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Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune
şi să slăvească pe Tatăl vostru, care e în ceruri.
(Matei 5:16)
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SARE ȘI LUMINĂ

„Voi sunteţi sarea
pământului. Voi sunteţi
lumina lumii. Şi oamenii
n-aprind lumina ca s-o
pună sub obroc, ci o pun în
sfeşnic şi luminează tuturor
celor din casă.”
(Matei 5:13-15)

CUPRINS

credință, să fie sare și lumină, de luni
până sâmbătă, în familia sa, la locul de
muncă, în societate.

Pe această direcție, văzând această
nevoie importantă, acest număr al
revistei „Alfa Omega TV Magazin” se
vrea o provocare. Nu e doar o provocare
Vedem, înţelegem şi primim confirmări punctuală, o abordare conjuncturală
acum in toamna anului 2015, ci o
că secerişul a început. Personal, nu am
niciun dubiu şi mă bucur că Domnul ne dimensiune tot mai extinsă în ceea ce
ajută, prin revelaţie directă, prin deslușiri face și promovează Alfa Omega în acest
nou anotimp spiritual.
din Cuvânt, prin slujire profetică, să
identificăm particularități ale acestui
A fi sare și lumină este o responsabilitate
mare seceriș, probabil ultimul dinaintea biblică pentru fiecare dintre noi. Și de
venirii Lui.
aici o reașezare a priorităților și pentru
credinciosul obișnuit. Dacă până acum
Întrebarea pe care mi-o pun, cu
nu ai făcut-o, îmbină rugăciunea pentru
responsabilitate, este simplă: ce am de
făcut în acest nou context spiritual ca și cei din anturajul tău, de la locul de
muncă, pentru vecinii de pe strada ta, cu
simplu creștin, ca lucrare, ca Biserică?
o preocupare constantă pentru mărturia
În primul rând, o atenționare: în această personală (și nu doar prin împărtășirea
nouă dinamică accelerată, să nu judec.
Cuvântului), pentru integritate,
Pilda neghinei din Matei 13 ne vorbește verticalitate, cinste, pentru implinirea
de dublul seceriș, al grâului și al neghinei, nevoilor celor din jur, pentru a dărui...
care cresc și ajung la coacere simultan.
Nu e treaba noastră să smulgem neghina Dacă ești mijlocitor, ridică mijlocirea
sau ce ni se pare nouă că este neghină. La pentru cartierul tău, orașul tău sau țara ta
vremea secerișului, Domnul secerișului la un nivel nou.
va spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi
Pregătește, prin rugăciuni strategice
neghina şi legaţi-o în snopi, iar grâul
și luptă spirituală, terenul în zona
strângeţi-l în grânarul meu.”
ta, pentru curățire spirituală, pentru
intensificarea prezenței lui Dumnezeu,
În râvna noastră, animați de un fals
pentru „invazia” Împărăției.
entuziasm religios, am putea smulge,
crezând că e neghină, un „răsad”, o
Stârnește în tine darul pe care îl ai,
lucrare atipică pentru noi, dar specială,
înflăcărează-l.... Îndrăznește să spui
nouă, pentru Domnul.
celui de lângă tine cine ești și care sunt
valorile tale ca și creștin. Renunță la orice
O a doua atenționare, legată de
compromis și fii gata să plătești prețul. A
prima: atenție la reducerea, scăderea,
fi, în această vreme, lucrător împreună
diminuarea barierelor confesionale în
vreme de seceriș. Domnul are alte criterii cu Hristos la seceriș poate să însemne
o slujire de sacrificiu, marginalizare
în strângerea recoltei decât cele bazate
pe reguli doctrinare, rigoare religioasă, sau batjocură. Poți fi catalogat ca
fanatic, rigid, legalist, de modă veche,
tradiție creștină.
iresponsabil față de nevoile materiale ale
Și atunci, dacă Domnul secerișului e la
tale și ale familiei tale. Poți fi amenințat
lucru, ce mai am de făcut, ca individ,
că ești fundamentalist, împotriva
ca lucrare, ca Biserică? Domnul ne
curentului, sau ofensator pentru cineva
dă strategii pentru aceste vremuri,
care are alte valori. Este un preț de plătit.
ne dă resurse și înțelepciune ca să le
Lumea de lângă tine este în degradare
implementăm. Toate acestea cu un
accelerată. Fii sare pentru ea!
singur scop: extinderea împărăției lui
Dumnezeu în toate segmentele societății. Întunericul este tot mai dens. Fii o
lumină în întuneric!
În multe biserici, în lucrări creștine
(asemenea lucrării Alfa Omega)
Domnul e cu tine și știe care este „lumea”
strategiile de ieșire în afară a bisericii,
în care te trimite să fii lumină pentru El:
de proiecte de impact pentru societate,
„… fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui
de slujire în social și în segmente ale
Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui
societății civile, de promovare a valorilor neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca
importante, sunt mai conturate. Vorbim nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul
de ceva vreme de „Biserica dincolo
vieţii…” (Filipeni 2:15-16)
de ziduri”... Dar la nivel de individ, de
Îmi doresc, înțelegând vremea în care
creștin obișnuit, care nu este lider în
biserică sau lucrător creștin, înțelegerea, trăim, ca lucrarea de media creștină
Alfa Omega să continue să fie „lumină
motivarea, echiparea pentru slujire și
în întuneric” și să facă „misiune prin
pentru a fi martor, sunt încă deficitare
media” în acest sezon al secerișului.
și insuficient susținută de către liderii
din biserică. În multe biserici, echiparea Tudor Pețan
spirituală nu îl pregătește suficient
Președinte, Alfa Omega TV
pe credincios să își trăiască viața de
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noastre ajung în zone unde nu prea există
biserici bune și experimentează un deșert
spiritual acolo. De aceea noi transmitem
programele noastre și pe internet și avem
o audiență mare mai ales dintre cei plecați
în străinătate. E un mod prin care ei țin
legătura cu casa. Chiar unii dintre cei care
erau mai nemulțumiți de biserică în timp
ce erau acasă, după un timp de la plecare
m-au contactat și mi-au spus: „Frate
Petrică, abia acum îmi dau seama ce am
avut și ce am pierdut. Mi-e dor de biserică,
mi-e dor să vin înapoi!”

Creștinul și emigrația
Petru Bulica

Pastor Biserica Baptistă Betel,
Timișoara

Cum a influențat fenomenul emigrației
din ultimii ani membrii bisericii dvs.?
O parte din membrii bisericii noastre sunt
plecați în afara țării, aproximativ 8-10%.
Motivele sunt diferite. Cei mai mulți au
plecat în străinătate datorită problemelor
financiar-economice, o altă parte datorită
faptului că au rude acolo și le asigură cel
puțin la început anumite condiții, iar o altă
parte pentru că au fost neîmpliniți în ceea
ce privește vocația lor, și mă refer în mod
special la intelectuali. În special tinerii
care au terminat facultatea de medicină
au plecat pentru că au găsit posturi foarte
bune în domeniul lor.
În general, pleacă temporar sau definitiv?
Unii au plecat pe termen lung cu intenția
de a se întoarce înapoi. Nu știm dacă
intențiile vor fi puse în aplicare. Alții au
plecat pe termen scurt. Unii merg pentru
1-2 luni pe an special ca să muncească.
Un lucru e cert. Familiile care pleacă pe
termen lung au copii care se integrează la
școală într-o nouă cultură și va fi foarte
greu ca în viitor să se mai întoarcă înapoi
într-un nou sistem de învățământ.
Ce impact are emigrația asupra celor care
pleacă?
Noi ținem o evidență foarte clară a
membrilor plecați în alte țări. Cei care au
plecat sunt contactați la anumite intervale
de timp. Încercăm să ținem legătura cu
ei pentru a avea grijă de ei din punct de
vedere pastoral. Nu este posibil cu toți,
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însă ținem legătura cu marea majoritate.
De aceea cunoaștem problemele lor și,
atunci când este posibil, îi vizităm. De
exemplu, eu mă duc destul de des în
Anglia și Suedia. Din punct de vedere
financiar le merge mult mai bine decât
în România. La început, unii dintre ei au
plecat fără familii pentru a sonda terenul.
Recomandarea noastră a fost să își ia
întreaga familie pentru ca relațiile dintre ei
să nu fie afectate.
A trăi într-o altă cultură nu este foarte
ușor. De aceea, românii plecați se
confruntă cu foarte multe probleme. De
exemplu în ce privește educația copiilor,
noi românii avem alte valori. România nu
este la fel de secularizată ca și țările din
Vest și de aceea copii de români merg la
școală și constată aceste diferențe de valori
și obiceiuri, se simt marginalizați și sunt
ironizați. Atunci când familiile nu pleacă
împreună, există posibilitatea apariției
problemelor de moralitate. De aceea noi
insistăm că dacă au hotărât să plece, să
plece împreună, plecarea capului familiei
să fie extrem de scurtă, maxim două luni,
pentru a sonda terenul.
O altă problemă pe care au au emigranții
români este găsirea unei biserici. Eu le
recomand tuturor care plănuiesc să plece
să se intereseze de existența unei biserici
evanghelice sănătoase în zona unde
urmează să locuiască. De multe ori am
avut cazuri de tineri și familii care înainte
de a pleca au venit să mă întrebe dacă nu
cunosc biserici în zona unde urmau să
se mute. Dacă nu am cunoscut, am dat
telefoane și i-am trimis în locuri în care
știam că este un mediu spiritual sănătos.
Nu întotdeauna este posibil acest lucru.
Foarte mulți dintre membrii bisericii

În cazul celor care nu au o biserică,
recomandarea mea este să găsească un alt
grup și să formeze o biserică. De multe ori
lucrul acesta este necesar. De exemplu în
Londra exista 30 de biserici evanghelice.
De obicei se adună în biserici englezești
care sunt pe moarte. E un mod pe care
Dumnezeu îl folosește poate și pentru
a aduce o reînnoire spirituală în aceste
țări. Am citit un articol publicat în luna
iunie într-o revistă de prestigiu din Marea
Britanie, The Spectator, în care scria că
2067 este anul sfârșitului creștinismului în
Anglia. În Anglia, săptămânal, numărul
creștinilor scade cu 10.000 de persoane.
Dacă în 1983, 40% din populație era
anglicană, în prezent sunt doar 14%.
Creștinismul ar muri mult mai repede fără
emigranți. Totuși nu știu daca numărul lor
este suficient pentru a susține o mișcare
creștină. Pericolul din Anglia nu vine în
primul rând din partea islamicilor, ci din
partea secularizării și liberalizării bisericii.
Dumnezeu a promis că nu ne vom cerși
pâinea. Putem să fim binecuvântați în
România? Care ar trebui să fie echilibrul
între o viață trăită prin credință și
preocuparea pentru cele materiale?
În biserica noastră am prevăzut în
urmă cu câțiva ani că, după deschiderea
granițelor, mulți vor pleca la muncă. De
aceea, prin mesajele noastre, am pregătit
membrii bisericii pentru ce avea să
urmeze. Bineînțeles, când o persoană nu
găsește de lucru, când vrea să își practice
meseria și nu poate, nu-l poți opri.
Întotdeauna recomandarea noastră a
fost să rămână aici și să caute voia lui
Dumnezeu. Uneori voia lui Dumnezeu
este ca acești oameni să plece. În mesajele
noastre am accentuat ca prioritate
căutarea împărăției lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu poate să fie
căutată atât în România cât și în afara
granițelor țării. Îndemnul nostru a fost:
„Plecați doar dacă aveți siguranța că este
voia lui Dumnezeu, pentru că am văzut
destule familii care au fost, dacă nu
distruse, cel puțin grav afectate datorită
faptului că au plecat și nu au fost în voia
lui Dumnezeu.
Prioritatea e ascultarea voii lui Dumnezeu
și dacă cineva are convingerea că Domnul
îl cheamă în străinătate, eu cred că îl
cheamă din mai multe motive, nu doar
pentru o împlinire din punct de vedere

vocațional și material ci și pentru a fi un
martor a lui Hristos. Vestul Europei are
nevoie de o mărturie creștină puternică
care începe să fie tot mai scăzută acolo.
De considerați că România se află în
această situație în care mulți sunt nevoiți
să își câștige pâinea în altă parte?
Cred că situația în care ne aflăm în
România se datorează și neascultării și
îndepărtării de Dumnezeu, caz în care
Scriptura scrie clar că o națiune trebuie
să suporte consecințele. De exemplu,
numărul mare de avorturi din România
atrage pe termen scurt și lung anumite
consecințe foarte grave. Nu doar în ceea
ce privește scăderea natalității, ci și din
punct de vedere spiritual. Pe de altă parte,
în ciuda faptului că răul s-a înmulțit,
Dumnezeu păstrează un echilibru, astfel
că s-a înmulțit și binele. În țara noastră
numărul de credincioși este încă destul de
mare în comparație cu alte țări din Vest în
care numărul este în scădere vertiginoasă.
Prin plecarea în voia Domnului, românii
pot să fie o binecuvântare pentru alte
țări și, fiind o binecuvântare acolo,
binecuvântarea se va întoarce înapoi.
Îmi amintesc că în secolul al XIX-lea un
om al lui Dumnezeu care a văzut că mulți
germani pleacă să își caute de lucru în alte
țări în Europa, situație similară cu situația
românilor, îi trecea pe toți printr-o școală
de misiune pentru laici. Acest om al lui
Dumnezeu le spunea că nu vor pleca doar
să își câștige pâinea, ci și ca reprezentanți
a lui Dumnezeu. Și le spunea acestor
oameni, care erau baptiști: „Fiecare baptist
este un misionar!” Acești meseriași au
dus Evanghelia peste tot unde au plecat.
Așa a ajuns la noi în Timișoara, România,
Ucraina, Norvegia, Elveția și în alte țări.
Cum influențează emigrația viața
familiei rămase în Romania? Ce se
întâmplă când pleacă doar un soț sau
părinții, dar fără copii?
Din biserica noastră cei care au plecat în
străinătate, au plecat în procent foarte
mare cu toată familia. Referitor la cei care
pleacă fără familie, lucrurile sunt destul
de grave. Știu locuri din nordul țării în
care dintr-o biserică jumatate sunt plecați
în străinătate, iar cei rămași în urmă sunt
bătrâni, femei și copii. Copii sunt crescuți
de bunici. Lucrul acesta se întâmplă mai
rar acum, dar la început așa a fost. Cei mai
mulți dintre copii care cresc fără părinți
se confruntă cu probleme de depresie
și devin răzvrătiți pentru că imaginea
pe care și-o fac despre Dumnezeu este
direct legată de părinți. Părinții i-au
abandonat, Dumnezeu m-a abandonat.
Au apărut probleme de imoralitate, de
divorț, datorită faptului că soții au stat
separat o perioadă îndelungată de timp.
Mă bucură faptul că în ultima vreme și cei
care pleacă din nordul României, merg
alături de familie. De exemplu, în Anglia
obișnuiesc să merg la o biserică formată

în marea ei majoritate din credincioși din
nordul României și aproape toți sunt cu
întreaga familie.
Cum a afectat acest fenomen biserica dvs.?
Faptul că 8-10% dintre membrii bisericii
sunt plecați, la prima vedere nu pare să fie
un număr mare. Ceea ce este grav este că
cei ce pleacă reprezintă generația tânără,
mai ales intelectualii. Există un mare
pericol pentru biserică ca în următoarea
generație să nu mai avem lideri, oameni
de bază care să poată să ducă torța
mărturiei mai departe. Există posibilitatea
ca generația viitoare din România să fie
lipsită de oameni valoroși, de formatori
de opinie. De aceea ne concentrăm foarte
mult asupra celor rămași, pentru că totuși
10% dintre tineri reprezintă extrem de
mult și bisericile pot să fie afectate în
mod serios. Acceptăm situația, sperăm
că unii se vor întoarce înapoi, iar pentru
cei care nu se întorc, ne rugăm să fie o
binecuvântare acolo unde sunt.
Cum se schimbă viața spirituală a
românilor plecați în diaspora?
O parte dintre cei plecați s-au implicat
în bisericile existente acolo, dacă acele
biserici erau biserici sănătoase. Atunci
când au încercat să se integreze în
bisericile locale din țările respective și
valorile Scripturii intrau în conflict cu
practica acelei biserici, sfatul nostru a fost
să formeze o altă biserică. În timpul pe
care îl am la dispoziție, vizitez comunitățile
românești din trei țări: Anglia, Belgia
și Suedia. În general, din timp îi întreb
despre ce să vorbesc. Cel mai dorit
subiect este viața de familie, relația soțsoție, copil-părinte. Acest lucru îmi spune
că acolo este o problemă.
Să luăm exemplul Angliei unde chiriile
sunt foarte scumpe și nu îți poți permite
să îți cumperi o casă decât după ani buni
de lucru, foarte multe familii locuiesc în
case mari împreună. Acest stil de viață
nu este sănătos pe termen lung. De aceea
au nevoie de foarte mult ajutor în ceea
ce privește modul de relaționare și cum
să rămână în picioare într-o asemenea
situație. Mulți dintre ei sunt harnici și
muncesc din greu de dimineața până
noaptea târziu și reușesc într-un timp
destul de scurt să ia un împrumut pentru
o casă. În multe situații, capul familiei
trebuie să muncească foarte multe ore.
Nu este ușor, iar el nu mai are timp să se
relaționeze la soție. Soția nu mai are cu
cine să se sfătuiască, copii petrec mai mult
timp cu mama.
Să nu îi invidiem. Pe de o parte pare să le
meargă mai bine, însă pe de altă parte se
confruntă cu foarte multe probleme cu
care nu te-ai confrunta aici în România.
Eu îi îndemn să nu își sacrifice destinul
veșnic și viitorul familiei doar pentru a
duce o viață mai bună și să își facă timp
măcar o zi pe săpămână să fie împreună
ca și familie, să citească Scriptura. În

acest mod, soția și copii nu vor fi atât de
frustrați că tatăl este absent. Dacă tatăl
este absent, copilul va proiecta această
imagine și asupra lui Dumnezeu.
Este poate mai ușor pentru intelectuali,
care nu trebuie să muncească foarte multe
ore și nu au copii. De aceea pe cât posibil
sfatul meu este să nu plecați. Statul român
a început să încurajeze tinerii absolvenți
să nu plece din țară. În domeniul IT,
angajații nu plătesc impozit. De aceea, din
acest domeniu, foarte puțini din biserica
noastră au plecat. Acesta este un lucru
bun! Însă medicii pleacă foarte repede
după absolvire.
Ați locuit și dvs. pentru o vreme în altă
țară? Cum v-a afectat această experiență?
Eu sunt unul dintrei cei care pentru o
perioadă am fost plecat în străinătate
pentru studii teologice. Prima condiție
pe care am pus-o celui care m-a ajutat să
urmez studiile în Anglia a fost să merg
acolo alături de întreaga familie. Pentru
noi a fost o experiență care ne-a unit.
Nu a fost ușor. Copii au suferit foarte
mult, atât la plecare cât și la întoarcere.
Ei aveau alte valori decât copii de acolo.
Noi nu ne permiteam hainele pe care și
le permiteau ceilalți părinți pentru copiii
lor. Ceilalți copii primeau bani de buzunar
într-o zi cât noi ne permiteam să le dăm
într-o lună. Am fost însă alături de ei tot
timpul și le-am explicat care e situația, iar
pentru ei a fost o școală în ceea ce privește
administrarea biblică a finanțelor. Spre
supriza noastră, chiar din banii puțini de
buzunar, reușeau să pună bani deoparte.
Pentru mine, această experiență a fost
benefică în sensul că am văzut acolo
lucruri care m-au șocat în ce privește
secularizarea. Și am spus: „Cum este
posibil ca într-o țară care este cunoscută ca
și ‘țara cărții’, a Bibliei, să se fi ajuns atât de
departe cu liberalismul din biserică? Miam spus atunci că trebuie să observ foarte
bine ce se întâmplă, ce fac bine și unde
greșesc, pentru că problemele cu care se
confruntă ei acum vor fi problemele cu
care ne vom confrunta noi în România.
Credeam că ne vom confrunta în România
cu acele probleme peste 20 de ani, dar
doar în 5 ani de zile am început să ne
confruntăm și noi aici. Pentru mine a fost
bine că am învățat din experiența de acolo.
Și noi am fost ispitiți să nu ne întoarcem.
Am plecat cu scopul de a studia teologia
și pentru a fi de folos în zidirea Împărăției
din România. Am fost plecați în două
etape și la ambele întoarceri ni s-a spus că
nu eram întregi la minte că nu ne gândim
la viitorul copiilor, ci doar la noi, pentru
că în acei ani România tranzita o perioadă
dificilă. Am avut însă convingerea că este
voia lui Dumnezeu să ne întoarcem și că
este mai bine să fii într-un loc unde e
sărăcie și în centrul voii lui Dumnezeu,
decât într-un loc în care ai prosperitate,
dar ești în afara voii lui Dumnezeu.
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SĂPTĂMÂNII

Trumpet for Israel
documentar

sâmbătă, ora 17:00

LUNI 07 septembrie

MARȚI 08 septembrie

MIERCURI 09 septembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 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
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00
Numaratoarea inversa 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa 08:00 Puterea crucii
09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Multumim lui Dumnezeu pentru fotbal 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Minunile
creatiei 12:00 Scopul lui Dumnezeu pentru
Israel si biserica 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
13:00 Mapamond creștin 13:30 Goana
dupa vant 14:00 Verdictul științei: Creație!
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
cartilor 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 17:00 Multumim lui Dumnezeu pentru fotbal 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Cum sa
incepi o afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum sa incepi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 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 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Adevăruri biblice pentru copii
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Când vine
dimineața (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Cele sase minuni de
la Golgota (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Cele șase minuni de la Golgota Doc.
19:30 Secretele succesului Progr. religios 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 Când vine dimineața Film artistic
23:00 Hebron Documentar
23:30 Muzică

telespectatori

JOI 10 septembrie

VINERI 11 septembrie

SÂMBĂTĂ 12 septembrie

DUMINICĂ 13 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Pastorul
contemporan 09:00 Cartea cartilor 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Mostenirea unui mafiot 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia
păgână (r) 12:00 Mama York (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Religii inrudite? (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Mostenirea unui mafiot (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferința: Îndrăgostirea
dătătoare de viață

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Îndrăgostirea
dătătoare de viață 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața(r) 08:00 Casa sau camin?
Educatia familiala 08:30 Zidurile inimii
mele 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Istoria ortodoxiei
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Vizita domnului Scrooge
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Descoperind
Biblia (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 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Istoria ortodoxiei (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Cuvantul ce schimba o
natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Eliberand captivii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Eroii luminii: Richard Wurmbrand
10:00 Teknia 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Mantuitorul (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Minunile creatiei pomul (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Eroii luminii: Richard Wurmbrand (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30
Eroii luminii: Povestea lui Corrie Ten Boom
10:00 Teknia 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Conferință: Peniel 12:30 Biseica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cartilor 15:30 Eroii luminii:
Povestea lui Corrie Ten Boom

19:00 Goana dupa vânt Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 În prezența lui Isus (r)
21:00 Numărătoarea inversă Talk-show
22:00 Minunile creației Documentar
23:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și
biserică Documentar
23:30 Muzică

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

19:00 Minunile creatiei pomul Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

religios străin

Program religios străin

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

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sybil Ludington Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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Acest film de epocă este inspirat
din povestea adevărată a unei
adolescente de 16 ani, Sybil
Ludington, care a călărit peste
65km într-o noapte cu furtună,
pentru a salva orașul New York
în timpul războiului american
de independență. Sybil este
un minunat exemplu de curaj
și credință. Acest film spune
povestea familiei ei, a vecinilor și
prietenilor, confruntați cu dinamica
revoluției anti-coloniale, trăinduși viețile prin curaj, credință și
determinare în vremuri tulburi.
Povestea lor este o inspirație
pentru întreaga familie.

