ar fi să le ducem câte o sticlă
de lapte și câte o pâine? Sau alte
alimente și alte ajutoare...
Sunt foarte multe nevoi în
comunitatea în care trăim. O biserică
relevantă este aceea care răspunde
la aceste nevoi.

Un exemplu din America. O tornadă
a distrus zeci de case într-o zonă din
statul Pennsylvania. Printre acestea,
erau și câteva case ale menoniților.
Imediat, alți menoniți din zonă au
venit cu materiale de construcție și
în câteva săptămâni le-au refăcut
casele. Menoniții nu au asigurare
pentru case. Ceilalți oameni, care
aveau asigurare, au așteptat luni
de zile până le-a venit ajutor. Multe
canale de televiziune au arătat
și comentat admirativ modul de
întrajutorare al menoniților. Ce
mărturie creștină! Ce relevanță! Ce
sare și ce lumină!
Fiecare biserică ar putea să inițieze
o discuție ca să descopere ce nevoi
există în comunitatea lor și modurile
în care ar putea răspunde acelor
nevoi Ei ar descoperi că oameni de
toate vârstele ar putea deveni sare si
lumină. Astfel, biserica lor ar deveni
cu adevărat relevantă.

Cuvântul se poate aplica și unui om:
putem spune că persoana aceasta
este relevantă fiindcă are impact,
sau contribuie cu ceva important la
viața comunității. Tot așa, o ”biserică
relevantă” poate însemna ”o biserică
care iese în evidență, care se face
observată, care are impact asupra
comunității în care este plasată.”
Când Domnul Isus spune ”Voi
sunteți sarea pământului” și ”Voi
sunteți lumina lumii”, El spune: Voi
trebuie să fiți relevanți în societatea
în care trăiți, să aveți impact asupra
acelei comunități.
Acum o sută treizeci de ani, când
au apărut primii pocăiți în satele
din Transilvania, s-a afirmat răspicat
că pocăiții nu înjură, nu se duc la
crâșmă, nu se îmbată, nu fură, nu
mint. Și chiar așa trăiau pocăiții.
Tot satul vorbea despre ei, despre
modul în care trăiesc și se comportă.
Ei aveau impact prin viața diferită pe
care o trăiau.
Mai târziu, când unii dintre ei au
început să facă ce face ”lumea”, și-au
pierdut impactul. Astăzi spunem că
”și-au pierdut relevanța.”
Prin urmare, dacă o biserică
produce oameni care se deosebesc
contrastant de comunitatea
din jurul lor, biserica aceea este
relevantă. Adică, biserica aceea iese
în evidență, este imediat băgată în
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Pasiune pură

program despre problemele
sexualității

Recomandări

sâmbătă și duminică, ora 23:30
LUNI 08 septembrie

MARȚI 09 septembrie

MIERCURI 10 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Ascultă și împlinește (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Parteneri în misiune Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Geneza
Program pentru copii 10:00 Ora de biologie
Emisiune didactică 10:30 Casa din Betania (r)
Program religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program religios 11:30 Perspective
eterne (r) Program religios 12:30 Puterea
rugăciunii (r) Program religios 13:00 Misiunea
John Militaru (r) Program religios 13:30 Istoria
închinării creștine (r) Documentar 14:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Geneza (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV 18:00
Dumnezeu este Evanghelia Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Dumnezeu este evanghelia Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
08:00 Limbajele iubirii Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Risipitorul (r) Film artistic 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Filozofie, ştiinţă
şi dezbaterea despre Dumnezeu: Designul,
o analiza cosmologica Talk-show 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Etică în afaceri Seminar biblic

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
Talk-show 01:00 Etică în afaceri Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Față în față Program străin 04:00 Joni
şi prietenii (r) Program religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva 10:00 Școala Internațională de
echipare pentru slujire Program religios străin
11:00 Suflet gol (r) Film artistic 12:30 Cartea
deschisă (r) Din actualitate 13:00 Israel în
prim plan (r) Documentar 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Polycarp și
Perpetua (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) (r)

19:00 Suflet gol Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Din actualitate
23:00 Muzică
23:30 Polycarp și Perpetua Documentar

19:00 Salvându-l pe Winston Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Risipitorul Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Cine este acest Isus? Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu: Designul, o analiza cosmologica Talk-show

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Docu-

film artistic

The light to freedom
Este anul 1861, iar președintele
Lincoln a chemat 75.000 de bărbați să
se înroleze în armată. Începe Războiul
Civil, dar în același timp de desfășoară
o altă lupt: războiul pentru libertate
dus de Rețeaua Subterană. Familia
ta va fi inspirată de William Hanby și
familia lui. Vei fi mișcat de poveștile
slavilor fugari în dorința lor de-a se
reuni cu familia lor precum și a celor
care își riscă viața pentru a-i salva.

Alfa Omega în obiectiv
joi de la ora 20:30

mentar

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Matt Documentar

film artistic

etică în afaceri

film artistic

19:00
Risipitorul

22:00
Secretele
succesului (r)

19:00
Salvându-l pe
Winston

JOI 11 septembrie

VINERI 12 septembrie

SÂMBĂTĂ 13 septembrie

DUMINICĂ 14 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice 04:00 Călătoria (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie (Cuzman
Cionca) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice 11:00 Salvându-l pe Winston (r)
Film artistic 12:30 Decupaj din realitate (r)
Materiale telespectatori 13:00 Isus: om, Mesia
sau mai mult (r) Program religios străin 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00
Matt (r) Documentar 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 18:00 Voia lui
Dumnezeu în familie (Cuzman Cionca)

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Cuzman Cionca) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John
Militaru Program religios 03:30 Hristos pentru
Moldova Program religios 04:00 Club 700
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 De ce
cred (cu Chip Ingram) Seminar biblic 08:30
Restaurându-ți viața 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program
religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
11:00 Mutarea lui Jimmy Pion (r) Film artistic
12:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 13:00 Romani: scrisoarea care a
schimbat lumea Documentar 13:30 Dincolo
de bariere (r) Mărturie 14:00 Comori ascunse
(r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
religios 18:00 Învingând spiritul sărăciei

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Club 700 (r) Magazin TV 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Povestiri cu unchiul Lucian Program pentru
copii 10:00 Să vorbim în engleză Emisiune
didactică 10:30 Mari isprăvi Program religios
străin 11:00 The light of freedom (r) Film
artistic 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din
Orientul Mijlociu 13:30 Femei cu idealuri (r)
14:00 Film serial 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu
John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 10:30 O ușă
deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos

19:00 Mutarea lui Jimmy Pion Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
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telespectatori

vineri,19:00

19:00 PREMIERA: The light of freedom Film

televiziunii

artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Muzică
23:30 Comori ascunse Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Cartea interzisă Documentar

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 Jane Grey Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Concert
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

film artistic

seminar biblic

documentar

program religios

19:00 Mutarea
lui Jimmy
Pion

18:00
Învingând
spiritul
sărăciei

19:00 Jane
Grey

13:30
Perspective
eterne
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Profil spiritual

Biserica Sfânta Treime, Bistrița

cu Ioan Repede

Interviu cu
Ioan Repede,
pastor asistent
Biserica
Penticostală
„Sfânta Treime”,
Bistrița Năsăud

Una dintre chemările pe care Domnul
Isus ni le-a lansat a fost aceea ca noi,
Biserica, să influențăm viața celor
din comunitatea unde ne găsim. În
Scriptură găsim scrise indicații cu
privire la modul în care biserica ar
putea fi relevantă în societate, în
special în Matei 5:1-16. El ne cheamă
să fim sare și lumină pentru lumea
aceasta. Ioan Repede este pastor
asistent la Biserica Penticostală „Sfânta
Treime” din Bistrița Năsăud și ne
prezintă câteva dintre modurile prin
care această biserică și-a propus să fie
relevantă pentru societate.
Mă numesc Ioan Repede (Nelu Repede
în biserică și în familie) și sunt unul dintre
pastorii asistenți ai acestei biserici. Sunt
membru al acestei biserici de la nașterea ei,
anul 1988. Am început ca secretar al acestei
biserici. Sunt și astăzi secretar al acestei
biserici. După aceea am fost ordinat ca
diacon, prezbiter și pastor asistent. Consider
că acolo unde sunt trebuie să-I slujesc lui
Dumnezeu. Viața mea profesională este tot
un mod de a-L sluji pe Dumnezeu. Când
vorbesc despre slujirea lui Dumnezeu,
vorbesc și despre slujirea semenilor mei:
Trebuie să-i iubesc, să-i slujesc și să le vreau
binele. Mă silesc cu ajutorul lui Dumnezeu
să fac lucrul acesta și Îi mulțumesc pentru că
m-a ajutat până acum.
Aș vrea să vă spun ceva ce este specific
Bisericii „Sfânta Treime”: noi nu considerăm
că totul trebuie condus în mod centralizat
și că toate inițiativele trebuie să vină
neapărat de la unul, doi, trei oameni. Noi
credem că toți frații din biserică pot avea
inițiative în a-L sluji pe Dumnezeu pe linia
bisericii, așa cum este definită în misiunea
bisericii și care este una biblică. Aceasta este
viziunea lui Dumnezeu, nu este a noastră.
În acest sens vă pot spune că în biserica
noastră sunt frați care au fondat diferite
asociații sau fundații care slujesc prin alte
forme relevante pentru ziua de astăzi. De
exemplu avem asociația „Benita” care are
o grădiniță, în special pentru copii din zone
defavorizate. Această organizație a fost de
asemenea implicată în ajutorarea familiilor
sărace și în construirea de case având
sprijinul și aprobarea bisericii.
Scopul organizaţiei este prevenirea
abandonul copilului, integrarea
socială a copiilor defavorizaţi,
educaţie, sprijin material pentru

familiile monoparentale sau cu mulţi
copii, ajutor financiar în caz de boală
acută gravă, care necesită intervenţii
chirurgicale şi tratamente medicale
costisitoare şi de lungă durată, suport
moral, emoţional şi spiritual prin
servicii de consiliere şi programe
educative pentru copii şi părinţi.

Un grup de frați au cumpărat timp de emisie
la radio Bistrița și ulterior, timpul acesta în
care Biserica „Sfânta Treime” slujea prin acest
radio și prin voluntari a crescut. În final,
biserica a luat decizia să cumpere acest post
de radio și am cumpărat și echipamentul.
Astfel, astăzi, radioul este proprietatea
Bisericii „Sfânta Treime” , rebotezat Radio
Bistrita Crestina. El are sediul la demisolul
bisericii, si transmite 24/7 in eter si online.
Este o formă de a sluji comunitatea din
care facem parte. Este apreciat de frați din
bisericile evanghelice, și nu numai.
Există frați din biserică ce sunt implicați
în lucrarea fundației „Onisim”. Această
fundație se ocupă de reintegrarea celor
ce sunt eliberați din pușcărie. Bineînțeles,
acești frați sunt parte și din asistarea lor pe
perioada detenției. Ideea acestei fundații
nu a venit de la vreun frate din biserică, dar
avem frați chiar și astăzi implicați în această
lucrare.
„Moralia” este o asociație care activează în
licee și care a găsit ușa de a intra în liceele
din Bistrița cu învățături moral-creștine
folosind filme educative.
Activitatea se desfășoară în școlile
publice din oraș. În cadrul întâlnirilor
standard, sunt abordate teme precum:
dependența de alcool, tutun, droguri,
relațiile dintre băieți și fete, care pot
conduce spre o posibilă sarcină, spre
contractarea unei boli cu transmitere
sexuală. La finalul întâlnirilor le este
prezentată și o perspectivă creștină:
o viață adevărată este una bazată pe
principii, pe moralitate.
Aș mai vrea să menționez că mai avem
un proiect la care ținem mult și la care eu
personal țin mult: Liceul „Logos”. Este în
anul al doilea de viață. Este deschis pentru
orice copil din Bistrița. Avem chiar și un
target: să fie un minim de copii care provin
din afara bisericilor evanghelice. Sigur, acest
lucru se va realiza pas cu pas. Credem că
este un proiect foarte important pentru
formarea noii generații. Vrem să fie o școală
care să promoveze excelența și moralitatea.
În același timp, credem că este o formă
relevantă, pentru perioada în care trăim, de
propovăduire, de manifestare a Domnului
Isus Hristos.
Am apreciat lucrarea Peniel din exterior,
și prin intermediul copiilor mei care au
participat la taberele Peniel. Întotdeauna,
după ce se întorceau, îi puneam să-mi
povestească despre lucrările care s-au făcut
acolo, și evaluam ce impact au avut taberele
asupra lor. Am apreciat lucrarea Peniel
pentru toate lucrurile bune pe care le-a
făcut. Desigur, ca oricare altă lucrare nu este
perfectă. Însă eu cred că cel puțin pentru
anii care au trecut, a fost un loc de întâlnire

al tinerilor, unde au putut să primească
învățături bune care i-au atins. Dumnezeu a
folosit aceste ocazii pentru a le vorbi și sunt
sigur că unii au fost născuți din nou și au
fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt în
aceste tabere. Când spun aceste lucruri, eu
vorbesc pe baza unor mărturii scrise pentru
că în biserica aceasta slujesc la cateheză
și acolo le cer să depună o mărturie scrisă
despre felul cum s-au întors la Dumnezeu
și am primit asemenea mărturii. De aceea
am sprijinit lucrarea aceasta și am inclus-o
chiar în partea de evanghelizare externă,
respectiv în România, a Bisericii „Sfânta
Treime”. Un element forte al organizării
acestor tabere este de a aduce învățători
buni, verificați.
Lucian Oniga - Lider Peniel, slujitor în
biserica Sf. Treime
Peniel, o lucrare
relevantă în rândul
tinerilor, s-a născut în
urma unei mișcări de
rugăciune și trezire
în mijlocul tinerilor
din Biserica Sfânta
Treime din Bistrița,
prima tabără Peniel având loc în 1995 la
Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Anii au
trecut însă nevoile sunt aceleași – tinerii
trec prin aceleași crize de identitate în
adolescență, se orientează să fie ceva în
viață, trec prin perioade dificile. Nevoile
sunt aceleași, însa nuanțele se schimbă
pentru că sunt provocări diferite, Satan își
schimbă tactica, dar și Dumnezeu ține pasul.
Peniel a avut binecuvântarea să discearnă în
avans lucrurile și să ofere o soluție tinerilor
ce căutau ceva în viață. Dacă biserica, ca
instituție, în general se adaptează mai greu
- având implicați oameni de diverse vârste,
nu poate reacționa imediat - Penielul fiind
o organizație specializată în lucrul cu tinerii,
am putut să discernem starea tinerilor și să
oferim și soluții.
Biserica Sfânta Treime susține spiritual
Fundația Peniel pe care o conduc. Aici
am găsit un sprijin de care am avut
nevoie. Biserica se roagă înaintea oricărui
eveniment Peniel pe care îl facem, și simt
puternic acoperirea spirituală a acestei
biserici în ceea ce fac. Altfel nu aș putea sa
merg înainte... Grupele de casă, grupele de
rugăciune au fost forța bisericii. Rugăciunea
și grupele de casă au fost secretul pentru
mișcarea evanghelică din această zonă,
pentru ca ea să fie așa prosperă cum este
astăzi.
Una dintre cele mai prospere firme din
județul Bistrița-Năsăud este firma Rombat,
cu câteva sute de angajați, iar directorul
acestei firme este pastorul asistent al
Bisericii Sf. Treime, Ioan Repede. Pentru el,
firma Rombat este ca biserica – o tratează ca
pe o slujire duhovnicească. De aceea, firma
nu a dat afară oameni, ci a angajat constant,
și e o binecuvântare pentru foarte multi
cetățeni ai orașului Bistrița.
Material extras din emisiunile Calea, Adevărul
și Viața: De la persecuție la relevanță; Peniel, o
mana a bisericii catre tanara generatie.
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Părinți eficienți într-o lume deficientă
seminar biblic

Recomandări

sâmbătă, ora 08:00

LUNI 15 septembrie

MARȚI 16 septembrie

MIERCURI 17 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Seminar biblic (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Biserica irezistibilă
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Geneza Program pentru copii 10:00
Ora de biologie Emisiune didactică 10:30 Casa
din Betania (r) Program religios 11:00 Hristos
pentru Moldova (r) Program religios 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Puterea rugăciunii (r) Program religios 13:00
Misiunea John Militaru (r) Program religios
13:30 Documentar (r) Documentar 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Geneza
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Parteneri în misiune Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Parteneri în misiune Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Limbajele iubirii Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva
Program pentru copii 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Noi
doi împreună pentru totdeauna (r) Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r) Din actualitate
13:00 Călătoria Documentar 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Filosofie,
ştiinţă şi dezbaterea despre Dumnezeu (r)
Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 18:00 Etică în

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
Talk-show 01:00 Etică în afaceri Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Față în față Program străin 04:00 Joni
şi prietenii (r) Program religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Școala Internațională de echipare pentru
slujire Program religios străin 11:00 Jurământul
prețuirii (r) Film artistic 12:30 Cartea deschisă
(r) Din actualitate 13:00 Israel în prim plan (r)
Documentar 13:30 Secretele succesului (r)
Etică în afaceri 14:00 Sheila Walsh (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu
Dumnezeu 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) (r)

afaceri Seminar biblic

19:00 Noi doi împreună pentru totdeauna

19:00 Jurământul prețuirii Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Când vine dimineața Film artistic
22:30 Israel în prim plan Din actualitate
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 23:00 Muzică
Dumnezeu Documentar
23:30 Sheila Walsh Documentar
Film artistic

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Docu-

film artistic

documentar

19:00
Jurământul
prețuirii

14:00 Sheila
Walsh (r)

VINERI 19 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 04:00 Călătoria (r) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Drumul spre casă (r) Film artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) 13:00 Isus: om, Mesia
sau mai mult (r) Program religios străin 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00
Joshua primește o familie (r) Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții Din culisele televiziunii 00:30 Femei cu idealuri Program pentru
femei 01:00 Program pentru femei Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Hristos pentru Moldova Program
religios 04:00 Club 700 Program religios străin

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Muzică
23:30 Cabana nr.6 Documentar

Deconectare,
reconectare
Mark Van Der Poole, soţia sa şi doi
adolescenţi ştiu ce înseamnă să fii
conectat: Twitter, Facebook, telefoane
mobile, iPad-uri, GPS... Vieţile lor
depind de nenumărate dispozitive.
Acest fundal zgomotos se transformă
brusc într-o tăcere stânjenitoare când
o defecţiune misterioasă întrerupe
brusc întreaga reţea de comunicare.
O renunţare la dependenţa de tehnologie îi sileşte pe membrii familiei Van
Der Poole să afle ce au mai bun, dar
şi mai rău.

