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„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor
nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi
prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului...” (Isaia 61:1-2)
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„Duhul Domnului
Dumnezeu este peste Mine,
căci Domnul m-a uns
să aduc vești bune celor
nenorociți: El M-a trimis
să vindec pe cei cu inima
zdrobită, să vestesc robilor
slobozenia și prinșilor de
război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare
al Domnului...” (Isaia 61:1, 2)
Acest număr al revistei s-a născut ca o
reacție la o stare de fapt, constatată de noi,
cei de la Alfa Omega: Dumnezeu cercetează
intens inima românilor în această vreme.
Ca reacție, unii se închid și mai mult în
religiozitate, materialism, agende personale
sau se lasă apăsați de îngrijorările vieții. Alții
însă caută mai mult, întreabă, îndrăznesc,
înțeleg că e importantă, vitală dimensiunea
spirituală a vieții. Că aceasta este aceea care
contează. Pentru mulți, deschiderea către
un nou nivel de trăire și revelație începe cu
momentul în care își pun întrebări despre
ei înșiși, despre sensul vieții, despre lume și
mersul lucrurilor.

trebuie să fie invadate de lumina Adevărului.
Toate zonele întunecate, gri sau neclare
din viața noastră trebuiesc curățite, expuse
luminii Cuvântului. Incertitudinile, căutările,
întrebările au un răspuns, o rezolvare.
Apăsările, depresia, bolile și suferințele fizice,
traumele emoționale, influențele demonice,
dramele în familie pot fi rezolvate. Isus aduce
răspunsuri, soluții și puterea înfăptuirii.
Ca să fim eficienți ca instrument de
extindere a Împărăției, ca să putem fi “sare
și lumină”, trebuie ca noi în primul rând să
fim liberi de păcat, de influențe, de legături,
de nesiguranțe și confuzii. Să fim siguri
de mântuirea noastră, să ne înțelegem
chemarea, să vedem un sens și o direcție,
să avem îndrăzneala confruntării unor
situații dificile, să știm să dăm socoteală de
credința noastră, să știm cine suntem...

Și dintre toate întrebările esențiale, cea mai
importantă, cea cu care te provoc pe cel
care ai citit până acum aceste rânduri este
aceasta: “Ești mântuit?” Și dacă nu știi sau
nu poți răspunde cu siguranță, întreabă:
„Ce să fac ca să fiu mântuit?” Găsești câteva
Alții dintre cei care ne sună sau caută jaloane chiar în acest număr al revistei.
răspunsuri accesând site-ul nostru sau
Cu instrumentele media pe care le avem
urmărind programe TV se confruntă cu
încercăm și noi la Alfa Omega să dăm
provocări noi. Sau conștientizează lucruri
răspunsuri folosind programele TV,
nepotrivite, legături nefirești, anormalități
revista, resursele numeroase de pe site,
în viața personală, pe care acum le-au
materiale tipărite sau prin slujirea la telefon.
considerat nesemnificative, le-au neglijat sau
Încercăm să aducem lumină, să îndemnăm
le-au purtat drept „cruci pe calea mântuirii.”
la focalizarea pe Scriptură. Chiar sugerăm
Avalanșa, creșterea rapidă a acestui val
răspunsuri la întrebări încă nepuse. Dar
de căutare și întrebări ne surprinde. Cu
responsabilitatea de a lua o decizie pentru
siguranță surprinde și Biserica, pe liderii
viață îți aparține. Și oricât de „nereligioase”,
ei, slujitori ai amvoanelor, care nu toți sunt
neutre sau filozofice ar părea întrebările
pregătiți să răspundă întrebărilor despre
tale, dacă ești cinstit cu tine însuți, vei
lume și viață. Nu toți sunt gata să abordeze
ajunge la Isus. Da, Isus e Cel care aduce
deschis sau să slujească în zone „tabu”,
„vești bune celor nevoiași”, uns să vestească
ascunse sub preșul „sfințeniei religioase”.
săracilor Evanghelia (Luca 4:18).
Până acum ne-am obișnuit să spunem celor
nou veniți la credință, tinerilor, copiilor Isus este singurul care poate să spună că a
noștri ce să facă, ce să nu facă, sau ce trebuie fost trimis de Tatăl ca un răspuns: „El M-a
să creadă conform doctrinei bisericii trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită,
noastre. Trebuie acum să ne pregătim să să vestesc robilor slobozenia...”. Isus a venit
răspundem la întrebări de genul: „De ce să restaureze vieți, să aducă vindecare
crezi ceea ce crezi?”
și eliberare de sub opresia demonică, să
aducă „orbilor căpătarea vederii”, (vedere
Cele mai frecvente întrebări, cereri de
spirituală sau fizică), să dea un destin. Isus
rugăciune care vin la Alfa Omega sunt de
este Cel care aduce „prinșilor de război
acest fel. Iată câteva: divorț, pornografie,
izbăvire,” și cheamă înapoi fiii risipitori.
influență demonică, vindecare și eliberare,
homosexualitate, avort, incest, abuzuri, Profetul Isaia l-a vestit ca „an de îndurare
administrare finanțe, emigrație, depresie, al Domnului” (Isaia 61:2). Domnul Isus
dependențe de toate felurile... Și nu în ultimul Și-a început predica în sinagoga din
rând, mântuirea personală și a celor dragi.
Nazaret confirmând profeția și anunțând
„anul de îndurare al Domnului (Luca
Vorbim în ultima vreme tot mai articulat
4:19). În același pasaj, Isus a concluzionat:
despre relevanța creștinului în afara
“Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din
zidurilor bisericii, despre extinderea
Scriptură pe care le-ați auzit.” (Luca 4:21)
Împărăției lui Dumnezeu în toate segmentele
societății. Dar această extindere a Împărăției Acum e rândul tău. Îndrăznește, caută,
începe cu noi ca persoane, cu penetrarea cercetează, întreabă și ai curajul să
luminii în fiecare domeniu al vieții noastre. răspunzi unor întrebări esențiale pentru
Vorbim despre „alinieri și poziționări” ale viața ta. Crede în dreptul tău pentru „un an
liderilor, bisericilor și comunităților pe de îndurare al Domnului”. Nu-l rata.
linia lucrării Domnului în noul sezon. Dar
Tudor Pețan
alinierea de bază trebuie făcută în primul rând
Președinte, Alfa Omega TV
în ființa noastră. Toate zonele vieții noastre
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Editorial de Tudor Pețan
RAPORT 2015 ALFA OMEGA TV
O dare de socoteală pentru anul ce s-a încheiat
RETROSPECTIVA 2015
Lucrarea Domnului în România
DACĂ DUMNEZEU E BUN, DE CE EXISTĂ RĂU ȘI
SUFERINȚĂ ÎN LUME? de Iosif Țon
CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?
Cum pot fi sigur dacă ajung în cer când mor?
CUM SĂ CÂȘTIG LUPTA CREDINȚEI
LA NIVELUL MINȚII? de Vali Strubert
CUM POȚI FI VINDECAT?
Principii de vindecare fizică
SUNT ÎN DEPRESIE, CE SĂ FAC?
de Ilie Popa
VORBIND DESCHIS DESPRE ÎNGRIJORARE
de Joyce Meyer
CARE E ROLUL SOȚULUI ȘI AL SOȚIEI ÎN
FAMILIE? ESTE ÎN REGULĂ CONCUBINAJUL?
MĂ CONFRUNT CU O ATRACȚIE PENTRU
PERSOANE DE ACELAȘI SEX, CE SĂ FAC?
CE FAC DACĂ AM DATORII?
Extras din cursul „Liber de datorii”
E O PROBLEMĂ DACĂ EMIGREZ?
Ce fac dacă trebuie să fiu despărțit de soț/soție?
DE CE UCIDE CORUPȚIA?
de Cristian Șoimaru
POATE FI UN CREȘTIN VIRUSAT DEMONIC?
Extras din Pachetul S.O.S. de Bogdan și Mircea Graur

Alfa Omega TV

CP 1141, Oficiul 8, Timișoara
300890, ROMÂNIA
Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912
e-mail: info@alfaomega.tv, web: www.alfaomega.tv
REDACȚIA REVISTEI ALFA OMEGA TV MAGAZIN
Sorin Pețan - redactor
Bianca Ghemeș - grafică și tehnoredactare
Adriana Bordînc - Program și recomandări TV
Alina Jian - traducere, știri
Această revistă se distribuie GRATUIT.
Pentru a vă abona sunați la +(40) 256-284.913, accesați
site-ul www.alfaomega.tv/revista, sau trimiteți-ne
numele și adresa dvs pe e-mail revista@alfaomega.tv
Tiraj revistă: 16.000 exemplare.
Poză copertă: Kevin Carden
Susține tipărirea acestei reviste prin donația ta:
FUNDAȚIA ALFA OMEGA
IBAN: RO37 BTRL 03601205 i181 11XX (B. Transilvania)
Donează 5 EURO (Telekom): sună la nr. 0900 900 135
www.alfaomega.tv/donatii

La frontiera promisiunilor lui Dumnezeu
Conferință

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

vineri, ora 18:00

LUNI 4 ianuarie

MARȚI 5 ianuarie

MIERCURI 6 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 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 Cartea Cărților
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de
biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Filozofie, stiință și dezbaterea
despre Dumnezeu 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice 03:30 Program pentru minorități
etnice 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 Planul de mântuire
(r) 08:00 Faceti ucenici 09:00 Cartea Cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
Seven from heaven 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Evoluția
mărețul experiment (r) 12:00 Alegerea este
a ta (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Refacerea
Israelului (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pt
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Seven from heaven (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Conferința Liderilor București

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Conferința Liderilor București 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 Restaurarea
Cortului lui David 09:00 Cartea Cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
Povestea lui Julie Miller 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 Un
motiv să cânți (r) 12:00 Adevărul răstălmăcit
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Povestea lui Julie Miller (r) 17:30 Fii
diferit 18:00 Restaurarea Cortului lui David

19:00 Refacerea Israelului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Evoluția mărețul experiment
Documentar

23:00 Alegerea este a ta Documentar
23:30 Muzică

film artistic

Valoarea unui om

Valoarea unui om este povestea
unui tânăr adolescent care se
hotărăște să își ia viața în propriile
mâini. Pleacă de acasă, își lasă în
urmă părinții și prietenii, pentru
a-și face un rost în viață. Ajuns la
bătrânețe, este răpus de boală,
însă cei dragi își amintesc cu drag
de cel care a fost un tată și un
soț extraordinar, un om care s-a
(r)
bucurat din plin de Dumnezeu și
19:00 Cele șase minuni de la Golgota de cei din jur, un om de valoare.