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Mama York
23:30 Muzică

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Heaven is Waiting Film artistic
23:00 În ciuda persecuțiilor Documentar
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

film artistic

Sybil Ludington

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

Program religios

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

vineri, 22:00

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert: Christ for the Nations
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

LUNI 07 SEPTEMBRIE

MARȚI 08 SEPTEMBRIE

MIERCURI 09 SEPTEMBRIE

VINERI 11 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 13 SEPTEMBRIE

23:00 Scopul lui
Dumnezeu pentru
Israel și biserică

19:00 Cele șase minuni
de la Golgota Documentar

22:00 Invazia păgână

08:00 Casă sau cămin?
Educația familială

22:30 Ce s-a întâmplat
cu rasa umană?

Documentar
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Seminar biblic

Documentar

BUCOVINA

cu deferență despre diferențe
David Reguș

jurnalist, Radio Vocea
Evangheliei Suceava

Zilele trecute, un coleg de-al meu de la RVE
Suceava a revenit dintr-o călătorie misionară
pe termen scurt în Africa. În două cuvinte,
a reuşit să surprindă impactul avut asupra-i
de interacţiunea cu spiritualitatea de pe
continentul african. Cele două cuvinte au
fost: „creştinism diferit”. Este evident că
avea în vedere forma de manifestare proprie
culturii. Aceasta mi-a amintit de experienţa
unui pastor din zona Bucovinei care, în urma
unei vizite, tot pe continentul african, avea să
exclame: Dumnezeu nu este român !
În zona Moldovei și Bucovinei a dominat
multă vreme ideea că diferit înseamnă
greşit în mod neapărat. O astfel de
opinie a fost diluată însă consistent
de contactul cu alte culturi a tinerilor
plecaţi la muncă în străinătate. Nu
se poate vorbi însă de o eradicare a
acestei metehne zonale extrem de
evidentă pentru cineva care vizitează
pentru prima dată regiunea din
nord-estul României. Există încă
areale izolate în care se consideră
doar anumite forme de exprimare
şi practicare a credinţei ca fiind
patentate. Cred că mai este nevoie
de timp până când se va vorbi cu
deferenţă despre diferenţe în acest
spaţiu, care pune un mare accent pe
religiozitate.
Diferenţele duc la divergenţe dacă nu sunt
tratate cu deferenţă.
Biserica lui Hristos are menirea de a fi
un conglomerat care impresionează
prin diversitatea conferită de unicitatea
membrilor ei. Nici pe departe Biblia nu
sprijină aglutinarea care este specifică ideii
de uniformitate. Comuniştii au marşat timp
de decenii pe conceptul de „şanse egale” în
sensul de uniformitate pe care o considerau
într-un mod eronat ca fiind unitate. Biserica
este unică tocmai prin faptul că este
formată din individualităţi care îşi păstrează
caracteristicile proprii fără a fi individualiste.
Lucrul acesta este posibil pentru că Biserica
este mai mult decât o instituţie, ea este
un organism viu capabil de a avea impact
indiferent de arealul în care se dezvoltă.
Această unitate în diversitate este străină
bisericilor istorice şi a constituit indubitabil
un punct de atracţie pentru cei din afara
spaţiului evanghelic.
În 2012 unul dintre deputaţii din
Parlamentul României de atunci, aflat la
Suceava pentru a participa la simpozionul

„Creştinism. Societate civilă. Angajare
publică”, mărturisea că a vorbit în repetate
rânduri cu colegii săi despre unitatea
existentă în rândul evanghelicilor. La acelaşi
simpozion, scriitorul Vasile Ernu evidenţia
prin exemple concludente mentalitatea
de marginali, de minoritari existentă
în rândul evanghelicilor din România.
Mentalitate oarecum asemănătoare cu aceea
a comunităţii în care el a crescut dincolo de
Prut în zona Bugeacului. Când o astfel de
mentalitate domină, apare izolarea care
fosilizează comunitatea.
În zonă s-au făcut paşi din ce în ce mai
curajoşi în direcţia îndeplinirii mandatului
credinciosului de a fi o lumină în locul
în care se găseşte. Nu este vorba de ceva
inovator. Această abordare a fost o constantă
la începutul mişcării evanghelice din zona
Bucovinei. Astfel se şi explică dezvoltarea

se pretinde, se așteaptă ca peste tot să existe
același tip de manifestare. Aceasta cred
că este una dintre cele mai mari probleme
ale evanghelicilor din zona de nord est a
României. Întotdeauna când se mută atenția
de la conținut la formă, comunitatea riscă
să calce pe urmele celor care l-au respins
chiar pe Mântuitorul. Robii formelor ajung
ușor să desconsidere manifestări care nu
sunt după calapodul lor de înțelegere, și riscă
izolarea. Am observat trei caracteristici care,
odată prezente în comunitățile evanghelice
din zonă, au făcut ca impactul acestora să fie
o realitate ce nu poate fi neglijată:
1. SPIRITUALITATEA SĂNĂTOASĂ
Spre deosebire de religiozitate, spiritualitatea
este trăsătura care nu depinde de forme
deși are anumite forme de manifestare.
Religiozitatea încurajează dualismul.
Spiritualitatea sănătoasă presupune o gândire
biblică în ceea ce privește biserica. Astfel
că aceasta, biserica, nu este un loc unde se
merge din când în când. Este o provocare
pentru evanghelici să fie credincioși într-o
societate plină de bisericoși. Cei care au
înțeles diferența dintre a fi bisericos și a fi
Biserica au depășit sfera religiozității
care este cea mai mare piedică în
calea spiritualității.
2. SĂNĂTATEA FAMILIALĂ

comunităţilor din acest areal. Este adevărat
că şi componenta demografică are un
rol important însă, dincolo de aceasta,
trăirea unui creştinism practic a făcut ca
evanghelicii să cunoască dezvoltarea.
Religiozitatea celor din Bucovina a primit o
grea lovitură în 2010, când viituri puternice
au făcut ca apele să iasă din matcă și să
distrugă sute de locuințe. Până la acel
moment, oamenii zonei considerau că arealul
acesta înțesat de mănăstiri este unul protejat
și mai altfel decât restul țării. Nu se fereau să
afirme că oamenii zonei sunt privilegiați de
Dumnezeu datorită bunătății lor și credinței
lor. Această mentalitate este o caracteristică
dominantă a acelora care aparțin bisericilor
tradiționale însă și evanghelicii au fost atinși
de o astfel de gândire.
Este lesne de observat că formele de
manifestare ale credinței sunt influențate
de cultura locului. Există un fel de
amprentă a zonei. Unii chiar îi spun ‘’linia
zonei’’. Este și normal să fie așa până la un
anumit punct. Când se urmărește impactul
asupra unui grup, contextualizarea este o
componentă care nu trebuie să lipsească din
strategia de lucru. Problemele însă apar când

Familiile evanghelicilor din nord-estul
României sunt numeroase, iar aceasta
atrage după sine o mare răspundere din
partea părinților. Părinții care au înțeles
că misiunea lor nu se rezumă doar
la conceperea copiilor au contribuit
substanțial la consolidarea bisericilor
din zonă. Deschiderea comunităților
evanghelice pentru tabere, conferințe,
festivaluri a adus un plus în
întremarea familiilor. Ermetismul
comunităților din acest areal față de
astfel de manifestări era proverbială.
3. SPIRITUL ANTREPRENORIAL
Acesta a fost studiat și de către, Dan
Lungu, unul dintre cei mai traduși
autori contemporani ai României. ‘’Pe
urmele ipotezei lui Max Weber despre
etica protestantă şi spiritul capitalismului,
am căutat să văd legătura dintre etica
neoprotestantă şi spiritul capitalismului. Am
făcut cercetarea în zona Rădăuţiului, în mai
multe localităţi. A fost prima dată cînd am
intrat în contact mai aprofundat cu persoane
din comunitatea neoprotestantă. Era o lume
stranie, cu o logică total diferită de a noastră.
‘’. În urma cercetărilor sale, a constatat că la
evanghelici exista un spirit antreprenorial
deosebit de dezvoltat.
În calitate de angajatori, evanghelicii au o
influență aparte în acest areal și nu numai.
Diferențele nu trebuie să alimenteze
divergențele. A fi diferit nu este neapărat
ceva rău. Aceste aspecte sunt încă o
provocare pentru cei care își manifestă
credința lor în Dumnezeu în acest cadru
binecuvântat numit Bucovina.
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Comuniștilor, mulți considerau că eu am
decis să intru în rândurile membrilor
acestui partid.
Deși eram convins că aceasta este o
oportunitate și o ușă deschisă oferită
de Dumnezeu, după o perioadă de
rugăciune și reflecție am decis să
renunț, că să nu devin un prilej de
poticnire pentru frații și surorile din
adunare. Comunitatea evanghelică nu
era încă gata pentru a face față la toate
schimbările care aveau loc în societate.
Implicarea creștinului în viața politică
era un domeniu total neexplorat. Mai
mult, era de neconceput faptul că un
creștin ar putea să se implice în politică.

Valeriu Ghilețchi
parlamentar,
Republica Moldova

Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.
(Ioan 9:5)
Afară era anul 1989. În fosta URSS, era în
plină desfășurare programul de reforme
inițiat de Președintele Mihail Gorbaciov
numit ”Perestroika”. Într-o dimineață la
întreprinderea ”Electron Service” din
orașul Bălți, unde lucram ca inginer, a
venit secretarul organizației orășenești a
Partidului Comuniștilor cu propunerea
că întreprinderea să numească un
candidat la funcția de consilier municipal
pentru alegerile locale, care urmau să se
desfășoare peste câteva luni. Era pentru
prima oară când în tot spațiul sovietic se
încerca organizarea unor alegeri libere. Pe
de-o parte, acest element al programului
”Perestroika” a stârnit mult entuziasm, iar
pe de altă parte, impactul nu a fost prea
mare, deoarece tot procesul era dirijat
de Partidul Comuniștilor al Uniunii
Sovietice.
Cum era de așteptat, propunerea
secretarului orășenesc de partid a
fost să numim în calitate de candidat
pentru alegerile locale pe directorul
întreprinderii, care era și secretarul
organizației de partid la ”Electron
Service”. Propunerea a fost susținută cu
majoritatea celor prezenți. După ce s-a
votat, însă, un lucrător a luat cuvântul
și a propus să revenim la procedura de
vot, solicitând ca votul să fie tainic. Nu
poți vota liber împotriva directorului
într-o procedură deschisă, spunea
el. După o mică ezitare din partea
secretarului de partid, propunerea lui
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a fost totuși acceptată. Imediat ce s-a
acceptat schimbarea procedurii de vot,
el a propus, în mod surprinzător atât
pentru mine, cât și pentru cei prezenți
la adunare, ca în buletinul de vot să fie
inclusă și candidatura mea. O surpriză
și mai mare a fost rezultatul votului. Am
fost desemnat în calitate de candidat cu
absoluta majoritate de voturi.
Peste câteva zile, am anunțat despre cele
întâmplate comitetul Bisericii Creștine
Evanghelice Baptiste ”Betania” din
Bălți, unde eram membru și slujeam în
calitate de diacon. O parte din membrii
comitetului au primit cu bucurie această
veste, dar cea mai mare parte a rămas
destul de rezervată. Vestea s-a răspândit
repede și printre membrii bisericii locale.
Reacția a fost una similară cu cea a
comitetului. Unii frați s-au bucurat, dar
cei mai mulți erau îngrijorați. Având în
vedere că în trecut în asemenea funcții
puteau accede doar membri ai Partidului

Peste nouă ani de zile m-am confruntat
din nou cu aceeași dilemă. De data
aceasta era vorba despre alegerile
parlamentare din Republica Moldova.
În urma mai multor discuții și reflecții
în rugăciune, am decis să candidez. Spre
deosebire de alegerile locale din orașul
Bălți, la aceste alegeri, cea mai mare
rezistență a venit din partea bisericii
majoritare. Un ziar chiar a scris că ”un
antihrist” vrea să intre în Parlament.
Dumnezeu, însă, m-a ajutat și, astfel, am
devenit primul parlamentar evanghelic în
spațiul ex-sovietic.
Deși nu aveam o experiență politică și
nu cunoșteam în ce constă activitatea
de parlamentar, eram conștient de
chemarea și misiunea pe care mi-am
asumat-o. Înțelegând că sunt chemat să
fiu ”lumină și sare”, am început să mă
concentrez pe subiecte de ordin moral.
La scurt timp, am organizat un mic grup
de rugăciune în Parlament. Relațiile care
s-au stabilit în acel grup de rugăciune ne
ajută și astăzi, după ani de zile, să ținem
legătura unii cu alții. Legat de actele
legislative, cea mai mare bătălie am
dus-o la modificarea Legii pentru Culte și
anume la capitolul interzicerii și definiției
prozelitismului abuziv. Astfel am reușit să
apăr libertatea predicării Evangheliei.

În urma unei crize politice,
Parlamentul ales în 1998
a fost dizolvat în 2001. La
alegerile anticipate din 2001
am participat în calitate
de candidat independent,
obținând 1,74%, cel mai
mare scor în istoria alegerilor
noastre parlamentare,
dar insuficient pentru a
fi ales. Peste alți opt ani
de zile, după ce am slujit
două termene în calitate de
Episcop al Uniunii Bisericilor
Creștine Evanghelice din
Moldova, am revenit din nou
în viața politică.
Chiar dacă după 18 ani
de independență, atât
societatea, cât și comunitatea
evanghelică erau mult
deschise pentru implicarea
creștinilor în politică, faptul că am decis
să trec imediat de la slujirea de episcop
la cea de parlamentar a stârnit multe
discuții. Vechea problemă a implicării
creștinilor în politică a revenit sub alte
aspecte și accente. Argumentul de bază pe
care îl foloseam în discuțiile cu membrii
comunității era imperativul divin de
”a merge în lume” și de ”a fi lumină și
sare” în mijlocul acestei lumi. Rămân
convins de faptul că toate domeniile
vieții trebuie penetrate cu lumina
Evangheliei.
Un alt argument erau personajele
biblice. Este adevărat că sunt diferite
modele. Dacă ne uităm la profetul
Iona, putem vedea la el o atitudine
de respingere, de separare, izolare și
condamnare a societății în mijlocul
căreia a fost trimis. Este o formă de
fundamentalism religios.
Dacă ne uităm la Estera, putem observa
la început o formă de liberalism religios.
Spre deosebire de Iona, Estera acceptă și
îmbrățișează cultura societății în mijlocul
căreia se afla. O asemenea atitudine este
extrem de periculoasă, deoarece astfel
poți fi înghițit de mediul în care te afli.
Din fericire, Estera s-a trezit atunci când
a văzut că ceea ce acceptase fără rezerve
a devenit o ambuscadă și amenințare
pentru ea și poporul lui Dumnezeu.

Dacă e să ne uităm în Noul Testament,
fără îndoială, cel mai bun model este
Domnul Isus. El a venit în mijlocul unei
lumi care zăcea în întuneric, fiind trimis
de Tatăl nostru care este în ceruri. La
rândul său, Isus și-a trimis ucenicii Săi
în această lume, rugându-se pentru ei și
pentru noi. Nouă nu ne rămâne decât să
împlinim această mare trimitere, dacă
vrem să avem un impact și să influențăm
procesele care au loc în societate.
În prezent, pe lângă faptul că sunt
deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, mai sunt și membru al
Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, APCE, unde am onoarea să
conduc Comisia pentru Afaceri Sociale,
Sănătate și Dezvoltare Durabilă.
Una din cele mai frumoase realizări
pe care am reușit, cu ajutorul lui
Dumnezeu, să o obțin este aprobarea
la începutul acestui an a raportului
și a rezoluției întitulate ”Combaterea
intoleranței și discriminării în Europa, cu
precădere a creștinilor”. Cred că această
rezoluție va deveni un punct de reper
și un instrument foarte util în marile
bătălii pentru păstrarea și promovarea
valorilor creștine.

Schimbarea paradigmelor
și a definițiilor valorilor,
cum ar fi cea a familiei
sau a identității sexuale,
devin epicentrul bătăliilor
ideologice moderne.
Cunoașterea acestor
realități m-a ajutat mult
să intervin cu o serie de
amendamente la adoptarea
de către Parlament a
Legii pentru egalitate.
O altă provocare pentru
Republica Moldova este
lupta geopolitică din
regiune. Conflictul militar
din estul Ucrainei se
resimte și in Moldova, în
special în Transnistria.
Este nevoie de multă
înțelepciune, curaj, dar
și prudență în abordarea
acestor probleme foarte complexe.
Relațiile strategice pe care le avem
cu partenerii occidentali, inclusiv cu
România sunt foarte importante. Pe lângă
aceasta, foarte importante sunt și relațiile
dintre comunitățile creștine din aceste
țări și regiuni.
După ce Moldova a trecut recent printr-o
nouă criză, am reușit la sfârșitul lunii
iulie 2015 să formăm un nou Guvern
condus de Prim-ministrul Valeriu Streleț.
Deși votul a fost la limită, 52 de voturi
din 51 necesare, cred că avem șansa să
depășim această criză. În luarea să de
cuvânt în cadrul investirii noului guvern,
Dl. Streleț a citat câteva versete din Sfânta
Scriptură.
Moldova, ca și multe țări est europene,
se confruntă cu mari scandaluri de
corupție. Nevoia de oameni integri în
politică este mai actuală ca oricând.
Cuvintele lui Isus ”cât sunt în lume, sunt
Lumina lumii” (Ioan 9:5) trebuie să
devină motto-ul oricărui creștin care
dorește să vadă o societate schimbată,
transformată și centrată pe valorile
Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu.