Dincolo de bariere
joi de la ora 22:00

mentar

program pentru copii

JOI 18 septembrie

film artistic

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Joshua primește o familie Documentar

15:30 Geneza
(r)

19:00 Deconectare, reconectare Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
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19:00 Drumul spre casă Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

joi, 19:00

SÂMBĂTĂ 20 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Muzică 08:00 Club 700 (r) 08:30 Bucură-te
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devode fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00
țional 08:00 Părinți eficienți într-o lume
Cartea Cărților 09:30 Povestiri cu unchiul
deficientă (cu Chip Ingram) Seminar biblic
Lucian 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Mari isprăvi 11:00 Valoarea unui om (r)
08:30 Factorul Adam și Eva Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Femei
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 InTouch cu idealuri (r) 14:00 Film serial 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
(r) 15:30 Povestiri cu unchiul Lucian (r)
Meyer) (r) 11:00 Deconectare, reconectare
(r) Film artistic 12:30 Alfa Omega în obiectiv
16:00 Conferință
(r) Din culisele televiziunii 13:00 Romani:
17:00 Mapamond creștin Știri
scrisoarea care a schimbat lumea (r) 13:30 17:30 Joni și prietenii Program religios străin
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Cabana 18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
nr.6 (r) Film artistic 14:30 Astăzi cu DumneProgram religios străin
zeu (r) Program religios străin 15:00 Casa zbură- 18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
toare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r)
Program religios străin
16:00 Teleshopping 17:00 Program religios
19:00 Camera roz Documentar
18:00 Învingând spiritul sărăciei
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
19:00 Valoarea unui om Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
Mijlociu
23:00 A doua privire Film artistic
sexualității

DUMINICĂ 21 septembrie
00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Hristos pentru Moldova Program religios
08:00 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r)
08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Program pentru copii 10:30 O ușă deschisă
pentru tine Program religios 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Concert
20:00 Inima închinării (r) Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

film artistic

film artistic

film artistic

magazin

11:00 Drumul
spre casă (r)

14:00 Cabana
nr.6 (r)

11:00
Valoarea unui
om (r)

17:00 Dincolo
de bariere (r)
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Familia încotro?
Are Biserica soluții?

de Ileana Radu

Suntem într-o
perioadă de
criză la toate
nivelele;
strâmtorarea
a ajuns în
peisajul
cotidian.

De la catastrofe aviatice la cataclisme
naturale, de la boli care au devenit
urgenţe globale la războaie, de la
presiunile zilnice cu care suntem
confruntaţi, recunoaştem că trăim
într-un peisaj care ne invită să
contemplăm fragilitatea condiţiei
umane dacă avem echiparea/
înţelepciunea să o facem.
Eclesiastul nu încurajează comparaţia
sau nostalgiile care derivă din a vedea
o vreme mai bună decât altă vreme, o
epocă mai protejată şi mai înfloritoare
decât altă epocă.

Creştinul care are o
perspectivă escatologică
biblică n-ar trebui să fie
intimidat sau speriat de
acest climat global al
crizei.

Nu vorbeşte Biblia clar şi răspicat
despre asta? “Veţi auzi de războaie
şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă
înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri
trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot
nu va fi atunci.” (Matei 24:6).
Criza la nivelul vieţii de familie este
demonstrată în statistici alarmante;
violenţă domestică, divorţ, alcoolism,
adicţii, abandonul copiilor în
fenomenul emigraţiei, etc.
Îngrijorător este faptul că aceste
realităţi se găsesc şi în comunitatea
creştină, unde uneori sunt negate,
alteori sunt “cosmetizate” cu o falsă
spiritualitate. Drumul spre vindecare/
restaurare ar fi recunoaşterea acestor
stări de fapt.

“Nu zice: „Cum se face că zilele de mai
înainte erau mai bune decât acestea?”,
căci nu din înţelepciune întrebi aşa.”
(Eclesiatul 7:10)

Mai este biserica un loc al
tămăduirilor, o Betesda în care să se
mai întâmple tulburarea apelor? Ar
trebui să fie. Relevanţa bisericii în
vremuri grele şi rele ca şi cele pe care
le trăim are câteva raţiuni, dintre care
mă străduiesc să enumăr:

Înţeleptul Solomon îndeamna la
realism nu la optimism ieftin. Aveam
o vreme când urarea de anul nou era:
“Să dea Bunul Dumnezeu să fim noi
mai buni în vremurile rele care vin!”.
Aş numi asta “optimism realist”.

Antropologia biblică este baza
oricărei intervenţii terapeutice în
familie; Dumnezeu este Creatorul,
bărbatul şi femeia sunt Creaţia după
Chipul şi asemănarea Sa. “Dumnezeu
a făcut pe om după chipul Său, l-a

făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a
făcut.” (Geneza 1:27)
Familia este Creaţia Sa; unirea
heterosexuala (un bărbat cu o femeie)
a fost proiectul Creatorului. “De aceea
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama
sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor
face un singur trup.” (Geneza 2:24)
Copiii sunt o binecuvântare şi o
moştenire de la Domnul iar părintii
au responsabilitatea să-i crească
în cunoaşterea Adevărului Său ca
un garant al continuităţii în istorie.
“Dumnezeu i-a binecuvântat şi
Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţivă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;
şi stăpâniţi peste peştii mării, peste
păsările cerului şi peste orice vieţuitoare
care se mişcă pe pământ.” (Geneza
1:28)
Familia este spaţiul geografic
şi spiritual în care Împărăţia lui
Dumnezeu ar trebui să se manifeste
prin valorile sale; dragoste şi dreptate,
autoritate şi supunere, demnitate,
comunicare.
Consecinţele căderii şi ale
păcatului se manifestă în dinamica
vieţii de familie prin boală şi
disfuncţionalitate dar principiul
mântuirii prin jertfa lui Isus Hristos
operează vindecare şi restaurare.
Biserica, Trup al lui Isus Hristos,
prin rolurile mădularelor sale este
un spaţiu al înnoirii şi restaurării (1
Corinteni 12). În aceste vremuri rele
şi grele există în biserica Sa oameni
echipaţi să intervină în criza familiei în
concordanţă cu antropologia biblică.
Consilierea spirituală şi psihoterapia
familială sunt parte din strategiile de
intervenţie.
Autoritatea spirituală însoţită de toată
destoinicia pe care o dă o echipare
profesională serioasă sunt elementele
acestei strategii. A trăi pe măsura
vremurilor, a fi relevanţi, înseamnă să
recunoaştem şi să înţelegem istoria
în care trăim şi să intervenim cu
discernământ şi curaj. Familia este un
spaţiu pivotal al acestor intervenţii.
Dr. Ileana Radu
(psihoterapeut, supervizor, formator)
Institutul de Terapie Familiă şi
Practică Sistemică Dianoia
www.dianoia-tm.ro
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Proiectul

Un proiect de
reintegrare
socială a deținuților
“O zi cu tata“
este o inițiativă
a Asociaţiei
Bărbaţilor
Creștini și aplicat
în parteneriat cu
Penitenciarul
de Alin Pădureanu Timișoara și
Fundaţia Umanitară Rescue din Cluj.
Program acreditat de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor din
România și chiar mai mult, se bucură
atât de aprecierea persoanelor private
de libertate și familiile acestora dar și
de cadrele din sistemul penitenciar
din România și Republica Moldova
fiind apreciat ca un “exemplu de bună
practică.“

Proiectul are ca scop reintegrarea socială
a persoanelor private de libertate, prin
implementarea și consolidarea valorilor
creștine și implicarea activă a familiei lor
în acest proces, în special copiii.
La momentul de față (Aug. 2014)
proiectul a fost implementat cu succes
și se derulează în nouă penitenciare din
țară, urmând ca din luna Septembrie
2014, să înceapă în alte șapte.
Grupe de bărbaţi aflaţi în detenţie —
între 12 și 15 persoane — care, timp de
4 luni se întâlnesc săptămânal pentru
studiu teoretic motivaţional având la
bază cartea „Principiul Potenţialului” de
Ed. Cole, urmând să aplice principiile
învăţate în cele patru întâlniri cu
familia, întâlniri ce au loc în afara
penitenciarului.
MEȘTERESC CU TATA este o întâlnire
de aproximativ 120 minute în care
persoanele private de libertate vor face
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activităţi de
lucru manual
împreună
cu copiii
lor. Timpul
petrecut
împreună,
lucrând spre un scop comun, contribuie
într- un mod semnificativ spre întărirea
relaţiilor și promovarea comunicării
autentice.
ȘI NOUĂ NE PASĂ este o acţiune socială
în care persoanele private de libertate
slujesc împreună cu copiii lor unei familii
nevoiașe sau comunităţii, învăţând
împreună cu copiii lor și experimentând
importanţa și împlinirea ce o dă slujirea
semenilor.
LA SPECTACOL CU TATA este o întâlnire
cultural-educativă în care deţinuţii
participă împreună cu copii lor la un
spectacol, teatru sau film.
ÎN EXCURSIE CU TATA este un atelier
practic în care se urmărește apropierea
relaţiei dintre deţinut și copilul său
într-un cadru relaxat în natură. Este
activitatea culminantă a proiectului.
Exemplele și ilustrațiile din cărțile
folosite în grupurile de dezbatere,
principiile creștine prezentate și
experiențele personale ale voluntarilor
care participă, reprezintă momente
speciale de întărire a speranţei pentru
cei care nu mai văd nici măcar o soluţie.
O parte din voluntari au trecut prin
privarea de libertate și au reușit, nu
numai să se integreze social, ci și să urce
pe scara socială, iar relatările lor sunt
o reală inspirație pentru participanți.
Considerăm că un obiectiv important
în procesul de reabilitare și recuperare
socială a celor privați de libertate
îl constituie revizuirea concepțiilor
despre sine, lume și viață, după modelul
Creatorului.
Mărturii:
L.M. „Sunt foarte mândră de tati că
a participat la acest program și că s-a
gândit la noi.“
M.D. „Programul acesta mi-a demonstrat
că alături de Dumnezeu există
întotdeauna un nou început.

A.M. „Programul O zi cu Tata mi-a unit
familia și ne-a arătat ce importanți
suntem unii pentru alții.“
I.N. „Este un program foarte important
pentru că poţi să îţi regăsești pierderile
în viaţă, mai ales familia și credinţa. ...vă
mulţumesc pentru că v-aţi gândit la noi.”
T.B. „După eliberare, îmi doresc să mă
implic în slujirea persoanelor aflate în
detenţie. Am văzut schimbări în rândul
celor care au participat, unii chiar și-au
salvat căsnicia prin acest curs.”
Aprecieri ale cadrelor
„Este un program care schimbă
vieți. Comportamentul deținuților
s-a îmbunătățit, atât în relația dintre
deținuți, dintre deținuți și cadre, dar
mai ales dintre deținuți și familiile lor.
Declarațiile pe care le-au dat unii dintre
copii sunt de-a dreptul emoționante:
“până azi, tata nu s-a jucat nici măcar
o dată cu mine, astăzi m-a făcut să fiu
fericit. Îl iubesc mult pe tata.“ Comisar
șef de penitenciare Ioan IUGA, director
penitenciar Satu Mare.“
„Apreciem ca admirabil programul “O
zi cu tata,“ o excelentă oportunitate
de a redefini rolul familial al tatălui în
spiritul tradițiilor creștine, unificatoare în
spirit ecumenic, care responsabilizează
individul în raport cu destinul său social.
Aprecierile noastre către colaboratorii
ABC, a căror contribuție, din perspectiva
programului “O zi cu tata,“ este
recunoscută și reflectată ca un exemplu
de bună practică, la nivelul sistemului
penitenciar!.“ Comisar de penitenciare
Ioana MORAR, Director Direcția
Reintegrare Socială.
„O zi cu tata,“ este un proiect pe care
l-am apreciat de la început pentru
potențialul lui profund uman și creștin,
pentru că menține sau dezvoltă
relația de familie și responsabilizează
persoanele private de libertate. Chestor
Dr. Ioan BĂLA, Director penitenciar
Timișoara.
Alte proiecte
De asemenea tot
din luna Septembrie
începem derularea
programului “O zi cu
mama,“ un program
dedicat femeilor aflate
în detenție și care
se desfășoară după
aceleași principii.
Mulțumesc și pe această cale tuturor
voluntarilor și colaboratorilor care
prin dedicarea și consecvența lor au
împărtășit semenilor lor din detenție
dragostea lui Dumnezeu.

Decupaj din realitate
materiale telespectatori

Recomandări

miercuri, ora 20:30
LUNI 22 septembrie

MARȚI 23 septembrie

MIERCURI 24 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Seminar biblic (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Biserica
irezistibilă Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Geneza Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Emisiune
didactică 10:30 Casa din Betania (r) Program
religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r)
Program religios 11:30 Perspective eterne (r)
Program religios 12:30 Puterea rugăciunii (r)
Program religios 13:00 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Geneza (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV 18:00
Parteneri în misiune Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00 Parteneri în misiune Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Limbajele
iubirii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Imaginea din
oglindă (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin (r) Din actualitate 13:00 Călătoria
Documentar 13:30 Verdictul științei: Creație!
(r) Talk-show 14:00 Și noi am privit slava (r)
Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 18:00 Etică în

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față în
față 04:00 Joni şi prietenii (r) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Școala Internațională de
echipare pentru slujire Program religios străin
11:00 Inimi schimbate (r) Film artistic 12:30
Cartea deschisă Din actualitate 13:00 Israel
în prim plan (r) Documentar 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Ruanda (r)
Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu
Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 18:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)

19:00 Imaginea din oglindă Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Amfiteatre și închisori Documentar
23:30 Și noi am privit slava Documentar

19:00 Inimi schimbate Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Din actualitate
23:00 Muzică
23:30 Ruanda Documentar

afaceri Seminar biblic

19:00 Micul avion roșu Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Docu-

film artistic

film artistic

19:00 Micul
avion roșu

00:00 Rădăcini și reflecții Din culisele
televiziunii 00:30 Femei cu idealuri Program
pentru femei 01:00 Program pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios 03:30
Hristos pentru Moldova Program religios
04:00 Club 700 Program religios străin 04:30

19:00 Apostolul Petru și cina cea de taină

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Muzică
23:30 Odată deținut, acum președinte
Documentar

SÂMBĂTĂ 27 septembrie

DUMINICĂ 28 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Ade- Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi
vărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților
08:00 Părinți eficienți într-o lume defici09:30 Povestiri cu unchiul Lucian 10:00 Să
entă (cu Chip Ingram) Seminar biblic 08:30
vorbim în engleză 10:30 Mari ispravi 11:00
Factorul Adam și Eva 09:00 Cartea Cărților Sortit să se nască (r) 13:00 Jerusalem Da09:30 Aqua Viva 10:00 InTouch (cu Charles teline (r) 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00
Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi
Film serial 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
(cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Apostolul Petru 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Povestiri cu
și cina cea de taină (r) 12:30 Alfa Omega
unchiul Lucian (r)
în obiectiv (r) 13:00 Romani: scrisoarea
care a schimbat lumea (r) 13:30 Dincolo
16:00 Conferință
de bariere (r) 14:00 Odată deținut, acum
17:00 Mapamond creștin Știri
președinte (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 17:30 Joni și prietenii Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva 18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
(r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program religios 18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
18:00 Învingând spiritul sărăciei
19:00 Richard si Sabina Wurmbrand

Film artistic

20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

sâmbătă de la ora 20:30

mentar

19:00 Inimi
schimbate

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorităţi
etnice 04:00 Călătoria (r) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Voia lui
Dumnezeu în familie 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Micul
avion roșu (r) Film artistic 12:30 Decupaj din
realitate (r) Materiale telespectatori 13:00 Isus:
om, Mesia sau mai mult (r) Program religios
străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 Jason și Buntu (r) Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Program pentru femei

19:00 Sortit să se nască Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Muzică
23:30 Pe urmele lui Martin Luther Docu-

Filmul ne relatează povestea biblică a
ultimei cine, așa cum a fost percepută
de apostolii Domnului Isus. În Roma
anului 67, doi gardieni de la închisoarea Mamertine iau în custodie
un infractor faimos. El este Simon
Petru din Galileea, apostol, ucenic și
prieten al lui Isus, numit și Hristos.
Condamnat la moarte, bătrânul Petru
rememorează toate evenimentele din
viața lui, de când era un simplu pescar
și până când a devenit una dintre cele
mai curajoase figuri ale creștinismului.