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului Documentar
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
19:30 Secretele succesului Program religios Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un motiv să cânți Film artistic
22:00 Evreii din Ucraina Documentar
23:00 Adevărul răstălmăcit Film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

JOI 7 ianuarie

VINERI 8 ianuarie

SÂMBĂTĂ 9 ianuarie

DUMINICĂ 10 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Germană
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Intrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30
Adevăruri biblice pt copii 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Evreii din Ucraina (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Cele șase minuni de la Golgota (r)
14:00 Fii diferit (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pt
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Porunca (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Miracolul transformării vieții
08:30 Trăind pentru slava lui Dumnezeu
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri
biblice pt copii 10:00 Stând în spărtură
pentru Israel (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 O viață
în armonie (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Promisiunea respectată (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 Adevăruri biblice pt copii (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 17:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 18:00 La
frontiera promisiunilor lui Dumnezeu

00:00 Mapamond Creștin 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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Ascultă și împlinește 09:00
Cartea Cărților 09:30 Mai alb ca zăpada
10:00 John Wesley 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Valoarea unui om (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Mai alb ca zăpada (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Cuvântul ce schimbă
o națiune 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 Devoțional 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 Teatrul de păpuși
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Cuvântul ce
schimbă o națiune (r) 12:30 Centrul Creștin
Caleb 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r)

19:00 Promisiunea respectată 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

19:00 Religii înrudite Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Valoarea unui om Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
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
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Documentar
23:00 Obstacole pe calea credinței
Documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

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

4

vineri, 22:00

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz.
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 Istoria închinării creștine Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

LUNI 4 IANUARIE

MARȚI 5 IANUARIE

MIERCURI 6 IANUARIE

JOI 7 IANUARIE

SAMBĂTĂ 9 IANUARIE

19:00 Refacerea
Israelului Documentar

22:00 Un motiv să
cânți Film artistic

22:00 Evreii din
Ucraina Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

20:00 Jerusalem
Dateline știri din Orientul

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Mijlociu

RAPORT 2015 Alfa Omega TV
În 2015, Alfa Omega TV a continuat să facă
misiune prin media, prin toate mijloacele pe
care le are la îndemână. Mai jos sunt câteva
repere privind activitatea noastră în anul ce
s-a încheiat.

CONȚINUT – TEME ABORDATE
Ca teme promovate de Alfa Omega TV în 2015,
amintim: dimensiunea pro-viață și pro-familie,
știință-creaționism, apologetică, misiune și
evanghelizare, ucenicizare, administrarea
finanțelor, întelegerea vremurilor, închinarea
ca mod de viață. În acest an am avut și multe
premiere ale unor filme și documentare de
excepție, de evanghelizare și preevanghelizare.
În 2015, am produs sau tradus 726 ore de
programe creștine noi în limba română - filme,
documentare, știri, muzică și concerte, predici,
emisiuni și talk-show-uri. Acestea se adaugă
la miile de ore de programe creștine existente,
realizate de la începutul nostru, în 1994.

Emisiuni în direct
Am continuat anul acesta să producem
emisiuni în direct cu rugăciune și slujire
pentru nevoile telespectatorilor. Deși mai
solicitant de produs pentru echipa noastră,
vedem că acestea împlinesc o nevoie a
telespectatorilor, și plănuim să creștem
frecvența lor în 2016.
Serii speciale
Alături de programele noastre produse regulat,
cu care sunteți deja obișnuiți, în 2015 am
produs și serii noi, speciale. Una din ele este
seria multimedia „Liber de datorii”, despre
administrarea finanțelor personale (13500
descărcări în 3 luni). O alta este seria „Întrebări
esențiale”, în care încercăm să oferim răspunsuri
scurte și practice la probleme contemporane.
Campanii media tematice
Am derulat 4 campanii multimedia tematice
de o săptămână în 2015: pro-viață, islam și
înțelegerea vremurilor, relevanța creștinului
în societate și știință-credință-creaționism.
În aceste săptămâni tematice, am publicat
materiale interesante pe TV, în revistă, site și
rețelele de media socială, provocând creștinii
la acțiune, la a fi sare și lumină.
Știri creștine
În 2015, am pus un accent mai mare în a
furniza știri din lume și din România, privite
dintr-o perspectivă creștină. Dintre știrile
internaționale, cele mai urmărite 3 știri au
avut ca temă prezentarea istoricului și crezului
Statului Islamic, refugiații ce au inundat
Europa, și despre intențiile rusești din spatele
intervenției în Siria. Cele mai vizionate reportaje
din România au fost chemarea la rugăciune
pentru tragedia de la Club Colectiv, un material
despre ce stă în spatele sărbătorii Haloween, și
un reportaj despre organizația Isus Speranța
României fondată de pastorul Petru Dugulescu.

Misiune prin media
Anul 2015 a adus și o intensificare a
dimensiunii de misiune, ce complementează
activitatea de televiziune. Am permanentizat
linia telefonică de rugăciune, disponibilă două
ore pe zi pentru cei ce au nevoie de sprijin în
rugăciune. Am dezvoltat de asemenea mai
multe resurse media ce adresează probleme
actuale (printre care și noua serie „Întrebări
esențiale”). De asemenea, am consolidat
colaborarea cu biserici locale din toată
România, ajutând credincioșii cu resurse
media pentru evanghelizare și ucenicizare.
De asemenea, devoționalele online Mană
profetică au fost bine primite în 2015, mulți
scriindu-ne că Dumnezeu le-a vorbit prin ele.
Proiectul special Cartea Cărților
Aflat în faza de finalizare, un proiect special la
care echipa noastră a lucrat ultima jumătate
a anului este proiectul multimedia Cartea
Cărților. Bazată pe seria clasică, noua serie
de desene animate Cartea Cărților aduce
povestiri din Biblie pe înțelesul celor mici,
reimaginate într-o calitate vizuală excepțională.
O experiență completă și imersivă în limba
română, TV+online+mobile, noua Cartea
Cărților va fi lansată în primăvara 2016.

CANALUL ALFA OMEGA TV
În primăvara 2015, am obținut prelungirea
licenței pentru canalul Alfa Omega TV
din partea CNA, autoritatea statului ce
monitorizează audiovizualul românesc.
Această autorizație permite canalului TV,
definit ca un canal de educație și spiritualitate
creștină nondenominațională, să emită
pentru încă 9 ani.
În 2015, canalul Alfa Omega TV s-a menținut
în lista “must-carry” alcătuită de CNA privind
posturile urmărite de români și recomandate
pentru a fi introduse în rețelele de cablu din
România. Suntem în această listă “mustcarry” încă de la începutul ei, în 2010.
Pe lângă numeroase alte rețele mai mici, Alfa
Omega TV este inclus în marile rețele de
cablu. Suntem prezenți în extensia digitală
atât a UPC, cât și a Telekom și a NextGen, în
toată țara. Suntem de asemenea în pachetul
analogic a RCS-RDS în câteva orașe mari
(Oradea, Timișoara, Cluj, Hunedoara
și altele), și în pachetele MoldTelecom,
operatorul național din Republica Moldova.

Programe creștine pe stații TV afiliate
Pe lângă canalul Alfa Omega TV, continuăm
să trimitem lunar programe creștine la
aproximativ 40 de stații TV comerciale din
România și Moldova. Programe creștine sunt
difuzate lunar pe televiziuni ca NeptunTV
(Constanța), WestTV (Arad), EvenimentTV
(Sibiu), 1TV (Piatra Neamț), BanatTV
(Reșita), DatinaTV (Turnu Severin), TV
Vâlcea (Râmnicu Vâlcea) și altele.

REVISTA ALFA OMEGA TV MAGAZIN
În 2015, am continuat să realizăm numere
tematice, titlurile numerelor fiind: Trecut și
prezent, Familia, Islam și creștinism, Misiune
și evanghelizare, Creștinul și societatea,
Știința și credința. Am primit reacții bune
de la cititori. Tirajul revistei Alfa Omega TV
Magazin a crescut cu 33% în 2015, ajungând
la 16.000 de exemplare.

MEDIA DIGITALĂ
În 2015, 233.000 de oameni au vizitat siteul nostru, o creștere de 10% față de 2014.
Ei au accesat peste 1,5 milioane de pagini,
petrecând în medie peste 5 minute și jumătate
pe site-ul www.alfaomega.tv (timpul mediu
general petrecut pe un site este de 1 minut).
De la apariție, site-ul nostru a fost vizitat de
pe 1,59 milioane de adrese IP unice, având
15,3 milioane de pagini afișate.
Pe site-ul nostru, la finalul 2015, punem la
dispoziție gratuit vizitatorilor peste 5300 de
clipuri video pe teme variate, precum și 5000
de pagini, articole, știri și resurse multimedia,
o dublare față de 2014. Pe Youtube, am
încărcat 1400 clipuri video numai în 2015.
Primim rapoarte bune cu privire la urmărirea
acestor video-uri. Am înregistrat 7 milioane de
vizualizări ale clipurilor video online postate
pe site-ul www.alfaomega.tv și Youtube, de
la început și până la finalul 2015. Peste 2,2
milioane de vizualizări sunt doar în 2015.

