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EDITORIAL

VIAȚĂ DIN DUMNEZEU DE TUDOR PEȚAN
Dumnezeu ne-a dat viața
veșnică și această viață
este în Fiul Său. Cine are
pe Fiul are viața...
(1 Ioan 5:11-12)

Încheiam editorialul
din ediția anterioară a
revistei cu o așteptare
plină de speranță “ca noul sezon să
facă din lucrarea Alfa Omega unul din
instrumentele divine prin care Biserica
Lui iese dintre zidurile confesionale și are
impact asupra întregii societăți. Și nu doar
un impact care determină o întoarcere
masivă la Domnul, ci care transformă
societatea în esența ei”.
Vorbim tot mai mult de ucenicizare și
de faptul că redevine o prioritate pentru
Trupul lui Hristos din România. Prioritate
reflectată și în lucrări de media creștină.
Pe scurt, sunt două elemente legate de
lucrarea de ucenicizare:
1. Proclamarea Cuvântului lui
Dumnezeu, “Cuvântul vieții” pentru
convertire şi pentru creștere spirituală
2. Mărturie personală, trăirea unei vieți
de credință, relevantă și demnă de urmat
pentru cei din jur, “predicarea fără
cuvinte”
Văd două implicații majore pentru
Biserica Lui din această vreme, și pentru
noi ca Alfa Omega, misiune prin media:
a) o mutare conștientă, (un “shift”
spiritual) a focalizării de pe realizarea de
servicii religioase, programe și proiecte
de tip biserică (inclusiv abordări media)
și de menținere a unei structuri existente,
pe o nouă direcție, pe un efort de a
dezvolta o mentalitate a ucenicizării,
a echipării, a împuternicirii pentru
slujire, a promovării valorilor Împărăției
b) conștientizarea nevoii de echipare
a credincioșilor și a noilor convertiți,
de realizarea de resurse, mecanisme și
strategii spirituale adecvate, de mobilizare a creștinilor pentru a deveni “făcători”
de ucenici. Toate acestea sub călăuzirea
și împuternicirea Duhului Sfânt, fiind
gata să operăm în contexte diferite și să
folosim o varietate nouă de modalități,
inclusiv cele oferite de mass-media.
România are nevoie de “Cuvântul Vieții”
în fiecare segment al societății. Cuvântul
rostit, proclamat cu putere și îndrăzneală,
transformator și dătător de viață, aducător
de lumină și revelație divină (1 Tes. 1:56). Dar milioane de români au nevoie și
de trăirea noastră ca model de urmat, ca
mărturie vie. Mă întreb pe mine și pe voi
cei care citiți aceste rânduri: pot spune
eu, asemeni lui Pavel, să “călcați pe urmele
mele și pe urmele Domnului”? … indiferent
că sunteți slujitori ai Evangheliei, sau vă
trăiți viața de credință ca medic, profesor,
politician, om de afaceri, artist, formator
de opinie prin media. Pot eu afirma cu
aceeași încredințare ca Pavel: “Ce ați
învățat, ce ați primit și auzit de la mine, și
ce ați văzut în mine, faceți!” (Fil. 4:9).
Această ediție a revistei acoperă două zone
calendaristice: campania noastră anuală
dedicată valorilor vieții și Sărbatoarea

Învierii Domnului. Punct comun: Viața
din Dumnezeu! Toate acestea în anotimpul primăverii, al nașterii la o nouă viață,
al încolțirii și creșterii lăstarilor... Vise
îngropate care ies la viață, proiecte a căror
sămânță spirituală a fost pusă cu mult
timp în urmă și care sunt reînviate și potențate prin infuzie de viață divină. Domnul nu stinge mucul care abia mai fumegă
ci îl reaprinde într-o explozie de lumină.
Facem planuri, producem emisiuni
de televiziune, dezvoltăm resurse de
ucenicizare on-line, gândim campanii de
evanghelizare sau sesiuni de studii biblice,
stabilim strategii în mijlocire pentru
câștigarea orașelor și comunităților... dar
puterea învierii Lui este cea pe care o
așteptăm să se manifeste.
Ca slujitor în Alfa Omega am așteptat
20 de ani pentru a intra în acest sezon al
secerișului. Mulți alții asemeni nouă au
fost echipați și motivați pentru un timp ca
acesta. Cu siguranță cei trecuți în veșnicii,
martorii nevăzuți, stau în tribunele
Cerului și ne îndeamnă să rezistăm și
chiar să accelerăm pe această ultimă
turnantă a istoriei și să terminăm cursa. O
responsabilitate uriașă pe umerii acestei
ultime ștafete, a unei generații implicată în
extinderea Împărăției.
Nu mai este timp de experimente, Domnul
merge înainte cu cei ce doresc să Îl asculte,
să Îl slujească și să Îl urmeze, cu puterea pe
care o are fiecare. Ascultă și împlinește!
Este imperativul acestui moment.
Într-o recentă întâlnire de părtășie și
rugăciune cu frați scumpi nouă, cineva
a avut o vedenie scurtă pentru echipa
Alfa Omega: la porunca Domnului ne
suflecăm mânecile și ne apucăm de lucru...
La început am fost nedumerit, de 20 de
ani muncim din greu, sacrificial, la limita
capacitățiilor noastre fizice, ca indivizi și
ca echipă, folosind resursele pe care El
ni le-a dat... Dar Domnul a vorbit inimii
mele: timpul este extrem de scurt și acum
este vremea să lucrăm ca niciodată, în
strânsă conlucrare cu Duhul Sfânt, folosind
la maximum resursele și pârghiile pe care
le avem la îndemână ca lucrare de media.
Să punem mâinile pe coarnele plugului, nu
mai e timp să ne uităm înapoi...
Pentru o vreme ca aceasta am fost
chemați să rostim viață din Dumnezeu
peste oameni, peste situații, peste
probleme și să proclamăm puterea
învierii lui Isus Hristos. Chiar dacă în
acest început de an sunt confruntat cu
provocări neobișnuite, sunt în fața unor
decizii dificile, simt o mare bucurie pentru
ceea ce are să se întâmple. Chiar dacă
această primăvară începe sub auspicii
politice complexe (Islam, Rusia, Orientul
Mijlociu...) care ne arată că timpul este
scurt, să privim toate aceste situații ca pe
o mare oportunitate de a-L vesti pe Isus
Hristos, dătătorul vieții din Dumnezeu!
El este viu, este la cârma istoriei și vine
curând! Ce poate fi mai important, decât
să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și
să Îl fac de cunoscut și semenilor mei. Cât
timp se mai poate...
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Mapamond Creştin
ştiri creştine

RECOMANDĂRI

duminică, ora 20:00

LUNI 02 martie

MARȚI 03 martie

MIERCURI 04 martie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul
științei: Creație! (r) 01:00 Matur și liber în
Hristos (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Program pentru minorități etnice (r)
03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer)(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Biserica biruitoare 09:00 Casa zburătoare
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de
biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r)
Program religios 11:00 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 11:30 Perspective eterne
(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 Pery Stone)(r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față Program religios 17:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 18:00
Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel(r) 00:30 Afaceri ca la
carte(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice (r) 03:30 Program pentru
minorități etnice (r) 04:00 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show 08:00 școala Internațională de Echipare pentru slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
10:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Clancy(r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin
(r) 13:30 Pasiune pentru plante(r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Cele zece porunci 17:30 Afaceri ca la carte
18:00 Principii biblice pentru succes

00:00 Decupaj din realitate(r) 00:30 Ascendent (r) Program pentru tineri 01:00 Principii
biblice pentru succes(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 03:00 Față în față (r) 04:00
Mesagerul (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Derivațional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și
acum (cu Iosif Ton) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Cele zece
porunci(r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Lumina libertății (r) Film artistic
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) Din actualitate 13:30 Ținutul celor 7 biserici
din Apocalipsa (r) 14:00 Afaceri ca la carte
(r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Jason și Buntu 17:30 Ascendent Program pentru tineri 18:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

19:00 Pasiune pentru plante Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Înțelepciune în India (Hinduismul)

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Lumina libertății Film artistic
23:30 Muzică

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

Documentar

23:30 Muzică

19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa 19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale

22:00 Lumina
libertăţii Film

00:00 Israel în primplan (r) Din actualitate
00:30 Femeia creștină(r) Program pentru
femei 01:00 Conferinșă Cluj (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața(r) Talk-show 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r)
bulgară 04:00 Bucură-te de fiecare zi
Program religios 04:00 Club 700 (r) Program
(cu Joyce Meyer)(r) 04:30 Muzică 05:00
religios străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
06:00 Calea, Adevărul și Viața(r) Talk-show
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul 08:00 război invizibil 08:30 Trăiește-ți
și Viața(r) 08:00 Dansul vieții 09:00 Casa
Viața 09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada
copiilor 10:00 Cursa din Alaska(r) 10:30
zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru minorități etnice 11:00
Program pentru copii 10:00 Jason si Buntu
Vindecată prin har(r) Film artistic 12:30 Femei
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 The sheperd(r) Film artistic 12:30
cu idealuri (r) Program pentru femei 13:00 Alfa
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate(r)
Omega în obiectiv(r)Știri 13:30 Vechi secrete
ale Bibliei (r) 14:00 Dincolo de bariere(r)
Din actualitate 13:30 Isus:Om, Mesia sau
mai mult (r) 14:00 Ascendent (r) Program
Talk-show 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer)(r) Program religios străin 15:00
pentru tineri 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
Casa zburătoare(r) 15:30 Strada copiilor(r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r) minorități etnice (r) 17:00 Filozofie, știință
17:00 Cursa din Alaska 17:30 Dincolo de
și dezbaterea despre Dumnezeu 17:30
bariere Mărturie 18:00 Conferință Cluj Program Femeia creștină Program pentru femei 18:00
Vindecare și împărăție
pentru femei
00:00 Alfa Omega în obiectiv(r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere(r)
Mărturie 01:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața(r) 03:00 Pure passion

17:00 Cursa
din Alaska
Documentar

DUMINICĂ 08 martie

00:00 Jerusalem Dateline (r) Din actualitate
00:30 Inima închinării(r) Program muzical
01:00 rugul Aprins (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru
tine (r) 03:30 Casa din Betania(r) 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
rugul Aprins (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Ochelarii lui
Nea Fane 10:30 Alfa Omega în obiectiv(r)
11:00 O viata in armonie(r) 12:30 rădăcini
și reflecșii (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
Din actualitate 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Puterea rugăciunii(r) 01:00 Conferința Peniel
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Pery Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Amec Ieremia 10:00 O
ușă deschisă pentru tine 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 Casa din Betania 11:30
Conferința Peniel 12:30 Centrul creștin
Caleb 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Amec Ieremia (r)

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința rugăciune pentru Israel

religios străin

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 O viață în armonie Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

Film artistic

zilnic de la ora 21:00

SÂMBĂTĂ 07 martie

19:00 Nazaretul în vremea lui Isus Documentar 19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program 19:30 Ospăț cu mană (cu Pery Stone)

22:00 O viata
in armonie

Calea, Adevărul și Viața

Documentar

Program religios

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

Ultimul capitol al istoriei va fi scris
în Ierusalim. Un președinte iranian
anunță o amenințare majoră. Un bețiv
turc are un vis în Mecca. Un cuplu
evreiesc din Brooklin aterizează pe
aeroportul din TelAviv. Ce legătură
este între aceste trei evenimente care
par atât de deconectate? În acest
program de știri, corespondentul CBN
descoperă și prezintă Ierusalimul ca
fiind epicentrul ți intersecția dintre
lumea spirituală cu lumea politică și
lumea supranaturală.

17:00 Jason
și Buntu

artistic

VINERI 06 martie

televiziunii

Jerusalem Dateline

Documentar

Documentar

19:00 Vechi secrete ale Bibliei Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

ştiri din Israel şi Orient. Mijl.

Documentar

19:00 Pasiune
pentru plante

JOI 05 martie

19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult

sâmbătă, 20:00

Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Călătorie în viitor Film artistic

17:00 Supravieţuirea
miraculoasă
a Israelului
Documentar

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv(r) Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere(r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ambiție creatoare Program muzical
22:30 Împletind firul vieții Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

22:30
Impletind
firul vietii
Documentar

îndrepte privirile spre Duhul Sfânt, sursa
adevărată pentru împlinirea oricărei nevoi.
„A fi plin de Duhul Sfânt” înseamnă ochi
care văd mai clar, urechi care aud mai bine,
o inimă nouă căreia îi pasă mai mult și o
Sursă de viață și de putere care ne permite să
investim în alții.

Perspectiva biblică

asupra relațiilor în familia creștină
N-ai nevoie
de pregătire
pastor sociologică ca
să observi că
familia creștină se confruntă cu probleme.
Adulterul, divorțul, depresia, rebeliunea
față de autoritate și abuzul au ajuns la
dimensiuni îngrijorătoare. În aceste condiții
ne putem întreba: Este posibil să prevenim
aceste probleme devastatoare și să punem
bazele unei familii sănătoase? Putem crea
acele dinamici în familie care să întrerupă
modelul nesănătos de relaționare care
perpetuează păcatul și durerea? Eu cred că
răspunsul este da. Pentru aceasta, trebuie să
cunoaștem planul inițial a lui Dumnezeu cu
familia, unde s-a greșit și care este soluția lui
Dumnezeu.

controlul, făcând tot ce ne stă
în putere pentru a le schimba
comportamentul partenerului și
copiilor. Dar, așa cum s-a putut
observa în multe familii, aceasta
duce la epuizare, depresie si
dorința de a divorța.

de Lucian Chiș

Genesa 1:26-28 ne învață că atât bărbatul
cât și femeia au fost creați după chipul
lui Dumnezeu și cu o anumită menire: să
stăpânească pământul. Afirmația din Genesa
1:28 despre crearea lor împreună după
chipul lui Dumnezeu reprezintă o dovadă a
faptului că relația lor dinainte de cădere era
o reflectare perfectă a chipului Dumnezeului
unic și iubitor.
Genesa ne prezintă însă și o realitate
tragică în istoria relației dintre Dumnezeu
și om: păcatul adamic și izgonirea din Rai.
Căderea, urmată de dreapta judecată a lui
Dumnezeu – cunoscută sub denumirea de
blestem - afectează nu doar relația dintre
Dumnezeu și om, ci afectează profund și
relația omului cu semenii săi. Conform
Genesa 3, în relația omului cu Dumnezeu
se instalează teama, fapt care-l determină
pe om să se ascundă. În relația dintre bărbat
și femeie apare condamnarea și dorința de
a „stăpâni peste”. Aceste manifestări sunt
prezente și astăzi în multe familii și au
câteva caracteristici:
•

Tendința de control și
manipulare. Dacă starea de bine
și sentimentul că avem valoare
se datorează modului în care
suntem tratați de către persoanele
de lângă noi și nu din relația
pe care o avem cu Dumnezeu,
atunci vom transmite mesaje
prin care le vom cere să aibă un
anumit comportament. Dacă
aceasta nu se întâmplă, începem
să punem presiune, exercităm

•

•

Neiertarea. Pentru unii oameni,
neiertarea servește unui scop
foarte practic: acela de a ține o
persoană captivă sentimentului
de datorie neachitată. Aceasta din
urmă va căuta în mod continuu
să-și câștige iertarea printr-un
comportament care să fie pe placul
celeilalte persoane. Astfel, într-un
sens foarte real dar periculos,
neiertarea devine un instrument
de control al comportamentului
celuilalt.
Disprețul. Disprețul este folosit
adesea ca o modalitate de a ne
pune pe noi înșine într-o poziție
superioară celorlalți, astfel furându-le valoarea lor ca și persoane.
Poziționându-ne astfel, ne vedem
mai valoroși, mai puternici și ne
asumăm dreptul de a judeca valorile altor persoane. Disprețul este
și un mod de a controla comportamentul altora.

Aceasta este tipologia relațiilor rezultate în
urma căderii – sau a trăirii sub blestem, în
care oamenii își petrec viața încercând să
se schimbe unul pe altul. Rezultatul natural
al acestui mod de relaționare este oboseala,
descurajarea și dorința de a renunța la relație. Trebuie să știm că nu este în puterea și
nici responsabilitatea noastră să ne schimbăm unii pe alții. Această lucrare îi aparține
lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim
într-o relație de dependență față de Dumnezeu, de supunere unii altora și de slujire
a membrilor familiei. Dar acest lucru este
posibil doar în Hristos. Datorită Duhului
Sfânt, omul va învăța din nou să trăiască
în armonie iar dominația va fi înlocuită cu
slujirea reciprocă.
Soluția lui Dumnezeu pentru familie este
prezentată în Efeseni 5:18-6:4. Pavel începe aici învățătura despre relațiile de familie cu porunca „fiți plini de Duh”. Făcând
aceasta, Pavel aduce aminte creștinilor să-și

„A fi plini de Duhul Sfânt” nu înseamnă că
suntem împinși de la spate de către o putere
invizibilă, că o locomotivă cu aburi, care
ne forțează să înaintăm prin viața creștină.
Înseamnă, mai degrabă, că suntem atrași de
către Duhul Sfânt într-o viață de sfințenie,
focalizându-ne atenția noastră pe Dumnezeu
și planul Lui pentru viața noastră.
„Fiți plini de Duh” este o poruncă! Înseamnă
că trebuie împlinită. Știm însă că n-o putem
realiza prin propriile puteri. De fapt, Pavel
nu spune „umpleți-vă de Duh”. Mai degrabă
el spune „puneți-vă la dispoziția Duhului
Sfânt pentru ca să fiți în mod continuu plini
de El”. Sau, cu alte cuvinte, Pavel spune:
rămâneți într-o continuă dependență de
Dumnezeu Duhul Sfânt pentru a avea
împlinite toate nevoile voastre. Implicațiile
acestui „fiți plini de Duh” sunt văzute în
următoarele versete. Cei care „sunt plini de
Duh” vorbesc între ei cu psalmi, cu cântări
de laudă, aducând mulțumiri lui Dumnezeu
Tatăl. Ei se supun unii altora în frica lui
Hristos (Efeseni 5:19-21).
În acest pasaj din Efeseni, Pavel prezintă
un concept major care ne împuternicește
să trăim viața creștină și apoi ilustrează
funcționarea acestui concept în relațiile
soț/soție (Efeseni 5:22-23), părinți/copii
(Efeseni 6:1-4). În fiecare situație, el vorbește
despre ce înseamnă să ne supunem unii
altora. Cerința lui Pavel ca femeile să se
supună soților lor, reprezenta o noutate
doar prin maniera în care trebuia să o facă:
din inimă, ca și rezultat al unei vieți pline
de Duhul Sfânt. Pentru părinți, ca să-i
crească pe copii „în mustrarea și învățătura
Domnului”(Efeseni 6:4), Pavel insista că este
nevoie de lucrarea Duhului Sfânt.
Dacă ascultăm de Scripturi, „fiind plini de
Duh și supunându-ne unii altora în frica lui
Hristos”, vom avea parte de relații în care
Dumnezeu va fi vizibil – imaginea relațiilor
din Sfânta Treime. „De aceea (ca Dumnezeu
să fie vizibil în mijlocul nostru) va lăsa omul
pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de
nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup”
(Efeseni 5:31). Aceasta este descrierea
relațiilor de familie găsită în Genesa 2. Pavel
folosește aici limbajul de dinainte de cădere,
pentru a descrie cum arată relațiile de
familie atunci când suntem plini de Duhul
Sfânt și nu plini de noi înșine.
Așadar, să ne întoarcem la planul lui
Dumnezeu!