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Jason și Buntu Documentar

documentar

VINERI 26 septembrie

Apostolul Pentru și
Cina cea de Taină

Mapamond Creștin

telespectatori

22:30
Amfiteatre și
închisori

JOI 25 septembrie

duminică, 22:30 genul programului

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program religios 04:00 Mesagerul (cu John
Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru
copii 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Casa din Betania 11:30
Conferință (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos
16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

Documentar

telespectatori

20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

19:00 Concert
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

mentar

sexualității

seminar biblic

știri din Orientul Mijlociu

film artistic

program religios

08:00 Voia lui
Dumnezeu în
familie

22:30
Jerusalem
Dateline

11:00 Sortit să
se nască (r)

13:00 Puterea
rugăciunii
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Ierusalim numărătoare inversă
film artistic

Recomandări

miercuri, ora 22:00

LUNI 29 septembrie

MARȚI 30 septembrie

MIERCURI 01 octombrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 07:30
Devoțional 08:00 Biserica irezistibilă Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Geneza Program pentru copii 10:00 Ora
de biologie Emisiune didactică 10:30 Casa
din Betania (r) Program religios 11:00 Hristos
pentru Moldova (r) Program religios 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Puterea rugăciunii (r) Program religios 13:00
Misiunea John Militaru (r) Program religios
13:30 Documentar (r) Documentar 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Geneza
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Talk-show 18:00 Dumnezeu este Evanghelia Seminar biblic

00:00 De ce Israel? Din actualitate 00:30
Partener Talk-show 01:00 Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Limbajele
iubirii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Întoarcerea
din Exil (r) Documentar 13:00 Călătoria (r)
Documentar 13:30 Verdictul științei: Creație!
(r) Talk-show 14:00 Șalul pentru rugăciune
(r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 18:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate Materiale telespectatori 00:30 Ascendent Program pentru tineri
01:00 Etică în afaceri Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Diaspora românească 04:00 Program religios străin

19:00 Întoarcerea din exil Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Documentar
23:30 Șalul pentru rugăciune Documentar

Seminar biblic

19:00 Israel, ţinta atacurior Documentar
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 De ce Israel Program religios
23:00 Muzică
23:30 Rădăcinile evreiești ale creștinismului Documentar

străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
11:00 Israel, ţinta atacurilor (r) Documentar
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) Talk-show 14:00 Partener (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice 17:00 Sărbătoarea
corturilor 17:30 De ce Israel 18:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon)

vineri, 11:00

film artistic

Israel indivizibil
Acest documentar analizează numeroasele întorsături politice care fac
Israelul cea mai controversată națiune
a lumii. De la promisiunea făcută lui
Avraam până la căderea Imperiului
Otoman, documentarul examinează
dovezile istorice, arheologice, juridice
și biblice referitoare atât la Israelul
antic, cât și la statul modern. În centrul întregii istorii se află un grup de
oameni care sunt cei mai persecutați
din întreaga lume.

19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ierusalim, numărătoarea inversă Film

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:00

artistic

23:30 Muzică
documentar

documentar

documentar

19:00
Întoarcerea
din exil

19:00 Israel,
ţinta atacurior

19:00
Rădăcinile
evreiești ale
creștinismului

JOI 02 octombrie

VINERI 03 octombrie

SÂMBĂTĂ 04 octombrie

DUMINICĂ 05 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie

00:00 Israel in prim plan Din actualitate
00:30 Femeia creștină Program pentru femei
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Biserica Metanoia
Harvest Program religios 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Părinți eficieți
într-o lume deficientă (cu Chip Ingram)
08:30 Factorul Adam și Eva 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 La răspântia
veșniciei (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Israel indivizibil Film artistic
12:30 Femei cu idealuri 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:30 Israel o privire din interior (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) Mărturie 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
17:00 La răspântia veșniciei 17:30 Femeia
creştină 18:00 Învingând spiritul sărăciei

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Serviciu religios
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoţional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Conferință Israel 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Povestiri cu unchiul Lucian 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Poporul uitat (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan
(r) 13:30 Călcând linia (r) Documentar 14:00
Femeia creștină (r) Program pentru femei 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Scara lui Iacov (r) Program pentru copii

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii Program religios 01:00 Conferință
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O uşă deschisă pentru
tine 03:30 John Militaru 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoţional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Casa din Betania 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 Serviciu religios 12:30 Biserica
Harvest Metanoia 13:30 Gaither și prietenii
14:00 Puterea rugăciunii s 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)

16:00 Conferință Israel Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Program religios
19:00 Secția de poliție Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 De ce Israel Talk-show
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie (Petru Lascău) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Sărbătoarea
corturilor (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Ierusalim, numărătoarea
inversă (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Rădăcinile evreiești
ale creștinismului (r) 14:00 De ce Israel (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
17:00 La răspântia veșniciei 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Program pentru femei
19:00 Călcând linia Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
19:00 Israel o privire din interior Documentar religios străin
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

Program religios străin

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

străin

Mijlociu

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Poporul uitat Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Israel indivizibil (r) Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața: Fundamente
Talk-show
22:00 Program muzical

22:30 Promisiunea încălcată Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

film artistic

din actualitate

film artistic

talk-show

19:00 Israel
o privire din
interior

20:30
Rădăcini și
reflecții

11:00 Poporul
uitat (r)

17:00 De ce
Israel
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Credincioșia în afaceri
Principiile lui Dumnezeu în finanțe

F

ie că ești
angajat
sau
angajator,
schimbările
legislative
în domeniul
de Ovidiu Blaj afacerilor (și
nu numai) îți stânjenesc adeseori buna
desfășurare a activității. Abia te-ai
obișnuit cu un procent, abia ai reușit
să-ți faci calculele cu privire la o taxă,
și iată că o nouă lege îți schimbă toate
planurile peste noapte.

generată fie de
incapacitatea
legiuitorului de a
da legi clare, fie de
intenția de a lăsa
anumite „portițe”,
în vederea interpretărilor diferite ale
aceleași legi. Legea lui Dumnezeu
însă nu lasă loc decât unei singure
interpretări. Cele două citate de mai
sus spun totul. Atât de mult spun,
încât se povestește că un tânăr om de
afaceri care tocmai urmase un studiu
biblic financiar și încă era pătruns de
adevărul că toate lucrurile Îi aparțin
lui Dumnezeu, iar el nu este decât
un administrator al tuturor bunurilor
încredințate lui pentru o vreme.

Cum ar fi să trăiești într-o țară în care să
fie dată o lege, cu toate prevederile ei,
ținând cont de cele mai mici detalii ale
activității noastre în domeniul financiar,
și legea respectivă să nu se schimbe nici
peste cinci, nici peste zece ani; de fapt,
să nu se schimbe niciodată? E imposibil,
nu-i așa? De vreme ce condițiile
economice sunt în permanentă
schimbare, așa ceva este imposibil.

Tocmai avusese un accident de mașină,
în contextul în care un șofer neatent
nu a acordat prioritate la o intersecție.
Coborând din mașină, tânărul nostru
văzu daunele, nu puține, pe care cele
două mașini le suferiseră. Își întoarse
privirea spre cea din care tocmai a
coborât și spuse: „Nu știu, Doamne, de
ce ai îngăduit că acest șofer să fie atât
de neatent, dar văd că Ți-a lovit mașina
destul de bine! O să Te coste reparația…”

Și totuși… ceea ce la oameni
este cu neputință, nu este
imposibil pentru Dumnezeu. Da,
pentru Dumnezeu a fost cu putință să
dea o lege, cu mulți, mulți ani în urmă,
și ea să fie valabilă și astăzi, să te poți
călăuzi după ea și să trebuiască să o
împlinești, dacă dorești să-ți meargă
bine, și să cauți din toată inima să nu o
calci, ca să nu-ți meargă rău și să nu-L
mâhnești pe Legiuitor. Și ce este cel mai
fascinant în privința acestei legi este
faptul că este actuală și în zilele noastre,
așa cum a fost actuală cu mii de ani în
urmă, atunci când a fost dată.

Este oare ceva neclar în această primă
și cea mai importantă prevedere a
legii? Ei bine, cum ar fi, cum ar arăta
afacerile „noastre” și economia țării
în care trăim, dacă toți, deopotrivă
angajatori și angajați, am privi cu toată
responsabilitatea acest principiu de
căpătâi: Tot ce avem sunt lucruri care
Îi aparțin lui Dumnezeu, pe care ni le-a
încredințat, pentru o vreme, și de care
suntem responsabili, în calitatea noastră
de administratori ai acestor lucruri?
Evident, celelalte lucruri ar decurge de
la sine (inclusiv bunăstarea noastră).

Ca orice lege înțeleaptă, legea aceasta
are câteva principii generale, făcând
mai apoi loc pentru toate detaliile
de care ai avea nevoie să-ți desfășori
activitatea pe plan financiar. Ca o
încununare a principiilor generale
ale acestei legi, am putea stabili ca
„Art. 1” al ei cuvintele psalmistului: „Al
Domnului este pământul, cu tot ce
este pe el, lumea și cei ce o locuiesc.”
(Psalmul 24.1) Sau, pentru cine simte
nevoie sa detalieze, iată cum își începe
David rugăciunea cu prilejul strângerii
de daruri pentru zidirea templului: „A
ta este, Doamne, mărirea, puterea și
bogăția, veșnicia și slava, căci tot ce
este în cer și pe pământ este al Tău; a
Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te
înalți ca un stăpân mai presus de orice!”
Legile zilelor noastre sunt caracterizate
de o anumită doză de ambiguitate,

Cum ar fi ca prima noastră grijă să fie
să dăruim, nu să agonisim? Nu am
face decât să împlinim Cuvântul și
să beneficiem de pe urma ascultării
noastre. Am experimenta, cu siguranță,
împlinirea promisiunii lui Dumnezeu:
„Voi deschide zăgazurile cerurilor
și voi turna peste voi belșug de
binecuvântare.” (Maleahi 3.10) Cum
ar fi, ca oameni de afaceri, să îi plătim
la timp și în mod corect pe angajații
firmelor pe care le conducem? Nu
am avea parte, nu-i așa, de judecata
lui Dumnezeu (vezi Maleahi 3.5). Cum ar
fi să nu datorăm nimănui nimic? Nu ni
se spune oare că astfel împlinim Legea
lui Dumnezeu? (vezi Romani 13.8) Cum
ar fi ca, indiferent de poziția în care
suntem în organigrama unei firme, să
împlinim porunca lui Dumnezeu: „În
smerenie, fiecare să-l privească pe altul
mai presus de el însuși”? (Filipeni 2.3)

Atunci, am putea cu adevărat nădăjdui
că vom avea parte de cea mai mare
binecuvântare. Te-ai întrebat care este
cea mai mare binecuvântare pe care
ai putea-o avea ca om de afaceri? O
listă ajutătoare, pentru un răspuns pe
care l-ai putea da? Ei bine, ce ai spune
despre: un loc fruntaș în Topul firmelor;
independență financiară; un venit
suficient, care să îți permită condiții
de trai bune și un concediu reușit în
fiecare an… Desigur, altceva ar trebui
să ne motiveze și altceva ar trebui să fie
pentru noi cea mai mare binecuvântare,
și anume nădejdea că, în „ziua aceea”,
vom auzi binecuvântatele cuvinte:
„Bine, rob bun și credincios, ai fost
credincios în puține lucruri… Intră în
bucuria Stăpânului tău.”
Primul lucru pe care l-am învățat
în contactul pe care l-am avut cu o
organizație care are ca scop răspândirea
adevărurilor Scripturii referitoare
la aspectele financiare ale vieții, a
fost că eu sunt doar administrator al
lucrurilor pe care „le am”, înțelegând
că Dumnezeu este adevăratul lor
Proprietar. Iar al doilea, că, în postura
mea de om de afaceri, Dumnezeu
nu mă va întreba, odată, cât de mare
succes am avut în afaceri, ci cât de
credincios am fost în lucrul pe care
mi l-a încredințat. De atunci, am
încercat, am reușit și, desigur, mai am
multe lucruri de îmbunătățit, să îmi
dovedesc, și nu numai mie, ci și altora,
că principiile financiare pe care le găsim
în Scriptură sunt valabile și în contextul
zilelor noastre. Și nu numai că sunt
valabile, ci sunt pline de relevanță, iar
aplicarea lor în viață este o condiție
obligatorie în cazul în care dorești să
culegi o mulțime de binecuvântări.
Cu ocazia pregătirii primului volum din
seria cărților editate sub egida Crown
Financial Ministries, am aflat un lucru,
pe lângă altele, care m-a surprins:
În Biblie sunt mai bine de 2.350 referiri
la bani și posesiuni materiale. Cu
mult mai multe decât la credință și
rugăciune luate la un loc. Mi-am pus
întrebarea: „De ce?” Citind, am aflat
răspunsul: Dumnezeu a știut cine este
pricipalul Lui „concurent” în inima
omului. Moloh? Nu. Baal sau Astarteele?
Nicidecum. Dagon, Remfan, Rimon,
Nisroc? Nici atât.
Ce părere ai însă despre Mamona? Ești
și tu ca mulți creștini ai zilelor noastre,
unul care pune mâna pe bani de mai
multe ori pe zi decât pe Biblie?
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RELEVANȚA
PRIN ARTĂ
Cine este Liviu Mocan?
Liviu Mocan este un fir de praf umed cu
totul neînsemnat în infinitatea universului,
transformat prin moartea substituitoare a
Creatorului său într-o perlă eternă.
De ce aţi ales sculptura?
Orice părinte când îşi trimite copilul la
şcoală, nu îl trimite cu mâinile goale, ci
îi pune câte ceva în trăistucă. Tot aşa şi
Tatăl ceresc când m-a trimis la şcoală pe
planeta aceasta, mie mi-a dat darul artei.
Din copilărie şi până acum la aproape 60
de ani, mi-am dorit şi am făcut un singur
lucru, artă. “Dacă ai în interiorul tău pictura,
nu vei putea face niciodată altceva,” spune
Chagall, iar Rainer Maria Rilke spune unui
tânăr care se întreabă cum poate şti dacă
este poet: “Vei şti că eşti poet în cazul în
care nescriind poezie, vei muri.”
Care sunt principalele teme abordate?
Din cele 40 de teme care m-au preocupat
până acum, cele mai fertile sunt Isus Hristos,
familia, sămânţa, stâlpul, scara, biblioteca
verticală, altarul. Sculptura este pentru
mine altarul în faţa căruia mă închin lui
Dumnezeu. Aceste teme sunt primordiale
pentru că le găsesc primordiale în gândirea
lui Dumnezeu. Cu cât mă apropiu cu
profesia mea mai mult de Dumnezeu, cu
atât Îl cunosc mai îndeaproape şi înţeleg
ce Îl preocupă pe El şi astfel temele Lui
principale mă preocupă şi pe mine tot
mai mult pentru că dezvoltându-le în
sculptură, eu de fapt încerc în primul
rând să le înţeleg mai bine. Prin profesia
mea, eu caut să Îl înţeleg pe Dumnezeu.

Cine este Dumnezeu pentru dvs.? Cum Îl
înțelegeți și Îl vedeți pe Dumnezeu?
Dată fiind chemarea mea de artist vizual,
am să mă refer direct la verbul “a vedea.”
Sculpturile sunt exerciţiile mele de a-L
vedea pe Dumnezeu. Ele sunt copacii mei
din grădina Edenului. Adam şi Eva Îl vedeau
zilnic pe Dumnezeu. După ce au păcătuit,
s-au ascuns după copacii grădinii ca El să nu
îi mai vadă. Eu însă, prin sculpturi şi printre
ele, care sunt copacii mei din Eden, caut
să îl văd pe Dumnezeu. El este Creatorul şi
Mântuitorul meu, care mă aşează în dialog
nemijlocit cu El. Atunci când Natanael vine
la Mântuitorul Isus Hristos, acesta spune:
“Adevărat, adevărat vă zic că de acum
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încolo veţi vedea
cerul
deschis
şi pe îngerii
Lui Dumnezeu
suindu-se
şi
coborânduse peste Isus
interviu cu sculptorul Hristos.” Foarte
că Isus
Liviu Mocan interesant
ne spune că vom
vedea, nu numai
că vom auzi. Se deschide ceva în dialogul
acesta al nostru cu Dumnezeu, ceva care
s-a închis datorită căderii în păcat. Acum
prin mântuire, prin restabilirea relaţiei
fundamentale a omului cu Creatorul său, se
redeschid toate simţurile, inclusiv vederea.
Moise Îi cere în mod specific: “Doamne
vreau să te văd!” Şi Dumnezeu îi zice: “Bine,
ai să mă vezi. Nu-mi poţi vedea faţa, dar am
să îţi arăt spatele.” Dumnezeu poate fi văzut.
Credeţi că Dumnezeu poate fi văzut prin
sculpturile dvs.?
Sculpturile mele sunt aceste exerciţii ale
mele de a deschide ochii la o realitate
dincolo de materie. Prin materie, dincolo de
materie. Fiecare sculptură făcută pe altarul
acesta al închinarii mele faţă de Dumnezeu,
încearcă să fie o fereastră care să deschidă
nevăzutul, acea realitate care ne înconjoară
peste tot şi care este mai abundentă şi
chiar mai plină de realităţi decât realitatea
văzută. Această lume care ne înconjoară e
Împărăţia lui Dumnezeu. Cum răspundea
Isus când ucenicii Îl întrebau când va
instaura Împărăţia Sa - “Ea este aici fraţilor,”
ne spune Isus, doar trebuie percepută întrun fel sau în altul.
Cum se îmbină arta cu credinţa?
Creativitatea şi frumuseţea sunt atribute
fundamentale, colosale ale fiinţei umane.
În arta contemporană însă, frumosul însă
nu mai este o valoare, ci este promovat
din ce în ce mai mult urâtul, răul, perversul,
şocantul,
elementele
negative
ale
existenţei umane. Creatorul de frumos,
acela care a rămas cu nostalgia frumuseţii
lui Dumnezeu, realizează o valoare imensă
prin arta sa. Frumuseţea este o valoare
imensă pentru că ea este atributul lui
Dumnezeu. Totuşi, frumuseţea în sine nu
acoperă întreaga paletă a nevoilor umane.
Fiinţa umană are nevoie fundamentală nu
numai de frumuseţe, ci şi de adevăr. Însă
întrebarea pe care ne-o punem este: Unde
pot găsi adevărul? Îl găsesc în mine însumi,
în lumea aceasta, în afara lumii acesteia?
Eu am decis să cred nu în mine însumi,
în gândirea și valorile mele, nici în lumea
aceasta cu toate lecţiile teoretice şi practice
pe care mi le dă ea, ci am decis să cred, în
anul 1975, în 5 aprilie, în revelaţia Divină,
în Vestea cea Bună adusă din afara lumii
acesteia de către Isus Hristos. Isus Hristos
este adevărul şi prin arta mea Îl caut pe Isus
şi Îl exprim. De aceea răspunzând sintetic la
întrebarea “Cum se îmbină arta cu credinţa
în lucrările mele?” Eu caut un mariaj între
Frumuseţe şi Adevăr.
Cum aţi creat în timpul comunismului?
În cer, infinitul Dumnezeu râde de cei
care Îl batjocoresc. Ateismul comunist a
fost folosit de Dumnezeu în dezvoltarea
noastă a artiştilor într-un mod excepţional.
Pentru că nu puteam să ne manifestăm