Pachetele multimedia gratuite pe teme ca
administrarea finanțelor personale, cursul
Căsătoria și familia, seria de 10 broșuri
Ucenicie sau seria Vorbind deschis despre...
de Joyce Meyer, au avut in total 16000
descărcări în 2015.
Pe principala rețea socială folosită de români,
Facebook, am avut în medie 2,1 postări în
fiecare zi în anul precedent. Știind că Facebook
devine un canal media favorit pentru români,
am suplimentat eforturile noastre pe această
platformă, investind timp și resurse adiționale.
Clipurile noastre video au fost vizionate de
530.000 ori pe Facebook în 2015. Numărul
persoanelor care urmăresc pagina noastră
de Facebook a crescut cu 51%, iar numărul
oamenilor la care au ajuns postările noastre a
crescut cu 211% față de 2014.
Suntem mulțumitori Domnului pentru
un an dificil, dar în care am văzut și
mult rod. Mulțumim tuturor celor ce ați
fost parte, într-un fel sau altul, în 2015.
Rămâneți parteneri Alfa Omega și în 2016!
www.alfaomega.tv/partener
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RETROSPECTIVA
SPIRITUALĂ 2015
L

AN DE HAR, DE POZIȚIONARE PENTRU RODIRE ȘI IMPACT MAJOR

ucrarea de media creștină Alfa Omega, prin specificul slujirii și prin deschiderea
interconfesională, a avut prilejul să intre în contact, să înțeleagă și să reflecte prin
canalele sale lucruri care țin de dinamica spirituală din România. Anul 2015 a fost un
an complex pe toate planurile, un an de reașezare a lucrurilor, de poziționare, de clarificări și
decontări. Un an de teste, pentru mulți de așteptare și de perseverență.
Pe palier politic, un prim an al unor altfel de opțiuni prezidențiale. Anul 2015 se încheie cu
un alt tip de guvern, pregătit pentru o altă abordare în politică și administrație. Geo-politic,
situația din estul Europei, Ucraina, Crimeea, expansiunea Rusiei, complexitatea situației
din Orientul Mijlociu, reașezarea polilor de putere, imigrația islamică sunt situații noi care
accelerează lucrurile și obligă la decizii și la luari de poziție. Pe plan intern, noile echipe de
conducere din cultulele evanghelice instalate în acest an, deschid sezoane cu prioritați noi.
Simptomatic este creșterea revelației în Trupul lui Hristos despre Împărăție. Apoi amplificarea
valorilor reformatoare, ridicarea liderilor care doresc mai mult, care se interconectează
informal și sunt catalizatori ai poziționării pe o direcție principală care are de-a face cu
extinderea Împărăției, cu impactarea tuturor segmentelor societății.
Încercăm în punctele de mai jos să identificăm principalele repere spirituale ale anului 2015.

1

Creșterea dinamicii spirituale în România.
Accelerarea separării în Trupul lui Hristos

2015 a fost un an al testelor, pe care nu toți leau trecut. Fereastra limitată de har în libertatea
de slujire și expresie a fost conștientizată de
mulți și a produs accelerare. Avalanșa de
informații și accesibilitatea lor sporită au
adăugat o dinamică suplimentară.
În Trupul lui Hristos, separarea s-a accentuat
pe diferite paliere. O primă zonă care continuă
focalizarea pe structură, pe „organizație”, cu
riscul osificării și lipsei de mobilitate. Osificarea
ca rezultat al religiozității. O altă zonă tot
mai vie, dezvoltată ca organism, ca mădular
al Trupului. Viața ca rezultat al revelației,
al umblării în ascultare de Dumnezeu, a
deschiderii către supranatural. O categorie
care crește rapid prin dorința de a cunoaște,
înțelege mai mult, de a sluji sacrificial, de a
trece bariere.
Celor două zone separate tot mai mult, li se
adaugă o a treia zonă, amorfă, de creștini
nominali, indiferenți, persoane care nu au
experimentat nici nașterea din nou, sau care
au căzut de la credință.
Pe alte paliere se manifestă și separarea de lume,
căutarea sfințirii, a trăirii în puritate. O tendință
care crește și în anumite părți ale mișcării Oastei
Domnului din ortodoxia românească dar mai ales
în zonele evanghelice. Este o căutare a restaurării
valorilor bisericii primare. Se reconsideră și au
un tot mai mare impact grupele mici, grupe de
casă și de ucenicie, comunități bazate pe valori
comune, în primul rând. Continuă mutarea
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focalizării de pe o rigoare doctrinară pe o
comunitate de valori în jurul Scripturii.
De cealaltă parte, rigoarea confesională,
vitală în special în condiții de supraviețuire
sub presiune comunistă, preocuparea pentru
membralitate în jurul unui set de reguli, teama
de fărâmițare și de pierdere a controlului,
structuri ierarhice bazate de multe ori pe
control și nu pe ungere apostolică, a accentuat
această separare.
Curentul anti-corupție din sfera politicoadministrativă este o reflecție a acelorași
frământări în plan spiritual, în zona bisericii,
indiferent de confesiune. În special lideri din
tânăra generație și cei ce sunt deschiși spre
înnoire din generația de mijloc și din cea veche,
trasează o linie de demarcație „fără compromis”.
Pe un alt palier sensibil, separarea se manifestă
pe deschiderea sau respingerea lucrării
supranaturale a Duhului Sfânt, a slujirii de
vindecare, a revelației profetice, a rugăciunii
în autoritate și a formelor de conducere
în biserică, a locului închinării în viața
credinciosului și în programul bisericii.

2

Ridicarea de lideri, biserici, inițiative în
diferite zone confesionale, geografice,
conectarea și alinierii lor la un curent în
creștere: extinderea Împărăției în societate.
Domnul continuă să ridice lideri, organizații,
biserici care doresc mai mult, care înțeleg
chemarea și urgența chemării și ușa de har
pe care o avem. În diferite zone geografice
se ridică voci ale reformei. În structuri

confesionale se nasc oportunități de depășire a
doctrinei, de ieșire dintre ziduri. Într-un mod
divin, informal, lideri, formatori de opinie,
organizații, proiecte, lucrări se interconectează.
Se conturează nevoia unei platforme comune
bazată pe unitatea creștină și pe alinierea la
conceptul de extindere a Împărăției în toate
segmentele societății.
Se vorbește tot mai mult de cei șapte munți ai
societății, care trebuiesc cuceriți și „invadați”
de Evanghelia Împărăției. Se vorbește tot mai
clar despre necesitatea ca fiecare credincios din
biserică să fie un creștin relevant la locul lui de
muncă și în ambientul lui zilnic, de luni până
sâmbătă, ca fiecare credincios să fie echipat, slujit
și trimis astfel ca să poată fi „sare și lumină”.
Întâlniri, conferințe, proiecte care completează
conceptul „Creștinul și societatea” sunt tot mai
frecvente.
2015 nu a adus un lider, o biserică „fanion”
pentru această nouă mișcare a Duhului în
România. Și, probabil nu va aduce pentru că
ceea ce Domnul pregătește în România va fi o
lucrare extinsă, bazată pe fanioane în diferite
zone geografice și confesionale.
Unei generații de tip Iosua, tânără, cu îndrăzneală
și fără prejudecăți, gata să facă pasul următor
în țara promisă, i se adaugă și reprezentanți ai
generației Caleb, lideri din vechea generație, care
prind pulsul acestui nou sezon.

3

Amplificarea și diversificarea lucrărilor de
rugăciune și închinare extinsă.

O lucrare de extindere a Împărăției la scară
națională, de atingere a unei mase critice care
să schimbe echilibrul spiritual în România are
nevoie de o mișcare de rugăciune și închinare.
În rugăciune se constată că tot mai mulți
mijlocitori și grupuri de rugăciune decid săși ridice privirea de pe nevoie personale, sau
ale bisericii, și să se roage pentru comunități,
orașe, națiune. Inițiative de realizare a unității
pe direcții de rugăciune strategice sunt tot mai
coerente. În momentele critice ale națiunii,
chemările la post și rugăciune au avut rezultate
și impact. Sunt tot mai acesibile resursele de
echipare a mijlocitorilor pentru implicare
în războiul spiritual. Revelația autentică și
rugăciunea crește.
Casele de închinare și rugăciune cu program
tot mai extins impactează atmosfera spirituală a
orașelor. În numeroase orașe aceste inițiative de
închinare și rugăciune fac diferența.

Se practică, ca urmare a revelaţiei, o gamă tot
mai largă de rugăciuni, pe lângă cele obişnuite
de tip cerere, rugăciuni de proclamare,
mijlocire, identificare şi pocăinţă, de laude şi
mulţumire. Este tot mai mult folosit Cuvântul
lui Dumnezeu în rugăciune.
În momente speciale în tot cuprinsul anului
am asistat la rugăciuni de mare confruntare
spirituală care au influențat atmosfera
spirituală de deasupra României. Tot mai
multe inițiative, rețele de rugăciune și lideri
stabilesc strategii de rugăciune pentru zone,
pentru țară. În ceea ce Domnul a declanșat,
rugăciunea rămâne cheia.
Bazată pe relevanța versetului din 2 Cronici
7:14, prin punctele de rugăciune lunare,
Rețeaua de rugăciune pentru România este un
factor de unitate și focalizare în rugăciune și
mijlocire pentru națiune.
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Preocupare crescută, pentru sfințire,
pentru înțelegerea nevoii de slujire pentru
vindecare și eliberare, pentru restaurare.
Crește tot mai mult în Trupul lui Hristos
înțelesul pentru împlinirea biblică a nevoii de
slujire a fiecărui credincios, pentru restaurare
fizică și emoțională, pentru vindecare
interioară și trupească.
Se remarcă o căutare a resurselor care aduc
învățătură biblică în zona vindecării, o
deschidere pentru discutare și aplicare a acestora
în tot mai multe medii creștine. Subiecte
precum posibilitatea „influenței demonice
asupra creștinului” nu mai sunt evitate în
multe comunități. Deschiderea către slujiri de
vindecare cu punerea mâinilor și ungere cu
untdelemn este tot mai mare atât în cercuri
restrânse, cât și în biserici sau evenimente mai
largi. Riscul pentru exagerări și manifestări
extreme a rămas, dar tot mai mulți caută
sfințirea, curățirea, eliberarea și restaurarea. Tot
mai mulți credincioși obișnuiți slujesc în această
zonă, care nu mai este doar de apanajul liderilor
religioși. Versetul care dă încurajare și motivare
în această slujire se referă la „semnele care vor
însoți pe cei ce vor crede...” indiferent de poziție
ierarhică sau culoare confesională.
Domnul Își pregătește slujitori care să fie
eficienți în slujire, eliberați de legături ale
neiertării, de balast emoțional, de disconfort
sau neputință fizică, de mentalități înguste sau
legalism, cu îndrăzneala de a cuceri teritorii
noi, de a fi relevanți la locul de muncă, în
familie și comunitate. El Își pregătește Mireasa
în regim accelerat. Slujirea de vindecare și
eliberare face parte din aceasta.
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Context nou pentru Biserică, influențe
multiple asupra credincioșilor, provocări
noi, invazia de informații și alternative.
Trupul lui Hristos și întreaga societate
se confruntă cu situații noi. Avalanșa de
informații, tehnologia avansată, diversificarea
media și în special social-media, accesul rapid
la resurse și informații, au „pavat” drumul
către inima individului. Sistemul acestei lumi
îl bombardează cu informații și alternative.
Globalizarea, internetul, lărgirea orizontului
cultural și libera circulație în spații geografice,
consumerismul aduc opțiuni noi și nuanțează
convingerile. Planurile de lungă perspectivă