Daniel este probabil cel mai reușit model
din perioada Vechiului Testament. El
a știut să tragă în mod clar o linie de
demarcare dintre cultura societății
babiloniene și convingerile sale. El a
acceptat sistemul lor educațional, s-a
integrat în sistemul lor politic, acceptând
o funcție în guvern. Dar a fost un lucru
la care a ținut chiar cu riscul de a-și
pierde viața. Daniel a decis să se închine
doar lui Dumnezeu, respingând astfel
orice închinare la idoli, iar Dumnezeu
a răsplătit din plin credincioșia și
integritatea lui Daniel.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Joy of music

program muzical străin
duminică, ora 18:00

LUNI 14 septembrie

MARȚI 15 septembrie

MIERCURI 16 septembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea cartilor 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 si
Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00
Imparatia lui Dumnezeu 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Imparatia lui Dumnezeu 08:00 Puterea
crucii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Multumim lui
Dumnezeu pentru fotbal 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Minunile creatiei 12:00 Filozofie știință
și dezbaterea despre Dumnezeu 12:30
Astăzi cu Dumnezeu 13:00 Mapamond
creștin 13:30 Fundamente 14:00 Verdictul
științei: Creație! 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea cartilor 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 17:00 Multumim lui Dumnezeu
pentru fotbal 17:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 18:00 Cum să începi o afacere
18:30 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30
Ascendent 01:00 Cum să începi o afacere
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
vineri, 22:00
film artistic
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Două împărății în conflic 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii 10:00 Maini iscusite 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 De Proaspăt angajată ca și
nedescris (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 chelneriță, Megan are o
De ce Israel (r) 13:30 Cele sase minuni de
experiență neobișnuită în lucrul
la Golgota (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cu clienții, atunci când 3 bărbați
cartilor (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
în vârstă intră în restaurant într-o
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 miercuri dimineață. Chițibușari și
Maini iscusite (r) 17:30 Ascendent 18:00
excentrici, cei trei bătrâni îi dau
Două împărății în conflic (r)

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

serios de lucru chelneriței Megan.
În ciuda primelor impresii și ale
comentariilor acide ale Martei,
colega ei de lucru, Megan își
suflecă mânecile și își propune
să fie cea mai bună chelneriță
posibilă pentru cei trei clienți
regulați ai ei, și încet-încet, o
prietenie caldă se înfiripă.

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

19:00 Cele șase minuni de la Golgota Doc.
19:30 Secretele succesului Progr. rel. străin
străin
21:00 Creștinul contemporan Talk-show
20:00 De ce Israel Din actualitate
22:00 Minunile creației Documentar
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Filozofie știință și dezbaterea despre 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Dumnezeu Documentar
22:00 De nedescris Film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Film artistic
23:00 Doar un miracol Film artistic
23:30 Muzică

JOI 17 septembrie

VINERI 18 septembrie

SÂMBĂTĂ 19 septembrie

DUMINICĂ 20 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Pastorul
contemporan 09:00 Cartea cartilor 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Destinatie spatiala 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia
păgână (r) 12:00 Doar un miracol (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Religii inrudite? (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Destinatie spatiala (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 În așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00
Casa sau camin? Educatia familiala 08:30
Zidurile inimii mele 09:00 Cartea cartilor
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Istoria ortodoxiei 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Heaven
is Waiting (r) 12:00 In ciuda persecutiilor
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Tinutul celor
7 biserici biruitorii (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 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Istoria ortodoxiei
(r) 17:30 Femeia creștină 18:00 Cuvantul ce
schimba o natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Eliberand captivii 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Aripi de inger 10:00 Teknia
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Clubul micului dejun de miercuri(r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 John Ankemberg (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Aripi de inger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Fratele Yun 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 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 Aripi de inger 10:00 Teknia (r) 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Fratele Yun (r) 12:30
Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Ținutul celor 7 biserici biruitorii
Documentar

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

RECOMANDĂRI ZILNICE

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică
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Clubul micului
dejun de miercuri

16:00 Fratele Yun Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
Program religios

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
muzical străin

23:30 Gaither pentru România Program

19:00 Dincolo de bariere(r) Mărturie
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. rel. 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 În prezența lui Isus Program muzical
22:00 Uphill Battle Film artistic
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană Doc.
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

muzical

sexualității

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Clubul micului dejun de miercuri
Film artistic

mele sexualității

LUNI 14 SEPTEMBRIE

MARȚI 15 SEPTEMBRIE

JOI 17 SEPTEMBRIE

VINERI 18 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 19 SEPTEMBRIE

21:00 Creștinul
contemporan Talk-show

22:00 De nedescris

18:00 În așteptarea
mirelui Conferință

19:00 John
Ankemberg Documentar

09:30 Aripi de înger
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Film artistic

Program pentru copii

TE-A IUBIT ȘI TE-A ADOPTAT. Și nu fost
ușor. Cel ce te-a adoptat a plătit un preț.
„Căci, pe când eram noi încă fără putere,
Hristos a murit pentru cei nelegiuiți” și
„Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de
noi prin faptul că, pe când eram noi încă
păcătoși, Hristos a murit pentru noi” și
„când eram vrăjmași, am fost împăcați
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său.”
(Romani 5: 6, 8, 10).

Corina Caba

Alianța România fără orfani

Ce înseamnă orfan? Înseamnă cineva
căruia i-au murit părinții? Nu neapărat.
Puțini copii sunt în această situație în țara
noastră. Și totuși, avem zeci de mii de copii
în „sistemul de protecție”. Sunt aceștia mai
puțin orfani decât cei cărora le-au murit
părinții? Deloc. Orfan este un copil lipsit de
dragostea și ocrotirea părintească.
Și pentru câteva momente aș dori să te
provoc să privești lumea prin ochii unui
copil orfan. Amintește-ți vremea când erai
copil. Cât de vulnerabil erai și câtă nevoie de
apărare aveai, pentru că lumea este un loc
periculos. Câtă nevoie de dragoste aveai. Cât
de tare depindeai de mama, de tata. Probabil
acum îți amintești cu nostalgie și cu drag de
mama și de tata. Poate nu ai realizat până
acum, dar ești ceea ce ești, și ai ceea ce ai,
pentru că, înainte de toate, ai fost iubit,
ocrotit și cineva ți-a purtat de grijă.. Toate
astea te-au „împuternicit” pe tine să devii un
adult puternic și capabil să-ți porți de grijă
ție și apoi și altora, la rândul tău.
Acum încearcă să-ți imaginezi cât de fără
putere și apărare, cât de SINGUR și îngrozit
ai fi fost dacă te-ai fi trezit într-o dimineață
și ai fi constatat că nu mai este nici mama,
nici tata. Că ai devenit orfan! Este groaznic,
nu-I așa?
Gândește-te că așa se trezește în fiecare
dimineață, iar și iar, un copil orfan. Și tot
așa se duce la culcare. Cât de plină de
întuneric, de deznădejde și FRICĂ este
viața unui copil orfan, în special a unui
copil care trăiește într-o instituție.
Studiile din ultimii ani arată că această stare
ne-naturală de frică continuă în care un
copil orfan trăiește îi afectează dezvoltarea,
îi modifică structura creierului. Și acest copil
orfan, în loc să devină un adult puternic și
capabil, încearcă doar să supraviețuiască,
să facă față acestei lumi ostile și
periculoase, dezvoltând comportamente
care-l fac extrem de vulnerabil și mai ales
comportamente distructive. Și toate acestea
nu sunt altceva decât lucrări ale celui rău, a
cărui scop este distrugerea omului, încă din
pruncia lui, dacă poate. Dar, slavă Domnului
că „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să
nimicească lucrările diavolului” (1Ioan 3:8).
Și așa și este.

Am văzut ce poate face dragostea Lui. Pot
afirma cu tărie, din experiența mea de peste
20 de ani cu astfel de copii, că nu există
copil irecuperabil, sau copil traumatizat,
nici om atât de distrus pe care Domnul
nostru Isus Hristos să nu-l poată recupera,
vindeca sau restaura. Nu există putere mai
mare ca dragostea Lui. El ridică copii orfani
și le dă statut de fii și fiice. El vindecă ceea
ce oamenii au etichetat că „irecuperabil”. El
nimicește lucrarea celui rău de distrugere a
copiilor și le vindecă rănile, le transformă
viețile și îi restaurează!
Așa cum spune în Psalmul 68, pe care eu îl
numesc „psalmul orfanilor din România”,
în versetul 6: „Dumnezeu dă o familie celor
părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și-i
face fericiți.” Căci ce sunt acești copii, dacă
nu „prizonieri de război”, căzuți fără vină
în mâinile dușmanului? Dar Domnul este
„Tatăl orfanilor” (versetul 5).
Și cum face Domnul aceste mari lucrări?
Prin copiii Lui, prin Biserica Lui, care este
trupul Lui pe pământ. Tu, dacă ești născut
din nou, ești Biserica Lui,Trupul Lui
în această lume. Ești chemat să
fii Mâna Lui care ridică,
vindecă și restaurează. La
asta suntem în primul
rând chemați, că și
creștini, ca și Biserica
Lui: să fim Trupul lui
pe pământ. Să luăm
în casa noastră pe cel
lipsit de adăpost, să
ocrotim pe orfan. SĂ
FIM TATĂ ȘI MAMĂ pentru un orfan.
Dacă nu îți pasă de orfani, nu ai nici măcar
cunoscut inima lui Dumnezeu. Pentru că El
este Tatăl orfanilor.
Adopția nu ar trebui să fie doar un mijloc
prin care un cuplu care nu poate avea
copii să devină părinți (nu spun că nu este
și acesta un lucru bun). Dar am curajul
să spun că adopția unui copil orfan
este chemarea fiecărui creștin. Și nu mă
refer la „asistența maternală”, aceasta este
o „meserie”. Mă refer la adopție. Dacă
personal nu poți adopta un copil lipsit de
dragostea și ocrotirea parintească, ajută
pe cineva care o poate face. Cu ce poți.
Cu rugăciune, cu timp acordat, cu ajutor
material, etc. Dar nu sta nepăsător!
La urma urmei, și tu, dacă ești copil de
Dumnezeu, ai fost adoptat. Și nu ai meritat
asta. Și nu ai fost un copil „ideal”, nu ai fost
așa cum Dumnezeu Și-a dorit. Și totusi, EL

Nu îți promit că va fi ușor, că orfanul
căruia îi vei da statut de fiu sau fiică va
fi recunoscător și așa cum ți-ai dorit.
Dimpotrivă, va trebui să plătești un preț,
să-l ajuți să se vindece de rănile și traumele
trecutului, să-l iubești necondiționat și să nu
renunți niciodată la copilul tău. Dar nu asta
a făcut Dumnezeu și cu tine?
Dacă nu știi de unde să începi, poate te va
ajuta dacă ai să cauți informații în acest sens
la Alianța România Fără Orfani, pe scurt
ARFO. Aceasta nu este o fundație care ajută
doar un grup de copii. Este o alianță a celor
care au această viziune: ca România să fie o
țară fără orfani. Pot adera la ea organizații,
biserici, instituții și mai ales oameni simpli
cărora le pasă de orfani. Cei care aderă la
ARFO lucrează împreună cu scopul de a
inspira, ajuta și echipa pe toți oamenii care
doresc „să facă binele, să caute dreptatea, să
ajute pe cei oprimați” și mai ales să aibă grijă
de orfani”. Așa cum se afirmă și pe site-ul
ARFO (www.romaniafaraorfani.ro): Visul
ARFO este ca fiecare copil din România să
aibă o familie care să fie dedicată bunăstării
lui fizice, emoționale și spirituale.
Pentru că una din premizele ARFO este
că sunt deja organizații locale și persoane
fizice care lucrează pentru acest vis,
ARFO vine alături de ele, oferind suport
și instruire, pledând pentru cauza
copiilor și inspirând toată
societatea la implicare. Întrun popor creștin, cred
că provocarea Bibliei
este una mai actuală
ca oricând: “Învățați
să faceți binele,
căutați dreptatea,
ajutați pe cel
oprimat, aveți grijă
de orfan!” (Isaia 1:17).
Printre inițiativele ARFO se numără
Summitul anual, campania „Și nouă ne
pasă”, „Duminica Orfanului”, „Consorțiul
de instruire pentru înțelegerea și tratarea
traumei” și proiectul “Un weekend de
neuitat”.
Mai mult decât să creeze un program,
ARFO își propune să mobilizeze întreaga
societate la a manifesta grijă față de copiii
orfani, astfel că una din prioritățile ARFO
este să provoace Biserica și întreaga societate
la a-și asuma resposabilitatea asupra acestei
probleme naționale: 60.000 de copii care
nu beneficiază de grija constantă a unei
familii. Și inspirați de dragostea arătată la
Cruce, și cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne
folosim talentele, cunoștințele și resursele
pentru a împlini această misiune ce ne-a fost
lăsată de Domnul nostru.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

11

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Liber de datorii
etică în afaceri

marți, ora 17:30

LUNI 21 septembrie

MARȚI 22 septembrie

MIERCURI 23 septembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 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
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00 Împărăția
lui Dumnezeu 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Împărăția lui Dumnezeu
08:00 Binecuvântare sau blestem - Tu alegi
09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Mulțumim lui Dumnezeu
pentru fotbal 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Minunile
creatiei 12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre Dumnezeu 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu 13:00 Mapamond creștin 13:30
Fundamente 14:00 Verdictul științei: Creație!
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
cartilor 15:30 Adevăruri biblice pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 17:00 Multumim
lui Dumnezeu pentru fotbal 17:30 Liber de
datorii 18:00 Cum să începi o afacere 18:30
Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum să începi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 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 Conceptii
despre lume si viata 09:00 Cartea cartilor
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Kirk și Chelsea 10:30 Program pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 Pentru glorie(r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Cele șase minuni de la Golgota (r)
14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Kirk și Chelsea (r) 17:30
Ascendent 18:00 Conceptii despre lume
si viata (r)

19:00 Cele șase minuni de la Golgota

telespectatori

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Creștinul contemporan Talk-show
22:00 Minunile creatiei Documentar
23:00 Filozofie știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

19:30 Secretele succesului Progr. rel. 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 Pentru glorie Film artistic
23:30 Muzica

film artistic

Povestea lui Phil
Thatcher
În anii 1920 și 1930, Phil Thatcher
a fost unul din cei mai notorii
criminali din regiunea Californiei.
După ce își petrece mai mult de
jumătate din viață în închisori
și școli de corecție, o întâlnire
cu Isus Hristos într-o celulă a
închisorii Folsom îi va schimba
profund și definitiv viața. Acest
film spune povestea lui.

19:00 Religii inrudite? Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Film artistic
23:00 Top Model In Manhattan
23:30 Muzică

JOI 24 septembrie

VINERI 25 septembrie

SÂMBĂTĂ 26 septembrie

DUMINICĂ 27 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Conceptii despre lume
si viata 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Pastorul
contemporan 09:00 Cartea cartilor 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Povestea lui Hunter Tylo 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Invazia păgână (r) 12:00 Top Model In
Manhattan (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Religii inrudite?
(r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Povestea lui Hunter
Tylo (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00
Casa sau camin? Educatia familiala 08:30
Zidurile inimii mele 09:00 Cartea cartilor
09:30 Eroii copiilor din istoria crestinismului 10:00 Istoria ortodoxiei 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Ținutul celor șapte
biserici: Efes (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
Eroii copiilor din istoria crestinismului (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Istoria ortodoxiei
(r) 17:30 Femeia creștină 18:00 Secretul
relatiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Eliberand captivii 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Aripi de inger (r) 10:00 Teknia
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Povestea lui Phil Thatcher (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 John Ankemberg (r) 14:00 Femeia
creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Aripi de inger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Fratele Yun 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 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 Aripi de inger 10:00 Teknia (r) 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Fratele Yun (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Aripi de înger (r)

16:00 Fratele Yun Program religios
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) Din culisele
televiziunii

19:00 Ținutul celor șapte biserici: Efes

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program

Documentar

religios străin

Program religios străin

muzical străin

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

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

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Povestea lui Phil Thatcher Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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Documentar

vineri, 22:00

Program religios

muzical

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
22:00 A salva o viata Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:30 George Muller Documentar
sexualității
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

LUNI 21 SEPTEMBRIE

MARȚI 22 SEPTEMBRIE

MIERCURI 23 SEPTEMBRIE

VINERI 25 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 27 SEPTEMBRIE

23:00 Filozofie știință
și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar

22:00 Pentru glorie

23:00 Top Model în
Manhattan Documentar

19:00 John
Ankemberg Documentar

22:30 George Muller
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Film artistic

Documentar

CREȘTINUL ȘI SOCIETATEA
21-27 septembrie - Săptămână tematică la Alfa Omega TV

Sorin Pețan
redactor
Alfa Omega TV

Biblia e plină de povestiri despre oameni
care au trăit cu Dumnezeu în vremea lor, în
viața de zi cu zi. Biblia spune că aceștia au
“umblat” cu Dumnezeu în viața lor, pas cu
pas într-o comuniune zilnică cu El.
Iosif, un “lider laic”, un economist și un
manager general al vremurilor antice, a
învățat ani de zile cum să administreze
afacerile întâi la stăpânul său, apoi ale
pușcăriei în care a fost închis. Anii dificili
de captivitate i-au oferit însă experiență
valoroasă și i-au remodelat caracterul.
Promovat ca prim-ministru al Egiptului
antic, a combinat experiența sa profesională
cu revelația, fiind un om cheie pentru a-și
izbăvi familia de foamete, și o binecuvântare
pentru generațiile de evrei ce au venit după.
Moise, un alt exemplu, crescut ca prinț
egiptean, avea cunoștințe pe care alți evrei
nu le aveau în contextul sclaviei egiptene.
Dumnezeu a valorificat aceste abilități de
conducere politică când l-a nominalizat să-i
ducă pe evrei spre Țara promisă.
Dar când Dumnezeu i-a dat lui Moise
instrucțiunile uimitor de detaliate pentru
construirea Cortului Întâlnirii, fără îndoială
că el a fost copleșit. Însă Domnul îi indică
pe doi artiști-ingineri, Bețaleel și Oholiab,
deja pregătiți profesional și spiritual pentru
această sarcină. E remarcabilă succesiunea
de verbe ce-i privesc pe cei doi: “am
ales, i-am umplut cu Duhul meu, am dat
înțelepciune și pricepere, creativitate în
inovare, am poruncit”. De asemenea, ei sunt
meniți să-i învețe și pe alții meseria, și au
tragere de inimă și entuziasm (Exod 31-36)
Acești artiști și meșteri au avut șansa
extraordinară de a-și folosi creativitatea,
tehnica și experiența în meseria lor pentru
a crea un loc de întâlnire între Dumnezeu
și oameni. Și noi, într-o mai mică măsură,
la Alfa Omega TV, facem tot posibilul să
combinăm artele vizuale cu tehnologia,
pentru a crea un spațiu media în care
dumneavoastră să vă întâlniți cu Dumnezeu
față în față. Și fiecare din noi putem face
același lucru în micro-universul nostru.
Lista din Scriptură e lungă și variată, și
continuă. Daniel, a fost un om de stat și
un factor de influență în două imperii.
Cunoștințele filosofice și de literatură
greacă ale apostolului Pavel i-au permis să
fie o mărturie eficientă pentru Hristos în
Areopag, în fața unui public greco-roman
intelectual și cinic, care auzea nenumărate
idei și filosofii. Și mulți alții... Dumnezeu
a folosit abilitățile naturale sau dobândite
prin educație și muncă ale acestora pentru a
aduce lumină și viață. Și lista e în continuare
deschisă pentru noi.
Zilele noastre nu se deosebesc cu mult de
vremurile Imperiului roman. Globalizarea,

decadența morală, promiscuitatea, corupția
și abuzurile de putere, multitudinea
credințelor din Imperiul roman se regăsesc
în prezent. Și totuși, creștinii din Biserica
primară au “tulburat acea lume” (Fapte 17:6),
deși erau din pătura de jos a societății, fără
putere și influență. Cum au făcut asta?
Noi, Biserica din secolul 21, suntem mai
reci. Sfințenia personală, dedicarea, timpul
de rugăciune, toate au scăzut ca intensitate.
Însă suplimentar, apare adesea o despărțire
între viața de duminică, de la biserică, și cea
din restul săptămânii. Lucrurile spirituale
țin de biserică, iar slujba, școala, prietenii
sunt altceva. Una din posibilele explicații este
influența unui curent de gândire gnostică,
ce consideră lucrurile spirituale ca fiind
superioare față de cele materiale, inferioare.
E parțial justificat - suntem în lume, dar nu
din ea. Dar nu vorbesc acțiunile noastre
zilnice despre valorile noastre?
România anului 2015 e complexă. E dificil
să trăiești cum trebuie. Salariile sunt mici.
Taxele sunt uriașe, de ce să declari totul? În
România trebuie să „ungi lucrurile”, toată
lumea merge să “rezolve” cu plicul, de ce
să nu faci asta? Bine. Dar dacă faci asta, nu
compromiți mărturia ta? Oare nu are fiecare
acțiune a noastră, oricât de prozaică ar fi, un
substrat spiritual? Nu vorbesc faptele noastre,
chiar și cele obișnuite, despre valorile noastre
de bază, și despre unde ne punem încrederea
atunci când ne doare? Poate așa ajungem să
fim piatră de poticnire pentru altcineva, și
faptul că obținem un avantaj temporar va
costa pe altcineva sufletul său, pentru că nu
vede la noi o alternativă de urmat...
Una dintre poruncile evreiești este numită
“tikkun olam”, tradusă prin “a îndrepta
lumea sub conducerea lui Dumnezeu”, „a
face lumea un loc mai bun”. După crearea
statului evreu modern, și deși nu toti evreii
sunt religioși, această valoare internă a
lor a influențat dezvoltarea comunității
din nimic, a dus la înflorirea deșertului,
la prosperitate economică, la uimitoarele
inovații și avansuri tehnologice de azi.
Acest principiu, al Împărăției lui
Dumnezeu, se regăsește în dese ocazii în
Scriptură, Dumnezeu anunțând repetat
că este interesat nu doar de mântuirea
indivizilor, ci și de restaurarea comunității
per ansamblu, de dimensiunea socială
și economică, de integritate. Domnul ne
cere să fim drepți, să iubim mila, să nu
fim aroganți și dominatori (Mica 6) să
avem grijă de văduve și orfani (Iacov 1),
să practicăm filantropia și să rupem jugul
oricărei nedreptăți sau asupriri, mai ales față
de angajații noștri (Isaia 58) să ne onorăm
cuvântul, să spunem adevărul din inimă, să
nu facem rău sau să bârfim, să nu umblăm cu
mită, camătă sau speculă (Psalmul 15), ci să
ne iubim aproapele ca pe noi înșine (Matei
22). Și toate acestea ca rezultate practice ale
unei vieți neprihănite trăite cu Dumnezeu
și motivate de dragostea Sa, nu pentru
a contoriza fapte bune care să ne gâdile
mândria.