Vindecată prin credință
film artistic

RECOMANDĂRI

marți, la ora 22:00

LUNI 09 martie

MARȚI 10 martie

MIERCURI 11 martie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 01:00
Vindecare și împărăție Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 03:30 Program pentru minorități etnice (r) Program străin 04:00 Bucurăte de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Talk-show 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 08:00 Biserica biruitoare
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare 09:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
10:00 Ora de biologie Documentar 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
din Orientul Mijlociu 13:30 Misterioasa profeție
din Isaia 53 Documentar 14:00 Inima închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț cu mană
(cu Pery Stone) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show
18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Afaceri ca
la carte (r) 01:00 Fundamente (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice (r) 03:30 Program
pentru minorități etnice (r) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada copiilor 10:00 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Descoperind misterul vieții (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) Știri 13:30 Ocrotitorii pământului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucurăte de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Strada
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Cele zece porunci 17:30 Afaceri ca
la carte 18:00 Principii biblice pentru o
viață de succes

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif
Ton) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada
copiilor 10:00 Cele zece porunci (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Vindecata prin credință (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) Din actualitate
13:30 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa
(r) 14:00 Afaceri ca la carte (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Viata și moartea în Shanghai 17:30
Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

19:00 Ocrotitorii pământului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Descoperind misterul vieții Documentar

23:30 Muzică

19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa Meyer) Program religios străin
Documentar
20:00 Decupaj din realitate Materiale
19:30 Secretele succesului Progr. religios străin telespectatori
20:00 De ce Israel Din actualitate
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 Sindromul Williams Film artistic
22:00 Vindecata prin credință Film artistic
23:00 Dumnezeu iti schimba viata
23:30 Muzică
23:30 Muzică

22:00
Descoperind
misterul vieții

19:00 Ținutul
celor 7
biserici din
Apocalipsa

Documentar

vineri, 23:30

program muzical

Gaither și prietenii
La începutul anului 1980, 4 băieți
se distrau în culisele unui concert,
cântând. Atunci, Bill Gaither a venit
cu ideea ca băieții ar trebui să cânte
în fața unui public. Ideea s-a dovedit
inspirata și publicul a fost în delir
încă de la primul lor concert. Astfel
s-a născut trupa Gaither Vocal Band.
Astăzi, după mai bine un sfert de secol, Gaither Vocal Band este una dintre
cele mai faimoase grupuri de muzică
gospel. Ei au devenit cunoscuți în
întreaga lume pentru calitățile lor vocale uimitoare, armoniile inovatoare și
pentru mesajul lor.

Dincolo de Bariere
joi de la ora 17:30

22:00
Sindromul
Williams Film
artistic

Documentar

JOI 12 martie

VINERI 13 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 01:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și
acum (cu Iosif Ton) (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Pure passion 04:00

00:00 Israel în primplan (r) Din actualitate
00:30 Femeia creștină (r) 01:00 Conferință
Cluj (r) Program pentru feme 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r)
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:00 Club 700 (r)04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțio(r) 08:00 Război invizibil 08:30 Trăiește-ți
nal 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața 09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada
Dansul vietii 09:00 Casa zburătoare Desene copiilor 10:00 Tomberoanele din LA (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
animate 09:30 Strada copiilor 10:00 Viata
11:00 Călătorie în viitor (r) 12:30 Femei cu
și moartea în Shanghai 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Sindromul idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
Williams (r) Film artistic 12:00 Dumnezeu iți
Știri 13:30 Vechi secrete ale Bibliei (r) 14:00
schimba viata (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de
Decupaj din realitate (r) Din actualitate 13:30 fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
Isus: Om, Mesia sau mai mult (r) 14:00
zburătoare (r) 15:30 Strada copiilor (r)
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Casa 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Filozofie, știință
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Strada
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
și dezbaterea despre Dumnezeu 17:30 Femeia creștină 18:00 Vindecare și împărăție
Program pentru minorități etnice 17:00
Tomberoanele din LA 17:30 Dincolo de
bariere Mărturie 18:00 Conferință Cluj
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus Documentar

19:00 Vechi secrete ale Bibliei 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
22:00 Călătorie în viitor Film artistic
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

19:30 Club
700 Program

religios străin

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

20:00 Israel în primplan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

SÂMBĂTĂ 14 martie

DUMINICĂ 15 martie

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Rugul Aprins (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 Platiti
cu o cana de lapte 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Crucea și pumnalul (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
primplan (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Puterea rugăciunii (r) 01:00 Conferința
Peniel (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Misiunea John Militaru (r) 03:30
Cristos pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț
cu mană (cu Pery Stone) (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Casa zburătoare 09:30 Amec Iosif 10:00
O ușă deschisă pentru tine 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 Casa din Betania
11:30 Conferința Peniel (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Amec Iosif (r)

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Prog. religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
Program religios
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ambiție creatoare Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mutarea lui Jimmy Film artistic
22:30 O adunare de suflete Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

22:00 Crucea
și pumnalul ]

sexualității

22:00 Mutarea
lui Jimmy Film
artistic

22:30 O
adunare
de suflete
Documentar

DE CE SĂ PARTICIPI?
Peste 20 de milioane de copii uciși
în peste 50 ani de avorturi legale în
România! România este singura țară din
lume în care numărul avorturilor legale
depășește numărul locuitorilor în viață.
Marșul pentru viață reunește anual câteva
mii de români care luptă pentru această
cauza, indiferent de vârstă, confesiune,
sau orașul din care provin.

P

rin participarea la Marșul
Național pentru Viață, simultan
în orașele țării, creștinii doresc să
afirme și în acest an cu tărie sfințenia și
inviolabilitatea vieții în toate ipostazele ei,
inclusiv în cele mai dezavantajate, ca dar
veșnic al lui Dumnezeu.
Bisericile, organizațiile creștine, cele
pro-vita și pro-familia împreună cu toți
iubitorii vieții din România lansează un
nou apel tuturor oamenilor de bunăvoință
de a organiza în data de 21 martie 2015
Marșul național simultan pentru Viață
în orașele țării! Invităm de acum pe toți
simpatizanții mișcării, pe toți cei care au
înțeles miza majoră a respectării dreptului
la viață al fiecărui om pentru o națiune
care dorește dreptate socială, prosperitate
și viitor!
Evenimentul este unic, într-o singură zi
în toate orașele participante, cu motto-ul
Fiecare viață este un dar! și va fi încadrat
de o Săptămână pentru Viață în perioada
18-25 martie 2015.
Orașele care s-au anunțat până la ora
actuală sunt: Bistrița, Dorohoi, ClujNapoca, Galați, Deva, Hârlău, Iași,
Pașcani, Piatra-Neamț, Bacău, Târgu-Jiu,
Constanța, Timișoara, Zalău, Aiud, Alba
Iulia, Ocna Mureș, Arad, Brașov, Buzău,
Câmpia Turzii, Turda, Sf. Gheorghe,
Târgoviște, Craiova, Giurgiu, Ploiești,
Satu Mare, Fălticeni, Vicovu de Sus,
Lugoj, Slatina, Corabia, Drăgănești-Olt,
Balș, Caracal, Călărași, Suceava, Oradea,
Mediaș și Năsăud.

pentru întreaga societate românească,
accentuează Alexandra Nadane, purtător
de cuvânt al evenimentului la nivel
național. Deși se organizează o dată pe an,
Marșul pentru viață reușește să adune mii
de oameni care aleg să se dedice protejării
și promovării vieții și, ceea ce este
deosebit de important, MPV determină
schimbarea treptată a unor atitudini și
mentalități pro-avort adânc înrădăcinate
în cultura noastră contemporană.
Am înțeles MPV nu numai ca protest
și atenționare, ci el este și o acțiune
educativă și formatoare pentru cei care
participă (la fiecare MPV apar oameni
care nu au mai fost implicați în mișcarea
pentru-viață sau nici măcar nu aveau
convingeri pentru-viață până atunci!) și
pentru întreaga societate.

A FI PENTRU VIAȚĂ ÎNSEAMNĂ, PE LÂNGĂ
IDENTIFICAREA AVORTULUI CA UCIDERE, ȘI
IDENTIFICAREA ȘI PROMOVAREA CU FOARTE
MULT EFORT A SOLUȚIILOR GENERALE LA AVORT
ȘI LA MENTALITATEA AVORTIVĂ: A-I ÎNVĂȚA PE
OAMENI SĂ PREȚUIASCĂ VIAȚA, SĂ PROTEJEZE
FEMEIA ȘI COPILUL, SĂ NU SE TEAMĂ DE COPII
BOLNAVI, SĂ ADOPTE, SĂ PREȚUIASCĂ FAMILIA, SA
FACĂ CONEXIUNEA ÎNTRE CASTITATE ÎNAINTE DE
CĂSĂTORIE, FIDELITATE ÎN CĂSĂTORIE ȘI ÎMPLINIRE,
SĂ ÎNȚELEAGĂ BUCURIILE ȘI PROBLEMELE FAMILIEI
CU COPII MULȚI, A INIȚIA PROGRAME DE PREGĂTIRE
PENTRU FAMILIE, A PROMOVA BUNA ÎNȚELEGERE
ÎN FAMILIE, CREȘTEREA COPIILOR (LIPSA ACESTORA
DUCE ADESEA LA AVORTURI), ÎNTR-UN CUVÂNT SĂ
SE RAPORTEZE CORECT LA TOATE LUCRURILE CARE
ȚIN DE CAUZELE ȘI ALTERNATIVELE LA AVORT.
Și nu în ultimul rând, a fi pentru viață
înseamnă și recunoașterea importanței
unui eveniment național major precum
este Marșul anual pentru Viață,
susținerea și promovarea acestuia cu toate
capacitățile disponibile.

Din dorința de a salva viețile de copii
de la avort, cu eforturi uriașe, având
în vedere situația României, Marșul
pentru Viață (MPV) a devenit un
eveniment național extrem de important

Părintele Ioan Chișărău, inițiatorul
marșului, spune: Marșul pentru viață,
sau procesiunea pentru viață, încearcă
să mobilizeze creștinii să ieșim în afara
bisericii și să conștientizăm poporul lui
Dumnezeu că avem o problemă mare
în țara noastră. Asistăm impasibili cum
copilașii noștri sunt măcelăriți într-un mod
inuman de către propriile lor mame, cu
complicitatea Guvernului acestei țări.

De aceea facem apel la toți cei care simt
chemarea să se implice în organizarea
acestui eveniment să contacteze
persoanele cunoscute și din alte orașe, ca
să participe la rândul lor la răspândirea/
promovarea evenimentului.

Vrem să conștientizăm
poporul lui Dumnezeu să
vadă că există o legătură
foarte clară între situația
grea în care se află
poporul român și această
problemă: uciderea
premeditată a acestor
frați și surori ai noștri în
pîntecele matern.

Noi milităm clar pentru
abolirea completă a
avortului, pentru că
avortul este crimă. Al
doilea obiectiv este să
convingem medicii. Dacă
am avea medici creștini,
conștienti că ceea ce fac
ei este crimă, problema
ar fi rezolvată. Al treilea obiectiv este să
fim mai solidari cu familiile cu mulți
copii. Statisticile demografice spun clar că
dacă nu ne vom trezi, poporul român va
dispărea. De asemenea, milităm pentru
convertirea clasei politice a țării noastre.

Pe 21 martie 2015, participă și tu la
MARȘUL PENTRU VIAȚĂ!
www.darulvietii.ro
www.marsulpentruviata.ro

Viaţa după avort
documentar

RECOMANDĂRI

marți, ora 23:00

LUNI 16 martie

MARȚI 17 martie

MIERCURI 18 martie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare i
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Biserica biruitoare 09:00 Casa zburătoare
09:30 Atelierul lui Newton 10:00 Ora de
biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r)
11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Misterioasa profeție din
Isaia 53 14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Afaceri ca la
carte (r) 01:00 Biserica umpluta cu Duhul
Sfant (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Program pentru minorități etnice (r)
03:30 Program pentru minorități etnice (r)
04:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Strada copiilor 10:00
Filozofie, știință și dezbaterea despre Dumnezeu (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 O zi de mai (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r)
13:30 Traficanta de vieți (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Cele zece porunci
17:30 Emisiune etică în afaceri 18:00 Drumul
spre libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r)01:00 Drumul spre libertate
financiara (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada
copiilor 10:00 Cele zece porunci (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Povestea lui Holly (r) 12:00 Life after abortion (r) 12:30 Joni și prietenii (r)13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Strigătul pământului (r)
14:00 Finanțe pe interesul tuturor (r)14:30
Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r)15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(r) 17:00 Micuța Jessica 17:30 Ascendent
18:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
(cu Iosif Ton) (r)

19:00 Traficanta de vieți Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 O zi de mai Documentar
23:30 Muzică

19:00 Strigatul pământului Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

19:00 Am greșit Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Povestea lui Holly Film artistic
23:00 Viața după avort Documentar
23:30 Muzică

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

19:00
Traficanta de
vieți Documentar

22:00
Povestea lui
Holly Film artistic

duminică, 20:30 program religios străin

Astăzi cu Dumnezeu
Biblia prinde viață pe micul ecran
prin interpretări dramatice ale
mesajelor Evangheliei. Seria Astăzi cu
Dumnezeu va prezintă într-un mod
captivant povestiri din Evanghelia
după Matei, Ioan și Faptele Apostolilor. Randy Weiss este ghidul dumnevoastră în această expediție în Țara
Sfântă. De-a lungul călătoriei puteți
descoperi dragostea lui Dumnezeu și
planul Său pentru omenire.

Alfa Omega în obiectiv
joi de la ora 20:00

19:00 Am
greșit
Documentar

JOI 19 martie

VINERI 20 martie

SÂMBĂTĂ 21 martie

DUMINICĂ 22 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Pure
passion 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Dansul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30
Strada copiilor 10:00 Viata si moartea in
Shanghai 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Baby Blues (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Salvarea celor nevinovați (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Femei ca noi 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferința Cluj

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință Cluj (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 04:00
Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Război invizibil 08:30 Trăiește-ți viața
09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada copiilor 10:00 Femei ca noi (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Mutarea
lui Jimmy (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)13:30 First
do no harm 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 17:30 Femeia creștină 18:00
Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul Aprins (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Povestea baiatului
orb 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Alegerea Sarei 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Scrisori
către fiica pe care nu am cunoscut-o (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Casa zburătoare 4
(r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferința Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 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
Grâul sau neghina 10:00 O ușă deschisă
pentru tine 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferința
Peniel (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Grâul sau
neghina (r)

19:00 First do no harm Film artistic
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 Muzică

19:00 Scrisori către fiica pe care nu am
cunoscut-o Film artistic
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 Sortit să se nască Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Prog. religios
18:00 Conferința rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ambiție creatoare Program muzical
22:00 Strigătul mut Film artistic
22:30 Salvarea celor nevinovați Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 First do
no harm Film

artistic PREMIERA

22:00 Sortit să
se nască Film
artistic

sexualității

22:00
Strigatul mut
Film artistic

22:30
Salvarea celor
nevinovaţi
Documentar

RECOMANDĂRI
din programul canalului Alfa Omega TV

STRIGĂTUL PĂMÂNTULUI

documentar - marți 17 martie, ora 19:00

Acest program examinează
consecințele spirituale și sociale
ale acestui holocaust nevăzut
în trei națiuni: Statele Unite
ale Americii, Marea Britanie și
Israel. Susținători PRO-VITA,
avocați și mijlocitori din aceste trei națiuni se află
printre cei care apar în această filmare. Printre victimele
legalizării avortului se află femei, dintre care multe
au suferit daune emoționale și psihologice din cauză
că au păcătuit ucigându-și copiii nenăscuți. „Strigătul
pământului” cuprinde mărturiile femeilor care
vorbesc despre modul în care avortul le-a afectat. Ele
mărturisesc cum au găsit mai apoi iertare și vindecare
prin Isus Hristos.

Viața după avort

N

e îngrozim când auzim de războaie,
dar ignorăm faptul că de-a lungul
timpului avortul a curmat mai
multe vieţi decât toate războaiele la un
loc. El a devenit războiul cuantificat
şi acerb purtat pe câmpul de luptă al
trupurilor noastre, împotriva celor mai
inocente și fragile fiinţe omeneşti.
Dacă există vreo îndoială cu privire la
apariția vieții umane, aceste cazuri pun în
relief importanța păstrării vieții.
„UN PREDICATOR ȘI SOȚIA SA
TRĂIESC ÎNTR-O SĂRĂCIE LUCIE
ÎMPREUNĂ CU CEI 14 COPII. MAMA
AFLĂ CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ CU
CEL DE-AL 15-LEA COPIL. AȚI
RECOMANDA ACESTEI FEMEI SĂ
FACĂ AVORT? DACĂ DA, TOCMAI
L-AȚI UCIS PE JOHN WESLEY, UNUL
DINTRE CEI MAI MARI EVANGHELIȘTI
AI SECOLULUI 19.”
„TENORUL VORBEȘTE DESPRE
MAMA SA, CARE, ÎNSĂRCINATĂ
FIIND, A AJUNS LA SPITAL ÎN URMA
UNEI CRIZE DE APENDICITĂ. DUPĂ
TRATAMENT, MEDICII AU SFĂTUIT-O
SĂ FACĂ AVORT, DEOARECE
COPILUL URMA SĂ SE NASCĂ CU
O DEFICIENȚĂ. TÂNĂRA MĂMICĂ A
REFUZAT CATEGORIC ȘI ASTFEL, EA
L-A NĂSCUT PE ANDREA BOCELLI.”
„O FEMEIE LA VÂRSTA DE 30 DE ANI
SE CHINUIE SĂ-ȘI CREASCĂ COPIII.
AFLĂ CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ CU AL
PATRULEA ȘI VREA SĂ FACĂ AVORT.
MEDICUL NU A FOST DE ACORD ȘI
ASTFEL S-A NĂSCUT CRISTIANO
RONALDO, UNUL DINTRE CEI MAI
BUNI JUCĂTORI DE FOTBAL DIN
LUME LA MOMENTUL ACTUAL.”