sunt înlocuite cu decizii pentru „aici și acum”.
Impregnarea mediului academic cu discipline
de bază de evoluționism, eliminarea oricăror
abordări creștine fac tot mai dificilă decizia
pentru creștinism în tânăra generație.
Statisticile arată că dacă un om nu ia o decizie
pentru Hristos până la vârsta de 12 ani, după
aceea șansele lui de a o face scad la 4-10%.
Trupul lui Hristos, lideri sau creștini implicați
în diferite lucrări, eficiente până acum, nu
sunt toți pregătiți pentru a face față acestei
noi situații. Acest „drum pavat” către inima
individului este deocamdată insuficient
folosit. Sunt lideri creștini care încă mai cred
în evanghelizarea principală pe stadioane sau
la servicii speciale în biserică. Da, aduc și
acestea rod, dar modalitatea cea mai eficientă
este cea individuală. Fiecare credincios ducând
Împărăția la locul lui de muncă, în cercul lui de
prieteni. Unele biserici încep să își pregătească
membrii pentru a fi relevanți în societate.
Altele însă își potențează doar activitatea din
interiorul bisericii.
Pe linia separării, elementul „spiritual” și cel
„etic” într-o biserică duc acea comunitate înspre
a fi un „ghetto” creștin. Adăugarea dimensiunii
„sociale” aduce un echilibru. Accentuarea
dimensiunii sociale în detrimentul „spiritualului”
sau „eticului” poate promova fie harul ieftin, fie
biserica socială. E nevoie de un echilibru între
cele 3 dimensiuni pentru ca Evanghelia să aibă
efect maxim în societate.
O altă provocare este presiunea materialistă,
nevoia de administrare financiară pe baze
biblice, tentația împrumuturilor, corupția
în societate, lipsa de integritate, focalizarea
pe carieră... Nu în toate cazurile biserica
e pregătită să dea învățătură, să abordeze
subiecte, să echipeze și să slujească.
Biserica este luată prin suprindere și de presiunea
imoralității, a pornografiei, a promovării
homosexualității, a concubinajului, a violenței, a
traficului de persoane. Institutele biblice nu neau pregătit pentru abordarea acestor subiecte, ca
slujire și ca echipare teologică. Ce facem pe lângă
a spune doar că „nu este biblic”?
Și o ultimă provocare: conceptul de „corectitudine
politică” îmbrățișat tot mai larg, promovat ca una
din valorile societății europene, riscă să limiteze
tot mai mult libertatea de expresie creștină.
Suntem pregătiți? Am folosit fereastra de har de
25 de ani pe care i-am avut-o după revoluție?
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Conștientizarea responsabilității pentru
misiune, evanghelizare, ucenicizare și
slujire în țară și în zonele învecinate.
Potențialul comunităților creștine din România
este uriaș. Poate cel mai important, cel mai
numeros din întreaga Europă. Domnul a
amplificat acest potențial prin adăugarea de școli
și instituții biblice, edituri, lucrări extinse de media
creștină, proiecte de misiune, lideri cu har.
An după an crește nivelul de maturitate și
înțelegere a chemării corporative care este
peste Biserica din România. Chemării de
a sluji peste granițele țării îi răspund tot
mai mulți, fie sub umbrela unor agenții de
misiune, fie ca proiecte specifice ale unor
biserici sau organizații. Conceptul de misiune
se lărgește atât prin prezența de misionari

pe termen lung în Asia, Africa, Europa, cât
și prin proiecte misionare punctuale sau de
durată. Țările balcanice așteaptă, ele sunt un
câmp de misiune care se vrea explorat mai
intens, începând cu Serbia și Ucraina, aflate în
proximitate imediată.
Deși neglijate la nivelul cultelor, organizațiile de
misiune se interconectează, consorțiul informal
PIM (Parteneri în Misiune) aduce încurajare
reciprocă, schimb de idei și resurse.
Pe plan intern, ultimele statistici arată și aici
o separare: unele biserici și-au diminuat
preocuparea pentru evanghelizare, plantarea
de biserici, altele o fac sacrificial. Încep să fie
centre, și s-au și realizat în parte pachete de
resurse pentru ucenicizare, echipare primară a
noilor convertiți. În cazul unei treziri masive,
a unei întoarceri în masă la Hristos, nu toate
bisericile sunt pregătite să-i primească pe noii
convertiți și să-i facă ucenici.
Dimensiunea, pe care această conștientizare
a responsabilității pentru misiune crește cel
mai mult în acest sezon, este cea a relevanței
individului. Misiunea fiecăruia de a fi un agent
al Împărăției. Este nevoie să redefinim conceptul
de „misionar”, spunea liderul fondator al grupării
PIM, adăugând, „dorința inimii mele este ca
fiecare credincios să fie un martor al lui Hristos,
contagios pentru Domnul.”
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Preocupare pentru înțelegerea vremurilor,
a planului cu Israelul, cu islamul.

Cea mai mare „scuturare” în anul 2015 a
fost una geo-politică. Dacă până acum ne
uitam doar la Israel, considerat reper în
dinamica derulării evenimentelor, au apărut
în ultimul an elemente surpriză: ridicarea
Statului Islamic, repoziționarea statelor lumii,
extinderea zonei de operațiuni militare ale
Rusiei, problema migrației arabe, accelerarea
terorismului, resuscitarea violențelor în Israel,
creșterea spiritului antisemit.
Interesul pentru înțelegerea vremurilor, a
ce se întâmplă, a crescut enorm față de anii
anteriori. Cele mai urmărite programe TV, cele
mai accesate resurse pe site-uri și social media
sunt referitoare la aceste aspecte. Credincioșii
și chiar necredincioșii înțeleg că se reașează
lucrurile, că se pregătește scena pentru
evenimente majore. În România, creștinii au
fost luați prin surprindere, chiar în probleme
cum e de exemplu migrația, vocea lor nu este
una coerentă în probleme majore pe plan
național sau internațional. Nu există subiect,
eveniment, care să nu poată fi comentat,
abordat, înțeles din perspectivă biblică.

Din fericire, harul lui Dumnezeu a ferit
până acum România de tulburări majore:
conflicte interne în inima țării, presiuni
militare din est, migrația din Orientul
Mijlociu. Din fericire, spiritul antisemit
este mult mai coborât decât în Europa și
„teologia înlocuirii” are tot mai puțini adepți.
Credincioșii din România conștientizează tot
mai mult că binecuvântarea ca indivizi, ca
biserică, ca națiune, depinde de poziționarea
noastră corectă, biblică față de Israel.

Prioritate în rugăciune pentru 2016:
România închinată Domnului!
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Binecuvântare, blestem sau coincidență
Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

vineri, ora 19:00

LUNI 11 ianuarie

MARȚI 12 ianuarie

MIERCURI 13 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 La frontiera
promisiunilor lui Dumnezeu 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 Cartea Cărților 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu
mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire 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 Planul de mântuire (r) 08:00
Faceti ucenici 09:00 Cartea carților 09:30
Adevăruri biblice pt copii 10:00 Jason si
Buntu 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Transumanismul (r)
12:00 Creationismul, paradigma milenului
III (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: solul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Jason si Buntu (r) 17:30 Liber de
datorii 18:00 Principii biblice pentru o viață
de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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 Restaurarea
Cortului lui David 09:00 Cartea Cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00 AC.
Green 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Vindecarea (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 AC. Green (r) 17:30 Fii diferit! 18:00
Restaurarea Cortului lui David (r)

19:00 Minunile creației: solul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Transumanismul Documentar
23:00 Creaționismul, paradigma milenului
III Documentar
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

vineri, 22:00

film artistic

Lumina libertății
Este anul 1861 și președintele
Lincoln a solicitat 75.000 de bărbați
care să se înroleze în Armata
Uniunii. Atunci când Războiul Civil
a început, odată cu el s-a declanșat
o altă bătălie care mocnea de
zeci de ani. Este vorba de bătălia
pentru libertate alimentată de
Underground Railroad.

Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

Documentar

telespectatori

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 Vindecarea Film artistic
23:30 Muzică

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Visul de pe hârtie Film artistic
23:00 Viciul fatal Film artistic
23:30 Muzică

JOI 14 ianuarie

VINERI 15 ianuarie

SÂMBĂTĂ 16 ianuarie

DUMINICĂ 17 IANUARIE

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Germană
04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Limbajele iubirii 09:00 Cartea Cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Visul de pe hârtie
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Nazaretul din vremea lui
Isus (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Porunca (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Mamaia 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Miracolul
transformării vieții 08:30 Trăind pentru
slava lui Dumnezeu 09:00 Cartea Cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Temelia
creștinismului (r) 12:00 Obstacole pe
calea credintei (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Promisiunea respectată (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 18:00 La
frontiera promisiunilor lui Dumnezeu

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
inchinării 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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00 Festivalul
copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Lumina libertății (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Israel (r) 13:30
Binecuvântare blestem sau coincidență (r)
14:00 Vieți în lumină/ întrebări esențiale (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 Cuvântul ce schimbă o
națiune 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 Devoțional 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 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Cuvântul ce schimbă o națiune (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Promisiunea respectată Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele 19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 19:30 InTouch Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Lumina libertății Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
Program religios

televiziunii

Documentar

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
Mijlociu
străin
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:00 Thin ice Film artistic
22:30 Istorie a închinării creștine Documentar
23:00 Într-o noapte târziu Film artistic
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex
23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

LUNI 11 IANUARIE

MARȚI 12 IANUARIE

MIERCURI 13 IANUARIE

JOI 14 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 16 IANUARIE

22:00 Transumanismul

22:00 Vindecarea

19:00 Nazaretul din
vremea lui Isus

19:30 Club 700 Magazin TV

20:30 Mari isprăvi

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Film artistic

Documentar

Program religios străin

Dacă Dumnezeu e bun,
de ce există rău în lume?
Întrebarea e de cel puțin 4000 de ani. Și-a
pus-o cineva care a scris cartea Iov. Sunt peste
40 de capitole de dezbateri. În primul rând,
în cartea lui Iov, Dumnezeu îi lasă pe oameni
să dezbată diferite teorii și, la urmă, când îi
vine rândul să vorbească, El îi pune lui Iov o
serie întreagă de întrebări – cunoști tu asta
sau cealaltă - întrebări la care pe vremea aceea
nu se știa răspunsul. Aceste întrebări îl fac pe
Iov să-și dea seama că trebuie să-și accepte
limitările, și faptul că Dumnezeu nu e obligat
să-i spună tot ce face și ce nu face.
Lecția fundamentală a cărții Iov e următoarea.
În capitolul 42, înainte de experiența
dezastrului în care mi-am pierdut familia și
averea, înainte de experiența asta a suferinței
cumplite, Îl cunoșteam pe Dumnezeu din
auzite, de la părinți sau profesori. Acum, în
mijlocul suferinței, ochii mei Te-au văzut.
În suferință, Dumnezeu mi-a devenit real.
Câștigul meu din experiența asta e că
Dumnezeu mi-a devenit foarte intim și acum
Îl cunosc prin experiență directă.
De foarte multe ori se întâmplă așa. În
suferință, Dumnezeu ne devine real. Acolo
Îl cunoaștem mai în profunzime. Și din asta
găsim o serie de răspunsuri – dacă Dumnezeu
e bun, de ce lasă, de exemplu, calamități.
Din perspectivă științifică, ca să poată exista
omenirea pe Pământ, trebuia să existe o planetă
de o anumită mărime, la o anumită distanță de
soare, trebuia să existe apă, atmosferă. Cineva
a calculat că ar trebui să fie 27 de parametri
perfect acordați pentru a putea exista omul.
S-a ajuns la concluzia că planeta Pământ
există pentru a susține existența omului.
Interpretarea aceasta se numește interpretarea
antropologică, totul e văzut din punctul de
vedere al omului. Creatorul a vrut să facă
omul și a calculat atât de exact parametrii în
care poate exista omul. Și între parametrii
aceștia sunt, de exemplu, și cutremurele. Dacă
Dumnezeu e bun, de ce există cutremurele?
Mii de ani, la asta nu s-a putut răspunde, până
când nu au fost înțelese mișcările tectonice.
Dacă nu s-ar mișca plăcile tectonice, nu
ar putea exista viață pe Pământ. Mișcarea
plăcilor tectonice însă produce cutremure.
Dumnezeu a creat legi. Una dintre acestea e
legea gravitației. Dacă tu nu vrei s-o asculți și te
arunci de la etaj, să nu te plângi că Dumnezeu a
creat gravitația. Trebuie să înțelegi toate legile
pe care le-a creat Dumnezeu și să le respecți,
să funcționezi în limitele pe care ni le-a pus
Creatorul. De aici se nasc alte întrebări despre
motivul existenței tornadelor, a taifunurilor,
a trăznetelor. Înțeleptul Creator le-a creat pe
toate ca să putem exista. Iar noi trebuie să

învățăm cum să le stăpânim.
În continuare, mai sunt și alte explicații la
ceea ce noi numim rău. Richard Wurmbrand,
vorbind despre bine și rău, zicea “Mielul e bun
pentru că vreau să-l mănânc eu. Lupul e rău
pentru că vrea să mănânce el mielul pe care
vreau să-l mănânc eu”. Vedem din asta că unele
lucruri sunt rele sau bune doar din punctul
nostru de vedere. Lucrurile acestea sunt relative
la poziția noastră în creația lui Dumnezeu.
De ce există răul în Universul unui Dumnezeu
bun? Ne întoarcem la Iov. Eu sunt prea mic
ca să înțeleg toată înțelepciunea pe care a
investit-o Creatorul în planeta Pământ ca să
pot exista eu. Și trebuie să-mi înțeleg limitările
și să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu ca fiind
totalmente bun. Când trec prin încercări și
boli, El e tot bun, e binedispus față de mine,
și mă iubește enorm de mult. Chiar și când eu
cred că aceasta nu e dragoste și bunătate.
Cu problema aceasta s-a luptat Moise,
David, Isaia și alții. Domnul Isus ne-a adus
completări cu învățătura Lui, apoi Pavel,
Petru, Ioan, etc. Un lucru: Dumnezeu e bun
și poate fi gustat. „Gustați și vedeți ce bun este
Domnul”, scrie David (Ps. 34:8). Apostolul
Petru scrie (1 Petru 2:1-4) că dacă ai gustat
că Domnul e bun, leapădă din tine orice
răutate, învață să fii bun cum El e bun. Nu
vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă
la transformare? Bunătatea lui Dumnezeu e
un dat pe care nu întotdeauna îl înțeleg, dar,
în chip suprem, El e bun pentru că L-a dat pe
Fiul Lui să moară în locul meu, ca eu să pot
deveni fiul lui Dumnezeu, prin înlăturarea
barierei între mine și Dumnezeu.
Bunătatea supremă a lui Dumnezeu e în
crucea lui Hristos. Acolo văd până unde
merge bunătatea Lui. Și când o înțeleg,
spun: „Doamne, un singur lucru vreau: săȚi aparțin și să seamăn cu Tine”. Bunătatea
lui Dumnezeu mă atrage, mă farmecă și mă
transformă.

De ce nu intervine Dumnezeu să
oprească suferința?
Când a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ,
unul din lucrurile pe care le-a făcut a fost
să vindece bolnavii. Și El ne-a dat și nouă
autoritatea aceasta de a vindeca bolnavii. Însă
nu toți se vindecă. Eu am experiențe dramatice
cu oameni pentru care m-am rugat și care au
fost vindecați de boli incurabile. Dar nu toți se
vindecă. Pentru că, pe unii, Dumnezeu vrea
să-i ia acasă prin acea boală. Sau, pe alții, vrea
să-i treacă printr-o școală mai îndelungată.
El are motivele Lui pentru care, pe de-o parte

spune „roagă-te să se vindece, și Eu îi vindec,
ca în felul acesta să le arăt la unii prezența
Mea”, dar pe de altă parte nu ne dă puterea
de a-i vindeca pe toți, întâi de toate pentru
protecția noastră. Dacă eu i-aș vindeca pe toți,
toți ar fugi după mine să-i vindec. Dacă aș
avea asemenea putere, ar fi vai de mine.Unii se
vindecă, iar alții nu se vindecă, din motive pe
care numai Domnul le știe. Dar eu am porunca
Lui: „Roagă-te pentru vindecare”. Oriunde e
un bolnav, eu mă rog pentru vindecarea lui.
De ce nu o face la toți? El e Suveran și știe
de ce nu-i vindecă, de ce pe unii vrea să-i ia
atunci. Drept să spun, eu sunt revoltat. Am
avut un caz: o soră s-a vindecat de cancer la
sân, i-au dispărut tumorile. După ceva vreme,
cancerul a apărut în altă zonă și Tatăl a luat-o
acasă pe această mamă a patru copii. A trebuit
să vorbesc la înmormântare și să explic de ce
a fost așa. Nu știu! Trebuie să acceptăm că
aici, pe pământ, nu știm toate răspunsurile la
întrebările chinuitoare pe care ni le punem.
Însă știm alte lucruri care pot fi o mângăiere
pentru familie, o lumină nouă pentru noi
toți. Viața e mai complexă decât credem și
trebuie s-o acceptăm în complexitatea ei,
însă niciodată să nu ne pierdem încrederea în
faptul că Dumnezeu e bun.

Care e scopul suferinței?
În generația mea a fost un mare om al lui
Dumnezeu, numit Paul Brand, medic la
leproși. Studiind lepra, a văzut că efectul cel
mai groaznic al leprei este că bolnavul nu
mai simte durerea și, fără să știe, ia un obiect
care-l rănește, pentru că nu îl doare. Suferința
e unul dintre cele mai importante lucruri
pentru apărarea noastră. El a scris o carte
numită „Binecuvântarea pe care nimeni nu o
dorește – binecuvântarea suferinței”.
Suferința există pentru ca noi, ființele vii, să
ne apărăm integritatea organismului nostru.
Dacă n-ar fi suferință, nimeni nu s-ar mai
apăra, nimeni nu s-ar mai hrăni.
Sunt multe alte răspunsuri la problema
suferinței. În suferință, Iov L-a cunoscut
mai aproape pe Dumnezeu. Scriitorul rus
Aleksandr Soljenițîn, după ce L-a cunoscut pe
Domnul Isus în lagărul comunist, a exclamat:
„Bine ai venit, suferință, bine ai venit,
inchisoare!” ca să arate ce mare lucru a fost că
acolo L-a cunoscut pe Dumnezeu. Domnul să
ne învețe ca niciodată să nu-L mai judecăm pe
Dumnezeu de ce lucrează într-un fel sau altul.