Dacă noi, românii, ne-am baza pe
Dumnezeu, am face bine în jurul nostru,
am fi o lumină acolo unde suntem, pentru
ca oamenii să vadă faptele noastre și să-L
laude pe Dumnezeu (Matei 5:16), oare s-ar
schimba ceva? Dacă prezența noastră ar
da gust și ar lumina atmosfera la locul de
muncă, în compania rudelor necredincioase,
printre prietenii atei sau critici, oare s-ar
schimba ceva? S-ar apropia ceea ce Isus
numește Împărăția lui Dumnezeu?
Mulți dintre noi ne rugăm pentru trezire,
pentru restaurarea țării. 2 Cronici 7:14 spune
însă că alături de rugăciune și pocăință, noi
cei ce credem în Dumnezeu, trebuie să avem
căi integre în viața de zi cu zi. Dar avem
curaj să ne asumăm practic valorile pe care
declarăm că le credem?
Lumina trebuie să strălucească în întuneric,
doar acolo e vizibilă. Să nu ne mirăm, să nu
ne plângem că vremurile sunt rele, că legile
sunt tot mai adverse valorilor creștine, că
întunericul vine. Ci toți cei ce suntem copii
ai lui Dumnezeu să oferim lumină, dragoste,
adevăr, integritate acolo unde suntem
- să oferim o alternativă. Împărăția lui
Dumnezeu se instaurează prin dragoste, prin
exemplul personal, prin lumina noastră.
Mulți dintre noi preferăm să aducem prieteni
la serviciile de evanghelizare de la biserică,
să ne aducem cunoștințele necredincioase
la serviciile divine. Și acest lucru e bun. Dar
fundamental, ar trebui să trăim Evanghelia
de luni până duminică, zilnic. Efeseni 4:16
spune că slujitorii bisericii sunt antrenori
pentru noi, enoriașii, pentru a ne ajuta
și echipa pentru lucrare. Nu doar ei sunt
singurii însărcinați cu vestirea mântuirii, ci
mai ales noi, creștinii obișnuiți!
Dacă doar vorbim, fără a avea partea
practică, suntem doar “chimvale
zăngănitoare”. Să ne facem partea deci, de
dragul lui Isus, care de dragul nostru, a venit
în întunericul în care ne aflam odată, ca să
ne dea viață veșnică și un nou început. Să fim
ambasadori ai lui Hristos, ducând mesajul
atât prin vorbele noastre, cât și prin acțiunile
de zi cu zi, în mediul unde El ne-a așezat.

În perioada 21-27 septembrie, vă propunem
o SĂPTĂMÂNĂ TEMATICĂ cu titlul
CREȘTINUL ȘI SOCIETATEA, la Alfa
Omega TV. Vă vom prezenta poveștile
impresionante ale unor români care
își trăiesc credința acolo unde i-a pus
Dumnezeu în societate, care implică valorile
și credința lor în deciziile de zi cu zi, care
fac tot posibilul să-L reprezinte pe Hristos
acolo unde sunt. Vom publica interviuri,
reportaje, emisiuni, articole și alte materiale
pe televizor, website, facebook și email!
Fiți încurajați și inspirați în această
săptămână specială la Alfa Omega TV,
în care celebrăm “înțelepciunea nespus de
felurită a lui Dumnezeu”, descoperită prin
Biserica Sa (Efes 3:10).
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Administrarea înțeleaptă a finanțelor personale
Începând de marți 22 septembrie, de la ora 17:30,
în fiecare săptămână veți putea urmări pe canalul
Alfa Omega TV o nouă serie de emisiuni despre
administrarea bugetului personal, bazată pe
cartea Liber de Datorii, de Ray și Shirley Noftsinger.
Moderatorii emisiunii, Mirabela și Florian Vasile
vor parcurge împreună cu dvs. o serie de subiecte
practice și aplicabile în viața de zi cu zi. Pe lângă
sfaturile practice bazate pe experiența autorilor
și realitățile din România, emisiunile includ și
interviuri cu diverse persoane care au trecut prin
dificultăți financiare sau care oferă consiliere
specializată în vederea administrării finanțelor.
Am selectat în avanpremieră pentru dvs. câteva
fragmente pe următoarele teme: principii sănătoase
în administrarea finanțelor, sfături în vederea
achiziționării unei locuințe și ieșirea din datorii.

PRINCIPII SĂNĂTOASE ÎN
ADMINISTRAREA BUGETULUI
Fratele pastor Petru Bulica consiliază
de mai mulți ani familiile în vederea
administrării finanțelor. A împărtășit și
cu noi principiile pe care le transmite
mai departe tinerei generații:
„Primul principiu este
acesta: Dumnezeu
este stăpân peste
toate, iar noi suntem
administratori a ceea
ce Dumnezeu ne dă.
Asta înseamnă că tot ceea ce am și tot
ce voi avea, de fapt nu este al meu, ci
aparține lui Dumnezeu și mie mi s-a
dat în administrare. Dumnezeu este
stăpânul și pentru Dumnezeu vor trebui
folosite.

În calitate de analist bancar,
Constantin Dumitrana ne
oferă două sfaturi: întocmirea unui
buget și respectarea acestuia.
„Este bine ca oamenii să întocmească
un buget, să îl scrie pe hârtie. Bugetul,
odată făcut, să fie verificat o lună sau
două, apoi revăzut și re-echilibrat, astfel
încât să poți să satisfaci cel puțin trei
lucruri prioritare: mă gândesc la nevoile
de zi cu zi, la economisire și dărnicie.”
ACHIZIȚIONAREA UNEI LOCUINTE
Una dintre investițiile majore care
afectează bugetul oricărei familii este
achiziționarea unei locuințe. Iată câțiva
pași practici pe care suntem îndemnați
să îi urmăm înainte de a lua un
împrumut pentru o locuință:
•

Cercetați bine toate opțiunile
pentru credite imobiliare și
ipotecare disponibile la instituții
și țineți cont de faptul că o
perioadă de rambursare mai scurtă
presupune mai puține comisioane și
dobândă acumulată.

•

Faceți o simulare, adică pentru
câteva luni, puneți banii care ar
merge pe rată într-un cont de
economii, pentru ca mai apoi să îi
puteți folosi ca bani de avans.

•

Păstrați o etică de muncă excelentă,
adică dați 100% la locul de muncă
și munciți pentru a achita datoriile.

•

Păstrați un raport de credit bun
(plătirea la timp a ratelor și
facturilor).

•

Cercetați bine zona unde doriți să
achiziționați locuința pentru că
de cele mai multe ori nu se poate
vinde atât de ușor ulterior, deci e

În al doilea rând, nu consuma mai mult
decât câștigi.
În al treilea rând, din ceea ce câștigi,
o parte economisește pentru că
întotdeauna trebuie să lăsăm loc
pentru neprevăzut (poate un membru
al familiei se îmbolnăvește, poate
unul dintre noi își pierde serviciul).
Biblia ne îndeamnă să fim înțelepți în
lucrurile acestea. Un alt lucru important
este ca din ceea ce economisești, o
mică parte să investești. O investiție
mică acum îți poate aduce un câștig
mare mai târziu, dacă o faci în mod
sistematic, cu prudență, și chiar dacă
uneori mai pierzi, nu pierzi totul. Cel
mai important lucru este să-i dai lui
Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu și
să ajuți și pe alții. Eu am numit acest
principiu, 80-10-10. Din ceea ce câștigi
folosește maxim 80% pentru nevoile
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tale, 10% economisește și o
parte investește, iar minim
10% dăruiește lui Dumnezeu
și pentru a ajuta și pe alții.
Idealul este ca acest 80% să
se reducă cât mai mult, iar
celălalte să crească. Așa cum
spune Biblia, nu am văzut pe
cineva care să aplice aceste
principii și să ducă lipsă de
ceva și să treacă prin crize
majore care să îl dărâme și să
îl copleșească. Dacă o familie
respectă aceste principii, cu
siguranță nu vor trece prin
crize majore.”

important ca fiecare să știe cum e
zona în care va locui (poate chiar să
se mute in chirie în zonă o vreme
pentru a se asigura ca este ceea ce
își doresc).
Și în dreptul acestui
subiect, domnul
Dumitrana și
pastorul Bulica au
vorbit din poziția
de analist bancar,
respectiv consilier spiritual:
„Sunt două categorii mari de clienți.
Sunt clienți cumpătați, preventivi și
sunt clienți exuberanți și entuziaști. Cei
cumpătați își fac de obicei un buget și
sfatul este să fie foarte atenți la nivelul
ratei (credit și dobândă pe care o au
de plătit), astfel încât să se încadreze
în suma pe care o pot economisi din
buget fără să afecteze alte cheltuieli.
Cei entuziaști, orice le-ai spune, ei vor
să facă ce și-au propus și apoi observă
consecințele. Îi sfătuiesc să fie mai
liniștiți, mai calculați, întotdeauna
să fie atenți la detalii, la adiționalele
contractelor de împrumut care prevăd
cauze generale, cauze specifice, situații
limită și să acționeze în consecință.
De multe ori e vorba de dobânzi, de
comisioane, comisioane de rambursare
anticipată și de alte lucruri pe care
banca în mod normal nu ți le spune.
În momentul de față, băncile au un
portofoliu semnificativ pe credite
neperformante, adică ajunse la scadență
și neonorate. În viața oamenilor au
intervenit diferite situații neprevăzute
și de obicei băncile au înțelegere pentru
astfel de clienți, pentru amânări la
dobânzi, pentru rescadențări, pentru
prelungirea termenelor de plată, dar
sunt situații în care piața a scăzut în
mod semnificativ valoarea garanțiilor și
atunci creditele nu mai sunt acoperite
și nici veniturile nu mai sunt la fel ca la
început și atunci se întâlnesc frecvent
situații de neplată și se ajunge în final la
executare silită.
Băncile au fost înțelegătoare și au păstrat
în bilanțul propriu creditele acestea
neperformante, dar la presiunea Băncii
Naționale și a directivelor europene
sunt nevoite să vândă aceste portofolii
și clienții se vor trezi că după ce au fost
lăsați în pace trei ani de zile de către
bancă, un fond de investiții le va bate
la ușă sau să îi sune cineva de la un call
center, să le dea un termen limită și să se
trezească cu casa vândută. Sunt situații
frecvente.” (Constantin Dumitrana)
„Dacă cei care stau în chirie reușesc să
își cumpere o casă sau un apartament
astfel încât rata să nu depășească chiria
pe care o plătesc acum, eu îi încurajez
sau le spun că pot să achiziționeze un

împrumut în acest scop. Cine are un
apartament sau are o locuință și dorește
ceva mai mare, eu le spun să își pună
câteva întrebări: Chiar avem nevoie de
o locuință mai mare? Ne putem asuma
riscurile? Ce se va întâmpla dacă unul
dintre noi se va îmbolnăvi sau își va
pierde serviciul? Când te împrumuți
îți asumi riscul de a pierde o parte din
libertate. Ești gata să faci acest lucru? Se
merită prețul? Ce se va întâmpla dacă la
un moment dat nu ne vom plăti ratele?
Familia va ajunge pe drumuri sau există
un plan B? În momentul în care ai dat
răspuns la aceste întrebări și răspunsul
îți permite să mergi un pas mai departe,
trebuie să vezi dacă îți poți permite
această casă sau nu. E un mare risc să iei
împrumut de la bancă și țineți cont și de
principiul Scripturii ‘să nu te pui chezaș.’
Adică să nu te pui girant pentru că poți
să plătești prețul.” (Petru Bulica)

dator nu conferă un sentiment bun. Au
mai fost și alte momente când, pentru
împrumuturi, am apelat la cei apropiați,
însă am învățat în timp să nu mai facem
acest lucru. Pot să spun că sunt ani
de când Dumnezeu ne-a eliberat de
acest lucru. Și cum anume a făcut-o?
Cred că printr-o atitudine pe care
noi am dezvoltat-o: să ascultăm de
Dumnezeu, de cerința Lui și El ne va
binecuvânta. (Vali Strubert)
Pentru a putea ieși din datorii, suntem
îndemnați să adoptăm următoarea
strategie (în cadrul emisiunii Liber de
Datorii veți primi mai multe detalii în
acest sens):
•

Câștigați cât de mult puteți prin
muncă. În dreptul acestui punct,
suntem îndemnați să identificăm
darurile și talentele primite de
la Dumnezeu, să le cultivăm,
să le dezvoltăm și să fim buni
administratori a tot ceea ce
Dumnezeu a pus în viața noastră.

•

Consumați mai puțin decât
câștigați. Și în dreptul acestui
principiu, există câteva lucruri
practice pe care le putem adopta
ca stil de viață:să nu avem mult
numerar la noi (pentru ca să nu
fim atât de tentați să îi folosim
pe lucruri banale). Să ținem o
evidență detaliată a cheltuielilor. Să
dezvoltăm un plan de cheltuială,
să planificăm atât la nivel lunar cât
și anual, să alcătuim categorii de
cheltuieli regulate și ocazionale, să
evaluăm regulat progresul nostru
asigurându-ne că plătim datoriile.

•

Folosiți-vă de exces ca să eliminați
datoriile. Una dintre tehnicile de
eliminare sugerate la acest punct
este tehnica treptelor. Această
tehnică implică trecerea în scris
a tuturor datoriilor de la cea mai
mică la cea mai mare. Pe măsură ce
fiecare datorie este plătită, persoana
în cauză ar trebui să direcționeze
fondurile către următorul nivel
de datorie în plus față de plata
regulată, până la eliminarea tuturor
datoriilor.

CUM SĂ IES DIN DATORII?
Înainte de a intra concret în subiectul
ieșirii din datorii, am întrebat câteva
persoane despre experiența lor cu
datoriile.
„Mi s-a ivit o
situație când am
fost nevoit să iau
un credit de la
bancă, un credit
în valută. Eu nu
aveam nici un ban adunat pentru că
toți banii i-am investit în casă și a fost
neapărat nevoie să mă împrumut.
M-am dus la bancă, am vorbit frumos
cu funcționarii de acolo să îmi spună
câți bani trebuie să dau pentru suma
respectivă. Îmi trebuia doar pe trei
săptămâni de zile. Mi-a spus o sumă și
la prima vedere m-am gândit că nu era
chiar așa de înspăimântătoare. Eu am
fost un om corect. După trei săptămâni
m-am dus să înapoiez banii și când mi-a
făcut toate calculele, a reieșit că trebuia
să achit încă de patru ori suma de care
mi-au spus inițial. Vă spun, în acele
momente mi s-a întunecat privirea și
am zis: ‘Nu e corect!’ Ce gingași au fost
în momentul în care m-am dus să mă
împrumut și ce aspri și duri sunt acum.
Acela a fost singurul împrumut pe care
l-am luat din bancă și cu siguranță altul
nu mai fac.” (Gheorghe Chimiveș)
„Am avut o
experiență mai
importantă cu
datoriile. În
procesul renovării
casei, acum
aproximativ 10 ani, strânși fiind, am
hotărât să apelăm la bancă. A fost
prima și, din punctul meu de vedere și
al soțului, ultima experiență de genul
acesta. Am plătit aceste datorii însă a fi

În orice situație ne-am afla din punct de
vedere financiar, pe parcursul întregii
emisiuni Liber de Datorii suntem
provocați să nu uităm că suntem doar
administratori a ceea ce Dumnezeu
ne încredințează, și banii nu sunt o
excepție. În final includem o mărturie
care vorbește despre importanța și
locul dărniciei în bugetul personal.
„În modul în care noi ca și familie ne
raportăm, punem întotdeauna deoparte
banii pentru zeciuială. Din veniturile
noastre curente, ne aducem în fiecare

lună zeciuiala la biserică. Mai sunt
însă și venituri ocazionale din care
punem de asemenea zeciuală deoparte.
S-a întâmplat că zeciuala din aceste
venituri ocazionale i-am pus într-un
sertar și tot ne gândeam că trebuie să
îi dăm dar uitam sau amânam până
într-o zi în care am vorbit cu soțul meu
despre lucrul acesta, ne-am amintit că
avem acești bani în sertar și că trebuia
să îi dăm pentru că i-am închinat lui
Dumnezeu, dar noi îi țineam blocați în
sertar și trecuseră ceva luni peste ei.
Ne-am simțit dintr-o dată apăsați în
sufletul nostru că nu este bine ce facem.
Sămânța trebuie semănată, nu ținută în
sertar sau pungă pentru că nu aduce rod
acolo, doar după ce o semeni. Am zis:
‘Îi luăm și îi dăm, nu au voie să treacă
mai mult de trei, patru zile și acești
bani trebuie să ajungă la destinație.’ În
momentul în care am spus lucrul acesta
foarte ferm am știut că Dumnezeu ne
va binecuvânta. Și așa s-a întâmplat.
Am luat banii la mine ca să-i dau și
înainte să ajung să îi dau am primit
deja binecuvântarea lui Dumnezeu.
A fost pentru mine din nou un semn
că trebuie să fiu atentă cu ceea ce am
închinat lui Dumnezeu pentru că
Dumnezeu este atent la nevoile mele.”
(Vali Strubert)

CURSUL LIBER DE DATORII,
CARTEA ȘI SETUL DE EMISIUNI,
POATE FI OBȚINUT ÎN 2 MODURI:
1. În format electronic, video+text,
gratuit, la adresa web de mai jos:
www.alfaomega.tv/liberdedatorii
2. Comandând cartea/manualul
Liber de datorii (15 lei+taxe poștale),
ai bonus pe DVD și sesiunile video.
0256.284.913, comenzi@alfaomega.tv
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Secretul binecuvântării:
dăruiește ca să primești
Care a fost contextul începutului afacerii?
interviu cu

Aurel Bobu
Marelbo S.R.L.

Mă numesc Aurel Bobu și sunt din
Bivolărie, Bucovina. Administrez fabrica
de încălțăminte Marelbo cu 560 de
angajați, oameni care, cu ajutorul lui
Dumnezeu și implicarea noastră, au o
pâine în casă și un câștig cu care pot să
își întrețină familia. Cred că este ca o
binecuvântare din partea lui Dumnezeu
pentru zona aceast, faptul că oamenii au
unde să lucreze.
Eu personal am avut un început greu,
pornind dintr-o familie săracă. Toată
viața noastră am fost niște oameni săraci.
În copilărie aveam dorința să cresc mare
și să fac ceva prin care să ajut părinții
mei să poată scăpa de datoria pe care o
aveau. Tatăl meu era foarte bun prieten
cu un cizmar. Pe vremea aceea, oamenii
care făceau cojoace și încălțăminte erau
oameni cu bani. Acest cizmar a vrut
să îi facă tatălui meu un bine,
să îl ajute să scape de datorii
și m-a luat ucenic. Acest
om credincios m-a ajutat
și și-a dat interesul să
mă învețe meserie.
După ce am
terminat acel
stagiu, mi-am
dat examenul, am
reușit și mi-a spus:
„Acum realizez că din
tine va ieși un meseriaș
mai bun decât mine.”
Din 1984 și până la Revoluție
am învățat la rândul meu 50 de
ucenici. După Revoluție, mulți
și-au deschis afacerile lor, astfel că în
anul 2000 în Vicovu de Sus erau aproape
200 de asociații familiale și societăți
comerciale care toți făceau încălțăminte.
A fost o binecuvântare pentru zona
aceasta pentru că toți oamenii aveau
de lucru. Eu am început de la zero, însă
Dumnezeu a fost cel care a pus 1 in față.
Eu am o vorbă: „Dumnezeu este prea
bogat ca să rămână cuiva dator.” Suntem
trecători pe pământ și în cele
din urmă ne alegem cu
ce am făcut pentru
Dumnezeu.