Miliarde de copii avortați la nivel
global, milioane de talente frânte
prematur. România se menține în

documentar - marți 17 martie, ora 23:00

fruntea țărilor cu cele mai multe
avorturi din lume. Conform
Institutului Naţional de Statistică,
anul 2013 a fost pentru România cel
mai greu an de după cel de-Al Doilea
Război Mondial în ceea ce priveşte
natalitatea. În primele 11 luni ale
anului 2014, populația țării noastre a
scăzut cu 48 000 de persoane deoarece
nașterile au fost mult mai puține
decât decesele. Sărăcia, avorturile și
lipsa unei educații contribuie toate
la declinul demografic și spiritual al
României.
Pe fondul unei astfel de frământări la
toate nivelele, Alfa Omega TV este
chemată să fie o lumină în întuneric
care nu condamnă, ci oferă soluții
într-o vreme de criză.
Documentarele, filmele
și mărturiile difuzate
pe canalul Alfa Omega
TV în săptămâna 16-22
martie 2015, nu vor face
decât să readucă la lumină valoarea
vieții copilului nenăscut și să vă ajute
să susțineți viața în toate etapele ei.
Accesați secțiunea
pro-viață de pe site-ul
nostru și descoperiți
resurse care vă vor ajuta
să înțelegeți mai bine
faptul că viața umană începe înainte de
naștere: www.alfaomega.tv/pro-viata
Urmăriți-ne și pe pagina
noastră de Facebook
unde în fiecare zi vom
dezbate subiecte de
actualitate pe teme proviață și vă vom oferi resursele necesare
pentru a deveni susținători ai vieții.
Susține viața alături de Alfa Omega TV!

Numeroase femei au fost afectate
profund de trauma care a urmat
avortului. Copleșite de frică,
anxietate, durere și vinovăție,
multe dintre acestea suferă în
tăcere ani întregi până ajung
să înțeleagă responsabilitatea și povara întreaga a
alegerii lor. De la disperare și distrugere la eliberare,
documentarul Viața de după avort aduce la lumină
impactul pe care avortul îl are asupra vieții celor care
l-au experimentat.

SCRISORI CĂTRE FIICA PE CARE NU AM cunoscut-o
film artistic - vineri 20 martie, ora 19:00

În vara anului 1974, Anita
Keagy, în vârstă de 17 ani, află
că este însărcinată și poartă
copilul prietenului ei. Născută
și crescută într-o familie de
creștini, iubitoare, dar strictă,
Anita anticipează dezamăgirea părinților ei și consideră
avortul ca singura opțiune. Cu toate acestea, cu multă
rugăciune și curaj, naște copilul pe care îl dă spre
adopție. După mulți ani, căsătorită și cu 4 copii, Anita se
simte obligată să o caute pe fiica ei încă necunoscută.
Prin intermediul agenției de adopții, Anita începe să-i
trimită fiicei ei o serie de scrisori. Însă mulți ani trec
până când aceste scrisori le aduc împreună pe mamă și
pe fiica ei, Twila.

SORTIT SĂ SE NASCĂ

film artistic - vineri 20 martie, ora 22:00

Când tânărul de 20 de ani,
Nathan, își pierde slujba și iubita,
începe să-și pună întrebări cu
privire la scopul lui în viață.
Căutarea lui e și mai complicată
pentru că Nathan și-a petrecut
copilăria într-un orfelinat și nu și-a cunoscut niciodată
mama. Astfel, tânărul alege să își caute mama și să
accepte respingerea suferită din cauza ei. Călătoria lui
începe din orașul în care s-a născut. Ajuns acasă, găsește
adresa mamei lui, Linda Dixon. Linda este asistent social
și după 20 de ani încearcă să se împace cu sine pentru
decizia pe care a luat-o în dreptul lui Nathan. Când
Nathan își face curaj să se întâlnească cu mama sa, află
un secret teribil care îl va schimba pentru totdeauna.

Voia lui Dumnezeu în familie
M

i se pare
interesant că
atunci când
Dumnezeu vorbește
în Maleahi, după
vorbirea Lui, urmează
o tăcere de 400 de
ani. Ca om, trebuie
să fiu foarte curios
Pastor, biserica Betel, Dej să văd care este
ultimul cuvânt al unui
Dumnezeu care m-a creat înainte să tacă
400 de ani. Este ca și cum, după Maleahi,
Dumnezeu Se retrage undeva în ceruri, în
universul acesta pe care eu îl numesc infinit
pentru că eu sunt finit, și nu-mi spune
nimic 400 de ani, până în Matei. Atunci
mă întreb care este ultimul cuvânt al lui
Dumnezeu pentru mine ca om, ca și căutător
de Dumnezeu. Ultimele două versete sunt
profeția finală din Vechiul Testament pentru
noi, oamenii.

Nelu Mureșan

Mi se pare foarte important că ultima
profeție din Vechiul Testament este
despre familie. Prin această profeție văd că
Dumnezeu ne avertizează că în vremurile
de final de istorie, cele pe care le trăim noi,
familia va fi într-o criză teribilă. Cineva
numea această criză: un fel de holocaust al
familiei. Adică, familia este într-un proces
de distrugere fără precedent în istorie.
Dumnezeu, în acest context, ne spune că
îl va trimite pe Ilie. Nu știu cine este Ilie
acesta. Ioan Botezătorul și-a făcut misiunea
în vremea Domnului Isus. Era acel Ilie din
vremea aceea. Cred că acest Ilie este o parte
a misiunii Bisericii lui Isus Hristos care se
focalizează pe vindecarea relațiilor din
casele noastre. Dumnezeu ne descoperă
acest aspect al degradării familiei. Soluția nu
este dată de societate, nu este la psihologii
lumii acesteia, ci este la Dumnezeu. De aceea
va trimite de sus soluția.
A doua chestiune importantă este că
Dumnezeu, prin această lucrare a Bisericii,
mai întâi, vrea să trezească conștiința
părinților. Spune că acest Ilie, misiunea
aceasta a Bisericii, va avea ca scop
întoarcerea inimii părinților înspre copii și
apoi a copiilor înspre părinți.
De ce credeți că este important ca părinții să
fie stârniți și să înțeleagă nevoia restaurării
relației cu copiii și nu invers?
Pentru simplul motiv că noi, părinții,
cândva am fost copii. Noi ar trebui să
cunoaștem universul copilăriei, universul
adolescentului. Dumnezeu ne cere nouă,
care am fost cândva adolescenți să gândim ca
un adolescent. Copilul nu a fost încă părinte
să priceapă lucrul acesta. Eu mă uit în viața
mea. Au fost greșeli pe care le-am comis în
educarea copiilor mei și am fost nevoit, când
m-a cercetat Dumnezeu, să îi zic copilului
meu: „Dragul tati, tu ai avut dreptate, eu
am greșit. Te rog frumos, iartă-mă.” Atât de
rapid m-a iertat copilul...

De ce e importantă familia pentru
Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne provoacă
atât de intens la restaurarea familiei?

Aș puncta câteva chestiuni care mi se
par fundamentale. În primul rând, să nu
uităm că familia este imaginea profetică
a celei mai scumpe relații din univers:
relația Hristos-Biserică. Pavel, în Efeseni
5, subliniază acest aspect care vorbește
despre relația soț-soție. El spune, de
exemplu: „Nevestelor, soțiilor, fiți supuse
soților voștri ca Biserica lui Hristos.
Soților, iubiți-vă soțiile ca Hristos Biserica.”
Relația soț-soție este această proiecție a
relației Hristos-Biserică. Dacă relația soțsoție este deteriorată, imaginea relației
Hristos-Biserică este afectată. Să nu uităm,
de asemenea, că în Vechiul Testament,
când Dumnezeu vorbește despre relația
Lui cu poporul Israel, face o descriere în
termenii relației maritale. Noi știm foarte
bine ce înseamnă a iubi, știm foarte bine ce
înseamnă a fi trădat în dragoste, a fi înșelat.
Dumnezeu se plânge prin Osea „ca un
bărbat înșelat” și îi cere lui Osea să trăiască
drama Lui când Îi cere să o ia de nevastă pe
o prostituată: „Vezi, Osea, ce simți tu? Asta
a făcut Israel. Am iubit-o. Am făcut-o atât
de frumoasă, am îmbogățit-o și Mi-a întors
spatele. A curvit cu toți idolii păgâni.” Osea
simte durerea acestui Dumnezeu înșelat în
dragoste și mesajul lui profetic este unul
foarte caustic. Este al unui Dumnezeu trădat.
Pavel le spune corintenilor: „Sunt gelos
pentru voi pentru că v-am logodit cu un
bărbat.” (2 Corinteni 11:2) Relația HristosBiserică este asociată cu cea dintre bărbat
și nevastă. De aceea Dumnezeu este atent
ca în Biserică, relația soț-soție să fie una
corectă, una sacră.
Problema familiei este neglijată în multe
locuri, chiar și în zonele evanghelice. Ne
focalizăm pe mântuire.
Sunt de acord. Acum câțiva ani eram la o
conferință unde un pastor american ne-a
vorbit despre familie. Când și-a încheiat
lecția, un coleg l-a întrebat despre structura
Bisericii. Am rămas șocați când ne-a spus că
jumătate dintre cei din biserică sunt divorțați
și recăsătoriți. Ne-am închis agendele și
am plecat. Am zis: „Stai puțin. Ce biserică
e aceea în care jumătate din membrii sunt
divorțați și recăsătoriți? Unde e imaginea
relației Hristos-Biserică?” Într-o carte pe
care am scris-o am un capitol pe care l-am
numit sugestiv în felul următor: „Cine poate
fi mai rău decât un ateu?” Am plecat de la
afirmația lui Pavel din 1 Timotei 5:8 care
spune așa: „Dacă nu poartă cineva grijă
de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a
lepădat de credință și este mai rău decât un
necredincios.” Pavel spune că un om mai rău
decât un ateu este acel soț care nu-și tratează
bine soția, acel tată care își abandonează
copiii, acea mamă care nu este grijulie,
acea mamă care face din carieră prioritatea
numărul unu și își ignoră copiii. Într-o lume

care zace în cel rău, fără putere și har de
sus nu putem să fim soții sau soțiile pe care
Domnul ne vrea pentru Biserica Lui.
Cu ce se confruntă familia contemporană în
plus față de lucrurile cu care se confrunta
acum 20 de ani?
Aș aduce în discuție doar două mari
provocări. Una este legată de obiectul
muncii: separarea familiilor, din considerente
economice. Foarte mulți bărbați, dar și soții,
sunt la muncă în străinătate. Am rămas
surprins când am aflat că în România, astăzi,
locuiesc 300 000 de copii din familii în
care cel puțin un părinte este la muncă în
străinătate. Această separare a copiilor de
părinți, din considerente economice, este
un flagel, este un holocaust pentru familiile
românești. Nu demult, ascultam o emisiune
la radio în care se vorbea despre traumele
pe care le experimentează copiii separați de
părinți. Din păcate, mulți sunt din familiile
creștinilor evanghelici. Tocmai de aceea, în
cartea „Căsătorie garantată pe viață” am un
capitol pe care l-am numit astfel: „Căsătorie
garantată pe viață”, în care vorbesc despre
acest pericol al separării părinților de copii.
A doua chestiune, la fel de periculoasă, este
lumea virtuală. Trăim într-o vreme când
informația a atins niște culmi inimaginabile:
nu ne putem trăi viața fără un banal
smartphone, fără internet. Deja sunt copii
care la câțiva anișori au telefonul mobil sub
pretextul că mămica trebuie să știe unde e
puiul ei. Ea este plecată în Italia la muncă și
nu știe ce face micuțul, dacă este la bunica
sau este la grădiniță și atunci are și el telefon.
În familiile moderne, fiecare copil își are
monitorul lui, jucărioara electronică, telefonul inteligent. Avem router wireless. Atunci,
fiecare devine locuitor al unui univers foarte
privat. Copilul se uită la emisiunea lui preferată, cel mai mic are desenele lui preferate,
cel mai mare are telenovela lui, mămica are
emisiunea ei preferată și tăticul a lui, chiar
dacă se uită la emisiuni creștine. Într-un fel,
ne izolăm unii de alții prin emisiunile pe
care le preferăm. De asemenea, timpul lung
petrecut în aceste medii informaționale ne
răpește din timpul dedicat familiei.
În prima carte pe care am scris-o, „Voia lui
Dumnezeu în familie”, am un capitol pe
care-l numesc: „Vulpile mici care amenință
viile în floare”. Acolo, eu numesc televizorul
ca fiind cea mai perfidă vulpe, pentru că în
primul rând, este un hoț de timp. Acesta
este marele pericol în familie. În loc să petrec
timp cu soția sau cu copiii, stăm și ne uităm
toți la o emisiune pentru familie, la un talkshow, la o emisiune foarte importantă, care
poate fi una ca aceasta. Dacă timpul acesta
îmi răpește timpul cu familia, înseamnă că
sunt în pericol. De aceea, aceste mijloace
de comunicare, între noi oamenii, în lumea
virtuală sunt nocive pentru că sunt hoți de
timp. Nu vreau să fiu interpretat prea greșit.
Și noi avem copii care locuiesc în Elveția.
Avem și o nepoată. Foarte des ne vedem pe
internet, comunicăm cu ei pe internet, îi
și vedem. Contează foarte mult pentru un
bunic să-și vadă nepoata. Sunt lucruri foarte
pozitive în lumea virtuală, dar acestea trebu-

ie bine dozate, ca nu cumva dintr-un lucru
bun să ajungă unul ne-bun pentru familie.
E dificil să fii părinte?
Eu am 52 de ani și 3 copii. Fetița noastră are
26 de ani. În procesul educării lor am învățat
împreună cu soția mea o lecție teribilă: cea
mai importantă bătălie spirituală a unei vieți
de om este bătălia de a fi părinte. Dumnezeu
ne-a pus în brațe niște oameni, care într-o zi
vor popula ori cerul, ori iadul. Ben Carson,
acel medic american care lucrează pe creier,
spunea că cea mai valoroasă materie primă
din univers sunt copiii noștri. Solomon
spune în Psalmul 127 că acești copii pe care
îi avem sunt o moștenire, o parte din averea
lui Dumnezeu. Ce facem cu averea aceasta a
lui Dumnezeu? Dumnezeu îmi pune în brațe
niște copii, eu trebuie să fiu conștient că mă
face responsabil de ceea ce vor deveni ei.
În Apocalipsa 12 avem o imagine foarte
ciudată: o femeie gravidă era în travaliu,
aștepta să nască, umplea cosmosul. În fața
ei, în timp ce femeia aceasta aștepta să nască,
era un dragon, un balaur roșu. Versetul 9
spune că era diavolul, era șarpele cel vechi.
Biblia spune că balaurul a stat înaintea femeii
care aștepta să nască pentru ca să-i mănânce
copilul. Imaginea aceasta mi-a vorbit despre
un lucru fundamental: orice femeie care
așteaptă să nască un copil este pândită de
diavolul. Orice copil care se naște
în lumea aceasta este o pradă pentru
diavol. Diavolul este prezent înaintea
moașei la spital ca să pună gheara pe
prunc. Pe scurt: diavolul, șarpele cel
vechi, este pe urmele copiilor noștri.
Dacă un tată ar vedea un buldog
alergând după copilul lui de 7 ani, ce
ar face? Ar fugi. Dacă știm că nu un
buldog, nu un pitbull, ci diavolul este
pe urmele copiilor noștri, ce facem?
De aceea, Manoah când află de la
soția lui că va naște un copil spune:
„Doamne, învață-ne ce să facem pentru
copilul care se va naște!” Când știu că Dumnezeu îmi dă 2, 5, 7 copii, cum îmi aranjez
viața? Dobson spunea: „Când se naște un
copil, aranjează-ți agenda după copil, nu
copilul după agenda ta.” Așa e de important
omul care vine în casa ta, încât trebuie să
oprești anumite activități, să reduci din orele
de serviciu. Noi ce facem? Mai multe ore de
muncă, să fie mai mulți bani pentru copil.
Greșit! Mai mult timp pentru copilul acela
pentru că mi-a fost încredințat și o să dau socoteală pentru el într-o zi. Îmi place mult ce
spune Asaf, ce spun fii lui Core. Asaf spunea:
„Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit, nu
preoții, nu leviții, nu învățătorii de la școala
duminicală, nu pastorii, ci părinții noștri.”
De aceea spune Biblia: „Învață pe copil calea
pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”
Nu există o răspundere mai mare, înaintea lui Dumnezeu, decât cea de părinte.
Generația de mâine depinde de ceea ce face
generația prezentă. Aș vrea să închei această
pledoarie pentru bătălia spirituală a unui
părinte printr-un exemplu care m-a șocat pe
mine ca tată. În Matei 20, o femeie Îi spune
Domnului Isus: „Doamne, poruncește ca în