Acest interviu cu Iosif Țon este difuzat pe
Alfa Omega TV în cadrul emisiunii zilnice
„Întrebări Esențiale”.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

9

CE TREBUIE SĂ

Cum pot fi sigur că ajung în
Ce trebuie să știi despre
Dumnezeu și tine?
Dumnezeu te iubește și ai valoare
pentru El
Cea mai puternică încurajare pentru ca omul
să se întoarcă spre Dumnezeu este minunata
Lui chemare de dragoste: „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat...”
(Ioan 3:16). Dumnezeu te cheamă la El
deoarece te iubește!
Dumnezeu te iubește și El a pus o valoare
deosebită în tine deoarece te-a creat după
chipul și asemănarea Lui și pentru că Fiul
Său, Isus Hristos, a ales să moară pentru tine,
în locul tău și din cauza ta. Astfel, indiferent
de valoarea pe care oamenii spun că tu o ai
sau nu, există Cineva cu adevărat îndreptățit
să îți spună: „Eu te iubesc; tu ai valoare
pentru Mine!”
Trebuie de asemenea să cunoști încă un
lucru extrem de important:

Păcatul te desparte de Dumnezeu
Păcatul a fost cel mai urât, cel mai grozav
lucru care se putea întâmpla pe pământ.
El nu este prezent numai la criminalii
populației, ci Biblia ne spune că: „nu este
niciun om neprihănit, niciunul măcar. Căci
toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui
Dumnezeu.” (Romani 3:10, 23)
Când a creat Dumnezeu pe om, acesta era
perfect și fără vină. Fiind creat în imaginea lui
Dumnezeu, omul a avut puterea de a decide.
Fără alegere, omul nu ar mai fi capabil să fie
un om liber, care să poată avea libertatea de
alegere între ce este rău și ce este bine. Omului
i s-a dat libertatea de a asculta sau nu de
poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că
neascultarea va aduce moartea și, din această
cauză, lumea s-a transformat într-un mare
cimitir. Dezamăgirea, decepția, suferința și
mizeria au devenit istoria rasei umane din
ziua lui Adam și până azi. Boala păcatului,
moștenită de la Adam, s-a transmis la fiecare
generație. Fiecare membru al rasei umane
este un păcătos (Romani 5:12).
Păcatul este o încălcare a legii, a voii lui
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Dumnezeu pentru oameni. Acest lucru
înseamnă că omul își pune pe primul loc
propria dorință și nu voia lui Dumnezeu.
Această alegere a propriei dorințe este ceea
ce Satan – diavolul – dorește.

a lui Dumnezeu pe care am primit-o prin
jertfa Fiului Său. Harul este suma tuturor
acțiunilor lui Dumnezeu îndreptate înspre
om, cu scopul de a-l ajuta să fie mântuit
pentru pământ și eternitate.

Diavolul este o ființă creată, limitată, care a
fost în prezența lui Dumnezeu. Numele lui a
fost Lucifer. La un moment dat s-a răzvrătit
și a dorit să fie ca Dumnezeu. A fost pedepsit
de Dumnezeu, apoi a devenit dușmanul
lui Dumnezeu și dușmanul creației lui
Dumnezeu. Caracterul lui este unul urât și
întunecat. Acțiunile lui, faptele lui, au un
singur scop: să distrugă coroana creației lui
Dumnezeu, adică omul. Niciodată, sub nicio
formă și cu niciun motiv, diavolul nu vrea
binele omului. Întotdeauna are un singur
scop: să-l distrugă.

Ce îți oferă acest har al lui Dumnezeu?

Trebuie să știi că păcatul a venit astfel
asupra oamenilor. Astfel, păcatul pune un
zid de despărțire între om și Dumnezeu, Îl
împiedică pe Dumnezeu să-l asculte pe om.
Păcatul a adus moarte veșnică.
Vrei să știi cum te poți apropia de Dumnezeu?

Știai că Dumnezeu a făurit
un plan pentru salvarea
omului?
Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a
fost singurul în stare să făurească un plan
pentru salvarea omului și au fost două
elemente fundamentale pe care Dumnezeu
le-a pregătit:
1. ISUS HRISTOS CARE A DEVENIT
MÂNTUITORUL ȘI MIJLOCITORUL
OAMENILOR. El a fost singurul care a
trăit pe pământ, fără păcat. Astfel, El a putut
deveni Mântuitorul tuturor oamenilor.
Sângele Lui ne spală pe noi de orice păcat. El
este Mijlocitorul pentru că este la dreapta lui
Dumnezeu Tatăl, unde, pe baza sângelui Lui
și a jertfei Sale unice, mijlocește pentru toți
oamenii de pe pământ.
2. HARUL ADUS DE ISUS HRISTOS.
De 2000 de ani încoace, Dumnezeu Duhul
Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii,
administrează harul lui Dumnezeu. Harul
lui Dumnezeu este favoarea nemăsurată

Scriptura ne spune: Harul lui Dumnezeu
care aduce mântuire tuturor oamenilor,
s-a arătat... (Tit 2:11) Trebuie să știi că
mântuirea lui Dumnezeu este adusă pentru
toți oamenii, iar harul, această favoare
nemeritată a lui Dumnezeu îți aduce câteva
lucruri foarte importante în viața ta:
1. DUMNEZEU ÎȚI OFERĂ OCAZIA SĂ
AUZI VESTEA BUNĂ A MÂNTUIRII Dumnezeu te iubește, lui Dumnezeu Îi pasă
de tine și Dumnezeu vrea să îți mântuiască
sufletul. Acesta este primul pas al harului.
2. AUZIND VESTEA BUNĂ, TU
PRIMEȘTI CREDINȚĂ ÎN INIMA TA - ea
spune: „Da, Dumnezeu există, Dumnezeu
are dreptate și Dumnezeu a făcut pentru
mine ceva într-un mod personal.” Din punct
de vedere spiritual, când credința vine în
inima unui om, urmează pocăința. A te
pocăi înseamnă a-ți părea rău de răul pe care
l-ai făcut și a-I cere lui Dumnezeu ajutor să
nu-l mai faci și să îți îndrepți viața. Credința
și pocăința sunt două lucruri care merg
mână în mână.
3. CREDINȚA TREBUIE MĂRTURISITĂ
- nu rămâne doar la nivelul interior al ființei
(eu cred, eu mă pocăiesc), ci Scriptura spune
că trebuie să mărturisești cu gura ta că Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul
lumii întregi și al tău într-un mod personal.
Conștient fiind de toată vestea bună dată de
Dumnezeu, omul decide...
4. SĂ-L PRIMEȘTI PE ISUS HRISTOS
ÎN VIAȚA TA - Cuvântul lui Dumnezeu
vorbește despre a-L primi pe Isus Hristos în
viața ta. Din punct de vedere teologic, acest
moment este definit ca nașterea din nou. În
Biblie ni se vorbește despre „spălarea nașterii
din nou”, despre necesitatea nașterii din nou
și lucrul acesta este momentul definitoriu
în care un om este înfiat în familia lui
Dumnezeu. Această lucrare interioară o
face Dumnezeu Duhul Sfânt prin auzirea
Evangheliei lui Isus Hristos.

FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?

n cer când mor?

Autori: Claudiu Lăpădat și Gabi Giulușan.

Ce trebuie să faci, știind aceste lucruri?
Auzind toate aceste lucruri pe care
Dumnezeu le-a pregătit în bunătatea Lui
pentru tine, se pune întrebarea simplă: CE
TREBUIE SĂ FACI TU? Există trei lucruri
importante care trebuie făcute:
1. SĂ-L CREZI PE DUMNEZEU PE
CUVÂNT, să recunoști că Dumnezeu este
mai mare decât tine, mai inteligent decât
tine, mai bun decât tine și că tot ceea ce a
pregătit pentru tine este cel mai bun lucru.
Cu alte cuvinte să-L crezi pe El pe cuvânt!
2. SĂ-ȚI DAI VALOAREA PE CARE ȚI-O
DĂ EL și să-ți prețuiești sufletul și trupul la
valoarea pe care Dumnezeu a pus-o peste
viața ta.
3. CAPACITATEA DE-A ALEGE CE ESTE
BUN, CE ESTE SĂNĂTOS ȘI CORECT
PENTRU TINE. Tu trebuie să știi un lucru:
ai libertatea să alegi ceea ce tu vrei pentru
că responsabilitatea este a ta. Nimeni nu
răspunde pentru tine, nimeni nu te poate
împinge spre Dumnezeu și nimeni nu te
poate împiedica să mergi spre Dumnezeu,
dacă tu vrei. Alegerea este a ta și este
definitorie, adică Dumnezeu a pregătit toate
lucrurile. Dacă alegerea ta nu este înspre El,
tu nu poți beneficia de lucrurile pe care El ți
le-a dat și nefăcând lucrurile acestea, nu ai
nicio șansă.

Care sunt pașii necesari
pentru mântuire?
RECUNOAȘTERE: „Căci toți au păcătuit
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”
(Romani 3:23). „Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul!” (Luca 18:13) Trebuie
să recunoști, în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu, că ești un păcătos.
POCĂINȚĂ: „…dacă nu vă pocăiți, toți
veți pieri la fel.” (Luca 13:3) „Pocăiți-vă, dar,
și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să
vi se șteargă păcatele” (Faptele Apostolilor
3:19). Trebuie să vezi groaza păcatului și să
te pocăiești.
MĂRTURISIRE: „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios și drept ca să

ne ierte păcatele și să ne curețe de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9) „Căci prin credința
din inimă se capătă neprihănirea, și prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire”
(Romani 10:10). Mărturisește-ți păcatele
înaintea lui Dumnezeu.
RENUNȚARE: „Să se lase cel rău de calea
lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile
lui, să se întoarcă la Domnul care va avea
milă de el, la Dumnezeul nostru care nu
obosește iertând.” (Isaia 55:7) Părerea de rău
pentru păcat nu este îndeajuns. Trebuie să ne
lăsăm de păcat o dată pentru totdeauna.
CREDINȚĂ: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 3:16) „Dacă
mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn
și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani
10:9). Crede în lucrarea completă a lui
Hristos pe cruce.
PRIMIRE: „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au
primit. Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”
(Ioan 1:11,12). Hristos trebuie primit în mod
personal în inimă, prin credință, dacă vrei ca
să ai parte de nașterea din nou.
Dacă alegerea ta este să-L primești pe Isus
Hristos, dacă aceste cuvinte ți-au vorbit
despre valoarea ta în ochii lui Dumnezeu,
dacă înțelegi că acum Dumnezeu te cheamă,
printr-un act al credinței simplu, dar
sincer, prin rugăciune, ne putem adresa lui
Dumnezeu și putem cere lui Dumnezeu să
vină în viața ta și să te ajute să Îl cunoști, să
devii un copil al Său, să primești al doilea
certificat de naștere și să fii numit copil al
lui Dumnezeu, păcatele să îți fie iertate și să
poți începe să trăiești cu Dumnezeu într-un
mod real, personal în fiecare zi, ROAGĂ-TE
URMĂTOARELE CUVINTE, cu voce tare și
cu toată sinceritatea:
„Doamne Dumnezeule, recunosc în această
zi că sunt un om păcătos și că am nevoie de
harul Tău. Te rog acum, lasă ca tot harul
adus prin Isus Hristos să cuprindă viața și
ființa mea. Ai milă de mine, iartă-mi păcatul,
mântuiește-mi sufletul, spală-mă cu sângele

fiului Tău Isus Hristos, pentru că-L primesc
pe Isus Hristos în inima și în viața mea ca
Mântuitor și Domn. Ai milă de mine. Amin.