credinţa în mod direct, am dezvoltat
subtilităţi, metafore, ni s-a dezvoltat gradul
de abstractizare a creativităţii, a expresiilor
noastre. Trebuia să exprimăm subtil, cu
mai multe înţelesuri. De aceea, Dumnezeu
s-a folosit de răul ateismului comunist
pentru a face o şlefuire, o aprofundare a
actului artistic. Realismul socialist pe care
îl promova comunismul ateu, din punct
de vedere artistic era simplu de realizat.
Muncitori, ţărani, secere, coase, ciocane,
era un tip de artă lipsit de subtilitate, un tip
de artă direct care să lovească în conştiinţa
populaţiei, pe când artistul creştin în
vremurile de restrişte pentru el, stătea în
braţele Marelui Artist, care îl învăţa lecţii
cereşti, nu pământeşti, care îl scotea din
contextul imediat şi îl punea pe înălţimi pe
care contextul imediat nu i le putea oferi.
Aveți o sculptură dedicată
martirilor revoluției în centrul
Clujului. Care este povestea ei?
Învăţat fiind de Dumnezeu, în
momentul în care am început
să mă rog şi să mă gândesc
la sculptura care să intre în
competiţia pentru realizarea
monumentului pentru martirii din
1989, în inima Clujului, am căutat
să mă gândesc atât la momentul
istoric, precum şi la o realitate de
deasupra momentului aceluia
istoric. Cronosul istoriei s-a oprit
la momentul acela din decembrie
1989 pentru o clipă, dar Kairos,
eternitatea, ne-a spus ceva în
acelaşi moment. Astfel, dintre cei
22 de sculptori care am concurat la
realizarea acestui monument, unii
dintre ei au încercat să exprime
Cronosul, momentul acela al
morţii copiilor noştri împuşcaţi în
cap, în centrul oraşului. Şi moartea a fost o
realitate a momentului aceluia istoric. Dar
eu m-am gândit: “Doamne, este moartea
realitatea ultimă?” Am văzut mai degrabă
realitatea învierii, realitate care nu neagă
moartea, dar care îi dă soluţie.
Astfel, monumentul “Stâlpi împuşcaţi” pe
care l-am realizat şi pe care Dumnezeu
l-a vrut ca să câştige competiţia aceasta,
vorbeşte despre moarte, de aceea lucrarea
se cheamă “Stâlpi împuşcaţi.” Dar mult mai
mult decât despre moarte, însemnul acesta
memorial caută să vorbească despre înviere.
Stâlpii aceştia care au fost împuşcaţi
au rămas în picioare. Ei sunt puşi
fără vreun soclu pe trotuarul pe care
circulăm noi cei vii în trupul acesta, ei
sunt vii în spirit, la fel de vii ca şi noi.
În fapt am încercat să aduc o imagine
a Mântuitorului de după moarte.
Pe vremea aceea nu aveau puşti cu
lunetă cu care să Îl împuşte de la
distanţă. Astfel, după ce l-au prins pe
Hristos, i-au străpuns trupul cu ce au
avut pe vremea aceea, cu piroane. În
1989 a fost acelaşi fenomen, acelaşi
tip de moarte prin perforare, de data
aceasta nu cu piroane ci cu cartuşe
de la distanţă. Oamenii aceştia au
murit într-o mare asemănare cu
Isus Hristos şi s-au jertfit într-o mare
asemănare cu El pentru că nu s-au
jertit de dragul lor, ei au murit de
dragul altora. De aceea pe caldarâm,

la kilometrul 0 în inima oraşului Cluj, se
poate citi textul în care Mântuitorul Hristos
zice: “Nu există iubire mai mare decât săşi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”
Şi textul acesta este semnat “Isus Hristos”
pentru ca El a spus-o. Şi nu doar a spus-o, ci
a făcut-o. El şi-a dat viaţa pentru noi.
Ce reprezintă proiectul “Semințele”?
Profesional, proiectul “Semințele - Urmând
soarele” este cel mai mare vis al meu. Cred
că l-am primit de la Dumnezeu printr-o
revelaţie. Consider că această metaforă a
seminţei, care este cel mai mare paradox
al planetei acesteia, se regăsește foarte
profund în gândirea mântuitoare a lui
Dumnezeu. Şi anume, ”Adevărat vă spun
că dacă bobul de grâu care a căzut pe
pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă
moare (şi aici e paradoxul) aduce
multă roadă.” Această revelaţie ne-a
dat-o Mântuitorul în momentul în
care s-a întors hotărât cu faţa spre
Ierusalim să meargă să moară. Isus
este Sămânţa seminţelor, El a murit
ca sămânţă divină şi noi suntem
roadele Lui.
În acelaşi timp, metafora aceasta
ni se aplică fiecăruia dintre noi.
Asemenea Lui trebuie să ne luăm
crucea în spinare şi să-L urmăm zi de
zi, murind asemenea lui Isus Hristos,
în două feluri. Primul, o moarte
asumată zilnic - definiţia iubirii.
Când accept să mor faţă de mine
însumi, faţă de agenda, confortul
și idealurile mele, de dragul
aproapelui meu, în momentul acela
când eu fac un bine altcuiva, chipul
luminos al lui Isus creşte în mine.
Cea de a doua este moartea
inevitabilă, acea încetare a bătăilor inimii,
când bobul de grâu a ajuns sub pământ
în întuneric şi igrasie. Trupul uman ajunge
acolo sub pământ exact la fel cum ajung
boabele de grâu. În momentul morții
inevitabile, ceva care nu s-a văzut în
acea sămânţă în cochilia umană, ceva
nevăzut, imens, cu totul superior trupului,
spiritul care e în noi, iese afară într-o lume
nevăzută. Pune în pământ un bob de grâu
şi iese un spic minunat pe care nu l-ai văzut
în bobul de grâu oricât l-ai despicat. Dar el
era acolo. Ai pus în pământ o ghindă, un
centimetru cub de materie care pus
sub microscop nu pare să arate nimic,
dar în această ghindă era un stejar de
zeci de metri înălţime, din care ies sute
de alte ghinzi. Stejarul este acolo, doar
pune ghinduţa aceea în pământ, şi ai
să vezi miracolul!
Vorbiți-ne despre proiectul Decalog.
Care este mesajul său central?
Gândirea occidentală contemporană
se desacralizează imens şi se
relativizează. În contemporaneitate
încep să nu mai existe absolute.
Te căsătoreşti cu cine vrei, nu te
căsătoreşti dacă nu vrei, dar trăieşti
cu partenerul, tu crezi în Dumnezeul
tău, eu cred în Dumnezeul meu, să
trăim în pace, fiecare cu ale lui. Dacă
această percepţie a vieţii ar fi reală,
societatea umană ar fi ca o turmă, şi în
mare măsură aşa este, ca o turmă fără
păstor, în care fiecare oaie îşi vede de

drumul ei până cade în prăpastie pentru că
nu este condusă de voinţa, de cunoaşterea,
de absolutele păstorului. Cele 10 porunci
sunt absolutele Păstorului, sunt absolutele
divine. Păstorul ne-a dat păşunea cu
gard, un gard moral care ne protejează în
interiorul acestui spaţiu de libertate care
este moralitatea. Cele 10 porunci nu sunt
constrângeri, ele sunt expresii ale libertăţii
noastre.
Acest grup statuar numit Decalog este
compus din 10 forme cu o înălţime de
aproape 5 metri. În interiorul acestui cerc
este iarbă din abundenţă, iar formele sunt
asemenea anatomiei degetului uman. Nu
ştiu cum arată degetele lui Dumnezeu, dar
ştiu că ele există. Când noi decidem să trăim
în ascultare de Dumnezeu, mâinile Lui ne
iau în braţe, ne strâng, ne protejează. Dacă
însă nu dorim să intrăm în perimetrul creat
de aceste 10 “degete,” ieşim afară. În afară,
fiecare dintre aceste “degete” este o sabie
ascuţită, simbol al judecăţii lui Dumnezeu.
Dacă nu vrei să stai în braţele lui Dumnezeu
şi decizi să stai în afara lui Dumnezeu şi a
voii lui, atunci te aşteaptă judecata. Aceste
lucruri sunt absolute. Păstorul ni le dă în
forma aceasta: “Iată poruncile mele: ‘Să nu
ucizi,’ punct. Nu e nimic relativ aici. Poţi
ucide ca răzbunare, cum se motivează în
multe filme în zilele noastre? “Să nu ucizi,”
punct! “Să nu comiţi adulter,” punct! Nu
căsnicie de probă şi să vedem cum e mai
bine. Punct. E un absolut. Te conformezi
voii Păstorului? Eşti binecuvântat. Nu te
conformezi, eşti blestemat.
Cum reacţionează oamenii?
Când am expus pentru prima dată,
ansamblul sculptural Decalog la
Muzeul de Artă din Cluj, pentru că
apoi el a fost folosit de Dumnezeu
în Vestul Europei la Geneva, pe
urmele Reformei şi apoi a plecat
în America, după vernisaj, s-au
apropiat mulţi oameni de mine
ca să stăm de vorbă. O doamnă
mi-a spus următorul lucru care
m-a cutremurat şi pe care nu pot
să îl uit pentru că îmi produce o
bucurie imensă ca şi artist creştin:
“Am căutat toată viaţa mea ceva şi
acum, aici, am găsit.” Cu siguranţă că ea a
fost atinsă într-un fel de Dumnezeu Însuşi
pentru că eu nu caut să exprim idei ale
mele. Reacţia acestei femei nu a fost la ceva
ce eu am încercat să spun, ci a reacţionat la
ceva ce simţea că îi spune Dumnezeu.
Ce înseamnă crezul dvs - “mă strădui să
lustruiesc oglinzi pentru cer”?
Mulţi artişti exprimă minunăţii ale materiei,
lucruri care sunt foarte bune. Alţii exprimă
lucruri rele. Eu mă bucur de materie,
limbajul sculpturii este volumul material,
tridimensional. Dar eu caut să construiesc
oglinzi pentru cer, în sensul că în momentul
în care eu sau altă fiinţă umană priveşte
spre materie, priveşte spre noroaiele pline
de frumuseţe şi bogăţii ale lumii acesteia,
cu capul în jos, cu privirea spre pământ.
În momentul în care se uită în oglindă, pe
lângă materie vede şi cerul. Pe lângă chipul
său, vede şi chipul luminii pentru că viaţa
nu este doar materie, oricât de frumoasă şi
de bună ar fi ea trăită în sfinţenie. Viaţa este
şi spirit. Nu este numai spirit, dovadă că

Dumnezeu Însuşi, spiritul a intrat în materie.
Materia în sine nu este păcătoasă, altfel
Dumnezeu Isus Hristos nu s-ar fi întrupat,
nu ar fi luat trup uman. Isus Hristos care
este emblema condiţiei umane, El care era
100% spirit şi 100% materie, a trăit într-o
coabitare perfectă a celor două naturi ale
fiinţei Lui. Eu caut să lustruiesc oglinzi în
care omul să vadă cerul pentru a nu uita că
este şi spirit, nu doar frumoasă materie...
Cum Îl reflectă arta dvs pe Domnul întrun mod relevant pentru contemporani?
Încerc să fiu relevant prin câteva metode.
În primul rând, prin a fi eu însumi. Nu mă
interesează alţii, mă interesează Dumnezeu
în mine. Eu sunt unic pentru că Dumnezeu
mă face unic. Şi devreme ce m-a pus în
acest răstimp şi pe aceste meleaguri,
înseamnă că Dumnezeu, dacă este unic în
mine, El este şi contemporan cu semenii
mei din generaţia mea. Astfel că dacă sunt
sincer, dacă Îi voi da lui Dumnezeu libertate
în mine, atunci cred că El va fi relevant
contemporanilor noştri. Pentru că acesta
este obiectivul Lui cu noi, copiii Lui, nu-i
aşa? Acela de a ne pune în locuri diferite,
în generaţii diferite pe faţa pământului ca
noi să fim lumina Lui şi sarea Lui pe planeta
aceasta. Al doilea lucru care cred că mă
poate face relevant la modul etern, infinit,
la modul salvator pentru contemporanii
mei, este să privesc la Isus. Ţinta profesiei
mele să fie Isus Hristos. Ochii mei să fie
aţintiţi la El, nu la ceea ce lucrez. În timp ce
cioplesc o piatră de exemplu, să nu privesc
la piatra la care lucrez, chiar dacă îmi voi

da peste degete cu ciocanul ci să privesc
deasupra pietrei la Isus Hristos, Mântuitorul
românilor, şi astfel să las Gloria românească
a lui Isus Hristos să străbată şi prin lucrări.
Care e visul dvs profesional și personal?
Înainte de a se închide ultimul capitol al
existenţei mele ca sculptor aici pe pământ,
visez la o sculptură intitulată “Sămânţa
seminţelor”, adică Isus Hristos, cu o înălţime
de 49 metri. Visez deasemenea să avem în
România un parc de sculpturi cu mesaj
creștin de foarte mari dimensiuni, intitulat
“Frumuseţe şi Adevăr”, în care să exprimăm
ceva din ce înţelegem din revelaţia divină.
Colosalul meu vis personal este să-L văd
pe Isus Hristos. Colosalul meu vis pentru
iubiții mei contemporani este acela de a-L
vedea pe Isus Hristos. In El sunt adunate
toate comorile lui Dumnezeu. Văzându L
pe El, avem dintr-o dată și totul: CALEA,
ADEVĂRUL și VIAȚA. El este cel mai frumos
dintre oameni!
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Club 700

program religios străin

Recomandări

duminică, ora 19:30

LUNI 06 octombrie

MARȚI 07 octombrie

MIERCURI 08 octombrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Biserica irezistibilă Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Atelierul lui Newton Program pentru
copii 10:00 Ora de biologie Documentar
10:30 Program religios 11:30 Biserica Harvest
Metanoia (r) Program religios 12:30 Mari
isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:30 Față în față Program religios 17:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 18:00
Dumnezeu este Evanghelia Seminar biblic

00:00 De ce Israel 00:30 Partener Talk-show
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 08:00 Banul tău contează
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Documentar 10:30 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Plin de viață Ken Davis
(r) Documentar 13:00 Mapamond creștin (r)
Știri 13:30 Oameni ai credinței (r) Documentar
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
Program străin 17:00 Corabia misterioasă
Documentar 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Limbajele iubirii Seminar

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Diaspora românească
04:00 Program religios străin 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Corabia misterioasă (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 De
nedescris (r) Film artistic 12:30 Joni și prietenii (r) Program religios străin 13:00 De ce Israel
(r) Talk-show 13:30 Șfârșitul zilelor și Muntele
Măslinilor (r) Documentar 14:00 Partener (r)
Talk-show 14:30 Club 700 (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice Program străin 17:00 Călătorie
în întuneric Documentar 17:30 Ascendent
Program pentru tineri 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin Program religios

Documentar

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Plin de viață Ken Davis Documentar
23:30 Muzică

19:00 Șfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 De nedescris Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Cum ar trebui să trăim? Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

Salvat în mod miraculos de un
Dumnezeu în care nu crede, Jason
Malek se întoarce acasă cu o rană în
picior și cu amintirea celui mai bun
prieten murind în bătălie. Luptându-se cu gândul că a auzit o voce care
i-a salvat viața, îi întâlnește pe noii lui
vecini, care se confruntă cu propriile
provocări. Pe măsură ce îi cunoaște,
el descoperă că noii lui prieteni au
nevoi pe care el le poate împlini. De
asemenea, el află mai multe despre
relația lui cu tatăl său care a fost
omorât într-un accident de mașina,
când Jason era copil.