Eu aveam pregătiți banii pentru o casă
pentru că la un moment dat locuiam
șase persoane într-o cameră. În anii
1992-1993 ne-am adunat câțiva frați
mai înstăriți și am hotărât să facem o
biserică nouă. Fiecare a făcut promisiuni
înaintea lui Dumnezeu. Eu am promis
că voi da toți banii care îi aveam strânși
pentru casă. M-am întors acasă la miezul
nopții și i-am spus soției ce am promis.
Ea a fost de acord și în asta am vazut
din nou o confirmare că este o lucrare
de la Dumnezeu. Am dat banii pentru
construcția bisericii și după un an de zile
a venit o mare binecuvântare peste mine.
Am ajuns să am 125 de angajați într-un
timp foarte scurt. Toți au venit la mine
să mă întrebe cum a fost posibil acest
lucru și le-am explicat că Dumnezeu
m-a binecuvântat. De atunci simt mâna
lui Dumnezeu care mă ajută și mă
binecuvântează. În perioada de criză, eu
am angajat aproximativ 150 de oameni.
Când
toți băteau în
retragere,
cu ajutorul
Domnului eu
m-am dus
înainte
pentru
că El m-a
ajutat cu
siguranță.

Care este
situația spirituală astăzi?
În localitatea noastră, aproximativ 50%
sunt credincioși. Încă sunt oameni care
se pocăiesc. Chiar și la noi în fabrică
există un anturaj cu oameni credincioși.
Cu siguranță dacă văd că noi suntem
cu adevărat copii lui Dumnezeu, ei iau
exemplu de la noi. Le-am dat celor din
fabrică cărți de cântări și ei cântă. Avem
chiar și o stație cu microfon. Uneori ei vin
la mine și își exprimă dorință de a lua o
pauză pentru cântat. Uneori și eu las toate
problemele la o parte, iau acordeonul și
cânt împreună cu ei. Cântăm împreună
și ne mai relaxăm. Foarte mulți m-au
întrebat ce hobby am. În primul rând îmi
place să cânt încă din copilărie. Încă din
copilărie, dorința mea înaintea Domnului

a fost să cresc mare, să am un acordeon
si o bicicletă. Bicicletă nu am, însă
acordeoane am aproximativ 10.
Domnul v-a dat mult mai mult și v-a dat
șansa ca împreună cu angajații dvs. să îl
lăudați pe Domnul. Cum se raportează
la colegi sau la dvs. ca lider creștin cei
care nu sunt din zona evanghelică?
Noi avem o prietenie foarte bună și
niciodată când angajez pe cineva nu
întreb ce convingere religioasă are
pentru că toți suntem oameni înaintea
lui Dumnezeu și toți avem valoare.
N-am impus niciodată nimănui să cânte
sau să nu cânte. Însă oamenii cer lucrul
acesta. Ei iubesc foarte mult cântările.
Am înregistrat 6.000 de CD-uri pe care
am scris că se distribuie gratuit și leam dat la toți oamenii și toți cei care
au cerut au primit. Ei cunosc cântările
și uneori vin și îmi spun:„Domnule
patron, am o rugăminte. Vreau să cântați
cântarea aceea.” Și le cânt la cerința lor.
Eu nu le impun, însă oamenii văd felul
nostru de viață și dacă văd în noi niște
oameni corecți și că suntem copiii lui
Dumnezeu, cu siguranță apreciază.
La rândul lor, și ei vin la biserică, ne
testează să vadă dacă ceea ce spunem și
trăim. Prin aceasta încercăm să câștigăm
încrederea oamenilor.
Sunt mulți oameni de afaceri care
trăiesc o altă viață decât cea din fața
angajaților, însă pe dvs. toți vă respectă.
Chiar dacă sunteți pastor într-o biserică
penticostală, ați ajutat multe alte lucrări.
Cum vă vorbește Dumnezeu să vă
implicați?
Să vă dau un exemplu recent. Mi s-a
întâmplat să adorm cu un gând, parcă
cineva îmi spunea: „Trebuie să faci o
biserică!” Adormeam și mă trezeam cu
același gând, mă măcina încontinuu.
I-am spus soției mele și ea mi-a răspuns:
„Verifică puțin situația!” Am vorbit cu
pastorii din biserică și le-am spus că
am un gând insistent să fac o biserică în
județul Suceava, dar nu știam încă locația.
I-am trimis să verifice o locație, dar ei
au spus că nu era locul potrivit. M-am
rugat din nou Domnului ca investiția pe
care urma să o fac să fie după voia Lui.
La un moment dat mi s-a luat din față
ca o perdea și mi-am adus aminte de un
oraș din județul Suceava! Am mers la
acea biserică și văzând în ce condiții se
adunau frații, am zis: „Nu se poate! Dacă
casele noastre arată așa cum arată și casa
Domnului arată așa, trebuie să facem
ceva!” Și atunci s-a întâmplat și o minune
în viața mea.
Îmi amintesc că l-am sunat pe fratele
pastor de acolo și i-am spus că am pe
inimă să construiesc o biserică acolo și el
a început să plângă și mi-a spus: „Frate
Aurel, săptămâna trecută ne-a vorbit
Dumnezeu că cineva se va implica și vom
primi o biserică cadou!” Omul acesta

plângea și mi-a spus și zona pe unde
urma să primească biserica. Am spus
fratelui pastor că voi face această biserică.
Eu așteptam un răspuns la o problemă
de afaceri de doi ani de zile. Nu a durat
jumătate de oră după ce i-am spus fratelui
că voi construi biserica și am primit banii
dublu față de cât m-a costat biserica
aceea.
În calitate de om de afaceri, cum vă rugați,
cum vă raportați la Dumnezeu?
În firma noastră, avem o cameră unde
este Biblia pe masă. Dimineața, ne
întâlnim cu cei cinci frați pastori care
sunt angajați în poziții cu responsabilitate

și alte câteva persoane, facem o
rugăciune, citim un cuvânt din Sfânta
Scriptură și ne apucăm de treabă.
Desigur și cu familia ne rugăm deoarce
știm că doar cu ajutorul lui Dumnezeu
putem avea izbândă.
Poate sunt mulți oameni de afaceri care
spun: „Eu nu am banii pe care îi are fratele
Aurel Bobu, poate sunt la un nivel mai jos,
au o cifră de afaceri mai mică.” Poate le
dați un îndemn multor oameni de afaceri
care sunt preocupați să strângă, să se
stabilizeze și apoi să dea lui Dumnezeu.
Întâi trebuie să dea lui Dumnezeu și apoi
cu siguranță Dumnezeu le va înapoia.
am simțit că
este locul meu
acolo și am
mers în față. În
momentul acela
m-am văzut
la crucea lui
Hristos. L-am
văzut pe El răstignit pe cruce și asta m-a
cercetat foarte mult. Am început să plâng, să
îi spun tot oful meu, am început să-mi cer
iertare pentru tot ceea ce am făcut. Am lăsat
totul acolo. După ce m-am ridicat, am simțit
că povara mea a fost luată de pe umeri,
am simțit pace, am simțit liniște și din
momentul acela am simțit că Dumnezeu
este cu mine.

sursa imaginii:
www.info-sport.ro

povestea de succes
a unei handbaliste creștine
Talida Tolnai
handbalistă

Numele meu este Talida Tolnai. Sunt din
Zalău și fac parte dintr-o familie în care
mama este ortodoxă, tatăl este reformat, iar
cei doi frați ai mei sunt creștini ortodocși.
Am început să fac sport de la vârsta de
14 ani. Fac handbal. Este un sport foarte
frumos. Am fost văzută în curtea școlii de
către antrenorul meu, care astăzi nu mai
e printre noi, căruia i-a plăcut foarte mult
energia pe care eu o emanam jucând
fotbal cu băieții și m-a întrebat dacă
îmi doresc să fac acest sport, handbal.
I-am zis că nu vreau, că nu îmi place,
dar a venit la părinții mei, m-a cerut de
la ei și din momentul în care părinții
mei au dat verdictul că pot să merg,
am început să practic acest sport.
Consider că Dumnezeu știa dinainte
toate lucrurile. Consider că era nevoie
de mine în această meserie, ca să poată
să-și ducă El lucrarea mai departe.
În tot timpul ăsta am avut și parte de
încercări de tot felul, în sensul că am
avut reușite, am avut nereușite, am avut
victorii, am avut înfrângeri, dar tot timpul
trebuia să ne ridicăm și să mergem mai
departe.
Într-o zi eram la mine acasă. Mă pregăteam
să merg la antrenament și ascultam radioul.
Am dat pe Radio Unison, este un post
creștin, unde am ascultat cântări, predică,
mărturii ale unor oameni care s-au întors la
Hristos. Nu înțelegeam atunci despre ce este
vorba dar simțeam o cercetare interioară
și am zis că vreau și eu să văd despre ce
este vorba. Am ascultat locul unde avea să
se întâlnească biserica și m-am hotărât să
merg și eu în locul acela.
Atunci când am mers și a început
programul, am simțit cu adevărat prezența
lui Dumnezeu în viața mea, cu adevărat

Apoi L-am rugat să mă ajute să pot să
prind un contract bun pentru că la echipa
de aici de la Zalău, timp de 10-11 ani am
tot muncit dar nu m-am ales cu nimic
și am zis: „Doamne, vreau să merg întrun loc unde să fiu plătită ca atare, după

munca pe care o prestez”. Cu adevărat
Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ajutat
să merg la Oltchim Râmnicu Vâlcea, o
echipă puternică. Am simțit că a fost o
binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Obișnuiam ca înainte de antrenament să
ne adunăm toate într-un cerc, puneam
toate mâinile acolo și eu spuneam o mică
rugăciune, ziceam: „Doamne, fii cu noi
în această zi, păzește-ne, ocrotește-ne și
ajută-ne să ieșim sănătoase!”. Iar la sfârșit
ziceam: „Doamne, mulțumim că ai fost
cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit și am ieșit
sănătoase”, și era de ajuns. La meci făceam
la fel. Înainte de meci, tot timpul mă rugam
și aveam tabieturile mele, în sensul că îmi
puneam căștile în urechi și ascultam cântări,
mă rugam lui Dumnezeu și citeam din
Cuvântul Domnului.

Sunt mulți oameni care spun că dacă
Dumnezeu le va da lor, o să dea și ei lui
Dumnezeu. Eu am dat tot ce am avut și
apoi cu siguranță Dumnezeu mi-a dat
însutit. De multe ori spun „Doamne, nu
sunt vrednic pentru tot ceea ce îmi dai”.
Depindem de Dumnezeu.
Zerourile au valoare dacă este Dumnezeu
înainte. La fel cum spuneam unei
persoane importante care m-a vizitat de
curând, eu nu sunt decât administrator
a tot ceea ce este aici. Proprietar este
Dumnezeu. De aceea în primul rând
trebuie să fim credincioși Lui.

Eu am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru
de multe ori! O perioadă am stagnat, nu
am mai fost la națională, dar în 2010,
Dumnezeu a îngăduit să ajung din nou la
națională. A fost un an în care Dumnezeu a
fost convins ca nu voi tăcea, că voi mărturisi
Cuvântul Lui, pe Domnul.
Am ajuns în Danemarca. Acolo s-a ținut
Campionatul European din 2010 și, din
păcate, colega mea, Paula U., s-a accidentat.
Eu consider că a fost mâna lui Dumnezeu,
numai așa putea să-Și proslăvească numele,
că eu să ajung să fiu principalul portar.
Dumnezeu și-a pus copilul Lui la lucru, ca
să zic așa. După ce ea s-a accidentat, aveam
două meciuri foarte importante, pe care
dacă le câștigam, ne calificam în semifinale,
ceea ce era foarte important pentru noi.
Nimeni nu se aștepta ca noi să câștigăm
împotriva Danemarcei, o țară puternică
și din punct de vedere handbalistic, și din
punct de vedere financiar.
Atât de mult m-am bucurat! Sincer,
am văzut mâna lui Dumnezeu la
lucru pentru că s-a terminat meciul
cu 16-15 pentru noi. Finala a fost în
felul următor: am căzut în genunchi,
am ridicat mâinile spre cer și am zis:
„Doamne, Îți multumesc că ai fost cu
noi și că ai dat biruință! Îți mulțumesc că
ți-ai făcut posibilă prezența Ta în locul
acesta!”
Erau, cred, peste 20.000 de spectatori,
și vreau să spun că antrenorul lor danez
a provocat-o pe una dintre fetele lui
să vina să îmi dea în față, să mă scoată din
joc, pentru că vedea că nu mai poate să îmi
dea gol. Nu știa antrenorul că eu sunt și mai
bărbătoasă, că după ce iau o minge în față,
sunt mai puternică, devin mai puternică și
apăr și mai bine.
Cu adevărat, Dumnezeu m-a întărit și am
reușit să îmi duc datoria la capăt. Au venit
toate colegele pe mine și au zis: „Toto, tu neai salvat!” Le-am zis că nu eu, ci Dumnezeu!
Și au zis: „Cu adevărat Dumnezeul tău ne-a
ajutat astăzi! Cu adevărat Domnul a fost
cu tine!” Și am zis: „Nu! Dumnezeu a fost
cu noi! Vedeți ce înseamnă să ne rugăm și
să credem din toată inima? Dumnezeu dă
biruință!” Chiar a fost un moment minunat!
Un reportaj special difuzat în emisiunea
săptămânală Mapamond Creștin
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Un al treilea testament
documentar

duminică, ora 22:30

LUNI 28 septembrie

MARȚI 29 septembrie

MIERCURI 30 septembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relatiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 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
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 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 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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvantul vietii 02:00 Împărăția lui
Dumnezeu 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 04:00
InTouch (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Împărăția
lui Dumnezeu (r) 08:00 Binecuvântare sau
blestem -Tu alegi 09:00 Cartea cartilor
09:30 Eroii copiilor din istoria crestinismului 10:00 Multumim lui Dumnezeu pentru
fotbal 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Viață după viață (r)
12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Fundamente (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Eroii copiilor din istoria
crestinismului (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Multumim lui Dumnezeu pentru
fotbal (r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Cum
să începi o afacere 18:30 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum să începi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 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 Conceptii
despre lume și viață 09:00 Cartea cartilor
09:30 Eroii copiilor din istoria crestinismului 10:00 Țeluri înalte 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Inimi schimbate (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Sperantă pentru
ne-evrei (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Eroii copiilor din istoria crestinismului (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Teluri
înalte (r) 17:30 Ascendent 18:00 Conceptii
despre lume și viață (r)

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Creștinul contemporan Talk-show
22:00 Viață după viață Documentar
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

film artistic

Samson
Acest film este o reinterpretare
a poveștii biblice a lui Samson,
în care se arată că mândria și
neascultarea de Dumnezeu pot
duce foarte ușor la cădere. Având
inițial o putere supranaturală
din partea lui Dumnezeu, inima
lui Samson este coruptă și cade
în păcat și apoi sclavie. Însă
pocăința îi oferă o șansă de
întoarcere.

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

19:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
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 Inimi schimbate Film artistic
23:30 Muzica

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-sho
22:00 Invazia pagână Film artistic
23:00 Ecou în noapte Film artistic
23:30 Muzică

JOI 01 octombrie

VINERI 02 octombrie

SÂMBĂTĂ 03 octombrie

DUMINICĂ 04 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Conceptii despre lume
și viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Pastorul
contemporan 09:00 Cartea cartilor 09:30
John Bunyan David Livingstone 10:00 Mai
mareață decât sabia 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia
păgână (r) 12:00 Ecou în noapte (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Religii inrudite? (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 John Bunyan (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Mai măreață decât
sabia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Casa
sau camin? Educatia familiala 08:30 Zidurile inimii mele 09:00 Cartea cartilor 09:30
Mary Jones 10:00 Zwingli 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
A salva o viata (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Tinutul celor șapte biserici: Smirna (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 Mary Jones (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Zwingli (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Secretul relatiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberand captivii
09:00 Cartea cartilor 09:30 Aripi de inger (r)
10:00 Clubul copiilor 10:30 Alfa Omega în
obiectiv(r) 11:00 Samson (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 John Ankemberg (r) 14:00 Femeia
creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Aripi de inger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Fratele Yun 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devotional 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 Aripi de înger
10:00 Clubul copiilor (r) 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Fratele Yun (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 cartilor (r)
15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Tinutul celor șapte biserici: Smirna

religios străin

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

RECOMANDĂRI ZILNICE

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

18

vineri, 22:00

19:00 John Ankemberg Documentar
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 Samson Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical străin

16:00 Fratele Yun Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
16:00 Rugul Aprins Program religios
18:00 Actualitatea profetiei biblice Program 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:00 Joy of music Program muzical străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz.
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
22:00 Luptând cu Dumnezeu Film artistic
străin
23:00 Încercarea credinței lui Ștefan Film
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură Progr. despre. probl. sex.
sexualității

LUNI 28 SEPTEMBRIE

MARȚI 29 SEPTEMBRIE

JOI 01 OCTOMBRIE

VINERI 02 OCTOMBIRE

DUMINICĂ 4 OCTOMBIRE

22:00 Viață după viață

19:00 Speranță pentru
ne-evrei Documentar

17:00 Mai măreață
decât sabia Documentar

19:00 John
Ankemberg Documentar

10:00 Clubul copiilor

Documentar
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Program pentru copii

Majoritatea muncesc să obțină bani
și poziție, doar pentru a fi onorați și
respectați. Văzând această foame adâncă
după dragoste, am înțeles în inima mea
ca ceea ce eu ca și fiică de Împărat trebuie
să le ofer oamenilor este dragostea
necondiționată, respect, onoare și
aprecieri, indiferent de relaționarea lor
față de mine.
Dumnezeu a dăruit totul fără să ceară
ceva în schimb. Și noi suntem chemați
să facem acest lucru, nu doar în
biserică, ci oriunde ne aflăm.

Școala, profesia și credința
Anita Truția

Programator, inginer IT
Oradea

M-am născut în Oradea, am 25 de ani
si sunt programatoare. Am studiat la
Universitatea Politehnica din Timișoara
in cadrul Facultății de Automatică și
Calculatoare.
Alegerea acestei facultăți a fost foarte
interesantă, inițial am vrut să mă înscriu
la Facultatea de Telecomunicații dar când
am predat dosarul, m-am rugat și am
cerut să se facă voia lui Dumnezeu si am
pus calculatoarele prima optiune pe lista.
Spre marea mea surprindere am intrat la
buget la Calculatoare.

Anii de facultate nu au fost ușori, ca fată
la o facultate pentru “băieți” întâmpini
multe provocări, dar odata cu ele,
Dumnezeu îmi oferea suport și îmi dădea
putere să înfrunt toate lucrurile și de
multe ori la examene, parcă simțeam că
cineva îmi dictează, cand apărea subiectul
în fața mea.
Am experimentat nenumărate minuni
la școală, atât financiar, cât și în relația
cu părinții. Orice greutate întâmpinam,
Dumnezeu era sprijinul meu și ghidul
meu în acești ani plini de schimbare. Mam agățat de Dumnezeu mai mult decât
înainte, pentru că aveam nevoie de ajutor,

nu mă mai descurcam singură cum
credeam înainte, ci am recunoscut tot mai
mult nevoia lui Dumnezeu în viața mea.

Îmi place mult să lucrez în domeniul IT,
este un job creativ, variat, care necesită
să te perfecționezi și să înveți tot timpul
lucruri noi. Lucrul care mă impresioneaza
cel mai mult la ceea ce fac sunt clienții
exclusivi pentru care lucrez. Este o
onoare să contribui la realizarea celor mai
scumpe mașini din lume precum Porsche,
Bugatti, Aston Martin și multe altele.

În anul trei de facultate m-am angajat
part-time ca să pot să mă întreține
în Timișoara. În primul an de lucru,
am învățat ce înseamnă să dai tot ce
ai mai bun la serviciu pentru slava lui
Dumnezeu. Dumnezeu m-a învățat
încrederea în El, din toate punctele de
vedere. Mă călăuzea pas cu pas în viață și
îmi dădea o favoare extraordinară în fața
oamenilor.
După un an plin de prezența lui
Dumnezeu până și la locul de muncă,
am primit o ofertă de job la o companie
mai mare. M-am rugat mult până am
hotărât să accept oferta. Știam că sunt în
planul lui Dumnezeu, așa că, cu inima
plină de întrebări, am pășit pe acest
drum necunoscut. Dintr-un cadru care
îmi oferea o siguranță și un comfort din
punct de vedere spiritual, am intrat într-un cadru vulnerabil, plin de provocări,
un loc unde mă simțeam nesigură și de
foarte multe ori singură.
Să fii un creștin autentic într-o lume plină
de egoism nu este chiar cel mai simplu
lucru. Nu știu cum este la locul dvs. de
muncă, dar în mediul în care eu lucrez,
oamenii sunt extrem de inteligenți și
creativi, dar din păcate, la majoritatea,
acest lucru vine împachetat cu o doză
bună de aroganță și egoism.

Dumnezeu m-a plasat într-un cadru
unde e mare nevoie de oameni care să-L
reprezinte pe Dumnezeu prin tot ceea ce
fac în viața de zi cu zi. Prin implicarea
lor, prin comportamentul, dragostea și
respectul arătat, vor ridica cu siguranță o
mie de întrebări în mintea celor din jur,
astfel încât des se ivesc oportunități în
care eu personal pot să vorbesc oamenilor
de Dumnezeu.
Mai mult decât vorbe, ajută să fii un
prieten adevărat când nimănui nu-i
pasă de cel de lângă el. Dezvoltarea unor
relații sănătoase este necesar într-o lume
plină de superficialitate. Relațiile noastre
trebuie să fie modul în care oamenii să-
L observe pe Dumnezeu.