împărăția Ta băieții mei, Iacov și Ioan, unul
să fie în dreapta și unul în stânga.” Ea a auzit
că în împărăție Domnul are niște scaune pe
care stau cei 12 apostoli și a spus: „Doamne,
dacă e așa, vreau ca băieții mei să stea unul
în dreapta și unul în stânga. Nu să fie ușieri
în împărăție.” Femeia aceasta a cerut cele
mai de frunte locuri pentru copiii ei. Noi ce
cerem pentru copii? E bine că ne rugăm să
fie medici, avocați, electricieni sau mecanici,
dar Îi cerem Domnului să le asigure un loc
în împărăție? Aceasta este bătălia noastră ca
părinți: vrem să ne știm copiii cât mai aproape de Hristos în împărăția Lui.
În dreptatea Lui, Dumnezeu nu poate să
înlocuiască educația pe care eu ca tată trebuie să i-o ofer unui copil până la 18 ani cu
o rugăciune pe care o fac într-o zi. Aduc
pruncul la binecuvântare și se roagă trei pastori pentru el. Sau se poate ca eu să nu mă fi
ocupat de copil pentru că am fost peste tot în
țară și în străinătate ca să câștig pâinea pentru el și la 18 ani, când aud că face prostii,
Îi zic Domnului să-I fie milă de copilul meu
și intru în post și în rugăciune. Dumnezeu
nu va înlocui munca mea de părinte timp
de 18 ani cu răspunsul la o rugăciune de 20
de ore. Uneori o face pentru că este plin de
milă și de îndurare. Obligația mea prioritară
este să-mi pregătesc copilul. De exemplu, la
conferințele noastre îi sfătuim pe părinți să

se roage foarte punctual la vârsta la care se
găsesc. Cred că este important să ne rugăm
sistematic pentru copii. Îmi vine în minte
un exemplu. Avem niște prieteni la Paris.
Au un copil de câțiva anișori. Înainte să se
nască acest copil, viitorul tătic punea mâna
pe burtica Ancăi și îi binecuvânta, se ruga.
Când s-a născut, el a fost prezent și medicul
i-a zis: „Domnule Dragotă, vorbește cu copilul pentru că îți cunoaște vocea de când era
în pântecul mamei.” Aceasta mă face să cred
mai mult că educația unui copil începe din
momentul în care soția spune că este însărcinată. De atunci trebuie să te rogi pentru
el sistematic, specific pentru problemele lui.
Are perioada pubertății, simți că s-a îndrăgostit fata, te rogi Domnului să o protejeze.
Dacă nu faci asta, riști să ai probleme. Dacă
pregătesc copilul în fiecare etapă a vieții, nu
o să am surprize mari. Surprize o să am, dar
mai puțin mari.
Am un capitol în carte pe care l-am numit:
„Șapte lucruri pe care trebuie să le știe orice
părinte despre nuia”. Vorbesc despre pedagogia biblică. Aceasta este în contradicție
cu pedagogia lumii în care trăim și care
zace în cel rău. Este importantă și această
luptă spirituală pentru că este parte a vieții

noastre. Pavel spune împotriva cui avem de
luptat: domnii, căpetenii, autorități demonice. Lupta aceasta se duce de când încep
copii noștri să crească și lupta e tot mai
mare, autoritățile sunt tot mai mari, dracii
sunt tot mai puternici. Dacă noi ca părinți
nu suntem echipați corespunzător, riscăm să
avem surprize mari, nu mici. Eu aș pune pe
primul loc această pregătire în bătălia mea
ca părinte, de când se naște copilul, o bătălie
pe care o duc zilnic și mă antrenez zilnic. Pe
măsură ce crește copilul, crește și lupta mea
spirituală. Când este mare și se confruntă cu
anumite provocări teribile, bătălia mea crește
și am nevoie și de Biserică să mă ajute. Eu
așa văd lucrurile: mai întâi pregătirea și apoi
confruntarea când este cazul. Sunt un om
pregătit, cu armamentul pus la îndemână, și
Biserica mă asistă.
Ce îi sfătuiți pe slujitori, indiferent de confesiune, vizavi de responsabilități pentru
familia creștină a secolului al XXI-lea?
M-aș întoarce la acea imagine din Matei 20,
care îmi place foarte mult, cu mama fiilor
lui Zebedei. Am un capitol în carte în care
scriu despre aceste lucruri: „O mamă care
știe ce vrea”. Este vorba despre această mamă
a fiilor lui Zebedei. Femeia aceasta vine și
spune: „Doamne, poruncește ca băieții mei
să stea unul la dreapta și unul la stânga în
împărăție.” Domnul spune așa: „Voi nu știți
ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe
care o să-l beau Eu? Puteți voi să fiți
botezați cu botezul cu care am fost
botezat Eu?” Cu alte cuvinte, mama
poate să-și dorească pentru copii să
fie primii în împărăție, dar Domnul
îi întreabă dacă ei vor să fie primii în
împărăție. Aceasta este ideea de bază:
„Mama vrea. Mama vrea să poruncesc
Eu pentru că sunt Domn și Împărat.
Dar voi vreți, băieți?” Nu este destul
să vrea tata și mama ceva pentru
copii. Copiii trebuie să vrea. Domnul
zice: „A sta la dreapta și la stânga Mea
depinde de Tata. El o dă cui vrea El.”
Ce înseamnă aceasta? În economia mântuirii unui copil, în primul rând intervine
responsabilitatea parentală. Eu mă rog,
eu îl învăț, eu doresc să pun în el pasiunea
pentru Hristos. Când crește mare trebuie să
dorească și el, dar intervine pe lângă răspunderea personală, cea providențială. Hristos
spune că Dumnezeu este în control, de El
depinde. Eu lupt pentru copiii mei ca părinte, copilul luptă pentru el. Dacă nu este harul
lui Dumnezeu peste mine care lupt, peste
el care vrea, nu poate fi mântuit. De aceea
Dobson are un sfat foarte înțelept care spune
astfel: „Dacă faci tot ce poți pentru un copil
și o ia razna, nu-ți reproșa doar ție. În ultimă
instanță, mântuirea este harul lui Dumnezeu. Dacă faci tot ce poți pentru un copil să
fie mântuit și ajunge să fie, nu-ți atribui ție
laudele. Mântuirea este lucrarea harului lui
Dumnezeu.” Cred că trebuie să fim înțelepți
și să punem tot ce știm în educarea copiilor, toată pasiunea și rugăciunea noastră să
fie concentrată pe asta, dar să nu uităm: harul lui Dumnezeu ne mântuiește și pe noi
și pe copiii noștri pentru ca toată slava să fie
a Lui, nu a noastră sau a copiilor noștri.

Isus noua cale
documentar

RECOMANDĂRI

luni, ora 19:00

LUNI 23 martie

MARȚI 24 martie

MIERCURI 25 martie

00:00 Mapamond Creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare si
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica biruitoare 09:00 Cartea cărților 09:30 Atelierul
lui Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu
mană (cu Pery Stone) (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Biserica
umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Finanțe pe
interesul tuturor (r) 01:00 Biserica umpluta
cu Duhul Sfânt (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice (r) 03:30 Program pentru minorități
etnice (r) 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cărților 09:30 Strada copiilor
10:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Drumul miracolelor
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Isus noua cale
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Cele zece
porunci 17:30 Program Etică în afaceri 18:00
Drumul spre libertate financiară 19:00
Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Drumul spre libertate
financiara (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
(cu Iosif Ton) 09:00 Cartea cărților 09:30
Strada copiilor 10:00 Cele zece porunci (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Clancy (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 14:00 Program Etică
în afaceri (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Mâini iscusite 17:30
Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Drumul miracolelor Documentar
23:00 Îngeri în misiune Documentar
23:30 Muzică

film artistic

Tăișul lamei
Richard “Toledo” Williams și-a trăit
viața pe marginea unei prăpastii,
unde drogurile, alcoolul și crimele
erau la ordinea zilei. În cele din urmă,
drumul lui spre autodistrugere îl duce
la închisoare. După ce-și ispășește
pedeapsa, Toledo visează la un nou
început. Dar viața nouă la care el
aspiră se dovedește a fi o provocare.

19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa telespectatori
Documentar
20:30 Călătoria Program religios străin
19:30 Secretele succesului Progr religios străin 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:00 De ce Israel Din actualitate
22:00 Tăișul Lamei Film artistic
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Viermele Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Muzică
22:00 Clancy Film artistic
23:30 Muzică

23:00 Îngeri
în misiune

miercuri, 22:00

22:00 Clancy

Inima Închinării

duminică de la ora 17:30

19:00 Isus:
Om, Mesia
sau mai mult

Film artistic

Documentar

Documentar

JOI 26 martie

VINERI 27 martie

SÂMBĂTĂ 28 martie

DUMINICĂ 29 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum(cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Dansul vieții
09:00 Cartea cărților 09:30 Strada copiilor
10:00 Mâini iscusite 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Tăișul Lamei (r)
12:00 Viermele (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus: Om,
Mesia sau mai mult (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Îngerul căzut 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferință Cluj

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință Cluj (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 04:00
Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 8:00 Război invizibil 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cărților 09:30 Strada copiilor 10:00
Îngerul căzut (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Strigatul mut (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Vechi secrete ale Bibliei
(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 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Temelia evreiasca
a creștinismului 17:30 Femeia creștină
18:00 Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 0 08:00 rugul Aprins
(r) 08:30 0 09:00 Cartea cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Rădăcina tuturor relelor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Telefonul (r) 12:00 Ierusalimul subteran (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferința Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos pentru
Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană(cu Perry
Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
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 Aardward to zucchini
10:00 O ușă deschisă pentru tine 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferința Peniel (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Aardward to zucchini (r)

19:00 Vechi secrete ale Bibliei Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Prog religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ambiție creatoare Program muzical
22:00 Valoarea unui om Film artistic
22:30 Maria Prean Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele

televiziunii

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

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 Telefonul Film artistic
23:00 Ierusalimul subteran Documentar
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu manăProgram religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

sexualității

19:00 Vechi
secrete
ale Bibliei
Documentar

23:00
Ierusalimul
subteran
Documentar

sexualității

22:00
Valoarea unui
om Film artistic

22:30 Maria
Prean
Documentar

REPUBLICA MOLDOVA
In fiecare casă locuiește un cuplu cu copiii lor
biologici și 6-8 copii orfani.
Spre exemplu familia Viorica și Nicolae
Dodu, nu au copii proprii, însă în casa lor de
la „Betania” au fost educați peste 23 de copii
iar 5 din ei sunt deja căsătoriți, având o viață
decentă, bazată pe principii morale biblice.
Copiii le spun părinților de la „Betania”:
mama și tata. Viața de zi cu zi și-o
trăiesc ca într-o familie adevărată,
alături de alți frați și surori... copii
orfani altădată. Băieții se ocupă de
treburile gospodărești alături de
tata, iar fetele învață de la mama
cum să gătească, să facă ordine și să
păstreze armonie și lumină în căminul familial.

Creștem o generație
care va schimba lumea
de lilia guma, Chișinău

R

ealitatea e dură... E dură pentru că leul
moldovenesc se devalorizează, pentru
că prețurile cresc, pentru că mulți sunt
nevoiți să plece peste hotare pentru a-și
câștiga pâinea. Realitatea e dură, pentru că nu
departe de hotarele țării noastre mor oameni
nevinovați în războiul din Ucraina... Realitatea
e dură, însă de câte ori ne-am întrebat dacă
suntem în stare să o schimbăm? De câte ori
ne-am întrebat dacă, nu cumva noi suntem
vinovați că trăim o astfel de realitate?

Ateismul, corupția, abuzul de alcool și criza
economică sunt cuvintele care descriu cea mai
săracă țară din Europa, Republica Moldova.
Această realitate tristă a lovit fără milă familii
și a victimizat zeci de mii de copii. Mulțimea
copiilor străzii a sensibilizat și responsabilizat
Biserica Filadelfia din Chișinău să treacă la
acțiune încă din anul 1998.
Totul a început cu o masă zilnică, precedată
de o prezentare biblică, condiții de igienizare,
cursuri de alfabetizare, oferite copiilor cerșetori,
într-o sală special amenajată în clădirea
Bisericii. Copiii veneau cu multă bucurie aici,
unde erau acceptați și tratați cu dragoste.
Dar, cu toate acestea, ei trebuiau să se întoarcă
în canale și case ruinate pentru a se „odihni”
în timpul nopții… unii din ei dormeau sub
cerul liber, pe țevile termice.
Evidenta nevoie de adăpost a copiilor străzii a
determinat conducerea bisericii să înființeze
în anul 1999 orfelinatul de tip familial, Centrul Creștin Betania. A fost procurată o
fostă tabără pionierească, situată la 15 km de
Chișinău, iar cele zece barăci au fost transformate în locuințe confortabile, cu toate
condițiile necesare pentru un trai decent.
Aici, părinți voluntari, s-au dedicat pentru
a acorda dragoste acestor copii, oferindu-le
mediul cald al unei familii creștine sănătoase.

Mulți dintre copiii din familiile
orfelinatului vin din anturaje groaznice și
sărăcie maximă, purtând în inimile lor inocente
traume, pe care maturii, uneori, nu le pot duce.
Lidia, o fetiță de la “Betania”, a trecut printrun moment de groază când avea doar 12 ani.
În una din zile, mama biologică și tatăl vitreg
al copilei, fiind în stare de ebrietate, s-au certat rău de tot. Bărbatul înfuriat, își omoară
soția chiar în prezența Lidiei... După câteva
clipe, realizându-și fapta, acesta se sinucide
infigându-și cuțitul în inimă. Doar cu ajutorul
lui Dumnezeu, părinții din „Betania” au putut
alina inima acestui copil, și zâmbetul ei este
unul sincer și luminos acum! Această adolescentă, ca oricare alta, are vise mari pentru
viitor, dorindu-și să devină medic, pentru a
putea fi de folos oamenilor nevoiași.
Destine schimbate!
Irina a fost un copil cerșetor disperat, care-și
căuta hrana în tomberoanele de gunoi… La 5
ani, tot ce știa despre părinții ei, era că tatăl e
în închisoare din cauza drogurilor, iar mama
a părăsit-o. Înfometată și necăjită, Irina venea
la programul „Pâinea vieții” organizat de
Biserica Filadelfia, pentru că aici, putea găsi
grijă, educație, și mâncare zilnică, din care îi
ducea și bunicii sale, care nu era în stare să se
întrețină singură.
În 1999, când a fost inaugurată prima casă din
cadrul Orfelinatului de tip Familie – Centru
Creștin „Betania”, Irina împreună cu alți 4
copii au pășit într-o nouă viață, căpătând un
cămin familial plin de dragoste și grijă. Abia
atunci, Irina a înțeles că și copilăria poate fi
fericită și lipsită de durere! A studiat la Liceul
Elimul Nou cu sârguință, ajutând pe frații
ei mai mici de la Betania, să-și facă temele.
Cântă la flaut, compune poezii și studiază
pedagogia. Irina s-a căsătorit, ca și alte multe
fete crescute la „Betania”, are familia proprie în
care duce dragostea primită în casa celor care
i-au fost cu adevărat “părinți”!
***
Mama coreeancă, tatăl nigerian, el născut în
Moldova. Îi era groază să meargă acasă, pentru că mama zilnic venea beată, iar pe tatăl său,
nici nu l-a cunoscut. Mizeria și scandalurile
din casă au făcut ca Petru să ajungă un copil

al străzii. Deseori dormea în camioanele care
transportau tomberoanele de gunoi sau își
improviza locuința din carton. Petru este un
tânăr, care acum studiază medicina la Universitatea de Stat „Nicolae Testemiețanu”, și este
student și la facultatea de Drept.
La 9 ani, Petru a fost luat în una din familiile
de la „Centrul Crestin Betania” – orfelinatul
de tip familie al Bisericii Filadelfia. Mai tirziu
a aflat că mama lui a murit fiind împușcată
în împrejurări necunoscute, iar fratele a
comis un omor și a fost privat de libertate.
Petru însă a fost scos de Dumnezeu din acel
context depravat și a fost salvat, destinul
lui fiind unul complet diferit de cel al altor
membri din familia lui biologică.Acum Petru
și-a schimbat actele atribuindu-și numele
părinților de la Betania, cărora le spune:
mama și tata! Destinul acestui tânăr a fost
schimbat, deoarece cuiva i-a păsat de el!
Schimbarea prin educație de calitate!
Concomitent cu asigurarea mediului de
familie pentru copiii străzii, Biserica Filadelfia
a pus bazele unui program de educație creștină
destinat să transforme viața acestor copii, în
mare parte analfabeți.
Prin urmare, în septembrie 1999 a fost
inugurată prima școală creștină din Republica
Moldova, care oferea un program de la
grădiniță la clasele I-IV. În cadrul școlii
noastre Dumnezeu a folosit echipa de
educatori profesioniști, în strânsă cooperare
cu părinții voluntari de la „Betania”, pentru
a oferi asistență și educație excelentă în
contextul școlilor publice degradate din punct
de vedere moral și profesional.
Dumnezeu ne-a asigurat dezvoltarea continuă
a capacității de educație, precum și a calității
ei, ceea ce a făcut ca în anul 2005 școala
primară să devină Gimnaziu, iar în anul
2010 să primească statutul de Liceu Teoretic
„Elimul Nou”.
În anul 2014, liceul nostru a intrat în topul
primelor licee din Republica Moldova, cu
100% promovare la examenul de bacalaureat.
Absolvenții noștri, mulți dintre ei foști
cerșetori, își continuă studiile la Universități
celebre din țară și din străinătate. Aleluia!
În loc de încheiere
Știm că Dumnezeu nu dorește să ne oprim
aici. Calea sigură pentru a învinge corupția,
sărăcia, ura și violența în Republica Moldova
este ridicarea unei generații transformate de
Dumnezeu! Mandatul nostru este cel de a
oferi tuturor copiilor șansa de a deveni oameni
integri, cu verticalitate bazată pe valorile eterne ale Bibliei.
Împreună creștem o generație care va schimba
țara și lumea! Doamne ajută!

Provocările familiei româneşti

F

amilia
presupune
relaţii.
Relaţiile
interumane sunt
sursa celor mai
mari bucurii, dar
şi sursa celor mai
David & Mihaela Moza mari neplăceri sau
Ellel România
necazuri.
Biblia este o lectură îndrăzneaţă. Poate că
unii ar zice că pe alocuri e interzisă sub
12 ani. Scripturile nu se sfiesc să prezinte
adevărul crud, uneori foarte dureros
al unor eşecuri în domeniul vieţii de
familie. Chiar şi în genealogia lui Isus apar
probleme de comunicare, de distanţare, de
relaţii sexuale disfuncţionale, de curvie şi
preacurvie, de certuri şi de singurătate. Să
ne oprim puţin asupra acestor probleme
frecvente cu care se confruntă familiile din
România. Însă aş vrea ca fiecare provocare
să fie privită alături de soluţia pe care o are
Dumnezeu la orice problemă, de orice fel
şi oricât de gravă ar fi ea.
Comunicarea dintre soţ şi soţie
Problemele de comunicare apar atunci
când în mintea noastră încolţeşte şi se
extinde gândul: „Nu are rost să mai spun
ceva!” sau „Oricum nu mă înţelege!” Acest
gând aruncat asemenea unei seminţe cu
un mare potenţial de creştere formează un
zid gros, o fortificaţie laborioasă care mă
îndepărtează treptat de celălalt. Doar că
la acest zid lucrez mai demult; cu fiecare
experienţă tristă am tot pus cărămidă
cu cărămidă şi am descoperit că în jurul
meu s-au adunat o grămadă de cărămizi
şi, la un moment dat, s-a întâmplat ceva
ce a pus capac şi m-am hotărât: „Gata!”
„De acum înainte voi pune mortar între
cărămizi şi-mi voi face un zid gros.”
„M-am săturat!” „Mă voi înconjura din
toate părţile şi mă voi apăra.” „De-acum
nu-i voi mai permite să mă mai rănească.”
„Voi ţine răul la distanţă şi în interiorul
zidului va fi inişte şi pace.” Hopa! Dar
cum poate fi linişte şi pace când eu măndepărtez de persoana care trebuie să-mi
fie cea mai aproape? Unde sunt relaţiile
profunde şi armonioase care să-mi aducă
împlinire? O persoană care trăieşte din
plin e o persoană înconjurată de oameni,
oameni care o iubesc. Şi mai e cea mai
mare poruncă cu iubirea lui Dumnezeu
şi… iubirea aproapelui. Bun, dar aproapele
e chiar cel din familie?
Da, a-mi iubi aproapele, a-mi iubi
soţul sau soţia înseamnă a fi deschis
şi a comunica. A lupta pentru crearea
contextului în care să se comunice de la
inimă la inimă. Nu voi depune armele şi
nu voi renunţa să sper că se poate ajunge
acolo. Dar înainte de asta e nevoie să-

mi vindec rănile. Poate a fost vorba de
o respingere, de o dezamăgire, de un
şoc emoţional; cu toate acestea vreau
să vin la Isus. Să-I spun Lui cât de tare
m-a durut, cât de prost m-am simţit şi
câtă deznădejde am adunat în mine. Dar
vreau să iert, pentru că Tu m-ai iertat mai
întâi. Şi merg mai departe cu prospeţime,
cu îmbogăţirea prezenţei lui Isus, cu
pacea Lui care întrece orice pricepere,
căci Dumnezeu nu face promisiuni
mincinoase.
Distanţa dintre soţ şi soţie
Chiar dacă există diferenţe între soţ şi
soţie, acestea nu au menirea de a ne
distanţa unul de celălalt, ci de a ne apropia,
de a ne îmbogăţi odată ce ajungem să
apreciem faptul că fiecare e altfel şi unic în
felul lui. Distanţa se instalează atunci când
nu mai vreau să fiu un participant angajat
al relaţiei.
După ce m-am căsătorit cred şi aştept
ca totul să fie roz, să am parte doar de
împliniri, de reuşite, de realizări. În
momentul în care apare primul obstacol,
am plecat din relaţie, m-am detaşat
emoţional. Poate că primul obstacol a
fost un şoc pentru mine. De ce? Pentru
că am crezut în perfecţiuni şi în idealuri,
dar am ignorat realitatea vieţii şi faptul
că fără muncă, fără perseverenţă, fără o
conlucrare cu Dumnezeu, toată apropierea
pe care mi-o doresc, toată intimitatea în
relaţia mea de căsnicie se rarefiază uşor,
uşor, dacă nu observ că e cineva care-mi
trage pe nesimţite preşul de sub picioare.
Deci, de ce m-am căsătorit? Ce am eu
de dat în această relaţie? Dar… dacă nu
prea am ceva de dat? Dar… dacă vreau să
dau după ce-mi va dovedi că mă iubeşte?
Atunci lucrurile se complică puţin; ca
şi cum aş vrea să merg cu maşina la
Bucureşti, însă maşina nu porneşte pentru
că are rezervorul gol. Ce fac? Nu mai plec
deloc? E bine şi-aşa; pot să-mi imaginez
c-am şi plecat şi-mi trăiesc visul lecturând
un roman sau urmărind un serial TV.
Ori renunţ la visul pe care Dumnezeu mi
l-a pus în inimă? Visul meu de a avea o
căsnicie fericită. Şi dacă totuşi mă lansez
în această călătorie, unde găsesc benzină?
Unde se vinde combustibil pentru relaţii?
Unde găsesc forţa de a merge înainte
după ce „mi-a făcut ce mi-a făcut”? Nu
cumva… la Cel care a creat rezervoarele şi
care a zis să nu mergem cu ele goale?
Duhul Domnului Dumnezeu este peste
Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti
bune celor nenorociţi: El M-a trimis să
vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc
robilor slobozenia şi prinşilor de război
izbăvirea; să vestesc un an de îndurare
al Domnului şi o zi de răzbunare a

Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei
întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion,
să le dau o cunună împărătească în loc de
cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul
plânsului, o haină de laudă în locul unui
duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai
neprihănirii” „un sad al Domnului, ca să
slujească spre slava Lui.” Isaia 61:1-3
Doamne, Tu chiar crezi că se poate trăi
fericirea în doi?
Da! Şi te voi ajuta la asta!
Relaţiile sexuale disfuncţionale
Ce înseamnă pentru tine relaţiile sexuale
consumate alături de soţ sau de soţie?
Plictiseală? Rutină? Datorie?
Adevărul e că Dumnezeu – Creatorul
familiei şi implicit al relaţiilor sexuale – nu
le vede aşa. Ci le ia în serios, şi pentru El
ele sunt un act de închinare. Mă închin
înaintea Lui cântând, muncind, iubind şi
făcând sex cu partenerul meu de viaţă. Şi
dacă din această perspectivă putem vorbi
de plictiseală, rutină sau datorie, înseamnă
că undeva există o avarie la bord.
Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti,
în tot timpul vieţii tale deşerte pe care ţi-a
dat-o Dumnezeu sub soare, în această
vreme trecătoare; căci aceasta îţi este
partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te
osteneşti sub soare. Eclesiastul 9:9
Dar intimitatea noastră e sporadică,
distanţată şi lasă de dorit. Se mai poate
face ceva? Se mai poate schimba ceva? Pot
să mă rog pentru împlinire sexuală? Da.
Şi Dumnezeu e credincios, pentru că El
e „naşul” sau garantul căsniciei. Se poate
trăi frumos, se poate gusta viaţa din plin în
tot timpul vieţii noastre deşerte. O oază în
mijlocul deşertului, o gură de aer curat în
mijlocul vâltorii problemelor. O căsnicie
curată şi împlinită, ceea ce e o nebunie
în ochii lumii, dar e dovada prezenţei lui
Dumnezeu acum şi aici.
Curvia şi preacurvia (adulterul)
Cei doi termeni se diferenţiază doar în
privinţa statutului pe care îl are persoana
– necăsătorită sau căsătorită. O persoană
care întreţine relaţii sexuale înainte de
căsătorie comite acte de curvie, iar o
persoană căsătorită care e implicată
sexual înafara căsătoriei, comite acte de
preacurvie.
Iată doar câteva răspunsuri la întrebarea:
„De ce-ai făcut aşa ceva?”
• Din curiozitate, să văd cum e.
• Am simţit o atracţie puternică.
• Din plictiseală.
Oricare ar fi răspunsul pe care cei ce-au
eşuat în acest domeniu îl dau la această
întrebare, individul nu stă să socotească
şi crede că e doar o chestiune de moment.
O plăcere ce, odată consumată, va duce la
ceva bun sau va fi uitată şi nu va crea alte
complicaţii.

Să ne apropiem puţin de o contradicţie:
Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucurăte de nevasta tinereţii tale. Proverbe 5:18
Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta
aproapelui său: ori cine se atinge de ea nu
va rămâne nepedepsit. Proverbe 6:29
Complicaţiile apar aici automat. E ca o
puşcă a cărei efect este imediat: Bang!
Bucuria sau pedeapsa, binecuvântarea sau
blestemul.
Există şansă pentru un pocăit care se pocăieşte de aceste păcate? Un pocăit care s-a
trezit şi începe să spună nu păcatului? Este
păcatul curviei sau al preacurviei păcatul
de neiertat? Iartă Dumnezeu o inimă care
se întoarce la El? Cred că există şansa iertării, plus bonusul strictei supravegheri.
Un om care a căzut în acest domeniu şi în
care vedem o schimbare radicală are smerenia celui care fura şi nu mai fură, ci dă
celui lipsit. Îl vezi de la o poştă că „nu mai
fură”, ci munceşte cu mâinile lui pentru
a-l ajuta pe cel ce n-are. Tradus la situaţia
în cauză, e un om pe care nu-l mai vezi în
contexte şi situaţii periculoase; el nu mai
stă pe marginea prăpastiei, ci se poziţionează la o distanţă maximă de siguranţă.
Unui asemenea om Dumnezeu îi dă har,
iar noi, comunitatea de lângă el trebuie
să-i acordăm acelaşi har al adevărului golgoluţ: „Ştim cine ai fost, dar vedem bine ce
transformat eşti.”
Certurile
Când se ceartă un înţelept cu un nebun,
să se tot supere sau să tot râdă, căci pace
nu se face. Proverbe 29:9
Certurile se pot naşte după căsătorie sau
pot fi doar prelungirea unui stil de viaţă
certăreţ pe care l-am deprins încă înainte
de a mă căsători. Am crescut cu cearta în
casă de când eram mic, aşa comunicam
noi unii cu alţii. Şi dacă un asemenea om
e chestionat, îţi va spune: „Nu mă cert, aşa
vorbesc eu. Am o altă părere şi trebuie să
mi-o exprim.” Îmi vine în minte un verset
dintr-un psalm: „Stai liniştit şi să ştii că eu
sunt Domnul.”

Cineva spunea la un moment de criză:
„M-am închis în dulap şi am strigat:
‚Doamne, ce mă fac cu nevasta pe care
mi-ai dat-o?’” De fapt, cei doi au oprit
începutul unei certe, s-a dus fiecare în
altă cameră şi s-au rugat. După câteva
momente au revenit şi s-au împăcat cu o
atitudine de genul: „Doamne, cred că eu
am dreptate, dar îţi dau voie să-mi arăţi
dacă greşesc.” Şi imediat revelaţia Duhului
Sfânt a putut să coboare: „Da, greşeşti şi el
are dreptate. Ascultă-ţi soţul pentru că aşa
Mă onorezi pe Mine.”
Raportarea la familia extinsă
O raportare corectă la familia extinsă presupune, mai mult decât orice, o cunoaştere
sănătoasă a complexităţii relaţiilor. Încă de
la începutul Scripturilor ni se spune „să
lăsăm” şi „să ne alipim”. Din Geneza 2:24,
imediat după ce Dumnezeu a creat femeia,
ca o explicare a genului de relaţie pe care
trebuie s-o aibă un soţ cu o soţie, ni se
spune „să lăsăm” şi „să ne alipim”. Se poate
ca, din punct de vedere emoţional soţul să
nu-şi fi „lăsat” niciodată mama, iar soţia
să nu-şi fi „lăsat” niciodată tatăl, astfel că,
raportarea la familia extinsă să fie ceva de
genul: „Mă simt cel mai bine când merg la
mama acasă.” sau „Auzi, dragă, tu nu ştii
să faci prăjitura aşa cum o face mama.” ori
„Numai tata mă înţelege.” „Tu chiar nu ştii
să repari nici măcar o priză!”
Deci, iată prima cheie de verificare: Am
„lăsat” eu şi m-am „alipit” cu adevărat de
persoana cu care am intrat în legământul
căsniciei? Când startul e bine făcut sau e
reconsiderat dintr-o perspectivă corectă,
ajung să am o atitudine bună faţă de
soacră sau socru, unchi, mătuşi, verişori,
nepoţi etc.
Singurătatea
Se poate să mă simt singur cu mulţi
oameni în jurul meu? Se poate să mă
simt singur într-un oraş aglomerat?
Singurătatea nu poartă doar imaginea unei
bătrânici uitate într-o casă pe deal. Te poţi
simţi singur într-un mall, la un concert,
într-o casă plină sau în patul conjugal.

Pentru o aprofundare a temei sexualităţii, vă invităm la cursul
Şcolii Modulare din luna martie
Adevărul despre sex
şi sexualitate Principii
şi practica sexualităţii,
conform voii lui
Dumnezeu.
(13-14 martie 2015 Oradea
20-21 martie 2015 Bucureşti)
Acest curs va fi predat de către Jill Southern,
autoarea cărții cu același nume: Adevãrul lui
Dumnezeu despre sexualitate

www.ellelromania.ro/scoala-modulara

Şi totuşi, problema singurătăţii nu este
problema celor din jur, ci se rezumă la
atitudinea mea în viaţă, la modul în care
mi-o trăiesc. Răspunsul cu care întâmpin
eu problemele vieţii mă poate ţine agăţat
undeva în trecut, într-un prezent perpetuu sau mă poate îndrepta spre viitor.
Atunci, care ar fi antidotul singurătăţii?
Este singurătatea o problemă legată de
timp (sâmbăta şi duminica mi-e cel mai
greu) sau este ea o stare ce mă copleşeşte?
Este ea o stare de melancolie, de tristeţe,
care mă cuprinde pe nesimţite, la început
cu un gust dulce, dar apoi cu un iz amar?
În cazul în care vorbim despre o stare pe
care o resimt acut, o stare în care aştept
să mă înţeleagă cineva, aştept o invitaţie
undeva, atunci trăirea mea are efect nu
doar în plan sufletesc, ci şi fizic, pentru că
ajunge să-mi usuce oasele. Dar de ce e aşa?
De unde vine această stare şi de ce nu mai
pleacă? Cine îi aşterne un cuib plăcut şi
moale, cine o întreţine? Răspunsul e biblic
şi de bun simţ: Încep eu şi apoi intervine o
forţă pe care n-o mai pot stăpâni.
Schimbarea de traiectorie presupune şi
schimbarea de percepţie. E acel moment
de luciditate, acel moment de deşteptare
interioară când îmi zic: „Vreau o viaţă
mai bună!” „Doamne, ajută neputinţei
mele!” „Nu mai vreau să-mi trăiesc viaţa
pe baza experienţelor din trecut, ci vreau
să iau totul de la început!” „Cred că se
poate şi altfel, cred că pot gusta fericirea
alături de Tine.”
Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este
plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci
M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a
acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un
mire împodobit cu o cunună împărătească
şi ca o mireasă, împodobită cu sculele
ei. Căci, după cum pământul face să răsară
lăstarul lui şi după cum o grădină face să
încolţească semănăturile ei, aşa va face
Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea
şi lauda, în faţa tuturor neamurilor.
Isaia 61:10,11

Această carte va aduce
speranţă şi restaurare celor
ce caută libertate şi îi va
ajuta pe cei care doresc să
consilieze oamenii prinşi
în capcanele sexualităţii.
Comandă cartea Adevărul
lui Dumnezeu despre
sexualitate de la Editura
Elpis sau din librăria Alfa
Omega TV.

www.edituraelpis.ro
www.alfaomega.tv/librarie

0256-284.913, comenzi@alfaomega.tv

Ospăț cu Mană

program religios străin

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 19:30
LUNI 30 martie

MARȚI 31 martie

MIERCURI 01 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare și
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Faceți ucenici 09:00
Cartea cărților 09:30 Atelierul lui Newton
10:00 Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Misterioasa
profeție din Isaia 53 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Finanțe pe
interesul tuturor (r) 01:00 Biserica umpluta
cu Duhul Sfant (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice (r) 03:30 Program pentru minorități
etnice (r) 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru slujire 09:00 Cartea
cărților 09:30 Strada copiilor 10:00 Temelia
evreiasca a creștinismului (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Neantul
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Isus noua cale
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Cele zece
porunci 17:30 Program etică în afaceri 18:00
Drumul spre libertate financiara 19:00
Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Drumul spre libertate
financiara (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
(cu Iosif Ton) 09:00 Cartea cărților 09:30
Strada copiilor 10:00 Cele zece porunci
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Neantul (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 14:00 Program etica
în afaceri (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Stuart eizenstat 17:30
Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

Documentar

telespectatori

19:30 Secretele succesului Program religios

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

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Călătoria inimii Documentar
23:00 Îngeri în misiune Documentar
23:30 Muzică

19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa 20:00 Decupaj din realitate Materiale

străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Neantul Film artistic
23:30 Muzică

22:00
Călătoria
inimii

22:00 Neantul
Film artistic

Documentar

SÂMBĂTĂ 04 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Pure
passion 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Lazăr Gog 09:00
Cartea cărților 09:30 Strada copiilor 10:00
Stuart eizenstat 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Scrisori către Dumnezeu (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Isus: Om, Mesia sau
mai mult (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30
Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Îngerul orașului Lvov 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferință femei Austria

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință femei Austria (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Război invizibil 08:30 Trăiește-ți
viața 09:00 Cartea cărților 09:30 Strada
copiilor 10:00 Îngerul orașului Lvov (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Jimmy (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Cele 3 credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Temelia evreiasca a
creștinismului 17:30 Femeia creștină 18:00
Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă
deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din
Betania (r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul Aprins (r)
09:00 Cartea cărților 09:30 Eroii luminii
10:00 Răspuns instantaneu 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Imaginea din
oglină (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Nazaretul din
vremea lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00
Cartea cărților (r) 15:30 Eroii luminii (r)

19:00 Cele 3 credințe ale Ierusalimului

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

Documentar

Documentar

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

religios străin

19:00 Cele 3
credințe ale
Ierusalimului
Documentar

InTouch
Dr. Charles F. Stanley, pastor al First
Baptist Church din Atlanta și fondator
al InTouch Ministries, a dovedit o
sensibilitate deosebită privind nevoia
oamenilor de învățătură practică pentru fiecare zi. Mesajul lui abordează
teme de actualitate, precum: finanțe,
crize personale, emoții sau relații.
Învățătura deosebită pentru creșterea
spirituală personală se bazează pe
cunoașterea rugăciunii, cunoașterea
naturii lui Dumnezeu, umblarea prin
Duhul Sfânt și persoana Domnului
Isus Hristos.

Puterea Rugăciunii
sâmbătă de la ora 17:30

Film artistic

VINERI 03 aprilie

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

program religios străin

22:00
Scrisori către
Dumnezeu

JOI 02 aprilie

televiziunii

vineri, 19:30

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
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 Imaginea din oglină Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

22:00
Imaginea din
oglindă Film

artistic

DUMINICĂ 05 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferința Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Povestea
lui William Booth 10:00 O ușă deschisă
pentru tine 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferința
Peniel (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Povestea lui
16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- William Booth (r)
lui Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
16:00 Rugul Aprins Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Prog religios
Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Jimmy Film artistic
22:00 Highlights Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Semnificația Paștelui Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre prob. sex.
sexualității

22:00 Jimmy
Film artistic

22:30
Semnificația
Paștelui
Documentar

SĂPTĂMÂNA MARE

RECOMANDĂRI

la Alfa Omega TV
LUNI 06 aprilie

MARȚI 07 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare si
imparatie (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cartilor 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfant

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Etica in afaceri
(r) 01:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfant
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice (r) 03:30
Program pentru minorități etnice (r) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 04:30

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Highlights (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Revolutionarul Film artistic
23:30 Muzică

MIERCURI 08 aprilie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Drumul spre libertate
financiara (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
Viața (r) 08:00 Cuvantul vietii (cu Iosif Țon)
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
09:00 Cartea cartilor 09:30 Fabrica razei
de soare 10:00 Jewish last supper (r) 10:30
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Fabrica razei de soare 10:00 Temelia
Cartea lui Rut (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
evreiasca a crestinismului (r) 10:30 Program 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Ținutul celor
pentru minorități etnice 11:00 Cartea lui
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Etica în
Rut (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 afaceri (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
Mapamond creștin (r) 13:30 Isus noua cale cartilor (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Jewish last
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cartilor 18 (r) 15:30 Fabrica
supper 17:30 Ascendent 18:00 Cuvantul
razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 vietii (cu Iosif Țon) (r)
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Jewish last supper 17:30 Etica in afaceri
19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
18:00 Drumul spre libertate financiara
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa Meyer) Program religios străin
Documentar
20:00 Decupaj din realitate Materiale
19:30 Secretele succesului Program religios
telespectatori
20:30 Călătoria Program religios străin
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Viata lui Isus Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Muzică
22:00 Cartea lui Rut Film artistic
23:30 Si Dumnezeu a zis Muzică

22:00 Revolutionarul Film

22:00 Cartea
lui Rut Film

artistic

sâmbătă, 19:30

program religios străin

Ospăţ cu mană
În anul 2000 a fost lansat programul
de televiziune: Manna-Fest cu Perry
Stone, un program săptămânal care
se poate viziona atât la nivel național
cât și internațional prin intermediul
sistemelor de cablu și satelit în întreaga lume. Recunoscut pentru ungerea
lui în predică, Perry a fost în măsură să
depășească barierele confesionale și
a reușit să-și găsească ascultători din
orice confesiune.