Ce urmează de acum
înainte?
Dacă ai făcut această rugăciune cu toată
inima, cu toată sinceritatea, se pune
întrebarea: cum trebuie să umbli de
aici înainte? Există câteva lucruri foarte
importante:
În primul rând trebuie să știi că DIN
CLIPA ACEASTA EȘTI COPILUL LUI
DUMNEZEU. Lucrul acesta îți este garantat
de credincioșia lui Dumnezeu și de cuvântul
Scripturii. Biblia este pentru tine Cuvântul
lui Dumnezeu și ea îți va spune tot ce trebuie
să faci. De azi înainte vei începe să umbli cu
Isus în fiecare zi:
•

primul lucru: ROAGĂ-TE simplu,
sincer, fără cuvinte pompoase - într-un
mod cât se poate de natural: Doamne
Isus, vreau să trăiesc cu tine în fiecare zi.

•

al doilea lucru: UITĂ-TE ÎN
SCRIPTURĂ - vei învăța acolo ceea ce
El dorește pentru sufletul Tău.

•

apoi este foarte important să știi că
niciun bebeluș după ce s-a născut nu a
umblat pe stradă singur, ci întotdeauna
a fost îngrijit. ESTE IMPORTANT SĂ
FII ÎNTR-UN GRUP DE OAMENI
care cred ca și tine, care își doresc
aceleași lucruri ca și tine și care Îl
experimentează pe Dumnezeu deja
înaintea ta. Ei te vor ajuta să înveți și să
umbli cu Dumnezeu în fiecare zi.

În al doilea rând trebuie să se schimbe în
viața ta multe lucruri dacă rugăciunea ta a
fost reală. Cred că Duhul lui Dumnezeu
care te-a înfiat și care te-a crescut în familia
lui Dumnezeu te va învăța să umbli cu
Dumnezeu în fiecare zi.
Dacă ai făcut acest pas, noi la Alfa Omega TV
vrem să te ajutăm. Sună la 0256.284.913 sau
scrie-ne la rugaciune@alfaomega.tv. Te vom
ajuta să-ți găsești o biserică și îți vom trimite
materiale să afli mai multe despre credință.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Lista

Film artistic
vineri, ora 22:00

LUNI 18 ianuarie

MARȚI 19 ianuarie

MIERCURI 20 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 La frontiera
promisiunilor lui Dumnezeu 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 Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Filozofie, stiință și dezbaterea despre
Dumnezeu 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire 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
Planul de mântuire (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov
10:00 La Toya 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Salvat (r)
12:00 Triumf asupra terorii (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 La Toya (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Principii biblice pentru o viață de
succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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
Restaurarea Cortului lui David 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Sfârșitul
jocului din Littletown 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Operațiunea de tipărire (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Africa
și Biblia (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Sfârșitul jocului din Littletown (r)
17:30 Fii diferit! 18:00 Restaurarea Cortului
lui David (r)

19:00 Minunile creației: solul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Salvat Documentar
23:00 Triumf asupra terorii Documentar
23:30 Muzică

străin

Demascarea
palestinianismului
creștin
În acest documentar, Caryl
Matrisciana ne prezintă câteva
probleme legate de conflictul
arabo-israelian din Orientul
Mijlociu. Mulți ar vorbi de
diferitele puncte de vedere, de
complexitatea și zvonurile care
sunt pline de confuzie și informație
greșită. Problema nu este de ordin
sociologic, nu este legată de lipsa
de educație sau lipsa dialogului, ci
este una spirituală.

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

19:00 Africa și Biblia Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

documentar

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

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 Operațiunea de tipărire Film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

JOI 21 ianuarie

VINERI 22 ianuarie

SÂMBĂTĂ 23 ianuarie

DUMINICĂ 24 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea
Cortului lui David 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Pure passion (bulgară)
03:30 Germană 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Străjerii (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Porunca (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Mamaia 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Miracolul
transformării vieții 08:30 Trăind pentru
slava lui Dumnezeu 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Stând în
spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Thin ice (r) 12:00 Într-o noapte târziu (r)
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Demascarea
palestinianismului creștin (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 17:30
Vieți în lumină/ întrebări esențiale 18:00 La
frontiera promisiunilor lui Dumnezeu

00:00 Mapamond Creștin 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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Ascultă și împlinește 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00
Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Lista (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (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 Cuvântul ce schimbă
o națiune 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
Devoțional 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 (r)
10:00 Teatrul de papusi: groapa cu lei 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă
pentru tine 11:30 Cuvântul ce schimbă
o natiune (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin 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

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch 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 Lista Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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joi, 19:00

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

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
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 culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Progr.muz.
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 Bambusul iarna Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Fără rezervare Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Declinul occidentului Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.
sexualității

LUNI 18 IANUARIE

MARȚI 19 IANUARIE

MIERCURI 20 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 23 IANUARIE

DUMINICA 24 IANUARIE

19:30 Mesagerul Seminar

22:00 Operațiunea de
tipărire Film artistic

22:00 Străjerii

22:00 Bambusul iarna

22:30 Declinul
occidentului Documentar
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Film artistic

Cum să câștig lupta credinței
la nivelul minții?
Vali Strubert
consilieră și scriitoare

Săptămânal stau de vorbă cu oameni care,
în confruntarea cu dificultățile vieții, solicită
sprijin în rugăciune. În urma discuțiilor,
mulți realizează că sunt copleșiți de tot felul
de gânduri care îi aruncă într-o luptă cu frica
și îndoiala ce roade ca un vierme din credința
inimii lor. Simțindu-se prinși în capcane din
care le este greu să se desprindă, în timp
ce în fața lor orizontul se arată cenușiu, cu
fărâma de credință ce le-a mai rămas, cer
Tatălui Ceresc să se milostivească cumva de
ei... Majoritatea dintre noi recunoaștem că
marea luptă a credinței o dăm la nivelul
minții, așa că ar fi normal să acordăm
atenție gândurilor din mintea noastră și să
luăm atitudine față de ele.
Dacă în jurul casei tale s-ar aduna o bandă
de derbedei care zi și noapte ar arunca
cu mizerie, ar face gălăgie tulburându-ți
liniștea și somnul și ar atenta la siguranța
familiei tale, doar ți-ai plânge de milă, sau
ai lua măsuri și chiar ai cere ajutor pentru
îndepărtarea lor? Diavolul știe foarte bine
că în relația cu Dumnezeu, noi accesăm și
primim lucrurile prin credință, așa că va
încerca să slăbească credința ta.
Cum? Aruncând mizeriile lui asupra ta prin
tot felul de gânduri care să te aducă sub
presiune ca să nu mai distingi Adevărul și să
nu mai știi ce să crezi. Se folosește cu succes
de îndoială, care se manifestă ca o activitate
a minții, ca un gând care îți spune: „Nu știu
sigur..., Nu știu dacă..., Oare chiar...?” Astfel,
diavolul atentează la calitatea credinței tale,
care și de ar cântări doar un gram, în loc să
rămână aur curat, va deveni un aur amestecat
cu tot felul de impurități. Prin toate gândurile
șovăielnice, pline de scepticism, de îndoială,
va căuta să submineze calitatea credinței
tale, făcând-o ineficientă.
Indiferent de neajunsurile și piedicile cu care
te confrunți astăzi, doresc să te provoc să nu
te resemnezi, gândind că credința ta nu este
destul de mare. Atât cât este credința ta, Isus
a spus să o investești, să o pui la lucru. Chiar
dacă este mică cât un grăunte, ea este foarte
importantă, pentru că „fără credință este
cu neputință să fim plăcuți Lui” (Ev.11:6).
Fii preocupat de calitatea credinței tale mai
mult decât de mărimea ei!
Credința pe care o experimentezi astăzi (așa