Acum întrebarea e cum ar trebui să ne
comportăm ca și creștini în asemenea
circumstanțe? Sincer, nu am un răspuns
ideal la această întrebare, însă ce am
observat și am învățat de-a lungul celor
patru ani este că acești oameni plini de
sine sunt însetați după dragoste, tânjesc
să fie văzuți și apreciați.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Mapamond Creștin
știri

duminică, ora 20:00

LUNI 05 octombrie

MARȚI 06 octombrie

MIERCURI 07 octombrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relatiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 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 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 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 (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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvantul vietii 02:00 Creștinul
contemporan 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Creștinul contemporan (r) 08:00
Binecuvântare sau blestem - Tu alegi 09:00
Cartea cartilor 09:30 Eric Liddell 10:00 Sticla sparta 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Viață după viață (r)
12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Fundamente (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Eric Liddell (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)(r)
17:00 Sticla sparta (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Cum să începi o afacere 18:30 Alte
afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30
Ascendent 01:00 Cum să începi o afacere
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 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
Concepții despre lume si viata 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Hans Egede 10:00 Tacere
rupta 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Ce lași în urma ta (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Sperantă pentru ne-evrei (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cărților (r) 15:30 Hans Egede (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Tacere
ruptă (r) 17:30 Ascendent 18:00 Concepții
despre lume și viață (r)

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

film artistic

Toate lucrurile noi
Bazat pe pilda fiului risipitor,
filmul Toate lucrurile noi prezintă
un centru artistic de vară în
cadrul căruia copiii participanți
învață să își găsească propria
identitate și să pornească o
revoluție în generația lor.

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

19:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Film artistic
23:00 Șalul pentru rugăciune Documentar
23:30 Muzică

străin

străin

21:00 Creștinul contemporan Talk-show
22:00 Viață după viață Documentar
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

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 Ce lași în urma ta Film artistic
23:30 Muzică

JOI 08 octombrie

VINERI 09 octombrie

SÂMBĂTĂ 10 octombire

DUMINICĂ 11 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre
lume și viața 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devotional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Pastorul contemporan 09:00 Cartea cartilor
09:30 John Paton 10:00 Ferma stejarilor
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia pagană (r) 12:00
Salul pentru rugăciune (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Religii
inrudite? (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 John
Paton (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Ferma stejarilor (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 În așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00 Casa
sau camin? Educatia familiala 08:30 Zidurile inimii mele 09:00 Cartea cartilor 09:30
Damien și leproșii 10:00 Oameni ai credinței 10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Luptand cu Dumnezeu
(r) 12:00 Încercarea credinței lui Ștefan (r)
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Ținutul celor șapte
biserici: Pergam (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
Damien și leprosii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Oameni ai credinței (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Secretul relațiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă pentru
tine 03:30 Casa din Betania 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberand captivii
09:00 Cartea cartilor 09:30 Aripi de înger (r)
10:00 Clubul copiilor 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Toate lucrurile noi (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 John Ankemberg (r) 14:00
Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Reinhard Bonnke 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 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
Aripi de înger 10:00 Clubul copiilor (r) 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă
pentru tine 11:30 Reinhard Bonnke (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r)

19:00 Ținutul celor șapte biserici: Pergam
Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

16:00 Reinhard Bonnke Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program
religios

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Toate lucrurile noi Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical străin

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
22:00 Demascarea palestinianismului
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
creștin Documentar
22:00 În prezența lui Isus Progr. muz. străin
23:00 Eric Liddell Documentar
22:30 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre problemele
sexualității

20

vineri, 22:00

sexualității

LUNI 05 OCTOMBRIE

MARȚI 06 OCTOMBRIE

MIERCURI 07 OCTOMBRIE

JOI 08 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 10 OCTOMBRIE

18:00 Cuvântul vieții

22:00 Ce lași în urma ta

23:00 Șalul pentru
rugăciune Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV

22:00 Demascarea
palestinianismului
creștin Documentar

Seminar
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Film artistic

Împărăției pe care mi le pune la dispoziție,
scufundarea mea zilnică în iubirea Lui,
pentru ca să pot să o dau mai departe,
sunt cele care îmi vor asigura împlinirea
mandatului pe care îl am în școală.

Ș

imleul are o atracţie specială pentru cine
a trăit în el şi l-a cunoscut.

În acest oraş, am văzut şi eu lumina zilei;
în acest loc binecuvântat am făcut primii
paşi; în aceste locuri au venit anii în care
mă luam la întrecere cu vântul, ori îmi
împleteam coroniţe de flori, ori îngânam
glasul izvoarelor venite din inima pădurii
de pe Măgura Șimleului.
Acum, mă bucur de linişte şi mă gândesc:
”Din nou vine toamna, anotimpul în care
timpul mă ia la plimbare.” Printre frunzele
ruginii ce doresc a-şi împlini menirea
agăţându-se de noi, mi se pierd paşii...în
fiecare toamnă. De ar putea vorbi copacii,
de ar putea vorbi locurile pe lângă care trec!
Şi totuşi... din albumele vechi vin în leagăn
prelungit de clopot, poveşti şi mărturii
despre un loc binecuvântat: ŞCOALA.
Aş dori să le aud glasul, dar în locul lor am
fost aleasă să fiu eu martor, martor al vieții,
martor al învierii, martor al Domnului Isus.
În zbuciumul anilor trecuți începe povestea
mea la Școala Gimnazială ”Silvania”, pe
vremea când nu știam că Domnul are un
destin în care sunt chemată să umblu și să
călătoresc, mărturisind ce bun e Domnul,
chemând oameni în Împărăție.
E atâta liniște în orașul nostru și de atâtea
ori Domnul mă ia la plimbare pe străzile
orașului, printre frunzele la fel de ruginii
ca acum 50 de ani, 100 de ani, 120 de ani
și ajung în fiecare toamnă în locul în care
parcă cu fiecare an, cu fiecare generație
reîncepe o poveste ; pentru ca apoi, această
lumină să se răspândească. E bunătatea
Domnului că e așa.

Mă uit în urmă și găsesc generații în care
sinceritatea, bunătatea, altruismul, frica de
Domnul, inocența, erau valori promovate
atât de familie, cât și de societate. Nu
pot spune că acum nu există, doar că au
căpătat alte valențe, sau că au fost înlocuite,

cu voia sau fără voia noastră. Cea mai
mare provocare a fost și rămâne aceea de
a împlini, menirea de a forma oameni.
Această provocare a rămas, dar a primit o
cu totul altă valoare în momentul în care
Domnul Isus a venit în viața mea. Isus,
învățătorul meu, avea să îmi dea atâtea
modele pe care aveam să le aplic în relația
mea cu copiii și părinții lor, cu colegii de
la școală: model în vorbire, în relaționare,
în ascultare, în jertfire, în dragoste, în
împăcare, în încurajare. De fapt, azi,
dacă stau în fața copiilor, pot spune că
nu aș putea dacă El nu ar fi în viața mea,
supunându-mi viața Domniei Sale.
Sunt mulțumitoare pentru libertatea pe care
Domnul Isus a adus-o în viața mea, pentru
libertatea de exprimare pe care o avem în
țara noastră, pentru libertatea ca Domnul
Isus să facă parte în mod real din viețile
noastre personale și a școlii. Drept urmare
sunt mulțumitoare pentru că ai mei copii
pot studia în școală, că se pot întâlni pe
grupe de studiu, că pot spune o rugăciune
în școală, că se pot exprima. Salut în fiecare
dimineață prezența Domnului în școală și
cred că fără ajutorul și implicarea Lui în
fiecare domeniu al vieții personale și a școlii
nu aș putea merge mai departe, sau aș putea
să o fac, dar fără sens. El e cel ce dă valoare
și sens întregii mele activități de la școală.
Într-o lume care dorește a-L exclude
pe Dumnezeu, sunt mulțumitoare că
El e inclus și implicat. Într-o lume în
care aproape toată lumea se bazează pe
propriile resurse, sunt copii, care, învățați
de părinți sau de bunici, spun o rugăciune
în școală. Într-o lume în care fiecare face
ce vrea, mai sunt copii care practică postul
și mila și dărnicia.
Cu toate acestea rămân provocări la care
suntem incapabili să răspundem, sau dacă o
facem, o facem din perspectiva omenească:
Ce atitudine avem față de copiii care sunt
lăsați să trăiască cu bunicii? Dar ce facem în
cazul copiilor din familii monoparentale?
Ce soluții avem în fața avalanșei de
agresivitate manifestate a elevilor? Cum
putem anula efectele invaziei păgânismului
în viața copiilor noștri? Ce mediu ar
trebui creat pentru ca elevii să se poată
exprima? Ce e mai important: să ”scoatem”
performeri, sau oameni de caracter?
Cu trecerea anilor realizez că ancorarea
mea cât mai adâncă în EL, în valorile

Dacă azi, mă uit la fiecare copil din clasă,
sau la clasă ca o unitate, sunt mulțumitoare
că fiecare este special, fiecare are valoare,
fiecare este frumos și bun în felul lui, iar
în școală, copii și cadre didactice recunosc
elevii din clasa noastră ca fiind copii care se
iubesc, țin unul la altul , se acceptă, se ajută
și merg înainte ca una, cu toate diferențele
dintre ei.
Faptul că am conștientizat responsabilitatea
enormă pe care am primit-o în momentul
în care acești copii mi-au fost încredințați
mă determină să nu negociez viața lor,
educația lor, siguranța lor.
Cu siguranță, prezența Domnului în viața
familiilor, în viața cadrelor didactice, în
viața personală a copiilor poate face ca, întrun viitor nu foarte îndepărtat, Domnul Isus
să fie proclamat în sălile de clasă, în curtea
școlii și de ce nu și în momentul în care
ieșim pe porțile școlii.

Aș putea parafraza și să spun, cât despre
mine, eu și clasa mea vom sluji Domnului.
Ceea ce am semănat în anii aceștia se vede
și se va vedea în viețile transformate a celor
de lângă mine. Îmi doresc să îmi împlinesc
mandatul pe care îl am, acela de a-L
reprezenta pe El, din iubire pentru El.
Cu gândurile clătinând a clopot, cu mâna
tremurând de emoţie m-am pus la masa
de scris ca să pun pe hârtie frânturi din
viața unui loc binecuvântat: ȘCOALA. Şi
asta pentru că ai mei copii au trecut de-o
şchioapă, a crescut și mezinul, căruia de
abia i se vedea năsucul de după gardul
şcolii, acum câțiva ani.
De abia aştept să ne adunăm în ceasurile
iernii ce ne îngăduie, să pot să le povestesc
şi lor cum cineva a bătut din casă-n casă,
din poartă-n poartă... ca să adune copiii
la şcoală. Dar îmi doresc să le spun despre
acea iubire imensă cu care este iubit fiecare
dintre ei, în așa fel încât El a fost gata să
moară pe Cruce pentru fiecare dintre noi.
”Cât pentru mine, fericirea mea este să
mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca
să povestesc toate lucrările Tale”
(Psalmul 73:28)
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Umblând prin lume…
cu profesia după tine
Ștefan Moțec
avocat

„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta
cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?”– Mica, 6:8
Încă de mici copii, începem să umblăm, iar
această umblare fizică care se învață relativ
repede – dacă ne raportăm la lungimea unei
vieți pe acest pământ
– continuă toată viața,
ca umblare dintr-o
perspectivă mai largă.
Cu alte cuvinte și
dintr-o altă perspectivă, viața în sine este
o umblare, iar această
umblare, chiar dacă
poate fi fărâmițată,
prin transpunerea în
mai multe planuri,
segmentată în funcție
de mai multe criterii,
ar trebui să o privim, până la urmă, ca o potecă … pe care umblăm (pășim și lăsăm urme!).
Precum toți oamenii de pe pământ, și umblarea mea are un început; are mai multe planuri;
poate fi segmentată în funcție de mai multe
criterii. A început undeva cu aproape 40 de
ani în urmă și privind-o retrospectiv, poate fi
împărțită în mai multe planuri, care însă sunt
suprapuse (apropo, această umblare se caracterizează prin suprapuneri, nu poți să faci un
pas într-un plan și să rămâi pe loc în celelalte
planuri care sunt de actualitate).
În cele ce urmează doresc să prezint succint
interferența dintre cele două mari planuri ale
umblării mele: viața de creștin (copil al lui
Dumnezeu) și viața profesională (deși îmi este
greu să las deoparte viața familială).
Ca și creștin, pot spune că Dumnezeu a fost
bun cu mine, pentru că a început să mi se
descopere încă de mic copil, iar umblarea mea
cu Dumnezeu, deși a fost pe alocuri sacadată, are o continuitate de peste 20 de ani și se
caracterizează în ultima perioadă printr-o
intensificare binecuvântată, iar pentru asta Îl
slăvesc pe Dumnezeu.
Ca și avocat – pentru că aceasta este profesia
prin care umblu și care reprezintă un alt plan
actual al umblării mele prin lume de mai
bine de 15 ani, trebuie să recunosc că, deși la
începuturi nu am avut o înțelegere completă
a „chemării” mele în această profesie, pe parcurs am înțeles că această profesie nu este
un scop în sine, ci reprezintă unul din multele
alte planuri secundare ale umblării noastre pe
acest pământ.
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Planul principal, temelia umblării noastre (fie
că vorbim de viața profesională, de viața privată, familială, socială s.a.m.d.) ar trebui să fie
– și sunt bucuros să spun că în viața mea este
– Dumnezeu și ascultarea de El. Domnul Isus
Hristos a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.
Este o binecuvântare să conștientizezi că poteca vieții tale se suprapune cu acea Cale despre
care vorbește Domnul nostru Isus Hristos,
Cale care pășește prin Adevăr și conduce la
Viață. Orice abatere de pe această Cale este o
îndepărtare, este o risipă, poate fi un dezastru
(„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă
se văd că duc la moarte” – Proverbe 14:12).
Revenind la umblarea
mea cu Dumnezeu în
contextul exercitării
profesiei de avocat,
constat într-un mod
tot mai clar că atâta
timp cât nu încurci
planurile și prioritățile, ele pot coexista
într-o compatibilitate
organică, rămânând
în ascultare de Dumnezeu. Practic, exercitând această profesie
pot (i) să fac dreptate, (ii) să iubesc mila și
(iii) să umblu smerit cu Dumnezeu.
… să faci dreptate, ca avocat
A vorbi despre dreptate într-o lume atât de
nedreaptă, pare o vorbă-n vânt, însă trebuie
să-L credem pe Dumnezeu și să facem ceea
ce ne cere nouă să facem. „Învățați-vă să
faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe
cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați
pe văduvă” este mesajul proorocului Isaia
(capitolul 1 versetul 17), care este de actualitate și în secolul XXI (fiind Cuvântul lui
Dumnezeu), iar această învățătură stă la
baza activității mele
profesionale.
Nu poți, ca un simplu
avocat, să „rezolvi”
toate cazurile de nedreptate, însă această
realitate nu reprezintă
o resemnare, ci este
o luptă continuă, iar
victoria adevărată
este cea pe care o
resimți pe plan spiritual, când ești convins
de Adevărul care este absolut, depășind sfera
adevărului judiciar, care prin definiție este
acceptat ca fiind unul relativ.
Pe de altă parte, ori de câte ori s-a întâmplat să
înving pe plan judiciar, fără ca această victorie
să fie suprapusă pe Adevărul absolut, am resimțit o înfrângere pe plan spiritual, fiind un
semnal de alarmă că nu asta cere Dumnezeu
de la mine. De aceea, învăț că este mai bine,

chiar și cu riscul înfrângerii (în acest plan judiciar), să nu mă îndepărtez de Adevăr. Caz
concret: minciuna; de multe ori favorabilă din
punct de vedere judiciar, nu este compatibilă
cu Adevărul, care este Isus Hristos și cu învățăturile Lui; ele nu pot coexista, de aceea trebuie
să aleg. Presiunea poate fi mare, clientul vrea
să câștige, eu vreau să ascult de Dumnezeu…
Alegerea ne aparține!
… să iubești mila, ca avocat
Frumusețea profesiei de avocat constă și în
aceea că îți permite și chiar facilitează să faci
voia lui Dumnezeu pe multe planuri. Unul
dintre aceste planuri este cel de ajutorare,
de a fi alături de cei în nevoi. Financiar, la
modul general, profesia de avocat este recunoscută ca fiind una „profitabilă”, însă profitul
Adevărat este cel care este „reinvestit”, conform învățăturilor primite de la Isus Hristos.
Însă și această ajutorare, ca să fie una
binecuvântată, trebuie să se ridice deasupra
unor simple acte de caritate. „Căci bunătate
voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu
mai mult decât arderi de tot” ne transmite prorocul Osea(capitolul 6 versetul 6) din partea
lui Dumnezeu, iar apostolul Pavel ne învață că
„… am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele
bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” – Efeseni 2:10.
Prin urmare, calea faptelor bune, dacă nu este
suprapusă cu Calea, care este Isus Hristos, este
o amăgire și suntem pe un drum greșit, care
alimentează eul nostru, însă nu-I aduce slavă
lui Dumnezeu.
… să umbli smerit cu Dumnezeul tău, ca avocat
Nu în ultimul rând, smerenia este o caracteristică care trebuie să fie alipită de oameni, la
modul general, iar de avocați (și multe alte
categorii profesionale), în mod special.
Tendința naturală a omului, într-o măsură
mai mare sau mai mică, este aceea de a se uita
la realizări, la succese, la etichete și, astfel, să
accepte sau să dezvolte o anumită doză de
mândrie. Învățătura primită din partea lui
Dumnezeu este clară iar efectele sunt categorice: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri,
dar dă har celor smeriți” – Iacov 4:6, iar înțeleptul Solomon ne avertizează: „Mândria
merge înaintea pieirii, și trufia merge înaintea
căderii”.
Tocmai de aceea, ca
să nu ne împotmolim
pe cale, este bine să
ascultăm de învățăturile lui Dumnezeu pe
care le găsim în Cuvântul Său, Biblia, și
să putem spune și noi
împreună cu Timotei,
omul lui Dumnezeu,
la finalul „potecii”
noastre pe acest pământ:
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința” ( 2 Timotei
4:7), indiferent care este planul nostru secund
în lumea aceasta (avocat, judecător, procuror,
consilier, om de afaceri, salariat, muncitor necalificat s.a.m.d.). Reușita este garantată dacă
ne înțelegem și alegem să ne trăim Chemarea,
care este Isus Hristos, care să reprezeinte planul nostru principal, temelia vieții noastre!

Între meseria de polițist
și statutul de copil al lui Dumnezeu
Ștefan Șeuleanu
comisar de poliție,
Asociația Polițiștilor Creștini
din România

extras din emisiunea Calea, Adevărul și Viața
495 - Hristos iubește polițiștii
Mă numesc Ștefan Șeuleanu și lucrez ca și
comisar de poliție în cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Cluj, la serviciul ordine
publică, ofițer specialist Poliția de Proximitate.
Prin harul lui Dumnezeu, în anul 2000
împreună cu alți doi frați polițiști creștini,
aflând printr-un polițist englez că în Anglia
există o asociație a polițiștilor creștini care
promovează respectarea principiilor biblice
și a legilor statului, am pus bazele Asociației
Polițiștilor Creștini din România.