Inima închinării

duminică de la ora 17:30

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Lupta cea grea Film artistic
23:30 Muzică

documentar

film artistic

program religios

22:00 De
nedescris

19:30
Bucură-te de
fiecare zi (cu
Joyce Meyer)

film artistic

Walk by faith

telespectatori

19:00 Oameni
ai credinței

JOI 09 octombrie

VINERI 10 octombrie

SÂMBĂTĂ 11 octombrie

DUMINICĂ 12 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Petru Lascău) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva 10:00 Călătorie în întuneric
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Lupta cea grea (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Cum ar trebui să trăim?
(r) Documentar 14:00 Ascendent (r) Program
pentru tineri 14:30 Mesagerul (r) Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:00
Doamne, sunt al tău: Povestea lui Billy Graham Documentar 17:30 Dincolo de bariere
Mărturie 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel in prim plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Biserica Metanoia
Harvest 04:00 Club 700 Program religios străin
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Părinţi eficienţi
într-o lume deficientă 08:30 Factorul Adam
şi Eva Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru
copii 10:00 Doamne, sunt al tău: Povestea
lui Billy Graham 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Film artistic (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Ascensiunea Islamului
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice 17:00 Scrisori către fiica
pe care nu am cunoscut-o Documentar 17:30
Femeia creștină Program pentru femei 18:00
Învingând spiritul sărăciei Seminar biblic

00:00 Jerusalem dateline Din actualitate
00:30 Inima închinării Program muzical
01:00 Conferință Program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
religios 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Program religios 09:00 Cartea Cărților 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Povestiri cu unchiul
Lucian 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Walk by faith (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Ierusalimul subteran: orașul trecutului
(r) Docuemntar 14:00 Femeia creștină (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii Program religios 01:00 Conferință
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 Casa din Betania 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 Serviciu religios 12:30
Biserica Harvest Metanoia Program religios
13:30 Gaither și prietenii 14:00 Puterea
rugăciunii 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer)15:00 Cartea Cărților 15:30
Înțelepciune TV

19:00 Ascensiunea Islamului Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Program muzical
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biblic

vineri, 22:00

19:00 Ierusalimul subteran: orașul trecutului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Walk by faith Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferință Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Program religios
19:00 Secția de poliție Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios străin

străin

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

21:00 Calea, Adevărul și Viața: Fundamente

Mijlociu

Talk-show
22:00 Program muzical

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Neantul Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

22:30 George Muller Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

film artistic

documentar

film artistic

documentar

11:00 Lupta
cea grea (r)

19:00
Ierusalimul
subteran:
orașul
trecutului

22:00 Neantul

22:30 George
Muller
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Organizația NetWorks
Relevanță printre cei săraci

Lee Saville a devenit creștin în anul
1994, pe când
conducea
o firmă de
avocatură în
Marea Britanie.
În anul 1996
cu Lee Saville a vizitat
România
pentru prima dată, când s-a izbit de
realitatea dificilă și complexă a sărăciei
și a copiilor străzii.
Neputând să-și scoată aceste imagini
din mintea și inima lui, Lee a simțit o
chemare puternică de a-și părăsi traiul
confortabil, pentru a veni să slujească
săracilor, astfel încât și-a dat demisia
de la firma de avocatură și s-a mutat în
România, unde trăiește de 18 ani.
În prezent, Lee este președintele
organizației creștine A.N.P. NetWorks,
organizație de caritate cu sediul în
Șiria, județul Arad, formată dintr-o
echipă în creștere , angajați și voluntari
din România, Marea Britanie, Suedia,
Finlanda, Germania și Statele Unite.

întreaga arie de nevoi
a celor săraci. Nu există
o rezolvare rapidă a
acestor nevoi. Din acest
motiv, ca organizație,
sunt implicați activ în
parteneriate și forme de colaborare
locale și internaționale.
Cei din echipa de conducere sunt
grăbiți să recunoască că ei înșiși au
încă nevoie să învețe multe lucruri, însă
sunt câțiva pași spre care ei încearcă
să progreseze pentru a fi de ajutor
în procesul complex de eliberare din
sărăcie:
Ajutor în vreme de criză

Criza, prin natura ei nu este niciodată
bună. Când îi afectează pe cei săraci,
aceasta poate mutila o familie sau chiar
să o lase fără adăpost. Nu există nicio
protecție financiară care să-i ajute să
depășească criza. Aceștia de obicei nu
pot împrumuta bani de la vreo bancă.
Și rareori cei apropiați îi pot ajuta.
Criza poate include o înmormântare, o
urgență medicală, reparații urgente și
esențiale la casă, cum ar fi prăbușirea
unui acoperiș sau al unui zid. Criza
poate îmbrăca multe forme și poate fi
identificată cu ușurință, nu numai de
către un personal experimentat al unei
misiuni, ci chiar și de către comunitate.
Autoajutorare

După mai mulți ani, cei din cadrul
organizației NetWorks au înțeles că
uneori, a da lucruri și bani, poate face
unei familii mai mult rău decât bine,
astfel încât printr-o relaționare corectă,
echipa de aici lucrează zilnic pentru a
ajuta familiile să se descurce singure.
De fapt, tot ceea ce organizația
NetWorks face este înrădăcinat în
relaționare. Relațiile necesită timp și
din acest motiv ei sunt foarte atenți
să facă totul într-un ritm lent, pentru
a rezista reacției instinctive de a
întâmpina nevoile ce apar în cale.
Ei petrec intenționat timp îndelungat
într-o anumită comunitate pentru
a ajunge să-i cunoască pe oameni,
să vadă cum trăiesc, să le vorbească
despre viață și problemele cu care
aceștia se confruntă și numai după
aceea încep să-i ajute acordând atenție
nevoilor care sunt cu adevărat reale.
Ei recunosc că nicio persoană sau
organizație nu ar putea spera să atingă

Cei mai mulți dintre oamenii cu care
lucrează cei de la NetWorks sunt apți
și, cu puțin ajutor, în stare să-și poarte
de grijă. Astfel, ei lucrează alături de
concetățenii lor și îi sprijinesc prin
soluții pe care le aplică propriilor nevoi.
Acest lucru întărește, restaurează
demnitatea și în final produce
transformări viabile. Ar putea fi incluse
aici lucruri precum oferirea posibilității
unor persoane de a procura mâncare
pentru familia lor ajutându-i să-și facă
grădina productivă prin a ara pământul
și a le oferi semințe pentru legume,
astfel încât prin munca lor să aducă
hrana pe masă.

Educație
Echipa NetWorks înțelege că educația
este cheia spre a-i ajuta pe copii să iasă
din ciclul sărăciei în care au fost prinși
părinții și bunicii lor. Prin programele

lor îi încurajează în mod activ pe
oameni să-și trimită copiii la școlile de
stat, oferindu-le ca suport cluburi de
pregătire pentru a-i ajuta pe copiii mai
mari să rămână în școală, când situația
lor de acasă este mai grea.

Angajări
Odată ce criza a fost îndepărtată din
mijlocul unei familii, astfel încât aceasta
beneficiază de mâncare pe masă în
fiecare zi, iar copiii merg regulat la
școală, următorul domeniu de abordat
este sursa de venit a familei. Acest
lucru nu este întotdeauna ușor. În
momentul de față aceasta constituie
cea mai mare provocare pentru
NetWorks. Printre opțiuni ar fi ajutorul
acordat oamenilor pentru a-și găsi un
loc de muncă (lucru deloc ușor datorită
lipsei lor de educație și pregătire
școlară dar și nivelului economic local
scăzut) sau a-și deschide propriile
lor afaceri sau angajându-i la una
dintre micro societățile aparținând
organizației NetWorks.
Împărtășirea credinței
Organizația NetWork lucrează la
răspândirea Evangheliei în mod
gratuit, ceea ce Lee însă spune este
că: „de departe cel mai bun mod de
a împărtăși credința este prin a ne
pune, plini de dragoste, viețile în slujba
comunitățiilor de oameni spre care
Domnul ne îndreaptă inimile, punândne astfel credința în acțiune.”
Pregătire misionară/ucenicie
Cei din echipa de conducere de la
NetWorks recunosc în mod deschis că
încă mai au multe de învățat, însă ceea
ce au acumulat până în momentul de
față sunt gata să dea și la alții. Studenții
misionari și angajații din cadrul
organizației participă la programul
intern de pregătire misionară iar unii
dintre ei chiar și la cursul săptămânal
de formare de lideri.
Cursurile au loc o dată pe săptămână.
În restul săptămânii studenții și
angajații se pun în slujba săracilor din
comunitatea lor.
www.networks.org.ro
www.decehats.com
www.drumfest.ro
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Mapamond creștin
știri

Recomandări

duminică, ora 20:00

LUNI 13 octombrie

MARȚI 14 octombrie

MIERCURI 15 octombrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Pastorul contemporan Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Ora
de biologie Emisiune didactică 10:30 Program
religios 11:30 Biserica Harvest Metanoia (r)
Program religios 12:30 Mari isprăvi (r) Program
religios străin 13:00 Jerusalem Dateline (r)
Știri din Orientul Mijlociu 13:30 Israel și Biblia
Documentar 14:00 Inima închinării (r) Program
muzical 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry
Stone) (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui
Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față Program religios
17:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show
18:00 Dumnezeu este Evanghelia

00:00 De ce Israel? 00:30 Partener Talk-show
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Limbajele iubirii Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
Documentar 10:30 Program pentru minorități etnice Program străin 11:00 Rugăciunea
Pamelei (r) Film artistic 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 13:00
Mapamond creștin (r) Știri 13:30 Oameni
ai credinței (r) Documentar 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice Program străin 17:00 Odată
deținut, acum președinte Documentar 17:30
Partener Talk-show 18:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent Program pentru tineri 01:00 Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Diaspora românească 04:00 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Odată
deținut, acum președinte (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Dreptul la
tăcere (r) Film artistic 12:30 Joni și prietenii
(r) Program religios străin 13:00 De ce Israel (r)
Talk-show 13:30 Divorțând de Dumnezeu
(r) Documentar 14:00 Partener (r) Talk-show
14:30 Club 700 (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice 17:00 Tăcere ruptă Documentar 17:30
Ascendent Program pentru tineri 18:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon)

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Ştiri
20:30 Secretele succesului Etică în afaceri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Rugăciunea Pamelei Film artistic
23:00 Drumul spre Emaus Film artistic
23:30 Muzică
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19:00 Divorțând de Dumnezeu Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dreptul la tăcere Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Cum ar trebui să trăim? Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

vineri, 22:00

Dying to be heard
Luptându-se pentru avansarea în
carieră, Rachel se confruntă cu o criză
emoțională atunci când descoperă
că este însărcinată. Forțată să aleagă
între o carieră în floare și o viață
neașteptată de sacrificiu, lumea ei
pare să se prăbușească. Va reuși ea să
privească orice ființă umană, chiar și
cea din pântece, din perspectiva lui
Dumnezeu?

Calea, Adevărul și Viața
zilnic de la ora 21:00

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 A salva o viață Film artistic
23:30 Muzică

seminar biblic

documentar

program pentru tineri

18:00
Dumnezeu
este
Evanghelia

19:00
Divorțând de
Dumnezeu

17:30
Ascendent

film artistic

JOI 16 octombrie

VINERI 17 octombrie

SÂMBĂTĂ 18 octombrie

DUMINICĂ 19 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoţioal
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui
Dumnezeu în familie 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva 10:00 Tăcere ruptă (r)
Documentar10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 A salva o viață (r) 12:30 Călătoria 13:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori 13:30 Cum ar trebui să trăim?
(r) Documentar 14:00 Ascendent (r) Program
pentru tineri 14:30 Mesagerul (r) Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:00
Povestea lui Jean Documentar 17:30 Dincolo
de bariere Mărturie 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel in prim plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Biserica Metanoia
Harvest 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Părinţi efiecienţi într-o
lume deficientă 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva
10:00 Povestea lui Jean 10:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Neantul (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 13:30
Ascensiunea Islamului (r) Documentar 14:00
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice 17:00 Prins în
capcană 17:30 Femeia creștină Talk-show
18:00 Învingând spiritul sărăciei

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință Program religios
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program religios 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoţional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Povestiri cu unchiul Lucian 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Dying to be
heard (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Iudeea, ținut și
poveste biblică (r) 14:00 Femeia creștină (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) Program pentru copii

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii Program religios 01:00 Conferință
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program religios 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Casa din Betania 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
Serviciu religios 12:30 Perspective eterne
13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea
rugăciunii 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Înțelepciune TV (r)

Seminar biblic

Documentar

19:00 Ascensiunea Islamului Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

16:00 Conferință Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program pentru femei
18:00 Conferința Program religios
19:00 Secția de poliție Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

religios străin

Program religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Program muzical străin Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 PREMIERA: Dying to be heard Film

19:00 Iudeea, ținut și poveste biblică

artistic

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cartea Esterei Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața: Fundamente
Talk-show
22:00 Program muzical
22:30 Strada Azusa Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

documentar

documentar

documentar

documentar

19:00
Ascensiunea
Islamului

19:00 Iudeea,
ținut și
poveste
biblică

17:00 Binecuvântare,
blestem sau
coincidență

22:30 Strada
Azusa
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George Müller (1805–1898)
Credința unui tată pentru cei orfani

George Müller a fost un tânăr german din înalta societate
care l-a cunoscut pe Hristos și s-a dedicat lucrării Lui.
Misiunea lui a fost să salveze orfanii de la o viață crudă. El
a reușit într-adevăr - nu doar că i-a salvat, dar le-a și purtat
de grijă, i-a hrănit și i-a educat. Costurile unei asemenea
lucrări erau enorme. Cu toate acestea, într-un mod
extraordinar, nu a fost nevoie să ceară niciodată nimănui
bani, ci s-a rugat, iar Domnul a purtat de grijă. Copiilor nu le-a lipsit niciodată nici o
masă, el purtând de grijă la peste 2000 de copii în timpul vieții sale.
Copiii străzii nu sunt o noutate, au existat
dintotdeauna. Societatea de astăzi
încearcă să îi ajute, însă în urmă cu 200
de ani, în ţări precum Anglia, erau trataţi
precum paria societăţii. Orfanii erau forţaţi
să trăiască din cerşit sau furt. În oraşul
Bristol, George Müller avea să schimbe
destinul a mii de astfel de vieţi.
George Müller a avut o tinereţe agitată.
Dragostea de băutură şi femei l-a
determinat să fure bani chiar şi de la
familie şi prieteni apropiaţi. Însă la
facultate a ajuns să-L cunoască pe Hristos
și a fost mântuit. A început să studieze
intens Scripturile şi să predice, visând să
devină misionar. În 1829, s-a mutat din
Germania în Anglia, unde l-a întâlnit pe
Henry Craik, o întâlnire care avea să îi
schimbe destinul. Acest pastor i-a povestit
despre credinţa unui medic stomatolog
care împreună cu soţia lui au vândut
posesiunile şi au dăruit banii săracilor. Mai
mult decât atât, acest medic a renunţat la
cabinetul lui profitabil de stomatologie şi
a plecat ca misionar în Bagdad fără nici un
ban, doar având credinţă că Dumnezeu
le va purta de grijă. Müller a fost profund
marcat de acest exemplu de credinţă şi s-a
hotărât să trăiască o astfel de viaţă.
La scurt timp s-a căsătorit cu Mary, sora
lui Henry. Împreună au hotărât să trăiască
prin credinţă şi să spună despre nevoile
lor doar lui Dumnezeu, un pas curajos pe
care mulţi l-ar considera neînţelept. Chiar
şi atunci când cineva din biserică îl intreba
daca are nevoie de bani, el nu răspundea ci
lăsa ca Dumnezeu să îi convingă de lucrul
acesta. Dumnezeu îşi arăta credincioşia de
fiecare dată. Familia Müller s-a mutat în
Bristol pentru a-l ajuta pe Henry în slujire.
Cei doi au înfiinţat Institutul de Studiere a
Scripturii cu scopul de a distribui Scriptura,
a susţine misiunea din jurul lumii, pentru
organizarea de şcoli duminicale zilnice
pentru copii şi adulţi şi pentru a oferi acces
copiilor săraci în aceste şcoli.
În Bristol însă, o altă problemă a început
să îl preocupe intens pe Müller. La uşa
casei băteau adesea copiii străzii care
cerşeau mâncare. Guvernul nu avea altă
soluţie decât să îi trimită în azilele de
săraci, locuri îngrozitoare în care copii erau
forţaţi să locuiască cu bolnavi psihic şi
persoane agresive. În 1834 existau doar 12

orfelinate în Anglia, toate percepeau taxe
de şcolarizare şi acceptau orfani doar din
familiile clasei de mijloc.
Müller nu a mai putut ignora nevoile
orfanilor. El a început să se roage insistent
în această direcţie, crescând în credinţa că
Dumnezeu îl va ajuta. Müller a prezentat
viziunea sa congregaţiei, menţionând că
va deschide orfelinatul atunci când va avea
cele necesare şi că se încrede în Domnul
pentru a primi resursele fizice şi umane
pentru ca această lucrare să pornească.
După doar 1 an, Müller a deschis 3
orfelinate care găzduiau peste 90 de orfani
care trebuiau îmbrăcaţi, hrăniţi şi educaţi.
Toate cele necesare veneau în faţa uşii sau
prin poştă, iar provizille erau în cantităţi
mai mari decât necesare. Müller aducea în
rugăciune nevoile, iar El le purta de grijă.
După primii doi ani, Müller avea să
experimenteze 7 ani de grea încercare.
De multe ori se întâmpla ca masa să fie
pusă, dar fără mâncare. În ultima clipă, se
auzea o bătaie la uşă şi cineva aducea de
mâncare. Müller avea să împărtăşească
pentru prima oară realitatea situaţiei
în care se aflau cu echipa de slujire a
orfelinatelor. Müller i-a rugat să identifice
ce puteau vinde pentru a putea obţine
banii necesari continuării lucrării. Chiar
membri echipei de slujire şi-au vândut
obiecte personale pentru a ajuta lucrarea.
Pe parcursul vieţii sale, Müller a donat
echivalentul a 700.000 de dolari, bani
primiţi pentru nevoile lui personale. El nu a
fost niciodată un om bogat.
După deschiderea celui de al patrulea
orfelinat, spaţiul a devenit neîncăpător
pentru cei 140 de copii, iar vecinii tot mai
deranjaţi de gălăgie. Müller s-a rugat şi a
ajuns la concluzia că sosise timpul să se
mute pentru a putea lua în îngrijire mai
mulţi orfani. Acesta era un pas şi mai mare
în credinţă. Dar cum era Müller convins de
voia lui Dumnezeu pentru paşii următori?
El petrecea ore în rugăciune şi studierea
Bibliei. Aceasta era prioritatea lui. Continua
în acest fel zile în şir până simţea că
Dumnezeu îi vorbeşte în adâncul inimii lui.
Aşa a înţeles că nu trebuie să se mute în
alte clădiri existente, ci să le construiască.
Această investiţie avea însă să coste foarte
mult, aproape un milion de dolari în banii