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:00

22:00 Viața lui
Isus Film artistic

artistic

JOI 09 aprilie

VINERI 10 aprilie

SÂMBĂTĂ 11 aprilie

DUMINICĂ 12 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Cuvantul vietii
(cu Iosif Țon) – Cina Domnului (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Pure
passion 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Lazar Gog 09:00
Cartea cartilor 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 Jewish last supper (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Viata lui Isus
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus: Om, Mesia sau mai mult
(r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Fabrica razei
de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Jewish last supper 17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință femei Austria

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Once we
were slave (r) 01:00 Conferință femei Austria
(r) 02:00 Cina cea de taina (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Cina cea de taina (r) 08:00
Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cartilor 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 Jewish last supper (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Cautandu-l
pe Isus partea (r) 12:00 The Other Wise
Man (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Drumul
crucii 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Jewish last supper 17:30 Once we were
slave 18:00 Vindecare si imparatie

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă
deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din
Betania (r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul
Aprins (r) 09:00 Cartea cartilor 09:30
Steluțele lui Isus 10:00 Cum sărbatorim
paștele? 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Cautandu-l pe Isus partea 12:00 Dawn
of Victory 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Once we were
slave (r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Steluțele
lui Isus (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferință Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Promisiunea de Paște 10:00 O ușă deschisă
pentru tine 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferință
Peniel (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Promisiunea de Paște (r) 15:30 (r)

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

Documentar

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Cina cea de taina Documentar
22:00 Apostolul Petru si cina cea de taina

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

Film serial

23:30 Muzică

21:00 Cina
cea de taină
Documentar

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

străin

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

22:00 Isus
dorinta
veşnică Film

artistic

16:00 Conferință Peniel Program religios
17:00 Radacinile evreiesti ale crestinismului
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
19:00 Three days that changed the world
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cautandu-l pe Isus partea Film artistic
23:00 The Other Wise Man Film artistic
23:30 Vino, urmeaza-ma Program despre

16:00 Rugul Aprins
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
17:30 Inima închinării
18:00 Concert Tedeum Adoramus
19:00 Dincolo de bariere (r)
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Concert Speranta si prietenii Prog. muzic.
22:30 I believe in Easter Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

problemele sexualității

sexualității

23:00 The
Other Wise
Man Film artistic

PREMIERĂ

22:30 I believe
in Easter
Documentar

pornografia

Acest articol
a fost scris ca
rezultat al unei
nevoi observate
în ultimele luni.
Clipul Păcatul
sexual ascuns în
căsnicie: Pornografia, postat pe canalul
Youtube Alfa Omega TV înregistrează peste 1000 de vizualizări lunare,
însumând pănă acum peste 33.000 de
vizualizări.

și familia creștină

de Gabi Giulușan
redactor Alfa Omega TV

anumite siteuri
pornografice ating cote
de 1,7 milioane de accesări
pe oră

25% dintre căutările
online au de-a face cu
pornografia
50% dintre bărbații
creștini și 20% dintre
femeile creștine recunosc
că sunt dependenți de
pornografie
9 din 10 tineri sunt expuși
la pornografie înainte de
a împlini 18 ani

în general, prima expunere
la pornografie are loc la
vârsta de 12 ani

51% dintre păstori
spun că pornografia
online reprezintă o ispită
puternică

Cred că fiecăruia dintre noi ne este clar
că Biblia ne vorbește nouă, credincioșilor, să ne împotrivim păcatelor care se
războiesc cu sufletul nostru. În primul
rând, credinciosul nu trebuie să comită
adulter (Ex. 20:14). Nu trebuie să poftim soția aproapelui nostru, chiar dacă
îmbrăcămintea acesteia nu lasă prea
mult loc imaginației (Ex. 20:17). În al
treilea rând, credincioșii nu trebuie să
folosească serviciile unei prostituate
care își vinde trupul pentru plăcere
sexuală (Prov. 23:26-27; 1 Cor. 6:15-16).
Vorbim apoi de împotrivirea față de
pofta care te determină ca mâinile pe
care le ridici în prezența lui Dumnezeu
(1 Tim. 2:8) să fie folosite în alte… scopuri păcătoase față de care ar trebui să
fim morți (1 Cor. 6:9-11).
Chiar dacă am ascultat cuvânt cu
cuvânt aceste porunci, putem recunoaște în inima noastră că nu am respectat
și Duhul slovei, nu doar slova în sine.
Duhul acestor porunci cu privire la
păcatul sexual ne interzice chiar și practicile sexuale de la nivelul gândurilor…
Isus ne învață că păcatele sexuale nu
sunt comise doar prin ceea ce facem, ci
și prin ceea ce gândim. În Matei 5:2728 a spus „Ați auzit că s-a zis celor din
vechime: „Să nu preacurvești.”Dar Eu
vă spun că oricine se uită la o femeie
ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea
în inima lui.” În Marcu 7:21-23 spune „
Căci dinăuntru, din inima oamenilor,
ies gândurile rele, preacurviile, curviile,
uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine,
ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate
aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
Dumnezeu l-a creat pe om și a pus
în el dorințe valide, bune. Una dintre
acestea este și dorința după sex. Exercitarea acesteia într-un cadru acceptat de
Dumnezeu conduce omul la împlinire.
Îndreptându-ți însă dorința după sex
într-o direcție greșită duce la robie și
neîmplinire. O astfel de direcție greșită
este pornografia.
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Pornografia este o problemă care pătrunde chiar și în familiile creștine, la
un click distanță.

Bărbați creștini, crescuți și implicați în
biserică mărturisesc aspecte ale bătăliei
lor cu pornografia și dependența de ea.
Deseori, rănile provocate în trecut, suferințe și traume nerezolvate ne conduc
spre a căuta refugiu și mângâiere temporară în ghearele nemiloase ale pornografiei. Câte puțin, credincioșia noastră
față de Hristos este înlocuită cu idolul
pornografiei. Acest lucru determină o
ruptură în intimitatea cu Dumnezeu,
cu partenerul, distrugându-ne relația.
Trebuie să luăm în serios astfel faptul
că pornografia nu este doar un aspect
cultural de care trebuie să ne ferim, ci
o gravă problemă a zilelor noastre care
are implicații spirituale și personale.
Datorită accesibilității pornografiei în
zilele noastre – oricât ar fi de înfiorător
să ne gândim la acest lucru – probabil
fiecare tânăr cu care stăm de vorbă,
căsătorit sau necăsătorit, fie a avut, fie
are probleme cu pornografia. De vreme
ce poate fi accesată de oricine, oricând,
odată ce este accesată, este foarte dificil
să te desprinzi de ea.
Un verset biblic ne avertizează cu privire la o realitate importantă: „După cum
Locuința morților și adâncul nu se pot
sătura, tot așa nici ochii omului nu se
pot sătura.” (Proverbe 27:20)
Trebuie să înțelegem că pornografia își
face loc în inima noastră de la statutul
de simplă sămânță crescând tot mai
mult până acolo încât pune stăpânire
peste tot ce poate, în special pe abilitatea de-a ne relaționa corect cu ceilalți și
mai ales cu partenerul de viață. Pornografia are o putere unică de a distruge
o căsnicie deoarece are de-a face în
primul rând cu egoismul și nu cu o
unire a două persoane. Complacerea
în pornografie este o formă de izolare,
o retragere într-o lume minusculă a
auto-satisfacerii. Este chiar o expresie a
sexualității care, pe măsură ce îți stârnește poftele tot mai mult și le amplifică
rapid, îți reduce tot mai mult lumea în
care trăiești și cu care interacționezi...
Vorbind din perspectiva impactului
pornografiei în familie, este necesar
să privim la efectele acesteia, mai cu
seamă la modul în care distorsionează
percepția noastră asupra sexului și sexualității. Datorită faptului că printre
bărbați consumul de pornografie este
semnificativ mai mare decât în rândul
femeilor, ceea ce urmează se adresează
în special bărbaților, dar aceleași principii pot fi regăsite și în viața femeilor
prinse în pornografie.
1. CONSUMUL DE PORNOGRAFIE
DESCREȘTE ÎMPLINIREA SEXUALĂ DIN CADRUL CĂSNICIEI. Pornografia ne „dresează” mintea să caute

varietatea regizată a „sexului la comandă” din materialele pornografice. Ne
transformă în consumatori de sex, actul
intim devenind un bun de larg consum.
Chiar dacă pornografia promite o satisfacere, Dumnezeu este cel care a creat
împlinirea sexuală, iar căsnicia El a gândit-o și în termenii acesteia (Cântarea
Cântărilor 4:9-16). Pentru cei necăsătoriți acest lucru înseamnă că trebuie să
căutăm relații curate, bine-intenționate
cu ceilalți (1 Tesaloniceni 4:4). Acest
lucru înseamnă și să ne predăm voii lui
Dumnezeu: El știe cel mai bine ce are
pregătit pentru noi în vederea căsătoriei, atât ca persoană, cât și ca timpul cel
mai potrivit (Ps. 37:5). În cele din urmă
este mai bine să murim virgini decât
să trăim prinși în lanțurile imoralității!
Pentru cei căsătoriți, înseamnă o reînnoire a minții noastre față de partener,
alegând ca acesta să fie standardul
nostru pentru atracție și, bineînțeles, să
ne bucurăm de sex în cadrul căsniciei
(Prov. 5:18-19, Cântarea 7:11-13).
2. CONSUMUL DE PORNOGRAFIE
NE DECONECTEAZĂ DE RELAȚIILE ADEVĂRATE. În mintea noastră
relațiile devin pur fizice, lipsite de responsabilitate sau încărcătură emoțională.
Dumnezeu însă a definit sexul ca o expresie a „unirii” dintre două părți (Gen
2:24), și nu o detașare emoțională. Atât
pentru căsătoriți cât și pentru necăsătoriți, trupurile noastre nu sunt pentru
autosatisfacție, ci sunt ceva care este
încredințat partenerului de viață asemenea unui dar (1 Cor. 6:19-20, 7:4).
3. CONSUMUL DE PORNOGRAFIE
NE DISTORSIONEAZĂ IMAGINEA
PE CARE O AVEM CU PRIVIRE LA
FEMEI. Începem să privim femeile ca
fiind obiecte de uz, o modalitate prin
care dorințele noastre egoiste și poftele
sexuale pot fi îndeplinite.
Femeia însă a fost creată după chipul lui
Dumnezeu, având astfel dreptul să fie
cinstită (Gen. 1:27; 1 Pet. 3:7). Pentru
noi bărbații, acest lucru înseamnă că nu
trebuie să ne lăsăm ochii să ne conducă
inima spre pierzare – trebuie să facem
un legământ cu ochii noștri (Iov 31:1,
7) că nu vom privi niciodată o femeie ca
fiind un obiect.
4. CONSUMUL DE PORNOGRAFIE
NE DESENSIBILIZEAZĂ FAȚĂ DE
BRUTALITATE ȘI CRUZIME. Deseori pornografia zugrăvește femeile ca
fiind persoane cărora le face plăcere să
fie folosite, abuzate și transformate în
obiecte ale plăcerii.
Ideea divină e ca sexul să fie o expresie
a afecțiunii, nu a agresiunii. Dragostea

adevărată ne determină să ne slujim
unii altora ca și ființe create de Dumnezeu. Pofta stârnită de pornografie ne
determină să ne folosim unii pe ceilalți
și să ne privim ca obiecte de uz și abuz.
5. CONSUMUL DE PORNOGRAFIE
NE DETERMINĂ SĂ CONSUMĂM
ȘI MAI MULTE MATERIALE PORNOGRAFICE. Ceva din circuitele
noastre mentale este afectat într-un fel
în care dorința de a ne obține „energie
sexuală” din pornografie se intensifică.
Această intoxicare ne conduce la a căuta
și mai multe materiale, tot mai variate
în conținut și tot mai grave ca manifestare. Dacă intenția lui Dumnezeu pentru sex a fost să fie un act curat, satisfăcător în cadrul căsătoriei, pornografia îl
transformă într-o unealtă a robiei…
Există oare speranță pentru cei prinși
în pornografie? Cu siguranță! Pentru
creștini, când vine vorba despre pornografie, scopul nu este doar renunțarea la
aceasta sau recuperarea din pornografie,
ci restaurarea lui, după chipul lui Hristos. După cum pornografia stârnește
dorințe păcătoase în noi, Duhul Sfânt
este o sursă de dorințe sfinte (Gal. 5:17).
Promisiunea scripturală pentru noi
este că atunci când umblăm călăuziți de
Duhul Sfânt, poftele firii care conduc la
imoralitate, necurăție și desfrâu nu se
vor lipi de noi (Gal. 5:16,25).

Cum putem ține pasul cu Duhul
Sfânt în problema pornografiei?
ÎN PRIMUL RÂND TREBUIE SĂ
UMBLĂM ÎN TRANSPARENȚĂ,
DÂND SOCOTEALĂ DE CEEA CE
FACEM. Trebuie să fim gata să ne împărtășim chiar și cele mai întunecate
păcate. În acest proces avem nevoie de
cineva care să ne amintească chemarea
înaltă pe care o avem în Hristos. Pentru
a umbla în Duhul trebuie să ne mărturisim unii altora, să ne rugăm unii pentru
ceilalți, să ne zidim reciproc pentru a
trăi în acord cu identitatea noastră.
ÎN AL DOILEA RÂND TREBUIE SĂ
ASIMILĂM SCRIPTURA ÎN INIMA
NOASTRĂ. Biblia este cuvântul dătător de viață. Pentru a umbla în Duhul
trebuie să ne reînnoim gândurile în

acord cu adevărurile pe care El ni le-a
descoperit și să respingem minciunile
pornografiei.
ÎN AL TREILEA RÂND TREBUIE
SĂ CĂUTĂM O PLĂCERE PURĂ,
să ne găsim desfătarea în frumusețea
sfințeniei, în tot ceea ce este vrednic de
cinste, de curăție, de dragoste. Pentru a
umbla în duhul, noi trebuie să căutăm
cu recunoștință plăcerile curate până
când atracția pornografiei își slăbește
strânsoarea.
APOI TREBUIE SĂ UMBLĂM ÎN
IDENTITATEA NOASTRĂ, urmând
strigătul Duhului din inima noastră:
„Ava, Tată!”. Acest lucru ne confirmă
identitatea. Pentru a umbla în Duhul,
trebuie să ne relaționăm din inimă lui
Dumnezeu știind că suntem fiii și fiicele
Lui, crezând din toată inima că aparținem lui Dumnezeu și că legăturile păcatului pot fi frânte.
NU ÎN ULTIMUL RÂND, TREBUIE
SĂ STÂRNIM NĂDEJDEA PE CARE
DUHUL O PUNE ÎN NOI. Pentru a
umbla în Duhul, trebuie să așteptăm cu
răbdare, chiar dacă durează și este dificil, având toată credința în promisiunile
lui Dumnezeu – destinul nostru este o
curăție veșnică.
Un aspect important în vremurile acestea este ca astfel de subiecte precum
pornografia și alte păcate sexuale să fie
abordate în biserică într-un mod constructiv, dintr-o sinceră dorință de a
sluji și a restaura credincioșii prinși în
astfel de lupte.
Faptul că sexul și sexualitatea au devenit subiect tabu în cercurile creștine,
nu trebuie să fie o piedică în abordarea
deschisă. O greșeală pe care o facem
este să nu discutăm ceea ce este tabu, iar
ceea ce nu se discută, creează impresia
inexistenței problemei în sine. Cred că
trăim în vremuri în care în bisericile
noastre avem nevoie de o lucrare sistematizată, îndreptată spre consilierea și
restaurarea credincioșilor în lupta cu
păcatele sexuale.

Are Biblia ceva de spus despre sexualitate?
Sunt oare creștinii lipsiți de confruntările cu
păcatul sexual? Acestea sunt câteva dintre
întrebările discutate în secțiunea SEXUALITATE
pe site-ul Alfa Omega TV. Atingem subiecte
precum: pornografia, homosexualitatea,
abuzul sexual.

www.alfaomega.tv/viata-spirituala/sexualitate

Corul din Brooklyn Tabernacle
program muzical

RECOMANDĂRI

duminică, ora 18:00

LUNI 13 aprilie

MARȚI 14 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare și
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Etică în afaceri
(r) 01:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice (r) 03:30
Program pentru minorități etnice (r) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 04:30

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Speranța (r) Concert
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Pavel emisarul Documentar
23:00 Drumul spre Emaus Film artistic
23:30 Muzică

MIERCURI 15 aprilie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Drumul spre libertate
financiara (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față (r) 04:00 Mesagerul
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
și Viața (r) 08:00 Împărăția lui Dumnezeu
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) aici și acum (cu Iosif Ton) 09:00 Cartea
cărților 09:30 Fabrica razei de soare 10:00
08:00 Școala Internațională de Echipare
Cele zece porunci (r) 10:30 Program pentru
pentru slujire 09:00 Cartea cărților 09:30
Fabrica razei de soare 10:00 Jewish last
minorități etnice 11:00 Cartea Esterei (r)
supper (r) 10:30 Program pentru minorități 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
etnice 11:00 Cartea Esterei (r) 12:30 Astăzi (r) 13:30 Yom Kipur (r) 14:00 Etica in afaceri
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Fabrica razei de soare (r) 16:00 Teles(r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
hopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Mărturia Julie Miller 17:30
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
minorități etnice (r) 17:00 Cele zece porunci 17:30 Etica în afaceri 18:00 Drumul spre 19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
libertate financiara
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:00 Yom Kipur Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin

telespectatori

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cartea Esterei Film artistic
23:30 Muzică

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

23:00 Drumul
spre Emaus

19:00
Yom Kipur

Film artistic

Documentar

joi, 19:30

program religios străin

Club 700
Club 700 este un program săptămânal
de 30 de minute, produs în studiourile
CBN - Christian Broadcasting Network
din Virginia Beach, SUA. Este un magazin creștin, interconfesional, primul
de acest fel în lume, reprezentând
o emisiune de referință în lumea
creștină. Gazduit de Pat Robertson,
Terry Meeuwsen, Gordon Robertson
si Kristi Watts, și având ca prezentator
de știri pe Lee Webb, Club 700 reprezinta o combinație de reportaje și știri,
comentate din perspective creștină,
mărturii, muzică, interviuri și discuții
în studio.