Dorința și viziunea noastră este să oferim
colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne și nu numai, consiliere biblică nondenominațională, să fim un sprijin și un real
ajutor pentru ei în diferite circumstanțe ale
vieții pentru că acest serviciu de pază a urbei
presupune de multe ori mai mult decât 8 ore,
ajunge la 10-16 ore, astfel că timpul lor este
foarte limitat și adeseori nu pot participa la
o slujbă bisericească. Din asociație pot face
parte polițiști, jandarmi, pompieri, poliția
de frontieră, poliția locală, sau oameni din
alte structuri de autoritate în baza unei cereri
de adeziune și bineînțeles cu condiția să fie
creștini în trăirea lor zilnică.
E compatibilă meseria de polițist cu Biblia?
De multe ori am fost întrebat despre această
situație. În Cuvântul lui Dumnezeu vedem
că El este cel care a rânduit autoritatea,
dregătorii. El este un Dumnezeu al ordinii,
al disciplinei și El este Acela care conform
Cuvântului, ridică și coboară pe împărați,
este Acela care instituie orânduirile într-un
stat. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor,
capitolul 10 arată faptul că mântuirea
neamurilor a început cu un om al autorității,
cu un ofițer, cu sutașul Corneliu. Acesta făcea
parte dintr-o legiune romană care menținea
liniștea publică din Ierusalim după ce
Imperiul Roman cucerise statul evreu.
Omul acesta, deși era un om cucernic,
temător de Dumnezeu și întotdeauna se
ruga lui Dumnezeu cu toată casa lui, simțea
totuși că îi lipsea ceva ca să fie mântuit.
Atunci Dumnezeu printr-un înger al Său,
îi trimite un mesaj, și anume să trimită
după Apostolul Petru la Iope. Omul acesta,
soldat fiind, s-a executat imediat. Cred că
Dumnezeu ne iubește așa de mult pe noi cei

ridicați în dregătorii pentru că El comandă,
iar noi executăm. Suntem învățați cu
autoritatea. Corneliu a trimis după sfântul
Petru, care i L-a prezentat pe Hristos cel
răstignit ca unica soluție de mântuire a
oamenilor de pe pământ. Corneliu și casa
lui au crezut, și Dumnezeu a și confirmat
credința mântuitoare pe care ei au primit-o
botezându-i cu Duhul Sfânt, ca și pe apostoli
la Cincizecime. Apoi în Faptele
Apostolilor capitolul 11, de la
versetul 17 în jos, Cuvântul
lui Dumnezeu ne prezintă
justificarea apostolului Petru în
fața celorlalți apostoli care l-au
întrebat de ce a intrat în casa unui
netăiat împrejur.
El a spus că nu s-a putut împotrivi
revelației pe care Dumnezeu i-a dat-o
și le spune că a predicat pe Hristos
cel răstignit, iar Dumnezeu a confirmat
că ei au primit credința mântuitoare. La
auzul cuvintelor Apostolului Petru, apostolii
s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis:
„Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință,
ca să aibă viață.” Vedem că între neamuri,
mântuirea a început cu un om al autorității, de
aceea mulțumim lui Dumnezeu și îi sfătuim pe
colegii noștri că toți trebuie să ne întoarcem cu
adevărat la Dumnezeu și dacă cu gura noastră
spunem că suntem creștini, trebuie să dovedim
și cu fapta.
Întoarcerea polițiștilor la Domnul ridică
semne de întrebare în rândul colegilor?
Viața lor este schimbată, transformată, omul
devine mai conștient că deasupra lui este o
autoritate mult mai mare decât legea statului,
este autoritatea lui Dumnezeu. Ceilalți privesc
lucrul acesta cu suspiciune, neîncredere,
dar în același timp și cu temere pentru că,
dacă colegul lor devine un creștin născut din
nou care trăiește cu adevărat Cuvântul lui
Dumnezeu, există și un risc pentru cei care
nu respectă legile sau ordinele din instituția
respectivă și există posibilitatea de a fi luate
măsuri de către cei care respectă legea.

După ce aproape 1000 de oameni din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne și alte
structuri s-au întors la Dumnezeu, aceștia au
fost priviți cu scepticisim la început. După
ce au început să se vadă schimbările din
viața lor, și ceilalți s-au interesat unde merg
la biserică, au cerut să participe la întâlniri
și conferințe. Eu îi întrebam ce îi determină
să dorească să participe. Răspunsul a vizat
întotdeauna schimbarea vizibilă din viața
colegilor lor, faptele, nu vorbele. Singurul
care poate să schimbe viața unui om este
Dumnezeu și noi dorim să ducem acest mesaj

al Evangheliei Domnului Isus Hristos nu
numai colegilor de serviciu, ci chiar și celor
pe care îi cercetăm.
Avem foarte mulți membri ai asociației care
misionează în penitenciarele din România.
De asemenea putem să predicăm Evanghelia
Domnului Isus și celor care sunt în regim
de arest, cu aprobările de rigoare din partea
procurorului de supraveghere. Este importantă
și mântuirea sufletelor unor astfel de oameni.
Ei vor lua o pedeapsă din partea legii, dar nouă
ne pasă și de sufletul lor pentru ca în viitor să
nu mai ajungă în această situație, ci să devină
oameni pe care societatea să se poată baza.
Polițist fiind puteți fi pus în situația de a
utiliza violența. Cum se împacă Biblia cu
arma? Sunt compatibile cu viața de
creștin?
Profesia este de polițist dar
în primul rând sunt creștin,
sunt un om mântuit prin jertfa
Domnului Isus Hristos și trăiesc
după principiile Împărăției lui
Dumnezeu. Aceasta se aplică în
orice domeniu de activitate, nu
doar în poliție. Legea este cea care
pedepsește. Auzim mulți oameni
spunând: „Poliția a arestat pe cutare.”
Poliția nu arestează pe nimeni. Legea
încălcată este cea care arestează, însă noi
suntem oameni și avem și o parte spirituală.
Polițistul nu este un robot. El trebuie să
gândească atât în spiritul legii cât și în cel
sufletesc.
Cum spunea și sfântul apostol Pavel,
păcatul trebuie osândit, dar omul trebuie
salvat, omul trebuie ajutat să iasă din starea
respectivă. Chiar dacă își ia pedeapsa,
chiar dacă ajunge în penitenciar pentru
legea încălcată, trebuie ca mai apoi el să
fie ajutat să fie înnoit pentru a nu mai fi
o problemă pentru el, pentru familia lui și
pentru societatea în care el trăiește. Legile
statului trebuie respectate întocmai. În
același timp însă trebuie să gândești și cu
inima, pentru că persoana asupra căreia se
aplică anumite măsuri este tot un om, tot un
suflet pentru care Dumnezeu a murit, și o
măsură coercitivă sau dură trebuie aplicată
din această perpectivă. În procesul aplicării
măsurilor conform legii, suferința celui în
cauză să fie limitată cât mai mult.
Mulți sunt preocupați de integritatea
polițiștilor. Cum arată un polițist a cărui
viață este schimbată complet?
Chiar dacă se mediatizează foarte mult
cazurile cu oameni din structuri de autoritate
care au încălcat acest principiu al integrității,
acest lucru dovedește că orice om poate la
un moment dat să greșească și să ajungă în
situația aceasta. Totuși, din perspectivă biblică
omul acesta poate să primească putere de la
Dumnezeu de a trăi integru, a trăi curat. Să
știți că sunt cazuri izolate, chiar dacă uneori
media le prezintă asemenea unui fenomen.
Ca si asociație și în baza Cuvântului lui
Dumnezeu dorim să conștientizăm colegii
noștri de riscurile pe care le incumbă o astfel
de situație care calcă principiul de integritate
și ajunge la corupție. Consecințele sunt
dezastruoase nu doar din punct de vedere
fizic ci și spiritual atât asupra lui cât și asupra
generațiilor care vin. Atunci când încalci
principiile integrității, încalci în primul rând
principiile lui Dumnezeu.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Jerusalem Dateline
știri din Orientul Mijlociu
sâmbătă, ora 20:00

LUNI 12 octombrie

MARȚI 13 octombrie

MIERCURI 14 octombrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relatiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea cartilor 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 si
Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (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 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvantul vietii 02:00 Împărăția lui
Dumnezeu 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Împărăția
lui Dumnezeu (r) 08:00 Binecuvântare sau
blestem - Tu alegi 09:00 Cartea cărților
09:30 Supă de pui 10:00 Sfârșitul jocului
din Littleton 10:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Planeta privilegiată
(r) 12:00 Filozofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r)
13:30 Fundamente (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Supă de
pui (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Sfârșitul jocului din Littleton (r) 17:30 Liber
de datorii 18:00 Urmează-ți vocația

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Urmeazăți vocația 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext
vineri, 22:00
documentar
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Concepții despre
lume si viata 09:00 Cartea cărților 09:30
Supă de pui 10:00 Catastrofă din Siberia
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Deconectare, reconectare
În această expunere, sunt
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
prezentate diversele tipuri de
Israel (r) 13:30 Speranță pentru ne-evrei (r)
Yoga și concepția despre lume
14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Supă de
și viață ce stă în spatele acestei
pui (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
practici populare în zilele noastre.
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Dr. Mangalwadi răspunde la
Catastrofă din Siberia (r) 17:30 Ascendent
18:00 Concepții despre lume și viață (r)
întrebarea: Poate o persoană

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Împărăția lui Dumnezeu Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Planeta privilegiată Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre 22:00 Deconectare, reconectare Film artistic
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică
străin

19:00 Ierusalim: renașterea unui oraș
Documentar

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

să practice Yoga ca formă de
exercițiu fizic și relaxare, fără a
accepta și implicațiile spirituale
ale sale?

telespectatori

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

JOI 15 octombrie

VINERI 16 octombrie

SÂMBĂTĂ 17 octombrie

DUMINICĂ 18 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre lume
și viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Pastorul
contemporan 09:00 Cartea cărților 09:30
Supă de pui 10:00 Antrenor la două echipe
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00
Salvând lumea (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Ierusalim:
renașterea unui oraș (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Antrenor la două
echipe (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața 08:00 Casă
sau cămin? Educația familială 08:30 Zidurile inimii mele 09:00 Cartea cărților 09:30
Supă de pui 10:00 Oameni ai credinței
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Demascarea palestinianismului crestin (r) 12:00 Eric Liddell (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Tinutul celor șapte
biserici: Tiatira (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
Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Oameni ai credintrei 2(6)(r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Secretul relațiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Crucea e cheia 09:00 Cartea cărților
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Clubul
copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Înțelepciune din India: Yoga (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 John Ankemberg (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Reinhard Bonnke 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
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 Aripi de înger 10:00 Clubul
copiilor (r) 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Reinhard Bonnke (r) 12:30 Centrul Crestin
Caleb 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Tinutul celor șapte biserici: Tiatira

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

16:00 Reinhard Bonnke Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program

23:30 Gaither pentru România Program

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. rel. străin
22:00 Mutarea lui Jimmy Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Amy Carmichael, mamă pentru
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
orfani Film artistic
22:30 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

muzical străin

sexualității

mele sexualității

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

RECOMANDĂRI ZILNICE

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică
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Înțelepciune din
India: Yoga

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 Înțelepciune din India: Yoga Film
artistic

muzical străin

LUNI 12 OCTOMBRIE

MARȚI 13 OCTOMBRIE

MIERCURI 14 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 17 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 18 OCTOMBRIE

21:00 Împărăția lui
Dumnezeu Talk-show

18:00 Urmează-ți
vocația Documentar

19:00 Ierusalim:
renașterea unui oraș

23:00 Amy Carmichael,
mamă pentru orfani

20:30 Astăzi cu
Dumnezeu: Luca

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Documentar

Film artistic

Program religios străin

ȘTEFAN COMAN
Manager de Proiecte,
Asociația eLiberare

ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

InTouch (cu Charles Stanley)
program religios străin
vineri, ora 19:30

LUNI 19 octombrie

MARȚI 20 octombrie

MIERCURI 21 octombrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare zi 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 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburatoare 09:30
Lumea lui Jonathan 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 10(19) 14:00 Inima
închinării(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry
Stone) (r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvantul vietii 02:00 Împărăția lui
Dumnezeu 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Împărăția lui Dumnezeu
(r) 08:00 Binecuvântare sau blestem -Tu
alegi 09:00 Casa zburatoare 09:30 Supă de
pui 10:00 Odată deținut, acum președinte
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Problematica originilor (r)
12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu:
Luca (r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Fundamente (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Supă de pui (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Odata
deținut, acum presedinte (r) 17:30 Liber de
datorii 18:00 Urmeazăți vocația

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Urmeazati vocatia 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext
vineri, 22:00
film artistic
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Concepții despre
lume si viață 09:00 Casa zburatoare 09:30
Supă de pui 10:00 Inimă înflăcărată 10:30
Un mic Nou-Testament trece prin
Program pentru minorități etnice (bulgară)
mâinile a 14 străini, inclusiv un
11:00 Râul de foc (r) 12:30 Joni și prietenii
tânăr care fuge de acasă după
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Daca Dumnezeu e Dumnezeu, de ce se petrec atâtea
ce dă foc accidental la clădire,
lucruri rele? (r) 14:00 Liber de datorii (r)
un cuplu tânăr ce se luptă să
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
treacă peste moartea tragică a
15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
copilului lor, o femeie rănită de
(bulgară) (r) 17:00 Inimă înflăcărată (r)
infidelitatea soțului său. Fiecare
17:30 Ascendent 18:00 Concepții despre
din aceste persoane trebuie să
lume și viață (r)

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce
se petrec atâtea lucruri rele? Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

Vestea bună

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

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Prin porțile splendorii Documentar
23:30 Muzică

străin

străin

21:00 Împărăția lui Dumnezeu Talk-show
22:00 Problematica originilor Documentar
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

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 Râul de foc Film artistic
23:30 Muzică

JOI 22 octombrie

VINERI 23 octombrie

SÂMBĂTĂ 24 octombrie

DUMINICĂ 25 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre lume
și viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Păstorul
contemporan 09:00 Casa zburătoare 09:30
Supă de pui 10:00 Băieții orbi din Alabama
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00
Prin porțile splendorii (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Ierusalimul: orașul etern (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Băieții orbi din Alabama (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea mirelui

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 În așteptarea mirelui 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00
Casă sau cămin? Educația familială 08:30
Zidurile inimii mele 09:00 Casa zburătoare 09:30 Supă de pui 10:00 Oameni ai
credinței 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Mutarea lui Jimmy
(r) 12:00 Amy Carmichael, mamă pentru
orfani(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Ținutul
celor șapte biserici: Sardes (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburatoare
(r) 15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Oameni ai credinței (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Secretul relatiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Crucea e cheia 09:00 Casa zburatoare
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Clubul copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Vestea buna (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 John Ankemberg (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburatoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Reinhard Bonnke 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburatoare 09:30 Aripi de înger
10:00 Clubul copiilor (r) 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Reinhard Bonnke (r) 12:30 Biseica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Tinutul celor șapte biserici: Sardes

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

religios străin

Program religios străin

16:00 Reinhard Bonnke Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program
religios

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

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 Vestea buna Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
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 Inimi schimbate Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Ultima șansă Film artistic
22:30 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității
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ia o decizie. Unii pierd această
oportunitate, alții găsesc speranță
și sens în situația în care se află,
prin această mică Biblie. Primul
film creștin mut, Vestea bună
este o dramă impresionantă, fără
dialog, dar folosind acțiune și o
coloană sonoră dinamică.

mele sexualității

LUNI 19 OCTOMBRIE

MARȚI 20 OCTOMBRIE

MIERCURI 21 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 24 OCTOMBRIE

DUMINICA 25 OCTOMBRIE

22:00 Problematica
originilor Documentar

19:00 Dacă Dumnezeu
e Dumnezeu, de ce se
petrec atâtea lucruri
rele? Documentar

22:00 Invazia păgână

22:00 Inimi schimbate

22:00 În prezența lui
Isus Program muzical străin

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Documentar

Film artistic

Provocările Bisericii

în marile orașe
Cătălin Baciu

pastor și lider Teen Challenge
București

M-am născut într-un oraș de peste 70,000
de locuitori iar majoritatea vacanțelor mi
le-am petrecut la bunica de la țară într-un
sătuc cu puțin peste 100 de persoane. Am
ajuns să ador viața de la sat, iar când a
venit timpul alegerii liceului, m-am gândit
că ar fi bine să mă fac popă sau pădurar,
știind că astfel îmi voi asigura un trai mai
bun. Am ales până la urmă silvicultură și
a trebuit să plec la câteva sute de kilometri
de casă să studiez într-un mic orășel de
munte.
În timpul liceului, datorită mărturiei vii ai
unei persoane, m-am întors la Dumnezeu.
Se întâmpla într-o biserica neoprotestantă
mică unde oamenii se știau de multe
generații și observau cele mai mici detalii
unii la alții, și la început am fost primit
cu oarecare suspiciune. Nu am putut să
nu observ că și această biserică avea o
subcultură la fel că și în biserica ortodoxă
din care venisem. Regulile și tradițiile
erau clare, și oricine se abătea de la acestea
devenea “necredincios”. Orice schimbare
era percepută ca îndepărtare de la credință.
Iubesc mult această biserică, este biserica
în care m-am întors la Domnul și unde am
experimentat “dragostea dintâi”. însă nu
pot să nu observ că focusul era și este pe
proprii membri și pe păstrarea obiceiurilor.
Tradiția și aparențele sunt mai prețuite
decât adaptarea la vremuri și împlinirea
nevoilor celor care vin la biserică. Din
păcate abordarea această dă același rezultat
peste tot: oamenii nu se mai întorc la
Dumnezeu; pleacă și cei care au crescut
în biserică; apar multe conflicte; sunt
probleme financiare; nu se simte prezența
Duhului Sfânt, etc.
Acum 19 ani, la ceva timp după ce m-am
pocăit, din dorința de a ajuta copii străzii,
împreună cu soția mea ne-am mutat
în București, un oraș cu foarte puțini
creștini practicanți și cu multe nevoi.
Odată ajunși aici, am încercat să găsim o
biserică relevantă, vie, în care să se simtă
prezența Duhului Sfânt și căreia să ne
alăturăm. Acesta a fost un proces în care
am experimentat multe biserici, mari,
mici, tradiționale, libere, etc. Am văzut
și plusurile și minusurile fiecărei gen de
biserică, însă Domnul a fost bun cu noi și
fiecare loc a fost orchestrat de El pentru
acel sezon din viața noastră.
După 7 ani în care am lucrat cu copiii
străzii, am început să lucrăm cu
dependenții de aurolac, droguri și alcool.

Acest lucru îl facem de peste 12 ani, iar
acum câțiva ani am plantat o biserică din
nevoia de a asigura părtășie și Cuvânt
persoanelor dependente și familiilor
acestora care proveneau din mediul
necreștin.
Personal, am experimentat diferența dintre
bisericile de la țară și cele din oraș și nici
o îndoială că sunt diferite. Însă în Biblie
nu găsim sfaturi pentru biserică mică sau
mare, tradițională sau liberă, de la țară
sau de la oraș, însă observăm că tot ce
face Dumnezeu este strategic. Locurile
și contextul în care Domnul Isus a făcut
minuni erau strategic alese. Efes și Corint
erau orașe cu o influență enormă. Nu
biserica de la oraș sau cea de la sat a fost
cea mai eficientă, ci acele biserici în care
s-a regăsit prezența lui Dumnezeu, iar
nevoile oamenilor au fost împlinite.
E adevărat că la oraș provocările sunt
mai mari, însă în aceeași măsură sunt
și oportunitățile. La oraș, oamenii sunt
mult mai deschiși să riște și să încerce
lucruri noi. Însă biserica de oraș are
responsabilitatea de a fi mult mai bine
pregătită.
Biserica trebuie să fie pregătită să
primescă atât pe cel care miroase a
Channel, cât și pe cel care miroase a
canal. Biserica nu trebuie să fie un loc în
care să te simți în zona de confort. Este
locul unde realizezi cât de multă nevoie de
dragostea Tatălui, de Harul Domnului Isus
și de părtășia Duhului Sfânt. Biserica este
un spital pentru păcătoși mai degrabă decât
un loc de poposire pentru neprihăniți.
La noi la biserică poți vedea un milionar
lângă cineva care locuiește pe stradă.
Pregătirea se face prin predicarea
Cuvântului și mai ales împlinirea lui.
Ce facem după ce se termină serviciul
de biserică are cu adevărat impact. Am
observat că atunci când se crează cadrul
potrivit, oamenii interacționează unii cu
ceilalți chiar și atunci când provin din
medii diferite. Rezultatul final pe care ni-l
dorim este că să ajutăm cât mai multe
persoane în nevoie, iar prisosul unuia să
împlinească nevoia celuilalt.
Biserica trebuie să fie pregătită pentru
persoanele cu dependențe. Numai
în București este estimat un număr
aproximativ de 100,000 de dependenți.
Aceștia au nevoie de mai mult decât
o rugăciune sau un sfat. Trebuie să
avem mai mult focus pe ucenicizare
decât de evenimente. Este nevoie și de
centre de ucenicizare (ceea ce lumea
numește reabilitare la creștini ar trebui
să fie ucenicizare) pentru cei în “lanțuri”.
Sau măcar ar trebui să știm unde să îi

direcționăm. Mulți au venit la biserică
noastră datorită faptului că au avut un
dependent în familie. Când au văzut
schimbarea profundă din propriul copil
au hotărât să vină și ei la biserică. Mulți
au rămas în biserică dedicându-și viața
Domnului.
Biserica trebuie să fie un loc primitor
în care oamenii să se simtă acceptați.
Cei care locuiesc în orașe mari pot fi ușor
percepuți ca aroganți, însă adevărul este
că întâlnești mai multe persoane care se
simt singure în orașe decât la țară. Orașul
e o junglă care te obligă să dai impresia
de puternic. Însă biserică trebuie să fie
un loc unde poți să devii vulnerabil fără
să te simți judecat. Trebuie să creem
cadrul pentru formarea unei comunități
autentice. Liderii bisericii dau tonul. Avem
suficiente grupuri de “dare de socoteală”
la care spunem ceilalți ce vor să audă. E
nevoie de comunități reale în care poți
să fii real. Astfel rugăciunile vor fi reale și
ajutorul va fi potrivit.
Biserica trebuie să ofere condiții optime
pentru desfășurarea serviciilor. Orășenii
au multe opțiuni. Dacă cineva alege
să vină la biserică, nu o face pentru că
caută un anumit confort, însă neglijența
față de oameni se plătește. Vreau însă
să subliniez că o biserică este relevantă
nu datorită investițiilor și metodelor
moderne ci pentru că cei care intră acolo
experimentează prezența lui Dumnezeu.
Biserica trebuie să investească cel mai
mult în oameni. Nu schimbarea sistemului
de sunet ar trebui să fie prioritatea atunci
când acesta încă funcționează bine, ci
mai degrabă investiția într-o persoană.
Să ajutăm un student să își plătească
taxele școlare; un tânăr să își ia permis
de conducere și astfel să își găsească mai
ușor de lucru; să ajutăm pe cineva să se
perfecționeze; să ajutăm o familie tânără
să se pună pe picioare; un bătrân să își
plătească tratamentul, etc. Este nevoie să
investim în tinerii care lucrează pentru
companii multinaționale, în așa fel încât
orice creștin să știe că “munca mea este
lucrarea mea”.
Biserica trebuie să fie pregătită când cei
în care a investit vor pleca să slujească
la alte biserici! În oraș apar mai multe
oportunități de slujire la alte biserici.
Unii din cei în care am investit vor primi
“oferte”. Când investim în oameni, trebuie
să o facem pentru beneficiul împărăției lui
Dumnezeu și nu pentru beneficiul bisericii
“noastre”. Cu binecuvântare vin la noi, cu
binecuvântare să meargă de la noi.
Cu mai mulți ani în urmă, am citit ceva
care m-a pus pe gânduri: “clasa politică
reflectă starea societății. Starea societății
reflectă starea bisericii.” Dacă biserica nu
strălucește într-un oraș întunecat, atunci
întunericul acelui oraș va fi mare.
Creștinismul nu e o filozofie ci dragoste
exprimată în acțiune (roade). Dacă tot ce
putem măsura sunt serviciile de duminică
și din timpul săptămânii, atunci de fapt nu
putem măsura nimic.
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Sezoanele vieții și Numele lui Dumnezeu
program pentru femei
joi, ora 18:00