de astăzi. În timp de o săptămână,
Müller a primit o zecime din suma
totală. Müller avea acum nevoie de
pământ pentru construcţie. A găsit un
teren nu departe de centrul oraşului
Bristol. Proprietarul pământului spera
să vândă pământul cu un preţ ridicat,
însă după o noapte nedormită a
coborât semnificativ preţul. A fost o
nouă situaţie în care Müller a văzut
cum Dumnezeu le-a purtat de grijă. A
refuzat să se împrumute de la bancă
şi nu a început lucrările de construcţie
până în clipa în care a primit întreaga sumă
aferentă lucrărilor.
În aceaşi perioadă, economia ţării s-a
prăbuşit. Inflaţia a crescut iar preţul
produselor de bază s-a dublat. Acest
context a reprezentat o nouă oportunitate
pentru a arăta credincioşia Domnului. La
doar 2 ani şi jumătate după prima donaţie
pentru construcţie, Müller avea toate
fondurile necesare şi construcţia a început.
După alţi doi ani, noul orfelinat şi-a deschis
porţile pentru 300 de copii. În următorii
21 de ani, peste 2000 de copii aveau să
găsească adăpost, mâncare şi dragoste în
orfelinatele ridicate de Müller.
Atitudinea lui Müller faţă de copii era
revoluţionară pentru acea vreme. Pe lângă
o educaţie religioasă bună, fiecare copil
primea şi o educaţie generală de calitate,
adesea mai bună decât cea din şcolile
de stat. Müller a fost criticat pentru că
oferea acestor copii o educaţie mai înaltă
decât condiţia lor socială. Orfanii erau însă
pregătiţi pentru viaţa de adult când venea
momentul să plece din orfelinat şi găseau
uşor slujbe bune. Renumitul scriitor
Charles Dickens a vizitat orfelinatele
lui Müller pentru a se convinge de
tratamentul oferit copiilor. Dickens a fost
atât de impresionat încât a scris articole
pentru mai multe ziare, o publicitate pe
care banii nu o pot cumpăra.
După vârsta de 70 de ani, Müller început
să călătorească şi să împărtăşească şi
altora experienţa sa bogată cu Dumnezeu
în 42 de ţări, vorbind chiar şi la Casa Albă.
Chiar dacă şi-a îngropat atât fiica cât şi
prima și cea de a doua soţie, a continuat să
vorbească despre un Dumnezeu iubitor şi
prezent până în anul 1898 când a murit.
În ziua înmormântării lui Müller, fabricile
din Bristol şi-au întrerupt activitatea. Mii
de oameni au venit să îi aducă un ultim
omagiu celui care a fost transformat de
Dumnezeu dintr-un hoţ care își înşela cei
mai apropiaţi prieteni, într-un om care s-a
pus la dispoziţia lui Dumnezeu şi a strâns
echivalentul a 180 milioane dolari doar
prin rugăciune şi credinţa în El. Multe alte
vieţi au fost transformate datorită credinţei
şi curajului lui Müller. Chiar dacă nu mai
este printre noi, lucrarea iniţiată de el încă
există, iar mesajul lui Müller răsună şi azi:
Dumnezeu este real, un Dumnezeu în
care îţi poţi pune încrederea!
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Simptome ale unei
persoane care consumă
droguri
D

rogați.
Dependenți.
Auzim aceste
cuvante din ce
în ce mai des
în România.
Obișnuiam să
de Cătălin Baciu vorbim despre
dependenți
ca despre o
problemă a celor din Vest sau a românilor din
medii rău famate însă nu mai e așa. Astăzi
avem dependenți care provin din familii
responsabile, cu frică de Dumnezeu și care
au oferit multă dragoste și grijă. Indiferent
din oricare mediu ar proveni, aceștia vor
provoca multă durere în jurul lor. Simțim
asta pe pielea noastră când mașinile ne sunt
sparte, portofelele și telefoanele furate sau
apartamentele jefuite. Însă necazul nostru
nu se poate compara cu cel al familiilor din
care aceștia provin. Cunosc dependenți care
au smuls poșeta din mâinile propriei mamei
sau au furat verigheta tatălui sau au vândut
apartamentul părinților pentru a-și procura
drogul. Familiile ajung să fie disperate.
Nenumărate promisiuni încălcate, perioade
în care nu mai știu nimic de ei, telefoane
de la poliție sau recuperatori, ajung să îi
ducă pe părinți și frați în pragul disperării
iar unii ajung să se îmbolnăvească. Mai sunt
doborâți și de cei din jurul lor care îi judecă
cu asprime și spun că din situația asta nu se
mai scăpa. Greșit. Minciună! Sunt implicat în
recuperarea dependenților de peste 11 ani și
am văzut mulți tineri și tinere, eliberați, care
astăzi, la mai mult de 7 ani de la ultima doză,
sunt persoane responsabile, au o credința
vie și trăiesc o viață de real succes. Astăzi
familiile acestora sunt mândre de ei și nu
încetează să mulțumească lui Dumnezeu.
Trebuie să înțelegem că nimeni nu își
propune să ajungă dependent! Mulți din
cei care au ajuns în situația asta sunt foarte
inteligenți și au o educație superioară.
Totul începe cu a încerca o țigară mai tare
sau un drog despre care li se spune că nu
dă dependență și că îi va ajuta să se simtă
bine, să aibă mai mult curaj, concentrare sau
pur și simplu relaxare. Presiunea grupului
(uneori e vorba de o singură persoană)
este mare. Nevoia de a fi acceptat în grup,
curiozitatea, teribilismul, dezamăgirile,
plictiseală sau o nevoie emoțională puternică
îl va face să cedeze. După ce au trecut de
experimentare încep să folosească ocazional,
de obicei când sunt cu aceleași persoane.
Încep să folosească regulat și după o
anumită perioadă (această diferă la fiecare
în parte și este în funcție de drogul folosit
și context- accesul la drog, banii, etc) încep
să folosească zilnic (dependent cronic).
La început drogurile oferă ce au promis
însă după o perioadă plăcerea se schimbă
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în durere iar drogul
devine substanță
de supraviețuire.
Gândurile, emoțiile
și comportamentul
acestuia se învârt în
jurul unei singure
nevoi: nevoia de a
consumă drogul,
atenție, pentru a
supraviețui nu pentru a se simți bine. Apar
problemele în familie și cu poliția, apar
datoriile și se instalează un stres enorm.
Durerea dependenței devine mai mare că
durerea schimbării iar în această fază tânărul
cere ajutor și se lasă ajutat.
Dacă s-a ajuns la această fază, dependentul
are nevoie de dezintoxicare fizică și apoi
de un Centru de reabilitare. Noi, la Centru
Teen Challenge (cartea Crucea și Pumnalul
a lui David Wilkerson spune întreaga
poveste) oferim tinerilor o soluție eficientă și
complexă, bazată pe credința în Isus Cristos,
la dependența de droguri și alcool, precum
și la alte tipuri de dependență. O viață nouă
în Isus și ucenicizarea care durează până la
un an îi schimbă profund. Mărturiile sunt
multe (vezi www.teenchallenge.ro) Mai
sunt câteva organizații în România care sunt
specializate în recuperarea dependenților
(vezi www.rosaac.ro).
Cei mai mulți consumatori de droguri
se găsesc în fază de folosire ocazională
sau regulată, ascunzând faptul și negând
ferm (uneori violent) atunci când cineva
îndrăznește să îi confrunte. În această fază ei
nu vor ajutor pentru că nu au nevoie decât
de bani și susținerea familiei (casă, masă,
haine și alte beneficii) fără să-și asume vreo
responsabilitate.
Este critic ca cei dragi să intervină în această
fază. Mulți însă nu știu să citească semnele
dependenței. Observarea timpurie a
dependenței poate schimba cursul lucrurilor
și se poate interveni când problema nu este
prea mare. Zilele trecute o mamă extrem
de îngrijorată m-a sunat să mă întrebe
cum poate ști dacă fetița ei de 16 ani este
dependentă. Deja ele discutaseră și aceasta a
negat că are vreo problemă. Trebuia să citesc
prin telefon comportamentul feței.
Redau câteva din informațiile de care am
avut nevoie pentru a trage o concluzie și a o
îndruma pe mamă:
„Si-a pierdut interesul pentru mai tot.
Dacă înainte era pasionată de ceva,
acum nu mai este interesată în nimic.
Atunci când este confruntată legat de
comportamentul ei ciudat, neagă cu tărie
și începe să aducă tot felul de acuzații.
Nu prea stă până la finalizarea discuției ci
pleacă nervoasă.
Începe să manipuleze emoțional
motivând că familia (tata sau mama/ sau
amândoi) au fost neglijenți sau prea duri
sau „nu ați fost acolo când am avut nevoie
de voi; părinții prietenilor mei le dau o
grămadă de bani copiilor lor și nu le scot
ochii, etc.”

Care este situația la școală? „De obicei
absențele se înmulțesc iar rezultatele la
învățătură scad. Profesorii observă absența
de la ore.”
Lipsește mai mult de acasă? Sau observi
că atunci când ajunge acasă petrece mai
mult timp singură în cameră ei/lui?
Cere bani motivând diverse cheltuieli?
Uneori nu este cazul, iar asta pentru că un
prieten (de obicei cel care o inițiază) are grijă
să nu îi lipsească marfa.
Zâmbește din ce în ce mai puțin? Pare
preocupată și se citește pe față o apăsare?
Evită contactul vizual?
Arată din ce în ce mai neglijent? Aspectul
ei începe să se deterioreze? Camera ei este
dezordonată rău? Însă acest lucru nu este
valabil la toți, unii consumatori continuă să
aibă grijă de aspectul lor.
Slăbește și au apărut cearcăne în jurul
ochilor? Când vine acasă urmăriți
pupilele. Dacă sunt foarte mari sau foarte
mici atunci cel mai probabil a consumat o
substanță.
Are o gândire visătoare? „Lasă că o să
vedeți voi ce am să ajung. Când am să vin
acasă cu BMW atunci nu o să mai spuneți
nimic. Mă voi muta singur și nu o să mai am
nevoie de voi.
O prindeți cu minciuni regulat?
Caracteristic unui dependent este următorul
comportament: minciună, manipulare,
egoism, mentalitatea de victimă, gândire
visătoare, gândire și viață dezorganizate.
Dacă lucrează, își schimbă serviciul des
invocând tot felul de scuze? Perioadele
între servicii devin din ce în ce mai lungi fiind
justificate de „Nu găsesc nimic” sau „Ăla e
serviciu? Nu mă duc pentru 700 lei!”
Încep să dispară lucruri de-ale ei sau din
casă. Mai întâi începe să își vândă lucrurile
care îi aparțin (haine, computer, etc).
Dacă se injectează, va purta mai mult
cămăși sau tricouri cu mâneca lungă.
Trebuie însă să avem mare grijă să nu
acuzăm prea devreme sau fără să avem
dovezi. Am sugerat familiei să meargă și
la analize de sânge în vederea descoperirii
substanțelor străine din sânge.
Oricare ar fi situația, nu vă pierdeți niciodată
speranța în Domnul Isus. Încredeți-vă în EL.
Nu vă pierdeți cumpătul - țipetele și alte
comportamente violente nu au ajutat. Puteți
fi fermi și fără a face acuzații și amenințări.
Puteți impune limite folosind cuvinte care să
transmită respect și grijă. Cei care au nevoie
de ajutor să ne scrie la
catalin@teenchallenge.ro
Nu sunt puține situațiile în care persoana
care a experimentat drogul să renunțe singur
la ele. Eu cred că e și datorită rugăciunilor
celor dragi!
Rugați-vă mereu pentru copii voștri și pentru
cei care au căzut în această patimă. Domnul
nostru eliberează și astăzi!

Lupta împotriva
traficului uman
Libertatea m-a
găsit pe când
eram captiv.
Am fost eliberat
dintr-o viață de
păcat și adoptat
de Dumnezeu
ca și fiu al Său.
de Ryan Crozier
Transformarea
mea din sclav în moștenitor nu a fost una
meritată sau câștigată, ci a fost un dar.
Acest dar ne-a fost dat fiecăruia de la un
Dumnezeu care ne iubește și care și-a
sacrificat Fiul ca noi să avem o viață în
libertate pe vecie.
Îmi amintesc și acum prima mea vizită în
România: eram un puștan care se ținea
după tatăl lui. Voluntar la City of Hope
mi se părea o mare aventură: intram
în contact cu unii copii care locuiau pe
străzile Bucureștiului. Nu o să uit niciodată
sentimentul pe care l-am avut când am
mers pe străzi și am întâlnit fetele și băieții
care aveau nevoie de ajutor. Poveștile
lor de multe ori erau și despre adicții,
neglijare, abuz și exploatare sexuală.
Acum, aproape 17 ani mai târziu, soția
mea și cu mine numim România acasă.
Este terenul nostru de misiune nu pentru
că am fost trimiși aici, ci pentru că trăim
aici. Ca și creștini, am fost invitați să ne
alăturăm lucrării de zidire a Împărăției lui
Dumnezeu aici pe pământ. Este uimitor să
vedem ce face Dumnezeu în și prin viețile
oamenilor din această țară. Personal, mă
rog pentru o trezire în România, atât în
interiorul, cât și în afara bisericilor.
Biblia este plină de versete care vorbesc
despre inima lui Dumnezeu pentru cei
oprimați și aflați în nevoi. În Luca 4, Isus
citește din cartea lui Isaia, proclamând
în fața întregii adunări: “Duhul Domnului
este peste Mine, căci El M-a uns ca să
aduc celor sărmani vestea bună. El M-a
trimis să vestesc celor captivi eliberarea
și orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez
pe cei asupriți.“ Același Duh care este
peste Isus, este și peste fiecare credincios.
Ne-a fost încredințată și nouă aceeași
responsabilitate de a proclama celor
captivi libertatea.
Se estimează că există între 20 și 30 de
milioane de sclavi aflați în captivitate în
zilele noastre, cea mai ridicată estimare
făcută vreodată în istoria omenirii.
Traficul de persoane este a doua cea mai
profitabilă industrie ilegală din lume și cea
cu cel mai mare indice de creștere. În toată
lumea, industria generează o medie de 32
miliarde $ anual.

România
a pierdut
milioane de
oameni
în dauna
nivelului
mai bun
de trai
din vestul
Europei. Din
păcate, acest
exod
nu s-a produs fără
victime. Pentru zeci de mii de persoane,
visul unei vieți mai bune a devenit o
momeală ce i-a făcut vulnerabili în fața
traficanților de persoane. Plecați în
căutarea unei vieți mai bune, multora li
s-au „vândut” promisiuni și speranțe false.
În România, exploatarea sexuală este
principala formă a traficului de persoane.
66% dintre victimele identificate în 2013
au fost traficate prin exploatare sexuală,
24% exploatate prin muncă forțată și 10%
exploatate prin obligarea la cerșetorie și
alte activități ilegale.

PENTRU

24%

putem să ne asigurăm că fiecare nou
prieten nu e un potențial loverboy care își
recrutează următoarea victimă.
Dorința mea este să văd biserica locală
continuând să facă Evanghelia simțită în
comunitățile în care se află prin dragostea
ce o arată. Este o onoare pentru mine să
cunosc alți credincioși cu aceeași dorință,
a căror privire este ațintită pe cei care,
deși suferă, sunt iubiți de Dumnezeu cu
pasiune. Să nu ratăm oportunitatea de a
proclama libertate pentru captiv, de a face
dreptate, de a iubi îndurarea şi de a umbla
smerit cu Dumnezeul nostru!
Noi nu putem face asta de unii singuri,
ci dorim să oferim resursele necesare
pentru ca oamenii să se alăture luptei…
oameni care
să se implice în comunitățile
PENTRU
lor. Noi numim aceste persoane Luptători
pentru Libertate. Iată 10 lucruri pe care
le poți face și tu pentru a te alătura luptei
împotriva traficului de persoane:

66%

10%

Ca și proaspăt tătic, perspectiva mea
s-a schimbat radical când vine vorba de
inima de Tată a lui Dumnezeu. Vreau să
mă asigur că fiul meu este în siguranță
și ca este protejat de pericolele care îl
înconjoară. Bineînțeles că voi fi acolo dacă
i se întâmplă ceva, însă prefer să previn
pericolul din start!!
Aceasta este esența asociației eLiberare.
Ca și organizație, ne axăm pe prevenirea
traficului de persoane și a exploatării
sexuale în România. Principalele activități
în care suntem implicați sunt creșterea
conștientizării, training-urile de prevenire,
asistarea în restaurare și dezvoltarea de
rețele. Dumnezeu a format o echipă din
oameni tineri care doresc să își folosească
talentele și pasiunea pentru a inspira
libertate în România.
Cu toate acestea, ca și organizație, noi
nu putem opri traficarea și exploatarea
tuturor persoanelor vulnerabile. Noi nu
putem verifica fiecare ofertă de muncă
în străinătate, nu putem educa fiecare
persoană cu privire la riscurile căutării
unei vieți mai bune peste hotare, nu

Î

n această toamnă lansăm cu mari
așteptări #FreedomTour, un tur de 37
de zile în jurul României pentru a adresa
problematica traficului de persoane. Pe
măsură ce vizităm comunități, dorim nu
numai să ridicăm gradul de conștientizare,
dar și să înțelegem mai bine ce acțiuni
au loc deja pe plan local. Sunt multe
instituții, ONG-uri, biserici și oameni care
lucrează împreună pentru a stopa sclavia
modernă! Șansele sunt foarte mari de a ne
găsi într-o localitate lângă voi, așa că stați
la curent cu oportunitățile de implicare pe
www.thefreedomtour.ro.
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Ospăț cu mană
genul programului

Recomandări

ziua și ora difuzării

LUNI 20 octombrie

MARȚI 21 octombrie

MIERCURI 22 octombrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Pastorul contemporan Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Ora
de biologie Documentar 10:30 Program religios
11:30 Biserica Harvest Metanoia Program
religios 12:30 Mari isprăvi Program religios străin
13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul
Mijlociu 13:30 Israel și Biblia Documentar
14:00 Inima închinării (r) Program muzical
14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față Program religios 17:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 18:00
Dumnezeu este evanghelia Seminar biblic
19:00 Oameni ai credinței Documentar

00:00 De ce Israel Talk-show 00:30 Partener
Talk-show 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00

00:00 Decupaj din realitate Materiale telespectatori 00:30 Ascendent Program pentru tineri
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Diaspora românească Program străin 04:00 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00

19:30 Program religios străin Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strigăt de bucurie Film artistic
23:00 Oaza neagră Film artistic
23:30 Muzică

Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Limbajele iubirii Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență
Documentar 10:30 Program pentru minorități etnice Program străin 11:00 Strigăt de
bucurie (r) Film artistic 12:00 Oaza neagră (r)
Film artistic 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin 13:00 Mapamond creștin
(r) Știri 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! Talk-show 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice 17:00 Top-model în
Manhattan 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Banul tău contează
19:00 Revărsarea Duhului Sfânt Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Lovitură cu efect Film artistic
23:30 Muzică

Bazat pe istoria biblică a împărătesei
Estera, acest film o prezintă pe orfana
Estera crescută de vărul ei Mardoheu.
Când acesta refuză să se plece
înaintea lui Haman, Estera trebuie săși riște viața pentru a-și salva poporul
de la distrugere. Cuprinzând scene și
dialoguri din Cuvântul lui Dumnezeu,
acest film puternic surprinde curajul
Esterei și determinarea ei de-ași salva
poporul.