Bucură-te de fiecare zi
miercuri de la ora 19:30

22:00 Fully
alive Film artistic

JOI 16 aprilie

VINERI 17 aprilie

SÂMBĂTĂ 18 aprilie

DUMINICĂ 19 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Lazăr
Gog 09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Marturia Julie Miller
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Fully alive (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus: Om,
Mesia sau mai mult (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Fabrica razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Darul lui Bartolomeu 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferință femei
Austria

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință femei Austria
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Romani 12 08:30 Trăiește-ți
viața 09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Darul lui Bartolomeu
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Yeshua (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Vechi secrete ale Bibliei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Fabrica razei de soare (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Temelia evreiasca a
creștinismului 17:30 Femeia creștină 18:00
Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă
deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din
Betania (r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul Aprins (r)
09:00 Cartea cărților 09:30 Eroii luminii
10:00 Vrabia galbena 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Quigley (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan
(r) 13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Eroii luminii (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferință Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 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 Eroii luminii
10:00 O ușă deschisă pentru tine 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință Peniel (r) 12:30
Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Eroii luminii (r)

19:00 Vechi secrete ale Bibliei 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
23:30 Muzică

19:00 Vechi
secrete
ale Bibliei
Documentar

16:00 Conferință Peniel Program religios
17:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. religios
Documentar
17:30 Inima închinării Program muzical
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program Program religios
18:00 Corul din Brooklin Tabernacle
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Unexpected bar Mitzvah Film artistic 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Highlight Barry McGuire Progr. muzic.
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
22:00 Yeshua Film artistic
22:30 Yesua descoperit prin Pastele evre23:30 Pasiune pură Program despre problemele iesc Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre prob. sex.
sexualității
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

22:00
Unexpected
bar Mitzvah
Film artistic

22:00 Yeshua
Film artistic

22:30 Yesua
descoperit
prin Pastele
evreiesc

Documentar

Persecuția creștinilor a ajuns la cel
mai ridicat nivel din toate timpurile

Din Orientul Mijlociu până în Africa
Subsahariană, creștinii se confruntă cu cel
mai ridicat nivel de persecuție de până acum.
Persecuția este îngrozitor de violentă și se
răspândește tot mai rapid. În anul 2014 au
fost omorâți pentru credință 344 de creștini,
numărul dublându-se față de anul 2013.’’
Aceștia nu sunt niște creștini care au murit
într-un război, ci sunt creștini care au fost
omorâți pentru faptul că aleg să-L slujească
pe Dumnezeu și pentru că vor să citească
Biblia’’, a afirmat David Curry, președintele
organizației „Open Doors” care monitorizează
libertatea religioasă din lumea întreagă. Recent
au publicat lista anuală cu topul celor 50 de țări
unde creștinii se confruntă cu cel mai ridicat
nivel de persecuție.
Coreea de Nord este pe primul loc de 13 ani,
având 70 000 de creștini care suferă în lagărele
de concentrare. În topul celor mai periculoase
zece țări se află Somalia, Irak, Siria, Afganistan,
Sudan, Iran, Pakistan, Eritreea și Nigeria.
Curry spune că în majoritatea țărilor o singură
religie prezintă cea mai mare amenințare
pentru creștini: islamul radical. Guparea
teroristă SIIL continuă să alunge mii de
creștini din Siria și Irak. Curry este îngrijorat
cu privire la succesul lor de a ataca minoritățile
religioase deoarece încurajează și alte grupări
radicale să folosească tactici asemănătoare
în lumea întreagă. Lista întocmită de ei este
un semnal de alarmă cu privire la situația
creștinilor din lumea întreagă care suferă.
Biserica persecutată trebuie să fie subiectul
rugăciunilor noastre deoarece ceea ce se
întâmplă este un genocid.

Taxiuri care afișează în mod
obligatoriu versete biblice într-un
oraș din Filipine

La 635 de kilometri la sud de Manila, chiar în
mijlocul insulelor Filipine, se află un paradis
tropical inundat de o frumusețe naturală. Mii
de taxiuri pe trei roți, gălăgioase, cunoscute ca

triciclete, sunt principalul mijloc de transport
al insulei Bohol. În urmă cu 22 de ani, oficialii
capitalei Tagbilaran au emis o hotărâre potrivit
căreia toate tricicletele trebuie să aibă scris
un verset pe partea din spate a vehiculului.
Această idee a ajutat la scăderea numărului de
infracțiuni, la consolidarea familiilor și la o
atmosferă de pace în oraș. „Este singurul loc
din Filipine care are o astfel de hotărâre. Vrem
ca lumea să știe că suntem un oraș care se teme
de Dumnezeu și că aceste versete biblice ne
ajută să ne apropiem de Dumnezeu’’, a afirmat
Samuel Belderol, funcționar public.
Dacă un șofer refuză să pună versetul acesta
este amendat sau i se retrage licența. Cu ani
în urmă, oamenii obișnuiau să deseneze mesaje obscene, dar hotărârea dată de primărie
a schimbat lucrurile. Localnicii recunosc că
tricicletele fac zgomot și că uneori sunt ca un
ghimpe, dar sunt de părere că rezidenții și
vizitatorii trebuie să se concentreze la mesajul
de pe spatele acestor vehicule. „Ne amintește
de importanța Bibliei și că ne putem concentra
la bunătatea lui Dumnezeu și la toate lucrurile
pe care le-a făcut pentru noi’’, a afirmat un
localnic.

Școala pentru surzi care ajută copiii
străzii din Senegal

Khadim este un băiat de 15 ani și obișnuia
să petreacă mare parte din zi ca sudor ca să
câștige banii necesari să-și cumpere o bucată
de pâine. Mulți alți copii din Senegal se
confruntă cu aceeași problemă. Ei sunt prea
săraci ca să-și permită să meargă la școală și
fac tot ce pot ca să supraviețuiască, chiar și
muncă grea de adult. Khadim se confruntă
și cu alte provocări deoarece este surd. În
Senegal, oamenii surzi sunt marginalizați și au
mai puține șanse în viață. Majoritatea cred că
aceștia sunt blestemați.
Din fericire, Trupul lui Hristos este în
acțiune peste tot în lume, oferindu-le ajutor
celor care au nevoie. La școala pentru surzi
„Renaissance’’, peste 90 de copii surzi primesc
educație și îngrijire. Anne Marie Diouf
este directoarea școlii și spune că dorința și
rugăciunea ei pentru acești copii este să-L
cunoască pe Isus, să-L primească pe Isus ca
Domn și Mântuitor. Mama lui Khadim spune
că fiul ei s-a schimbat mult. Acum, Khadim
știe să citească și să scrie, abilități care îl vor
ajuta să aibă succes în viață. Cei de la școala
pentru surzi „Renaissance’’ știu că nu pot să-i

ajute pe toți copiii străzii din Senegal, dar cei
care au probleme cu auzul dobândesc abilități
și își câștigă încrederea în sine. Dumnezeu
folosește oameni pentru a schimba vieți, chiar
și în cele mai neînsemnate locuri!

Are activismul provita vreun efect?

Lideri pro-viață din Statele Unite au anunțat că
pe parcursul anului 2015, vor pune accent pe
faptul că avortul provoacă suferință. În America, avortul are peste 56 de milioane de victime,
dar implicațiile sunt mult mai mari. Georgette
Forney a avortat un copil când avea vârsta
de 16 ani și chiar și după 39 de ani încă mai
suferă din această cauză. ‘’Nu este ceva se întâmplă într-o cameră și rămâne acolo. Nu e ca
și atunci când îți scoți un dinte și te comporți
ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Este o
traumă, este ceva ce-ți schimbă viața, atât viața
ta, cât și viața celor de lângă tine’’, mărturisea
ea. Kevin Burke, implicat în proiectul „Gata cu
tăcerea’’, a aflat de la consilierul unei închisori
de maximă securitate cât de mulți dintre cei
care ar fi putut fi tați și-au pierdut controlul în
urma avortului. 90% dintre deținuți au trecut
prin experiența avortului.
Mulți dintre ei au împărtășit că evenimentul a
fost parte din procesul care i-a împins înspre
crimă. Burke spunea că mânia poate duce
la tot felul de probleme: relații distructive,
comportament abuziv, comportamente
impulsive, care presupun un risc. Liderul
organizației „Preoți pentru Viață” afirmă că nu
numai familia este afectată. „Pot fi și prietenii
care au ajutat-o să facă avortul sau chiar
medicul care a efectuat avortul, asistentele, și
chiar și militanții provita care nu reușesc să
salveze acea viață. Acest lucru doare’’, spune
părintele Frank Pavone. Marjorie Dannenfelser
spune că militanții pro-viață consideră că
avortul a salvat societatea de cei pe care naziștii
îi numeau „nefolositori’’- milioane de tineri
neproductivi care ar fi consumat resursele de
hrană. „Aceștia considerau copiii ca pe niște
tufișuri și anumite părți ale societății trebuiau
curățate pentru ca ceilalți să poată să mănânce
bine și să trăiască păstrând o anumită distanță
față de restul’’. Ea consideră că fiecare copil
avortat ar fi putut contribui la ceva important
pentru lume: „Știm că fiecare copil a fost creat
cu un scop. Multe dintre aceste scopuri nu vor
putea fi împlinite de nimeni altcineva.”
Urmăreşte emisiunea Mapamond Creştin în
fiecare duminică la ora 20:00, la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin

Străinul

film artistic

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 23:00

LUNI 20 aprilie

MARȚI 21 aprilie

MIERCURI 22 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare și
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Etica în afaceri
(r) 01:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice (r) 03:30
Program pentru minorități etnice (r) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 04:30

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Ascendent (r) 01:00 Administrarea finanțelor
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Față în față (r) 04:00 Mesagerul (r) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
(cu Iosif Ton) 09:00 Cartea cărților 09:30
Fabrica razei de soare 10:00 Cele zece
porunci (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Magdalena, eliberată de
rușine (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidenta (r) 14:00 Etica în afaceri (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Fabrica razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Mărturia Julie Miller 17:30
Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Highlight (r) Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crezul apostolic Documentar
23:30 Muzică

Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru slujire 09:00 Cartea cărților 09:30
Fabrica razei de soare 10:00 Temelia
evreiasca a creștinismului (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Magdalena,
eliberată de rușine (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Isus noua cale (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30
Fabrica razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Cele zece porunci 17:30 Etica în
afaceri 18:00 Administrarea finanțelor
19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult

luni, 19:30

program religios străin

Mesagerul
Messenger International a fost
înființată în 1990 de John și Lisa
Bevere în Orlando, Florida. În ultimii
17 ani, John și Lisa au scris peste 20
de cărți traduse în peste 50 de limbi,
dintre care multe sunt bestseller
și premiate cu diferite premii.
Programul lor „Mesagerul” este difuzat
în peste 200 de țări. Caracterizat
prin îndrăzneală și pasiune, John
Bevere împărtășește adevărul fără
compromisuri.

Documentar

19:00 Binecuvântare, blestem sau coincidenta Documentar
19:30 Secretele succesului
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Magdalena, eliberată de rușine Film
artistic

23:30 Muzică

22:00 Crezul
apostolic

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 John Wesley Documentar
23:30 Muzică

22:00 Magdalena, eliberată
de rușine Film

Documentar

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

22:00 John
Wesley
Documnetar

artistic

JOI 23 aprilie

VINERI 24 aprilie

SÂMBĂTĂ 25 aprilie

DUMINICĂ 26 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Lazăr Gog
09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica razei de
soare 10:00 Mărturia Julie Miller (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
John Wesley (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus: Om,
Mesia sau mai mult (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Fabrica razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Catastrofa din Siberia 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferință femei
Austria

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință femei Austria (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața
09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica razei de
soare 10:00 Catastrofa din Siberia (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Eric Liddell (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Cele 3 credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Temelia evreiasca
a creștinismului 17:30 Femeia creștină
18:00 Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul Aprins (r) 09:00
Cartea cărților 09:30 Eroii luminii –John
Bunnyan 10:00 Cufărul cu comori 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Quigley (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00
Cartea cărților (r) 15:30 Eroii luminii –John
Bunnyan (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferință Peniel (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 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 Eroii luminii
10:00 O ușă deschisă pentru tine 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință Peniel (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Eroii luminii (r)

19:00 Cele 3 credințe ale Ierusalimului

Documentar

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
23:30 Muzică

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
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 Quigley Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferință Peniel Program religios
17:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Corul din Brooklyn Tabernacle
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Eric Liddell Film artistic
22:00 Highlight Program muzical
23:00 Străinul Film artistic
22:30 Călătoria unui pelerin Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

17:00
Catastrofa
din Siberia
Documentar

22:00 Quigley
Film artistic

sexualității

22:00 Eric
Liddell Film

artistic

22:30
Călătoria
unui pelerin
Documentar

Emisiunea JERUSALEM DATELINE
Sâmbătă ora 20:00 la Alfa Omega TV

www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

ȘTIRI DIN ISRAEL ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
Orientul Mijlociu: Kurzii se află în
prima linie în bătălia împotriva SIIL

dreptul să-și exprime ideile și preferințele religioase, pot auzi despre Isus. Creștinilor le pasă
de oamenii de acolo și îi susțin, iar ei văd asta și
astfel o să fie o recoltă bogată.

Israel: Cel mai mic Nou Testament
din lume: nano-Biblia

Kurzii sunt un popor fără țară care se
confruntă cu un asalt violent din partea SIIL.
Locuitorii străvechi cunoscuți sub numele
de kurzi sunt împrăștiați prin tot Orientul
Mijlociu. Aceștia s-au confruntat cu persecuții
extreme de-a lungul secolelor, inclusiv un
atac cu gaz toxic lansat de Saddam Hussein în
martie 1988. 12 000 de kurzi au pierit atunci
printr-o moarte chinuitoare. Acum, ei dețin
controlul asupra zonei de nord-est a Siriei, iar
Kurdistanul Irakian a primit creștinii care au
fugit din fața atrocităților SIIL. Kurzii tânjesc
după o țară pe care să o poată numi a lor.
Aceștia sunt urâți de oameni. De-a lungul istoriei poporul lor a suferit enorm. După Primul
Război Mondial, li s-a promis o națiune proprie.
Președintele Wilson, în cele 14 puncte ale sale,
promitea autonomie pentru grupurile locale,
însă propunerea sa a fost respinsă prin niște
tratate secrete din Europa. Apoi au fost oprimați
de monarhia irakiană și de Saddam. Ei spuneau
că singurii lor prieteni sunt munții. Sunt un
popor fără prieteni, dar situația se schimbă.
Majoritatea creștinilor care au fugit din alte țări
ale Orientului Mijlociu în ultimii ani au plecat
spre Kurdistan. De fapt, președintele regional
al Kurdistanului, Masud Barzani, a primit un
premiu din partea Papei. Mulți refugiați au
fugit spre Kurdistan, fiindcă este țara cea mai
pașnică de acolo. Aceasta ne dezvăluie un lucru
interesant: kurzii sunt un popor foarte neobișnuit pentru Orientul Mijlociu. Sunt pro-occident, pro-democrație, mulți sunt pro-Israel.
Islamismul este diferit acolo, este mult mai
moderat. Au chiar un departament pentru
creștini în guvern. De asemenea, au un
departament pentru yazidiți. Femeile sunt
prezente în Curtea Supremă. Femeile comandă
trupe în Peshmerga, armata lor. Acolo, găsim
versiunea moderată a Islamului, exact ceea ce
ar trebui să încurajeze Occidentul.
Lucrurile încep să se schimbe: „Trebuie să îi
înarmăm pe kurzi, lucru pe care administrația
Obama ezita să-l facă. Politica externă a SUA
este bazată pe ideea că vrem un Irak unit, astfel
că nu facem afaceri directe cu kurzii. Nu se
va întâmpla. După cum știm, Bagdadul este
destul de corupt. Soldații au cam dat înapoi
în luptă împotriva SIIL, dar kurzii au stat tari
pe poziții. Administrația Obama a decis să
sprijine cu armament armata kurdă, ceea ce
este o schimbare mare. Vedem o altă schimbare
semnificativă în politica Turciei față de kurzi.
Lucrurile încep să meargă spre bine, iar asta
datorită faptului că SUA au dat dovadă de o
oarecare tărie’’, spunea Stephen Mansfield.
Unii kurzi Îl acceptă pe Hristos. Foarte mulți
misionari curajoși au mers acolo. Oamenii au

Ierusalimului din perioada celui de-al Doilea
Templu’’, spunea Eli Shukron, șeful excavației
arheologice. Clopoțelul are o buclă mică
sus pentru a se putea atașa de haina unei
persoane bogate. Biblia descrie veșmintele
lui Aaron, marele preot, astfel: „Pe margine,
de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii
de culoare albastră, purpurie și cărămizie,
presărate cu clopoței de aur.’’

Statul Islamic: Președintele Egiptului
cere o revoluție în Islam

O companie israeliană susține că a creat cel
mai mic Nou Testament din lume. Se numește
nano-Biblia. Toate cele 27 de cărți ale Noului
Testament au fost tipărite pe un cip de numai
patru milimetri pătrați.
David Almog este unul dintre creatorii care
au venit cu această idee: „Ne-am gândit ca
folosindu-ne de nanotehnologie, care exista
deja în Israel, să dăm viață viziunii noastre:
aceea de a-i ajuta pe oameni să aibă tot
timpul Biblia lângă ei.’’ Russel Ellwanger
este director general la TowerJazz, fabrica de
semiconductoare care face cipurile: „Procesele
de fabricare de la TowerJazz parcurg între 500
și 900 de etape. Prin aceste procese se creează
plăcuțele de siliciu, fiind 25 de astfel de plăcuțe.
Fiecare cutie trece printr-un proces individual.’’
Folosind tehnologia cu laser, aceștia tipăresc
nano-bibliile în textul original din limba
greacă. În prezent, cipurile micuțe sunt
fabricate ca atare, însă în viitor vor fi inserate în
diferite bijuterii.
Jerusalem Nano Bible a trimis Scriptura în
miniatură pentru “Cartea Recordurilor”. Ei
cred că în curând vor obține recordul pentru
cel mai mic Nou Testament din lume.