LUNI 26 octombrie

MARȚI 27 octombrie

MIERCURI 28 octombrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 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 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa zburatoare 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Ora de biologie 10:30 Biseica Punctul Zero
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (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 (r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvantul vietii 02:00 Împărăția lui
Dumnezeu 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Împărăția
lui Dumnezeu (r) 08:00 Dumnezeu este
Evanghelia 09:00 Casa zburatoare 09:30
Supă de pui 10:00 Dimineața în Bangkok
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Evoluționismul o teorie
îndoielnică (r) 12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu: Luca (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 Fundamente (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Dimineața în Bangkok (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul
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 Concepții despre lume și viață 09:00
Casa zburatoare 09:30 Supă de pui 10:00
In prima linie Cambodgia 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 De
neclintit (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Daca Dumnezeu e
Dumnezeu, de ce se întâmplă atâtea lucruri
rele ? (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30
Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Kirk și Chelsea (r) 17:30 Ascendent
18:00 Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Fundamente Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Împărăția lui Dumnezeu Talk-show
22:00 Evoluționismul o teorie îndoielnică

19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce
se întâmplă atâtea lucruri rele ? Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Dumnezeu Documentar
22:00 De neclintit Film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzica
Documentar

19:00 Dispersarea poporului evreu Documentar

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

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Păzitorul fratelui meu Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

vineri, 22:00

Domnul Ce
Mattiesko Wuopio este un
om ce a petrecut 22 de ani în
închisoare pentru o crimă pe care
nu a comis-o. Când adevăratul
criminal este prins, Mattiesko
este eliberat din închisoare, dar
se confruntă cu respingerea
și stigmatizarea ca pușcăriaș
când încearcă să se reintegreze
în societate, într-o localitate
mică din Michigan. El caută
răscumpărarea prin tatăl său ce
suferă de Alzheimer, printr-un
băiat ce-i devine drag și printr-un
câine vagabond. Această poveste
arată că miracolele nu sunt
niciodată departe, atunci când ai
nevoie de ele.

JOI 29 octombrie

VINERI 30 octombrie

SÂMBĂTĂ 31 octombrie

DUMINICĂ 01 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre lume
și viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgara) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Parteneri
în misiune 09:00 Casa zburatoare 09:30
Supă de pui 10:00 Aurul nebunilor 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00 Pazitorul
fratelui meu (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Dispersarea
poporului evreu (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Supă de pui (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Aurul nebunilor (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Sezoanele
vieții și Numele lui Dumnezeu

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Mamaia 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă sau cămin?
Educația familială 08:30 Zidurile inimii
mele 09:00 Casa zburatoare 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Oameni ai credinței
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Inimi schimbate (r) 12:00
Ultima sansa (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Tinutul celor șapte biserici: Filadelfia (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburatoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Oameni
ai credinței (r) 17:30 Femeia creștină 18:00
Secretul relatiilor

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Crucea e cheia 09:00 Casa zburatoare
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Clubul copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Domnul Ce (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 John Ankemberg (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburatoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Reinhard Bonnke 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburatoare 09:30 Aripi de înger 10:00 Clubul copiilor (r) 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Reinhard Bonnke (r) 12:30 Centrul Crestin
Caleb 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30
Aripi de înger (r)

19:00 Ținutul celor șapte biserici: Filadelfia

19:00 John Ankemberg Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

religios străin

Program religios străin

16:00 Reinhard Bonnke Program religios
17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program
religios

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

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 Domnul Ce Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Joy of music Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
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 Sub scara lui Jacob Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE
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LUNI 26 OCTOMBRIE

MARȚI 27 OCTOMBRIE

MIERCURI 28 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 31 OCTOMBRIE

DUMINICA 01 NOIEMBRIE

22:00 Evoluționismul
o teorie îndoielnică

22:00 De neclintit Film

19:00 Dispersarea
poporului evreu

22:00 Sub scara lui
Jacob Film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

Documentar
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artistic

Documentar

Radical pentru Isus: o nouă formă de
legalism?

Jonathan speră că următorul lui pas va fi
motivat nu de vină, ci de har: „Nu știu dacă o
să merg vreodată ca voluntar într-o altă țară.
Știu că dacă voi ajunge într-o altă țară, lucrul
acesta se va datora propriei mele dorințe.”
În momentul de față este deschis să
împlinească voia lui Dumnezeu și în moduri
mai obișnuite și să experimenteze faptul că
jugul Lui e bun și povara Lui este ușoară.

Totul a început cu întrebarea: oare chiar
iau în serios cuvintele lui Isus? Jonathan, ca
tânăr născut într-o familie de clasă mijlocie,
a răspuns la această întrebare într-un mod
radical. Acesta a început să lucreze cu
oamenii străzii, apoi a renunțat la posesiunile
sale și în cele din urmă a renunțat la colegiu
și a plecat în misiune în Africa: „Am încercat
să-I demonstrez lui Dumnezeu că Îi sunt
dedicat. Pe acolo a pătruns legalismul. Pentru
mine legalismul este încercarea de a-ți măsura
devotamentul în fața lui Dumnezeu în funcție
de comportament.”
Această presiune de a fi radical pentru a fi un
creștin bun este descrisă ca ‘’noul legalism’’. De
cele mai multe ori este resimțită de tinerii care
își doresc să facă ceva extraordinar cu viețile
lor. Dr. Anthony Bradley spunea că liderii
încurajează acest mesaj radical și îi cheamă pe
tineri să facă o schimbare, să schimbe lumea.
Desconsiderarea în creștere față de suburbii, în
favoarea centrelor, contribuie și ea, la fel cum
face și mișcarea Bisericii care îi încurajează pe
oameni să fie niște misionari în comunitatea
lor: „Această presiune internă ciudată apare
din cauza culturii noastre, care ne spune că
trebuie să fim extraordinari. Are legătură cu
narcisismul acestei generații. Dacă viața mea nu
este una extraordinară, uimitoare, atunci viața
mea nu are nicio valoare.”
„Atât de mulți creștini încearcă să-L
mulțumească pe Dumnezeu. Se simt vinovați
pentru că nu fac suficiente lucruri pentru
Dumnezeu”, spunea pastorul Josh Kelley.
Lui Bradley i-ar plăcea ca liderii bisericilor
să le ofere tinerilor libertatea de a urma
chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă acestea
nu se aliniază la idei preconcepute.
Acest lucru l-a ajutat pe Josh Chiang să
accepte faptul că nu a făcut față cu brio unui
semestru supraîncărcat: „Simt că Dumnezeu
îmi spune: ‘Josh, nu poți să faci asta. Ești
limitat. Ești om. Ceea ce tu vezi ca fiind
obișnuit, lipsit de viață, Eu pot să folosesc
pentru împărăția Mea.’”
Studentul Vincent Randazzo a răspuns
printr-o lucrare în care spune de ce crede el
că provocarea de a schimba lumea este doar
un sfat: „Nu cred că Dumnezeu ne-a chemat
să schimbăm lumea. Cred că Dumnezeu ne-a
chemat să iubim. Vedem acest lucru peste tot
în Scriptură. Isus le spune asta ucenicilor.”

Un pastor renunță la predicare pentru
lucrarea de misiune

Pentru unii copii, copilăria presupune
singurătate și pericol. Acești copii nu lasă să
se vadă pe fața lor astfel de lucruri. Știind că
au ce să mănânce, că primesc educație, că sunt
iubiți... primesc speranță pentru viitor. Dar
cum rămâne cu mulți alți copii care nu văd
decât întuneric?
Într-o zi, un pastor din Houston, Sal Sberna,
a fost contactat de un prieten ca să ofere
ajutor. Acesta era implicat într-o strângere
de fonduri pentru a cumpăra un teren și
a construi o clădire. În cele din urmă a
acceptat propunerea. Cei doi au dat naștere
organizației Reach Youth Global, prescurtat
RYG. Scopul acestei organizații este să anuleze
minciunile cu care se confruntă copiii. Aceștia
oferă sprijin diferitelor lucrări de misiune care
influențează cultura modernă.
„Scopul nostru este să ne ocupăm de educația
copiilor, să le arătăm că există o cale mai bună
și că pot să ajute la schimbarea țării în care
s-au născut”, spunea Loren Hill.
„Satul Mashah” este localizat pe malul
fluviului Nil. Cuvântul în ebraică „mashah”
înseamnă „a scoate”. La fel cum Moise a fost
salvat, acest sat a fost construit pentru a scoate
copiii din situații disperate. Deoarece atât
de mulți copii provin din familii destrămate,
organizația RYG are grijă de ei până la vârsta
de 18 ani. Apoi, aceștia se pot întoarce în
comunitatea din care fac parte pentru a
fi lideri. Organizația se centrează pe zona
Africii. Aici, copiii se confruntă cu persecuție
din partea teroriștilor.
„Schimbarea situației nu depinde atât de mult
de cei de la Washington, ci de cei care sunt
parte din împărăția lui Dumnezeu. Cred că
partenerii pe care îi avem aici, în Africa, pot să
dea la o parte acest întuneric”, spunea Sberna.
Kibera este unul dintre cele mai mari
cartiere din Africa de care se ocupă cei de la
organizația RYG. Aceștia au stabilit un centru

unde oferă hrană și o școală pentru 350 de
copii. Aici locuiesc 1,5 milioane de persoane.
Fiecare zi se începe cu rugăciune, cântece și
mic-dejun. Centrul „New Hope” îi ajută pe
copii să lupte împotriva ispitei de a se implica
în lumea crimelor și drogurilor. RYG este în
căutare de parteneri locali. Impactul este mare
chiar și atunci când este salvat numai un copil.

Un ajutor pentru femeile care se
confruntă cu o sarcină nedorită

Șase zile pe săptămână, un autobuz albastru
este parcat în fața unui uriaș centru de
Planificare Familială din Houston. Acesta
reprezintă o amenințare pentru ideea de bază
a centrului deoarece femeile pot să primească
teste de sarcină și ecografii gratuite. Mii de
femei au urcat în acest autobuz și majoritatea
dintre ele au ales să păstreze bebelușul. Pentru
cei care mijlocesc în rugăciune și pentru
consilieri, autobuzul funcționează drept
instrumentul potrivit, un loc accesibil pentru
femeile care vor să avorteze.
„Este un termen de 24 de ore de așteptare.
Acestea intră ca să li se facă ecografia, după
care ies și apoi se întorc pentru avort. Speranța
noastră este să întâlnească un mijlocitor
care să poată să le ofere acest pliant”, spunea
Theresa Camara.
Nouă din zece femei care urcă în autobuz
aleg să păstreze sarcina, chiar și cele care cu
câteva minute înainte erau pregătite să curme
viața bebelușului. „La început sunt neliniștite,
confuze, șocate. Se vede pe chipul lor că nu-și
doresc să vadă bebelușul pentru că s-ar putea
răzgândi”, spunea Cheryl Park.
Park spunea că puterea acestui moment, acela
de a ajuta o femeie însărcinată să-și înțeleagă
noua identitate și existența bebelușului,
nu poate fi subapreciată. Alături de ceilalți
membrii ai echipei petrece timpul necesar cu
noile mămici. Peste 7 000 de femei au urcat
în acest autobuz pe o perioadă de patru ani.
La nivel internațional, peste 1000 de centre de
consiliere în criză de sarcină, inclusiv câteva
unități mobile, oferă ecografii gratuite. Una
dintre cele mai mari organizații, Care-Net,
estimează că a ajutat la salvarea a 400 000 de
bebeluși.
Urmăreşte emisiunea Mapamond Creştin în
fiecare duminică la ora 20:00,
la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin
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ȘTIRI DIN ISRAEL ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
Un pastor irakian predică Evanghelia în
ciuda pericolului

Oficialii serviciilor secrete ale Statelor Unite
spun că lunga campanie împotriva grupării
SIIL nu a slăbit armata jihadistă. Surse
anonime le-au spus celor de la Associated
Press că atacurile aeriene ale Statelor Unite
au ucis 10 000 de luptători SIIL, dar gruparea
a putut să-și reumple locurile cu luptători
străini. Un membru al Apărării spune că
gruparea s-a întărit și are între 20 000 și 30 000
de luptători, la fel ca acum un an.
Unul dintre grupurile cele mai afectate de
violența grupării SIIL din Irak este vechea
comunitate creștină din țară. În timp ce
au loc masacre teroriste asupra creștinilor
din Irak, un pastor irakian rămâne ferm pe
poziție și răspândește Evanghelia prin unde
radio. Irakul este considerat unul dintre
cele mai periculoase state din lume pentru
creștini. Două treimi din marea populație
de creștini au plecat din țară în ultimii 12
ani. Chiar și în orașe necontrolate de SIIL,
precum Bagdadul, jihadiștii islamici i-au
țintit pe cei ce cred în Isus.
Majoritatea creștinilor din Bagdad au fugit de
violența fără margini. Dar un pastor irakian
nu doar că a rămas, ci conduce primul post de
radio creștin din Irak. „Când am început acest
proiect, a fost un proiect inovator. Nimeni nu
a mai făcut cerere pentru un post de radio în
istoria Irakului, mai ales pentru un post de
radio creștin”, mărturisea Fouad.
Pastorul Maher Fouad conduce biserica
baptistă nou-testamentară din Bagdad. Le-a
spus celor de la Știrile CBN că a înființat postul
de radio, cu frecvența 102.9 FM, în Bagdad,
în urmă cu un deceniu, pentru a le prezenta
irakienilor Evanghelia. „Pe atunci, violența era
o problemă majoră în Bagdad, cu sunete de
explozii și bombe. Dintre toate aceste posturi
de radio ce emit știri despre violență, știri
negative, postul nostru de radio difuzează
Evanghelia și Vestea Bună a lui Isus Hristos”,
mărturisea Fouad.
Violența nu s-a oprit de atunci și nici pastorul
Maher. Mesajul radioului ajunge zilnic la
opt milioane de oameni din Bagdad și din
împrejurimile lui. „Mă rog public la postul
nostru de radio pentru ca toți irakienii să
audă. Nu doar creștinii, ci și musulmanii ne
sună în direct, cerându-ne să ne rugăm pentru
ei”, mărturisea Fouad.
Poziția lui fermă i-a adus nenumărate
amenințări cu moartea și cu SIIL declarând
război creștinilor, lucrurile au devenit mai
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periculoase: „Situația din Bagdad nu e doar
rea, ci foarte rea. Când SIIL a ocupat orașul
Ramadi, am fost puși în pericol, pentru că
Ramadi nu e departe de Bagdad. Pe de-o parte,
suntem amenințați de SIIL. Al doilea pericol
este cel al bombelor și al exploziilor.”
Dar pastorul Maher rămâne pe frecvențe
și transmite mesajul dincolo de Bagdad. În
2010, cu ajutorul organizației High Adventure
Ministries, el a înființat un alt post de radio
creștin în Basra, sudul Irakului. Acel post de
radio poate fi auzit până în Kuweit și Iran.
„Ne bucurăm pentru că mulți oameni ascultă
și primesc mesajul și răspund mesajului
Evangheliei. Domnul ne-a protejat și cred că
Domnul ne va proteja în zilele ce vor urma”,
spunea Fouad.
El spunea că mii de creștini irakieni refugiați
au nevoie de ajutor și se roagă ca guvernul
american și Biserica americană să continue să
ajute în timp ce SIIL continuă să facă ravagii.

Reacția uimitoare a unei fetițe în fața
terorismului

Pentru Irak, vara anului 2014 a fost diferită.
O grupare militară musulmană, cunoscută ca
Statul Islamic, a invadat orașul Mosul și satele
din împrejurimi. Mii de oameni au fost uciși
sau răpiți și mai mult de un milion au fugit
în Kurdistanul Irakian. Anul trecut au fost
prezentate mai multe reportaje referitoare la
creștini care au fost forțați să plece din casele
lor din cauza grupării SIIL. Dar este o fetiță,
a cărei poveste s-a răspândit foarte repede.
Anul trecut, lumea a fost uimită să o audă pe
Myriam, o creștină, spunându-i unui reporter
că iartă gruparea SIIL. Myriam a fost întrebată
ce simte față de persoanele care au izgonit-o
din casă și i-au creat atâtea necazuri: „Nu aș
vrea să le fac niciun rău. Doar m-aș ruga lui
Dumnezeu să îi ierte.”
De ce nu se teme Myriam de gruparea SIIL
și de ce îi iartă pe jihadiștii care au izgonit-o
din casa ei din Qaraqosh? „Isus ne spune în
Biblie: ‘Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.’ De
asemenea, mai spune să-i iertăm pe alții, chiar
dacă ne urăsc. Isus este Tatăl meu și Creatorul
meu. Nu există altcineva mai bun ca El. Când
SIIL ne-a izgonit din casă, mâna Lui a fost
peste noi și ne-a salvat”, spunea Myriam.
Atunci când va crește mare, Myriam vrea să
se alăture organizației Medici fără frontiere:
„Peste tot sunt oameni care au nevoie de
tratament, dar nu-l pot obține pentru că nu
au destui bani să meargă la doctor și doctorii
nu sunt disponibili de obicei. Isus a spus: ‘Fără
plată ați primit, fără plată să dați.’ De aceea

trebuie să-i iubim și să le oferim tratament.”
Myriam spunea că ea prețuiește Biblia pentru
că e povestea de dragoste a lui Dumnezeu
pentru umanitate: „Singura poveste din Biblie
este povestea învierii Domnului Isus Hristos,
pentru că prin acea poveste avem speranță.
Când mă rog, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute
să ne întoarcem acasă. De asemenea, mă rog
ca pacea lui Dumnezeu să vină peste Irak și ca
Dumnezeu să ierte gruparea SIIL.”
Care este sursa credinței de neclintit a lui
Myriam și a cuvintelor pline de înțelepciune
din spatele vârstei ei? ‘’Cuvintele pe care
le rostesc nu vin de oriunde. Ele vin de la
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mi-a dat aceste
cuvinte’’, spunea Myriam.
Tatăl lui Myriam, Walid, este mândru că
fiica lui a devenit celebră pe internet: „Îi
mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o
fiică bună care transmite Cuvântul lui Isus
la toată lumea prin mass-media, nu ca să
devină ea faimoasă, ci ca oamenii să-L
cunoască pe Dumnezeu și pacea Lui.”
Myriam sfătuiește copiii creștini de
pretutindeni să-L iubească pe Dumnezeu și
să-și împărtășească credința cu prietenii: „Nu
trebuie să le fie frică și ar trebui să învețe de
la noi și viețile noastre atunci când întâmpină
ceva în viață. Asta nu trebuie să-ți aducă
ceva sau glorie personală. E de dragul lui
Dumnezeu pentru că Dumnezeu trăiește și
vrem să facem totul pentru gloria Lui și ca să-L
glorificăm pe El în viețile noastre.”

Creștinii irakieni se alătură luptei
împotriva grupării SIIL

Până în prezent, 600 de luptători creștini au
absolvit cursuri de formare și s-au alăturat
forțelor de securitate irakiene.
Cu voia lui Dumnezeu, și-au exprimat
disponibilitatea și dorința de a se alătura
forțelor de securitate pentru a lupta împotriva
militanților islamici. Cea mai mare parte a
părților nordice și vestice ale Irakului încă
sunt controlate de Statul Islamic. Cu toate
acestea, Ministerul Apărării din Irak spune că
ar câștiga teren. Aceștia au emis o declarație
spunând că forțele de securitate irakiene
au combătut un atac SIIL dintr-un oraș din
provincia Anbar, unde se afla un baraj vital.
Urmărește emisiunea JERUSALEM
DATELINE în fiecare sâmbătă de la ora
20:00, la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