Puterea rugăciunii

duminică de la ora 14:00

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Șarlatanul Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

program religios străin

film artistic

20:30 Joni și
prietenii

22:00
Șarlatanul

film artistic

For such a time

19:00 Cum ar trebui să trăim? Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

23:00 Oaza
neagră

JOI 23 octombrie

VINERI 24 octombrie

SÂMBĂTĂ 25 octombrie

DUMINICĂ 26 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie

00:00 Israel in prim plan Din actualitate
00:30 Femeia creștină Program pentru femei
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Biserica Metanoia
Harvest Program religios 04:00 Club 700
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Părinţi eficienţi într-o lume
deficientă 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Evanghelia libertății (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Cartea
Esterei (r) Film artistic 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Ascensiunea Islamului (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice 17:00 Prins în capcană
Documentar 17:30 Femeia creștină Program
femei 18:00 Învingând spiritul sărăciei

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Serviciu
religios Program religios 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 8:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Povestiri cu unchiul
Lucian Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 For such a time (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Iudeea, ținut și poveste
biblică (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
religios 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Casa din Betania 10:30 Misiunea John Militaru Program
religios 11:00 Serviciu religios 12:30 Biserica
Harvest Metanoia 13:30 Gaither și prietenii
14:00 Puterea rugăciunii 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare 15:30 Ințelepciune TV

01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Aripi
ca de vultur Documentar 10:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Șarlatanul (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Cum ar trebui să trăim? (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice 17:00 Evanghelia libertății
Documentar 17:30 Dincolo de bariere Dincolo de bariere 18:00 Program pentru femei
19:00 Iudeea, ținut și poveste biblică
Documentar

19:00 Ascensiunea Islamului Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Program muzical
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Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Top-model în Manhattan (r) 10:30
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Lovitură cu efect (r) Film artistic
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) Talk-show 13:30 Revărsarea Duhului Sfânt
(r) Documentar 14:00 Partener (r) Talk-show
14:30 Club 700 (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice 17:00 Aripi ca
de vultur 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon)

vineri, 22:00

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

16:00 Conferință Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Femeia creștină Program pentru femei
18:00 Conferința Program religios
19:00 Secția de poliție Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios străin

străin

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

21:00 Calea, Adevărul și Viața: Fundamente

Mijlociu

Talk-show
22:00 Program muzical

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cartea lui Rut Film artistic
22:00 PREMIERA: For such a time Film artistic 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
sexualității

22:30 Spurgeon, predicatorul poporului
Documentar

23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

program religios străin

program muzical

film artistic

documentar

14:30
Mesagerul (r)

23:30 Gaither
și prietenii

22:00 Cartea
lui Rut

22:30
Spurgeon,
predicatorul
poporului
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Centrul de Educaţie Creştină
şi Cultură Contemporană

a avea o poziţie
constructivă şi
informată în procesul
reconstrucţiei morale
şi democratice a
societăţii civile,
prin organizarea
Construim punți între credință și societate!
de forumuri
interdenominaţionale
săptămânale, seminarii
Centrul Areopagus are misiunea de a
periodice,
mese
rotunde, cursuri,
facilita legătura dintre credinţa creştină
studii
teologice
şi
culturale.
şi cultura contemporană, de a articula
•
Să
încurajeze
şi
să
capaciteze
alternative creştine în societate şi de
comunităţile
religioase
la a-şi
a contribui la dezvoltarea societăţii
asuma
un
rol
pozitiv
activ
în
civile şi a unui mediu democratic,
vederea
eliminării
fracturilor
sociale,
prin promovarea dialogului
prevenirii
dezintegrării
individuale,
interconfesional, programe şi activităţi
vindecării relaţiilor interumane
de educaţie, cercetare, publicare,
frânte şi promovării unui etos de
reflecţie şi implicare socială.
acceptare reciprocă şi iubire.
• Să ofere asistenţă şi supraveghere
Centrul Areopagus a fost fondat în
specializată grupurilor
1997 de un grup de creştini preocupaţi
dezavantajate social, cu scopul de
să prezinte Evanghelia într-un mod
a le oferi şanse egale în procesul de
relevant pentru cultura şi societatea
integrare economică şi socială, prin
contemporană. Însuşi numele
organizarea de cursuri gratuite pe
organizaţiei – „Areopagus” – reflectă
diferite specializări (limbi moderne,
acest etos, fiind inspirat din denumirea
calculatoare), psihoterapie şi
Areopagului antic al Atenei, unde
consiliere, sprijin în procesul căutării
Sfântul Apostol Pavel a prezentat
locurilor de muncă.
mesajul creştin în dialog cu filosofiile
•
Să iniţieze şi să încurajeze dialogul
vremii sale şi ca alternativă la acestea
şi cooperarea între diferite grupări
(Faptele Apostolilor cap. 17).
religioase.
Areopagus include două entităţi
juridice distincte („Centrul Areopagus”
Centrul Areopagus derulează mai
şi „CRISDU Areopagus”).
multe proiecte, însă un proiect
important al centrului Areopagus este
„..Areopagus, gazda perfectă a unei proiectul „Credința și profesia”. Acesta
dimineţi perfecte”
face parte dintr-o preocupare mai largă
Horia-Roman Patapievici
și un program mai amplu de integrare
a credinței creștine în viața socială,
culturală, politică concretă de zi cu zi.
„Areopagus, un loc magic!”
Mihai Răzvan Ungureanu
Obiectivele acestui proiect sunt

AREOPAGUS

Astfel, în 1997 a fost înfiinţat „Centrul
de Educaţie Creştină şi Cultură
Contemporană Areopagus”, având
drept obiectiv principal educaţia
– în special promovarea educaţiei
creştine şi a dialogului dintre credinţă
şi societate. Ulterior, în 2003, a
fost înfiinţat „Centrul Regional de
Integrare Socială şi Dezvoltare
Umană Areopagus”, cu o orientare
preponderent practică şi aplicativă în
mediul social.
Obiectivele principale ale Centrului
Areopagus:
• Să ofere asistenţă şi expertiză
persoanelor, bisericilor şi
comunităţilor religioase pentru

networking între creștini din profesia
respectivă, înființarea sau eficientizarea
unor asociații profesionale, organizarea
de conferințe profesionale periodice
ce se vor adresa profesioniștilor și
studenților din domeniul respectiv,
instruire teologică integrativă prin
cursuri, seminarii sau forumuri
teologice puse la dispoziția
profesioniștilor creștini pentru a-i
ajuta să integreze conceptele lor
profesionale în credința și trăirea lor,
precum și realizarea și diseminarea
unor materiale bibliografice pentru
integrarea profesiei respective cu
credința creștină.

creștini își pot oferi într-un cadru
organizat serviciile, în colaborare cu
păstorii, pentru soluționarea unora
dintre cazurile mai dificile de consiliere
spirituală;
Câteva din aspectele discutate în
cadrul forumurilor „Credinta și profesia”
sunt relația dintre credința creștină
și practica profesiei respective din
punct de vedere al valorilor, locul
mărturiei creștine în cadrul profesiei,
valabilitatea religiei la domeniul
public, comportamentul creștinului
într-un context pluralist și secular,
și alte probleme specifice cu care
se confruntă creștinii din profesia
respectivă. Forumurile sunt și o
oportunitate de interconectare pentru
profesioniștii creștini ce activează în
același domeniu.
În ultimul an, în cadrul acestui proiect
s-au desfășurat training-uri și dezbateri
pe domeniile Științe economice și
afaceri, Științe politice și comunicare.
Înscrieri:
Etapa I: 1624ce
iulie 2014
Temele
se doresc a fi abordate pe
Etapa II: 1517 septembrie 2014
viitor țin de domeniile: Științe juridice,
30 de locuri
Științe
umaniste, Medicină, precum și
cu scutire integralã sau parþialã de taxã
Științele exacte.
Cerinþe înscriere: candidaþii trebuie sã fie
absolvenþi de ciclul I studii universitare (licenþã),
indiferent de profilul studiilor absolvite.

Notã: În etapa a IIa se vor organiza înscrieri doar dacã în etapa I
nu se completeazã locurile disponibile.

 minim 8 locuri fãrã taxã (bugetate)
 12 Burse Areopagus integrale (acoperind întreaga taxã de studiu)
 10 Burse Areopagus parþiale (acoperind 50% din taxa de studiu)

Admitere: Nota de admitere constã în media obþinutã
de candidat la examenul de licenþã.

Misiunea ºi obiectivele programului
 Formarea de profesioniºti capabili sã ofere asistenþã
socialã ºi spiritualã întrun mod integrativ
 Dezvoltarea de competenþe profesionale în domeniile
asistenþã socialã, teologie ºi consiliere
 Studierea nevoilor ºi sensibilitãþilor spirituale ale
beneficiarilor de servicii sociale.

MASTERAT

ASISTENÞÃ
SOCIALÃ ªI
SPIRITUALITATE
Practica asistenþei sociale centratã pe valori









Disciplinele studiate includ:
Asistenþa socialã a familiei
Psihologie socialã ºi spiritualã aplicatã
Comunicare și managementul conflictelor
Protecþia drepturilor copilului în România
Consiliere socialã ºi spiritualã
Teologie socialã
Sociologia religiei
Valori religioase ºi profesionale

Activitatea didacticã
 Cu precãdere în zilele de vineri dupãmasã ºi sâmbãtã
dimineaþã
 Posibilitãþi de stagii de studiu în strãinãtate (prin
programul Erasmus+)

De asemenea, în colaborare cu
Universitatea de Vest din Timișoara,
centrul Areopagus a înființat un
program de master în cadrul acestei
universități, ce își propune formarea
de asistenți sociali capabili de a integra
valorile profesionale cu cele spirituale
în munca lor.
Taxe
 Taxa de înscriere: 100 RON
 Taxa de confirmare: 150 RON
 Taxa de studiu: 3.500 lei / an  plãtibilã în rate. Prima ratã (700
lei) se achitã odatã cu confirmarea locului (urmând ca aceia care
beneficiazã de bursã integralã sã îºi poatã recupera aceastã sumã
de la Centrul Areopagus).

Corpul didactic
 Titulari ai Departamentului de Asistenþã Socialã al UVT
 Specialiºti de prestigiu de la alte universitãþi din þarã ºi
strãinãtate (SUA, UK, Germania)

Posibilitãþi de angajare
Datoritã caracterului interdisciplinar al programului,
absolvenþii vor beneficia de o gamã deosebit de largã de
posibilitãþi de încadrare în muncã  atât în instituþii de stat
(primãrii, ºcoli, penitenciare), cât ºi în ONGuri sau
instituþii religioase.

Informaþii suplimentare ºi actualizate pe www.valori.socio.uvt.ro sau la 0722605511

http://www.valori.socio.uvt.ro
CENTRUL AREOPAGUS
www.areopagus.ro

Se urmărește valorificarea
competențelor și resurselor
profesionale pentru viață și mărturia
bisericii. Astfel, de pildă, psihologii
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Săptămâna Creației
la Alfa Omega TV

Recomandări

27 octombrie - 2 noiembrie

LUNI 27 octombrie

MARȚI 28 octombrie

MIERCURI 29 octombrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoţional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Pastorul contemporan
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Clubul descoperirirlor de
știință Program pentru copii 10:00 Ora de
biologie Emisiune didactică 10:30 Program
religios 11:30 Biserica Harvest Metanoia (r)
Program religios 12:30 Mari isprăvi (r) Program
religios străin 13:00 Jerusalem Dateline (r)
Știri din Orientul Mijlociu 13:30 Israel și Biblia
Documentar 14:00 Inima închinării (r) Program
muzical 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry
Stone) (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Clubul
descoperirirlor de știință (r) Program pentru
copii 16:30 Față în față Program religios 17:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 18:00

00:00 De ce Israel? Talk-show 00:30 Partener
Talk-show 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00

00:00 Decupaj din realitate Materiale telespectatori 00:30 Ascendent Program pentru tineri
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Diaspora românească 04:00
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00

Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Povestea vieții Documentar
23:30 Muzică

Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) TalkTalk-show 08:00 Concepții despre lume și
viața (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Casa
show 08:00 Limbajele iubirii Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 zburătoare Desene animate 09:30 Clubul desClubul descoperirilor de știinţă Program
coperirilor de știință 10:00 Cum a apărut
lumea? (r) 10:30 Program pentru minorități
pentru copii 09:45 Ce ne arată dovezile Doetnice 11:00 Dumnezeul minunilor (r)
cumentar 10:30 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Povestea vieții
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) Documentar 13:00 Mapamond creștin (r)
(r) 13:30 Cum ar trebui să trăim? (r)r 14:00
Știri 13:30 Oameni ai credinței (r) Documentar Partener (r) Talk-show 14:30 Club 700 (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Clubul des14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
coperirilor de știință (r) 16:00 Teleshopping
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa
16:30 Program pentru minorități etnice
17:00 Cum a apărut lumea? Documentar
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
de știință (r) Program pentru copii 16:00 Teles- 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 Conhopping 16:30 Program pentru minorități cepții despe lume și viața (cu Iosif Țon)
etnice Program străin 17:00 Cum a apărut
lumea? Documentar 17:30 Verdictul științei: 19:00 Minunile creației Documentar
Creație! Talk-show 18:00 Program pentru femei 19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:00 Cum ar trebui să trăim? Documentar
20:00 Decupaj din realitate Materiale
19:30 Mesagerul Program religios străin
telespectatori
20:00 De ce Israel Talk-show
20:30 Călătoria Program religios străin
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Zborul Documentar
22:00 Dumnezeul minunilor Documentar
23:00 Adevăratele rădăcini Documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

documentar

documentar

documentar

22:00
Povestea
vieții

19:00 Cum
ar trebui să
trăim?

11:00
Dumnezeul
minunilor (r)

JOI 30 octombrie

VINERI 31 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie

00:00 Israel in prim plan Din actualitate
00:30 Femeia creștină Program pentru femei
01:00 Concepții despre lume și viața
01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 02:00 Calea,
Viața (r) Talk-show 03:00 Program religios 04:00
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Păzi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
rinţi eficienţi într-o lume deficientă 08:30
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
Adevăr și libertate 09:00 Casa zburătoare
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
09:30 Clubul descoperirilor de știință
09:45 Ce ne arată dovezile 10:00 Cum a
(r) Talk-show 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare apărut lumea? 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Cartea lui Rut (r) 12:30
Desene animate 09:30 Clubul descoperirilor
de știință Program pentru copii 10:00 Cum a
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
apărut lumea? (r) Documentar 10:30 Program obiectiv (r) 13:30 Minunile creației (r) 14:00
pentru minorități etnice Program străin
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
11:00 Zborul (r) Documentar 12:30 Călătoria fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Minunile creației (r) 14:00 Ascendent (r)
de știință (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Pro14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare gram pentru minorități etnice 17:00 Cum a
apărut lumea? 17:30 Femeia creștină 18:00
(r) 15:30 Clubul descoperirilor de știință (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru Evoluția unui creaționist
minorități etnice Program străin 17:00 Cum
19:00 Minunile creației Documentar
a apărut lumea? 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Evoluția unui creaționist
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

19:00 Minunile creației Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Rocile pământului Documentar
23:30 Program muzical
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20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Călătoria care a zguduit lumea
Documentar

23:00 Ocrotitorii pământului Documentar
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

zilnic, 17:30

talk-show

Verdictul științei
Tot mai mulţi creştini, organizaţii
nonguvernamentale sau grupuri
mass-media sunt tot mai preocupate
să prezinte celor din jur o alternativă
care să-i facă să înţeleagă adevărul:
viaţa pe care o avem, universul în care
trăim, nu sunt rezultatul unui proces
evolutiv aleator! Înţelegând aceste
nevoi, Alfa Omega produce şi distribuie de mai bine de 2 ani de zile o
serie de emisiuni TV, sub titlul: Verdictul Ştiinţei: Creaţie!, în care invitaţi de
marcă, oamenii de ştiinţă şi teologi,
explică publicului din România teoria
creaţionismului ştiinţific.