Israel: Arheologii continuă să
descopere istoria veche a Ierusalimului

Arheologii au descoperit un clopoțel rar din
aur vechi de 2.000 de ani care ar putea face
parte din veștmântul unui preot de pe vremea
lui Isus. Aceștia l-au descoperit în timpul
excavării unui canal de drenaj. Acesta pornește
de la scăldătoarea Siloamului și merge pe
sub pământ până aproape de Zidul Plângerii,
în zona Arcului Robinson. Pe acolo intrau
închinătorii evrei pe Muntele Templului în
timpul lui Isus.
„Când bărbatul care avea acești clopoței atașați
pe haină și umbla, era auzit de toți. E un
sunet slab, nu e strident și e menit să îi ofere
respect bărbatului ce poartă acești clopoței.
Am găsit clopoțelul sub strada principală a

Când s-au făcut unele autoexaminări în rândul
lumii musulmane, cel mai îndârjit critic a
fost președintele Egiptului Al-Sisi care a cerut
schimbări drastice în Islam: „Ideologia aceasta
a ajuns să fie ostilă în întreaga lume. Se poate
ca cei 1,6 miliarde de musulmani să dorească
să ucidă restul populației, pentru a putea trăi
doar ei pe pământ. Voi repeta: trebuie să ne
revoluționăm religia.’’ Discursul lui Al-Sisi a
scos în evidență o polemică importantă din
interiorul Islamului, între cei ce își doresc un
Islam mai moderat și grupări precum SIIL.
Polemica s-a întețit când SIIL și-a început
campania brutală.
„Potrivit Coranului și tradiției musulmane
Hadith, ceea ce face SIIL acum este exact ceea
ce se întâmpla pe vremea profetului Mahomed’’,
a afirmat fostul ambasador al Israelului în
Egipt, Zvi Mazel.
Zvi Mazel spunea că, pentru unii dintre cei mai
mari savanți ai lumii musulmane, discursul lui
Sisi a fost ceva cu totul nou: „Președintele Egiptului, al celei mai importante țări din lumea
arabă, le spune în față că trebuie să se schimbe.’’
Sisi nu este singurul care face asta. Regele
Iordaniei, Abdullah al II-lea, a vorbit exact
despre aceleași lucruri și asta cu câțiva ani
în urmă. Alături de alți lideri musulmani
moderați, a încercat să aducă informații
teologice și să ajungă la un consens, nu doar
în Iordania, ci în întreaga lume musulmană,
ca oamenii să înțeleagă că Islamul radical nu
este Islamul pe care doresc cei mai mulți să
îl urmeze. Nu se știe dacă acțiunile acestora
vor reuși să aducă vreo schimbare fără ajutor.
Este o bătălie pentru sufletul Islamului, iar
Occidentul trebuie să îi încurajeze, să îi sprijine
și să îi susțină pe toți liderii lumii musulmane
care adoptă o poziție proactivă, moderată.
Fără acest sprijin, Islamul s-ar putea împărți în
două: o parte care răspândește teroare, cum s-a
întâmplat în Paris, și o alta care încearcă să facă
pace cu ea însăși și cu lumea întreagă.
Urmărește emisiunea JERUSALEM
DATELINE în fiecare sâmbătă de la ora
20:00, la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

Highlight

program muzical

RECOMANDĂRI

duminică, ora 22:00

LUNI 27 aprilie

MARȚI 28 aprilie

MIERCURI 29 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul științei: Creație! (r) 01:00 Vindecare și
împărăție (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Faceți ucenici 09:00
Cartea cărților 09:30 Atelierul lui Newton
10:00 Ora de biologie 10:30 Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Biserica
umpluta cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Etica în afaceri
(r) 01:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfânt
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice (r) 03:30
Program pentru minorități etnice (r) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 04:30 Mu-

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Ascendent (r) 01:00 Administrarea finanțelor (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față
în față (r) 04:00 Mesagerul (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)
09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica razei
de soare 10:00 Cele zece porunci (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Chemați în afaceri (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) 14:00 Etica
în afaceri (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 În căutarea dragostei 17:30 Ascendent 18:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Highlight (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dr. David Livingstone Documentar
23:30 Muzică

zică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
slujire 09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 187 10:00 Temelia evreiasca
a creștinismului (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Chemați în afaceri
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Isus noua cale
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Fabrica razei
de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Cele
zece porunci 17:30 Etica în afaceri 18:00
19:00 Isus: Om, Mesia sau mai mult
Administrarea finanțelor
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
20:00 Decupaj din realitate Materiale
19:30 Secretele succesului Program religios
telespectatori
20:30 Călătoria Program religios străin
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 John Wycliffe Film artistic
23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Chemați în afaceri Film artistic
23:30 Muzică

19:30
Mesagerul

22:00 Chemati
in afaceri Film

Program religios
străin

luni, 22:00

documentar

Dr. David Livingstone
Dr. David Livingstone a dus Evanghelia în Africa, la propriu dar și la figurat.
Doctor de profesie, el îi trata pe cei
bolnavi, câștigând încrederea pacienților și respectul acestora, pentru
a le putea arăta și predica dragostea
lui Hristos. În plus, misionarul și-a
concentrat atenția spre explorare,
dezvoltându-și chemarea spirituală,
cât și lucrarea misionară. Înfruntând
pericolul și boala, a pătruns adânc în
rădăcinile culturii africane. Aceasta
este povestea lui.

Dincolo de bariere
joi de la ora 17:30

22:00 John
Wycliffe Film

artistic

artistic

JOI 30 aprilie

VINERI 01 mai

SÂMBĂTĂ 02 mai

DUMINICĂ 03 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 0 08:00 Lazăr
Gog 09:00 Cartea cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 În căutarea dragostei
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 John Wycliffe (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus:
Om, Mesia sau mai mult (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Baietoo orbi din
Alabama 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferință femei Austria

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Conferință femei Austria
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Romani 12 08:30 Trăiește-ți
viața 09:00 Cartea cărților 09:30 Cufărul
cu comori 10:00 Baietoo orbi din Alabama
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Perpetua o martiră a bisericii primare
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Cele 3 credințe
ale Ierusalimului (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
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 The Antkeeper 17:30 Femeia creștină 18:00 Vindecare și împărăție

00:00 Jerusalem Dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
0 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul Aprins (r)
09:00 Cartea cărților 09:30 Eroii luminii
10:00 Cufărul cu comori 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 În numele dragostei (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Eroii luminii (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferință (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 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
Eroii luminii 10:00 O ușă deschisă pentru
tine 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
Casa din Betania 11:30 Conferință (r) 12:30
Centrul Creștin Caleb 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Eroii luminii (r)

19:00 Cele 3 credințe ale Ierusalimului

Documentar

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 Muzică

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
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 În numele dragostei Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferință Program religios
17:00 Ierusalim, orașul lacrimilor și speranței
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Perpetua, o martiră a bisericii primare Film artistic
23:00 Străinul Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

23:00 Secția
de poliție Film

serial

22:00 În
numele
dragostei Film

artistic

16:00 Conferință Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Highlight Program muzical
22:30 Idolii divertismentului Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

22:00 Perpetua o martiră
a bisericii
primare Film

artistic

22:30 Idolii divertismentului Documentar

Trimitere”. Ea nu reprezintă o denominație
sau o biserică, și nu le înlocuiește pe acestea,
ci este o mișcare adresată tinerilor ce are
drept scop transformarea pozitivă a vieților
lor, ca apoi, ei să aibă impact în bisericile și
în contextul din care provin.
Lucrarea Peniel, în colaborare cu bisericile
locale, s-a focalizat pe 3 obiective: mântuirea oamenilor pierduți și integrarea lor
într-o biserică locală, restaurarea în inimile
creștinilor reci a unei părtășii veritabile cu
Dumnezeu și cu alți frați și activarea credincioșilor pasivi în vederea lucrării de slujire.
Pe parcursul celor 20 ani de existență,
mișcarea Peniel a atins mii de tineri cu
Cuvântul lui Dumnezeu, viețile acestora
stând ca mărturie a faptului că Dumnezeu
Își pregătește și Își sfințește o generație a cărei
inimă să fie întreagă a Lui.
Mișcarea Peniel
a apărut în 1995
ca organizaţie
interconfesional-evanghelică
de tineret. Totul a
început din dorinţa a doi lideri
de tineret de a-şi
Lider PENIEL
vedea tinerii din
bisericile lor revigoraţi spiritual şi trăind o
viaţă sfântă înaintea lui Dumnezeu. Prima
activitate, care a devenit şi piatra de temelie a
tot ce se numeşte astăzi Peniel, a fost o tabără
de corturi organizată pe perioada unei săptămâni în Munţii Bârgăului din jud. Bistrița
Năsăud. Chiar dacă din punct de vedere organizatoric a înregistrat lacune, din punct de
vedere spiritual, tabăra a fost un mare succes
şi o mare binecuvântare.

Oli Oniga

Taberele de vară anuale au devenit emblema
Peniel în primii ani de viaţă ai mişcării.
Din 1997, la insistenţa tinerilor, s-a început
organizarea unor conferinţe intermediare
taberelor, evenimente care au avut loc atât în
incinta unor biserici, cât și în alte spații publice precum case de cultură sau săli de sport.
Numele de “Peniel”, inspirat din Geneza 32,
reprezintă dorința de a-i duce pe tineri în
prezența lui Dumnezeu, pentru ca ei să vadă
fața Lui și să fie transformați. Asemenea lui
Iacov, fugarul, înșelătorul, având o credință
“de ocazie” în Dumnezeu, mulți tineri
ajung în situația critică de a sta singuri în
fața lui Dumnezeu, confruntați cu nevoia
de a-și pune viața spirituală în rânduială.
Când Iacov L-a văzut pe Dumnezeu, a
devenit un om nou. “Peniel” înseamnă “fața
lui Dumnezeu”, iar acțiunile Fundației
Peniel creează un cadru propice pentru ca
Dumnezeu să-Și arate fața, astfel încât fiecare
participant să aibă ocazia de a se întâlni
personal cu El.
Fundația “Peniel” are misiunea de a
prezenta noii generații Evanghelia lui Isus
Hristos, folosind toate mijloacele adecvate,
pentru a împlini „Marea Poruncă” și „Marea

În acest sens, realizând faptul că un tânăr
participă, în general, 4 ani în şir la evenimentele Peniel (în ultimii doi ani de liceu şi primii ani de facultate), am creat un curriculum
de 4 ani format din patru subiecte esenţiale
pentru viaţa spirituală, care să ajute la împlinirea obiectivelor propuse. Acestea sunt:

•

Pocăinţa autentică – mântuirea;

•

Sfinţirea vieţii de creştin;

•

Trăirea prin Duhul;

•

Provocarea la misiune.

Din 1995 până în 2015, mișcarea Peniel
a organizat în Romania 34 de tabere, 18
conferințe naționale, 17 conferințe de
instruire a liderilor și a voluntarilor Peniel,
14 conferințe regionale, 9 conferințe
pentru familii tinere și 5 conferințe de
apologetică.
Începând cu anul 2009, la îndemnul lui
Dumnezeu, lucrarea Peniel s-a extins și în
afara țării, organizând câte două conferințe
în Spania, Austria și Germania, 3 conferințe
în Londra și 9 tabere de tineret în SUA.
Dimensiunea mai nouă a lucrării Peniel,
conferințele de apologetică, are menirea de a
pregăti tinerii să știe de ce cred ceea ce cred
și să poată face față cu succes noilor atacuri
ale celor care resping credința creștină,
invocând “descoperirile” pseudo-științei sau
teoriile altor religii.
Având în vedere atacurile tot mai furibunde
ale celui rău asupra instituției familiei,
conferințele anuale pentru familiile tinere
sunt atât educative, cât și preventive.
Un alt domeniu de dezvoltare recent este cel
social-umanitar. Începând cu anul 2011, la
conferințele naționale am motivat tinerii să
se implice în diverse proiecte de ajutorare,
adevărate predici fără cuvinte.

De asemenea, tot în cadrul conferințelor
naționale recente am inclus maratoanele de
închinare necurmată și de citire a Noului
Testament pe întreaga durată a întâlnirii
(două zile).
Prin mișcarea Peniel se estimează că au
fost în mod direct atinși cu Evanghelia
lui Hristos peste 34.000 de tineri care
au participat cel puțin o dată la vreun
eveniment Peniel. Mulți alții au fost atinși
indirect, prin mass-media. În ultimii ani,
toate conferințele Peniel au fost transmise în
direct prin diverse canale TV online și/sau
prin diferite radiouri creștine. Alfa Omega
TV a avut un rol major în acest sens nu
doar prin faptul că a transmis conferințele
naționale în direct, ci mai ales prin acela că a
retransmis toate conferințele naționale Peniel
din 2002 încoace în reluări repetate. Dintre
tinerii care au participat sau au urmărit
evenimentele Peniel, un mare număr L-au
primit pe Isus ca Mântuitor personal, au fost
vindecați spiritual și fizic, au fost botezați
în Duhul Sfânt și s-au implicat în slujirile
bisericii lor sau în misiunea interculturală.
Dorința noastră este să continuăm parcursul
trasat de Dumnezeu în urmă cu 20 ani,
prin organizarea unor conferințe și tabere
de tineret, prin oferirea de resurse pentru
ucenicizarea tinerilor, prin colaborarea cu
bisericile locale în vederea sprijinirii în
acțiunile lor de tineret și prin încurajarea
misiunii transculturale. Totodată, ne dorim
dezvoltarea unui nou domeniu de slujire:
instruirea de lideri pentru diverse domenii
de activitate. Prin toate acestea, vrem să
motivăm tinerii români de pretutindeni
să caute Fața lui Dumnezeu pentru a fi
transformați după chipul Lui și pentru a
intra pe deplin în destinul lor.
Peniel va sărbători în acest an 20 de ani
de lucrare. Dacă ai participat cel puțin o
dată la un eveniment Peniel – tabără sau
conferință – te invităm pe 1-2 mai la Sala
Sporturilor din Cluj-Napoca, să sărbătorim
împreună ceea ce a făcut Dumnezeu în
acești 20 ani, în noi și prin noi.
Dacă nu ai mai participat niciodată la
vreun eveniment Peniel, dar ai vrea să te
închini lui Dumnezeu împreună cu alte
câteva mii de tineri, conduși de unele
dintre cele mai bune echipe de închinare
din țară, și dacă dorești să fii întărit în
credință prin mesaje biblice relevante, vino
și tu la Peniel! Să ne vedem cu bine.
www.peniel.ro

INIMA ÎNCHINĂRII

Cătălin & Ramona Lup
POVESTEA VIEȚII DIN SPATELE MUZICII

C

ătălin și Ramona Lup sunt doi
muzicieni creștini din România care
au atras atenția publicului tot mai mult
în ultimii ani. Cei doi s-au căsătorit cu 10
ani în urmă, au doi copii - Levi și Neemia și locuiesc în Cluj-Napoca.
„Eram student în anul întâi. Ramona a
venit la școală în Cluj și s-a întâmplat că
a venit în aceeași biserică în care eram și
eu iar facultățile noastre erau una în fața
celeilalte. După 10 ani este extraordinar să
avem același scop, să putem să-L slujim pe
Dumnezeu împreună, să trăim o poveste
extraordinară în care Dumnezeu să fie
implicat și Dumnezeu să facă lucrurile
speciale. Suntem cu adevărat fericiți că
ne avem unul pe altul, pe copiii noștri și
cea mai mare bucurie este că îl avem pe
Dumnezeu, care unește toate lucrurile
acestea.” a mărturisit Cătălin Lup.
„Niciodată nu m-am gândit că o să îmi aleg
ca soț pe cineva care cântă, care slujește,
pentru că deja eu făceam asta, cred însă
că este o mare binecuvântare că putem fi
împreună peste tot și astfel slujirea este mai
ușoară și se completează foarte bine.” a spus
Ramona Lup.
„În primul an, nici nu aveam foarte multe
planuri să cântăm. Aveam idei despre a
merge în misiune, despre a face alte lucrări
și ne-am trezit după un an că am fost invitați
în multe locuri. Nu ne-am programat înainte
ce o să facem sau să cântăm împreună.
Ne-am trezit căsătoriți și după am început
să facem lucrările acestea împreună.” a
menționat Cătălin.
Lucrarea pe care o vedem în derulare
astăzi, sub titlul de „Cătălin și Ramona
Lup” s-a clădit în timp, cu multă răbdare și
credincioșie. Cătălin și Ramona au văzut
în acești ani felul în care Dumnezeu a
intervenit și a pus alături de ei oameni care
le-au împărtășit aceeași pasiune, atât pentru
Dumnezeu, cât și pentru muzică.
„De-a lungul anilor, Dumnezeu ne-a
binecuvântat. A fost extraodinar să vedem
cum a început să lege lucrurile chiar după
logodnă. Am oprit în Bistrița. Eram în
drum și am oprit la o biserică unde l-am
întâlnit pe Dani Andreica, pianistul cu

care cântăm. El este un om extraordinar
și de atunci cântăm împreună cu el - de 9
ani. Pe parcurs au venit și ceilalți. Pe Dodo
l-am întâlnit la o biserică. Era un puștan de
vreo 15-16 ani extraordinar de talentat. Pe
Dorin, pe Octa, pe Dani Crișan care este la
stație, un om fantastic... și așa Dumnezeu
ne-a binecuvântat cu cadouri în fiecare
an și de fiecare dată când am avut ceva de
făcut Dumnezeu ne-a pregătit dinainte
resursele ca să putem face. Suntem onorați
să lucrăm cu
astfel de oameni
și nu i-am căutat
noi atât de mult
încât să zicem
că noi am făcut
trupa asta sau
să pretindem că
avem un mare
aport, ci efectiv
pot să zic că
Dumnezeu i-a adus, ne-am trezit cu ei și
ne dăm seama că sunt extraordinari și că El
ne-a pus să muncim împreună.” A precizat
Cătălin Lup.
„Eu consider că fiecare etapă din viața
noastră și-a avut rostul. Nu reneg nimic.
Fiecare treaptă a fost importantă pentru
noi - schimbarea de stil uneori sau
înbunătățirea prestației live - cred că pe
viitor Dumnezeu încă are surprize pentru
noi.” a menționat Ramona.
Cătălin și Ramona Lup încearcă să exprime
prin tot ceea ce fac dragostea față de
Dumnezeu și consideră că muzica creștină
este singura în care merită investit.

„Toată muzica din afară poți să o rezumi
la un el și o ea, maxim la ceva din natură.
Dar când vorbim de Dumnezeu și de ceea
ce este El nu poți să cuprinzi în cuvinte, în
muzică și în ceea ce ești tu să exprimi ceea
ce este Dumnezeu. Mai mare decât măreția
lui Dumnezeu și mai mare decât ceea ce e
Dumnezeu nu poți să exprimi. Toți marii
compozitori, dacă stăm să-i luăm, de la Bach
la Beethoven și toți ceilalți care sunt mari,
au avut legătură cu divinitatea și au zis că
muzica lor au creat-o pentru Dumnezeu.
La fel și noi. Încercăm prin ceea ce ne-a dat
Dumnezeu să exprimăm dragostea noastră
pentru El.” a subliniat Cătălin Lup.
Închinarea și muzica de calitate pe care
Cătălin și Ramona Lup le prezintă înaintea
poporului român și înaintea lui Dumnezeu,
se realizează cu multe sacrificii pe care
aceștia le fac, atât pe plan profesional, cât și
pe plan personal.
„Ne costă ore de muncă, nopți nedormite,
încercarea de a le face pe toate... și bine, să
fim mamă bună, tată bun, să fii eficient sută la
sută în închinare.” a mărturisit Ramona Lup.
„Dacă am fi știut
de la început ce ne
așteaptă, sincer, mă
gândeam de două
ori... toate drumurile
alea și lucrurile pe
care le-am făcut de
la 19 – 20 de ani de
când am început
împreună și ne
gândim la sutele de mii de kilometri. Dacă
ne-ar fi zis Dumnezeu înainte cât va trebui
să facem, s-ar putea să Îi fi spus să mai ia
încă doi să împărțim,” a spus Cătălin.
„Plătim prețul și merită!” a spus Ramona.
Dumnezeu i-a protejat într-un mod special
în toți acești ani de slujire, iar pe viitor
Cătălin și Ramona Lup spun că pregătesc
noi surprize.
„Am călătorit așa de mult și atâtea se
întâmplă... cred că numai Dumnezeu ne-a
protejat și cred că are în continuare de făcut
lucruri cu noi din moment ce ne protejază
în felul ăsta. Și pe viitor ce urmează este
surpriză,” au spus Cătălin și Ramona Lup.