InTouch

vineri de la ora 19:30

SÂMBĂTĂ 01 octombrie

DUMINICĂ 02 octombrie

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
religios 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
08:00 Cuvântul vieţii 09:00 Casa zburătoare 09:30 Clubul descoperirilor de știință
10:00 Povestiri cu unchiul Lucian 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Călătoria
care a zguduit lumea (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Minunile creației (r) Documentar 14:00
Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Clubul descoperirilor de știință (r)

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii Program religios 01:00 Conferință
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Ințelepciune TV 10:00
Casa din Betania 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 Serviciu religios 12:30 Biserica
Harvest Metanoia 13:30 Gaither și prietenii
14:00 Puterea rugăciunii 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) străin 15:00
Casa zburătoare 15:30 Ințelepciune TV
16:00 Rugul Aprins

16:00 Conferință Program religios
17:00 Cum a apărut lumea? Documentar
17:30 Femeia creștină Program pentru femei
18:00 Evoluția unui creaționist Program

17:00 Verdictul științei: Creație! Program
religios

19:00 Secția de poliție Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Metamorfoza Documentar
23:00 Uzine naturale Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața: Fundamente

religios

sexualității

Talk-show
22:00 Program muzical Program muzical
22:30 Universul nostru fascinant Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

seminar biblic

documentar

documentar

documentar

18:00
Evoluția unui
creaționist

22:00
Călătoria care
a zguduit
lumea

22:00
Metamorfoza

22:30
Universul
nostru
fascinant
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CREAȚIONISMUL
Între manipulare și eliberare
Unul dintre
filmele pe care
le-am văzut
în copilărie la
televizor şi care
mi-au lăsat o
impresie de
de Cristi Țepeș neşters a fost
realizator TV PROCESUL
MAIMUŢELOR.
Pornind de la un eveniment istoric, filmul îi
prezenta pe creştinii creaţionişti ca pe nișe
ignoranţi nespălaţi si fanatici, intoleranţi
şi violenţi, iar pe evoluţionişti ca pe nişte
oameni cu vederi largi, manieraţi, şi
rafinaţi. Copilul care eram s-a simţit umilit
şi ruşinat în a împărtăşi astfel de convingeri
biblice ca cele pe care le „combătea” cu
măiestria artei cinematografice şi pe
bugete impresionante acest film. Ceea
ce mă contraria cel mai mult era faptul
că era vorba de o producţie americană,
nu rusească. Era vorba de un regizor
important, Stanley Kramer, niste actori de
prima mână, Gene Kelly, Friederich March
si, mai ales, Spencer Tracy, care, nu doar că
îmi plăcea foarte mult dar, pe deasupra,
mai şi semăna cu bunicul meu...
După mult timp am înțeles mai multe
despre războiul cultural sub al cărui tir ne
aflăm pentru cucerirea lumii intelectuale
şi a inimii semenilor noştri, luptă în care,
în mod paradoxal, americanii capitalişti
rivalizau cu ruşii comunişti. Mass-media
românească era bine înregimentată sub
acest stindard aducător de întuneric.
Emisiunile de ştiinţă, cele de SF, chiar şi cele
sociale “combăteau bine” ideile mistice şi
retrograde ale Bibliei, care îl prezentau pe
om drept coroana creaţiunii lui Dumnezeu
şi încercau să facă din semenii noştri doar
nişte “jivine-ntunecate/ gonite de un bici
ne-nduplecat”, cum spunea Costache
Ioanid. Unul dintre “E” urile din genericul
emisiunii TELEENCICLOPEDIA era chiar
„E” de la Evoluţie, o idee fundamentală pe
care această cea mai longevivă emisiune
de televiziune din România o cultivă
sistematic.
Cei mai mulţi dintre noi ne-am trezit
cu aceste idei evoluţioniste răspândite
în toate formele şi la toate nivelurile şi
pentru mulţi evoluţia este la fel de reală
precum pământul e rotund. Mult mai puţin

cunoscut astăzi e faptul că foarte multe
dintre aşa zisele dovezi ale evoluţiei sunt
măsluite şi că tot mai mulţi dintre oamenii
de ştiinţă cu acreditări impecabile au trecut
în tabăra creaţionistă. Din păcate tot mai
mulţi lideri religioşi au înghiţit evoluţia,
această gogoaşă manipulatoare, încă
din vremea când se aflau în şcoală, fără
a fi calificaţi să o pună la încercare şi să o
abordeze critic, şi au preluat-o ca pe un
adevăr la fel ca Teorema lui Pitagora sau
legea lui Arhimede. S-a dezvoltat astfel
o perspectivă foarte păguboasă pentru
biserică, anume că nu contează dacă e
adevărată sau nu relatarea Genezei despre
apariţia omului. Însă relatarea despre
rosturile acestuia mai este adevărată? Sau
despre restaurarea lui? Dar dacă Geneza
nu e adevărată mai este oare adevărată
pătimirea sau învierea lui Hristos?
Consecinţele acceptării acestui compromis
de către liderii religioşi au fost incalculabile,
dar ar fi bine să înţelegem că, la noi, nu a
fost vorba de un act spontan ci a fost într-o
bună măsură indusă de către ideologii şi
activiştii comunişti. În China, de exemplu,
primul lucru pe care-l făceau forţele
comuniste după ce ocupau un oraş era
să ţină conferinţe de darwinism, şi abia
după aceea de ateism. Să fie oare doar o
coincidenţă fără semnificaţie că teza de
doctorat a unuia dintre cei mai influenţi
(de)formatori de teologi din vremea
comunistă se ocupa de unul dintre cei mai
necredicioşi predicatori din America din
prima jumătate a sec. XX, predicator care
îmbrăţişase ideile evoluţioniste? Odată
strecurată fisura evoluţionistă în gândirea
unui teolog aceasta va deveni o motivaţie
supremă pentru a-i cultiva instinctul de
supravieţuire care-i va oferi întotdeauna
compromisul ca soluţie a problemelor sale.
În acest climat cultural, cu o medie
controlată total de statul communist, între
evanghelicii din România la începutul
anilor 70 au început să apară câteva
cărţi tipărite şi apoi chiar scrise de Petru
Popovici care ofereau o alternativă biblică,
dar şi cu dovezi ştiinţifice, la propaganda
comunistă. Mai apoi au apărut şi altele, la
un nivel ştiinţific tot mai ridicat, culminând
cu Originea omului, Destinul omului
scrisă de A.E. Wilder Smith, un mare savant
cu trei doctorate. Cărţile erau traduse,

scrise, aduse în ţară şi răspândite cu preţul
libertăţii şi al vieţii unor oameni cărora
nu le vom putea fi niciodată suficient de
recunoscători.
Condiţia omului de ştiinţă creştin era
foarte grea în acea perioadă. Nu vreau să
pierd ocazia să evoc personalitatea Dr. Lili
Anton, care, la Institutul Agronomic din
Iaşi, a plătit cu demnitate un preţ greu al
integrităţii pentru slujirea Adevărului şi
care a scris De ce nu e maimuţa strămoşul
omului , fiind marginalizată şi persecutată
pentru convingerile ei creaţioniste.
Astăzi există un număr satisfăcător de
cărţi care să ne ajute să ieşim de sub
controlul manipulator al televiziunilor
secularizatoare, dacă o dorim… Din păcate
spiritual veacului în curs de analfabetizare
tinde să ne invadeze şi pe noi, dar e totuşi
salutară existenţa unui număr de filme
documentare de foarte bună calitate
care ne pot ajuta să ne înţelegem rostul
intelectual în lumea uluitor de organizată
şi nespus de armonios structurată de
Creatorul şi Susţinătorul a toate cele văzute
şi nevăzute. Există astăzi un număr tot
mai mare de oameni de ştiinţă chiar şi în
România care sunt potenţiali autori de cărţi
care să ne poată călăuzi prin hăţişul tot mai
anticreştin al unei culturi care geme după
restaurarea pe care numai DumnezeuÎntrupat o poate face.
Nu aş fi crezut vreodată că voi ajunge
eu însumi să fac astfel de filme, inclusiv
unul despre Procesul Maimuţelor, la care
am făcut referinţă la început şi care, am
descoperit după cercetări serioase, este
o uriaşă minciună, realizată, într-adevăr,
cu măiestrie. Cele mai importante dovezi
aduse în favoarea evoluţiei la acest proces
s-au dovedit a fi greşite sau falsuri. Cartea
RECURS LA PROCESUL MAIMUŢELOR va
apărea probabil la anul, când se vor împlini
90 de ani de la acest eveniment istoric
devenit prin mediatizare o uriaşă farsă.
Salut preocupările pe care Alfa si Omega le
are legate de răspândirea Luminii inclusiv
în ceea ce priveşte rostuirea noastră drept
coroană a creaţiunii Domnului şi-i încurajez
pe toţi telespectatorii să studieze serios şi
DVD-urile disponibile (care sunt mai dense
decât le poţi urmări într-o emisiune de
televiziune) şi să citească cu seriozitate şi
cărţile scrise de oameni de ştiinţă creştini
care abordează în limbajul lor propriu
realităţile lumii înconjurătoare de care
nu avem a ne teme, ştiind că legile fizicii
şi biologiei au fost elaborate de acelaşi
Legiuitor care a elaborat şi legile moralei
sau ale sfinţeniei.
Dar, mai ales, aceste emisiuni sau filme îşi
au rostul de a ne stimula să luăm tot mai în
serios Cartea Cărţilor, Vestea Bună despre
Mântuirea pe care ne-o aduce Domnul Isus
Hristos, care nu este doar Creatorul nostru
ci vrea să devină şi Salvatorul nostru. Dar şi
Restauratorul creaţiei care încă tânjeşte de
dor după revenirea Creatorului ei.
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Lucrători împreună cu Domnul
„Doamna
doctor, ce
șanse de
supraviețuire
are copilul
meu?”
Este momentul
în care îmi
dau seama de
neputința mea ca om… Pe de o parte medicul
din mine ar răspunde “mămică dragă, știu
că sunteți într-un spital cu un nivel înalt de
profesionalism în această specialitate și care
ar trata copilul dumneavoastră cu metodele
cele mai moderne, dar vreau să aveți în vedere
și faptul că sunt multe neșanse…”. Pe de altă
parte creștinul din mine ar striga: ”mămico,
haideți să strigăm împreună spre Cer, către
Medicul Suprem la care sunt TOATE șansele,
dar EL e suveran peste TOATE și nu putem ști
totdeauna care este planul Său…”

de Carmen Gliga

E momentul cel mai greu pentru mine, dar
și o provocare, fiecare copil care apare în
terapia intensivă neonatală. Cel mai frecvent
sunt internați asa numiții “mult prea micuți”.
Stiința îi numește “prematuri cu greutate
extrem de mică la naștere”- sunt copilași
născuți cu greutatea între 500 și 999 grame,
dar și copilași născuți cu 2-3 luni mai repede
de termenul normal de naștere. Totuși…
Dumnezeu le întinde o Mână de ajutor prin
performanțele medicinii din ultimii ani.
Consider o minune creată de Dumnezeu
chiar și această specialitate a medicinii,
neonatologia - o specialitate “tânără”,
desprinsă din pediatrie, care se ocupă de
nou-născuții atât sănătoși, dar mai ales de
cei care necesită tratamente speciale din
primele momente de la naștere. E momentul
decisiv pentru viața lor ulterioară. Nu de
puține ori simt intensitatea “luptei” care se
dă pentru viața acestor suflete care sunt
niște trupuri plăpânde, fragile, dar care pot
și apoi au menirea de a deveni “temple ale
Duhului Sfânt”. Dumnezeu veghează cu atâta
credincioșie și dragoste nașterea fiecărui om!
Nu ascund faptul că mă cutremură gândul
că prin profesia pe care o am, deciziile sau
tratamentele pe care le aplic acestor copii pot
avea consecințe pentru întreaga lor viață.
De multe ori nu e ușor, dar nici nu pot să tac,
ci mărturisesc că simt Mâna Lui la lucru de
fiecare dată. Au fost situații când epuizată
de putere fizică sau când din punct de
vedere medical nu mai aveam soluții, EL a
rămas cu adevărat credincios planului Său și
întotdeauna EL are planuri minunate! (“Căci
Eu știu gândurile pe care le am cu privire la
voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde”
Ieremia 29:11). Văd astfel de minuni zilnic la
locul meu de muncă. Vorbeam de minunea
supraviețuirii acestor micuți născuți prematur
care sunt atât de mici, fragili și susceptibili
la atâtea boli și complicații ulterioare. Ca să
mă fac înțeleasă, acestor copilași li se asigură
imediat dupa naștere o “burtică” artificială,
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numită incubator în care se asigură căldura și
umiditatea adecvate vârstei și greutătii lor, o
multitudine de sonde sau tuburi, unele pentru
a fi hrăniți, altele pentru a fi monitorizați.
Drumul e lung și anevoios; cu cât se nasc mai
repede, cu atât stau mai mult în spital (de
exemplu un prematur născut la 6 luni, va sta
în spital 3 luni, în cazul în care supraviețuiește
“complicațiilor” sau chiar morții…).
Lupta începe deja din primele secunde ale
travaliului acestor mame care nasc prematur.
Deja sunt “pregătite” teoretic, prin discuțiile
avute cu medicii, de multiplele complicații
ce vor putea apărea la acești copii, dar nu
lipsește nici cuvântul “moarte”. Parcă diavolul
își pregătește terenul și atmosfera “favorabilă”
prin declarații negativiste.
Urmează momentul nașterii, când se lasă
tăcerea: mama epuizată de durerile nașterii
sau anesteziată în cazul nașterilor prin
operație cezariană, se abandonează în mâinile
medicilor. Copilașii prematuri sunt preluați
și duși apoi în terapia intensivă. Dumnezeu
e omniprezent și atotștiutor, deci nu Îi sunt
necunoscute planurile celui rău. Dar Prezența
Lui se face simțită totdeauna, Mâna Lui e acolo
întotdeauna! Dumnezeu mi-a vorbit și m-a
învățat ca în momentul în care iau în brațe
acești micuți să declar viață și sănătate peste
ei, să declar împlinirea Voii Lui peste viața
acestor micuți. Nu știu ce se întâmplă în plan
spiritual în acele momente, (uneori nici nu am
timp să realizez), dar “lupt” și declar!
Apoi urmează “viața” în terapia intensivă:
incubatoare, perfuzii, monitoare,
medicamente, și nu în ultimul rând,
RUGĂCIUNE. Le încurajez mereu pe
mame să le vorbească copiilor lor, să le
mărturisească iubirea, să-i atingă și să se
roage pentru ei. Atunci formăm “echipa
de luptă”- medicul și părinții. Îmi doresc
și mă rog ca ÎNTOTDEAUNA, Duhul Sfânt
să fie unica călăuză! Sunt multe momente
grele care apar pe parcurs: apar complicații
specifice acestor micuți, apar momente de
deznădejde pentru mamă, chiar și pentru
noi, medicii… într-un cuvânt: “lupte”. E testul
răbdării pentru fiecare: ”dar răbdarea trebuie
să-și facă desăvârșit lucrarea” (Iacov 1:4). La
finalul fiecarei zi de lucru, îmi rezerv timp
să vorbesc cu mamele copilașilor pe care
îi am în îngrijire. Le spun întotdeauna că Îi
mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ziua care
a trecut, dar ziua de mâine o încredințez tot
Lui: “Mâine vedem ce ne rezervă Dumnezeu!”.
Și văd minunile! Recunosc că nu le percep
imediat, ci la finalul celor 2 sau 3 luni de
spitalizare, când se externează acești micuți
“învingători” împreună cu mamele lor. Am
văzut și văd multe minuni și vreau să le
mărturisesc pentru că Dumnezeu lucrează
în mod miraculos! Originea în ebraică a
cuvântului “mărturie” înseamnă “a face din
nou”. Fiecare mărturie aduce împreună cu
ea potențialul ca Dumnezeu să facă același
lucru încă o dată. Acest adevăr mă îndeamnă
să mărturisesc minunile pe care le “văd” la

locul meu de muncă, dar și să mărturisesc că
ele se repetă. Cuvântul Lui Dumnezeu declară
în 1 Corinteni 3:9 că “noi suntem împreună
lucrători cu Dumnezeu”. Așa este! Dumnezeu
lucrează cu putere și multă dragoste, dar
are nevoie de oameni prin care să lucreze!
Încurajez creștinii care lucrează în domeniul
medical (și nu numai) să se lase tot mai mult
la dispoziția lucrării minunate pe care o are
Dumnezeu în fiecare zi pentru noi și prin
noi! Nu e puterea noastră cea care lucrează,
ci puterea Lui. Dumnezeu vrea să fim doar
“vase” prin care El să-Și Împlinească Planul. În
Efeseni 2:10, Dumnezeu ne amintește că “noi
suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos
Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblam în
ele”. Bunul Dumnezeu să ne ajute să împlinim
aceste fapte bune în toate zilele vieții noastre.
Un îndemn al apostolului Pavel spune: “să
vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel
de înțelepciune și pricepere duhovnicească;
pentru ca astfel să vă purtați într-un chip
vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice
lucru: aducând roade în tot felul de fapte
bune.” (Coloseni 1:9-10). De ce să rodim?
“Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl
Meu va fi proslăvit”. El merită toata cinstea,
mulțumirea și închinarea noastră!
Fotografiile prezentate sunt “mărturia” unei
fetițe de 800 de grame, considerată de medici
“avorton”, dar binecuvântată de Dumnezeu
cu VIAȚĂ! Astăzi aceasta fetiță are 3 ani, este
sănătoasă și nu are nici o sechelă specifică
prematurității! Îmi amintesc cuvântul
Domnului din Psalmul 139: “Tu mi-ai întocmit
rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei
mele […]; Trupul meu nu era ascuns de Tine,
când am fost făcut într-un loc tainic, țesut
în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii
Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate
zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi
fost vreuna din ele.”
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
A Lui să fie slava în veci! Amin! (Romani 11:36)
Carmen Gliga este medic specialist în
Neonatologie, Spitalul Județean
Târgu-Mureș

loc. Dumbrăvița, jud. Timiș
facebook.com/rpcons
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