cum este ea...) este expresia lucrurilor pe
care le-ai acceptat de-a lungul timpului în
mintea ta și au devenit convingeri (așa cum
sunt ele...) în inima ta.
Pe de altă parte, o credinţă calitativă,
plăcută lui Dumnezeu, își are rădăcinile în
caracterul și în promisiunile Lui care sunt
veșnice, nu se schimbă. Această credință
implică atât mintea cât şi inima ta, adică
omul tău lăuntric, care nu se lasă clătinat în
convingeri de gânduri îndoielnice, slăbit de
neputinţa omenească sau paralizat de frică.
Deci, modul în care gândești cu privire la
Adevărul revelat prin Cuvântul lui Dumnezeu
contribuie la definirea credinței tale.
Un alt argument în favoarea atenției deosebite
asupra lumii gândurilor este faptul că ele
sunt poarta principală de intrare a păcatului
în viața noastră. În învățătura Sa, Hristos a
spus că, înainte de a fi comis în faptă, păcatul
este împlinit la nivelul gândurilor inimii.
Dintre ființele create de Dumnzeu, Lucifer
a înfăptuit primul păcat. În ce fel? Și-a lăsat
inima coruptă de un gând de gelozie, și-a
stricat gândirea când a zis în inima lui „Voi fi
ca Cel Preaînalt”. Când mai apoi a venit la om,
în grădina Eden, a semănat în mintea Evei
îndoiala față de justețea hotărârilor divine,
ademenindu-o cu același gând luciferic „veți
fi ca Dumnezeu”, promițându-i o scurtătură
spre iluminarea minții. Apoi, când oamenii
s-au înmulțit pe pământ iar Dumnezeu s-a
uitat spre ei, nu s-a limitat să le cerceteze
faptele, ci s-a uitat la gândurile inimii lor pe
care le-a găsit atât de rele, încât i-a părut rău
că l-a făcut pe om. Ca urmare, judecata divină
s-a manifestat peste omenire prin potop
(Gen. 6:5). Instanțele omenești analizează,
judecă și emit pedepse în baza faptelor comise
de o persoană, în schimb, Dumnezeu, Marele
Judecător spune: „Eu pedepsesc faptele și
gândurile lor!” (Isaia 66:18)
Împărăția cerurilor era departe de oameni,
pentru că gândurile și căile lui Dumnezeu
erau departe de gândurile și faptele
oamenilor, precum cerul față de pământ
(Isaia 55:8-9).
Când, după 4000 de ani de istorie a omenirii
cu gândirea și faptele corupte de păcat, Fiul
lui Dumnezeu Își inaugurează măreața
lucrare de restaurare, El spune: „Pocăiți-vă,
căci Împărăția Cerurilor s-a apropiat.” De ce
Hristos nu a rostit vreo profeție mesianică,
ci a ales tocmai această afirmație? Isus a adus
Împărăția Cerurilor aproape de oameni,
dar pentru ca omul căzut să ajungă din nou

în destinul său divin, restaurarea trebuia
începută de acolo de unde a început și căderea,
pentru că „pocăința” - metanoia (în greaca
N.T.) – înseamnă schimbarea minții, a gândi
diferit, a reexamina. Conceptul pocăinței
cuprinde și părerea de rău față de păcatul
comis și hotărărea de a nu-l mai repeta, iar tot
acest proces începe cu primul pas: schimbarea
modului de gândire. Declarând imperativă
pocăința – înnoirea minții - Hristos a lovit
chiar în reduta gândirii corupte pe care
diavolul a ridicat-o în om.
Dacă astăzi te rogi așteptând intervenția lui
Dumnezeu în viața ta, înnoiește-ți gândirea
în mijlocul situațiilor cu care te confrunți.
Nu poți vedea lucrările Împărăției cu o minte
îmbâcsită de gânduri întunecate. Hristos nu
a spus „Am venit să vă pocăiesc”, ci a spus
„Pocăiți-vă”. Deci, tu ești cel care trebuie săși înnoiască mintea.
Cum? Aliniază-ți constant gândurile la
standardul Cuvântului Său. Veghează în
fiecare moment asupra minții tale. Nu lăsa
gândurile să te gândească..., să te poarte
în locuri întunecate... Alege ce gândești!
Nu da curs gândurilor de care se folosește
diavolul ca să-ți ia pacea, să te tulbure, să
te murdărească, să-ți slăbească credința.
Chiar dacă astfel de gânduri apar în mintea
ta, tu poți decide să nu stai la sfat cu ele!
Roagă-te ca prin Duhul Sfânt să discerni și
să acționezi. El te va sprijini, dar decizia
și acțiunea îți aparțin. Dacă ești singur
într-o încăpere, în întuneric, ca să ai parte de
lumină, trebuie să decizi și apoi să acționezi,
să apeși întrerupătorul, altfel degeaba ești la
20 de cm de el.
O minte înnoită cu constanță conform
adevărului asigură calitatea credinței tale.
Urmeză sfatul apostolului Petru (1:13) care
spune „încingeți-vă coapsele minții”, ceea
ce, în contextul cultural al vremii înseamnă
„pregătiți-vă mintea pentru acțiune și fiți
vigilenți” (cf NTLR). Fii atent la gândurile
tale, gata în mintea ta, pregătit în orice
moment să acționezi în credință!
Voia lui Dumnezeu este ca tu să ai parte de
Împărăția Cerurilor manifestată în tine și
prin tine. Lasă ca roada ei să-ți însuflețească
gândurile. „În cele din urmă, fraţilor, tot ce
este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este
drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut,
tot ce este vrednic de admirat, orice faptă
măreaţă, orice este vrednic de laudă, la
acestea să vă gândiţi!” (Filipeni 4:8 NTLR)
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Promisiunea iubirii
Film artistic

sâmbătă, ora 22:00

LUNI 25 ianuarie

MARȚI 26 ianuarie

MIERCURI 27 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 La frontiera
promisiunilor lui Dumnezeu 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 Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 14:00 Inima închinării(r) 14:30
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Împărăția lui
Dumnezeu 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
Împărăția lui Dumnezeu (r) 08:00 Cuvântul
vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Matt 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Soluția finală
(r) 12:00 Niciodată singur (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Matt (r) 17:30 Liber de datorii 18:00
Principii biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii
diferit! 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 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 Restaurarea Cortului lui David 09:00
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Dimineață în Bangkok 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Punct central (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Africa și Biblia
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Dimineață în Bangkok (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Restaurarea Cortului lui David (r)

19:00 Minunile creației: solul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Împărăția lui Dumnezeu Talk-show
22:00 Soluția finală Film artistic
23:00 Niciodată singur Documentar
23:30 Muzică

film artistic

Jurământul

Tory Hedderman este un tânăr
obișnuit, în vârstă de 16 ani. Mottoul lui: Dacă ceva nu îl afectează
direct, de ce ar trebui să-i pese?
Totuși, momentul în care Tory este
prins vandalizând o statuie, este
condamnat la muncă în folosul
comunității în casa unui veteran.
Acolo întâlnește numeroși oameni
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus care îl provoacă să-și schimbe
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce perspectiva asupra vieții.
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 Statornic în credință Film artistic
23:30 Muzică

JOI 28 ianuarie

VINERI 29 ianuarie

SÂMBĂTĂ 30 ianuarie

DUMINICĂ 31 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viața 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Parteneri
în misiune 09:00 Casa zburătoare 09:30
Genesis 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Invazia păgână (r) 12:00 întrebarea lui Frank
Jenner (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Rădăcinile evreiești
ale creștinismului (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Porunca (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața 08:00 Război invizibil /Romani 12
08:30 Trăind pentru slava lui Dumnezeu
09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Bambusul iarna (r) 12:00 Fără rezervare
(r)12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Demascarea
palestinianismului creștin (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 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00 La
frontiera promisiunilor lui Dumnezeu

00:00 Mapamond Creștin 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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Ascultă și
împlinește 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi
de înger 10:00 Festivalul copiilor 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Jurământul (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Israel (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (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 Cuvântul ce schimbă
o națiune 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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Aleea cristale
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Cuvântul ce
schimbă o națiune (r) 12:30 Biserica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aripi de înger (r)

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii
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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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19:00 Africa și Biblia Documentar
19:30 Secretele succesului Program 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 Punct central Film artistic
23:30 Muzică

vineri, 22:00

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
Program religios

17:00 Stând în spărtură pentru Israel
Documentar

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
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
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Promisiunea iubirii Film artistic
23:00 Fiul mării Film artistic
23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
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 Declinul occidentului Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

MARȚI 26 IANUARIE

MIERCURI 27 IANUARIE

JOI 28 IANUARIE

VINERI 29 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 30 IANUARIE

22:00 Punct central

22:00 Statornic în
credință Film artistic

19:30 Club 700 Magazin TV

20:00 Cuvânt din Israel

17:00 Stând în
spărtură pentru Israel

Film artistic
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Din actualitate

Documentar

Cum poți fi vindecat?
Știm cu toții că există oameni care aud
mesajul Evangheliei și sunt mântuiți, în
timp ce alții trăiesc fără mântuire. La fel,
există oameni care aud gloriosul adevăr al
vindecării și eliberării divine, dar nu reușesc
să fie vindecați. De ce se întâmplă acest lucru?
Cei mai mulți dintre noi știm că primim darul
nu datorită meritelor noastre, ci pentru că
Domnul Isus Hristos l-a procurat pentru noi
la Calvar. Totuși, putem face lucruri care pot
opri credința noastră. Haideți să aruncăm o
privire la câțiva din cei mai importanți pași
spre vindecare.

Pregătește-ți inima
Un motiv foarte comun pentru care oamenii
nu primesc vindecarea este din cauză că
nu își fac timp pentru a primi Cuvântul lui
Dumnezeu în inimile lor. Aceștia insistă
că s-au rugat înainte de a ști despre ce este
vorba. „Credința vine în urma auzirii; iar
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”
(Romani 10:17)
Hristos a mers în orașul Lui natal, Nazaret, ca
să învețe și să vindece bolnavii, dar oamenii
au privit la El cu neîncredere și scepticism.
Pentru ei El era doar un tâmplar. Prin
urmare, în Nazaret au fost vindecați foarte
puțini oameni. „N-a putut să facă nicio
minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste
câțiva bolnavi și i-a vindecat.” (Marcu 6:5)
Dacă vrei să fii vindecat, fă-ți timp ca să
citești și să asculți Cuvântul lui Dumnezeu,
ca inima ta să fie pregătită ca să înțeleagă
și să cunoști care sunt condițiile necesare
pentru a primi vindecarea.

Fii sigur că este voia lui Dumnezeu ca să
fii vindecat
Bineînțeles, cineva nu poate primi vindecarea
dacă are îndoieli și nu știe dacă este sau nu
voia lui Dumnezeu ca să fie vindecat. Întradevăr, dacă Dumnezeu nu Și-a descoperit
deja voia Lui în această privință, niciunul
dintre noi n-am avea motive ca să credem.
Cu toate acestea, de vreme ce a făcut foarte
clar acest lucru, și anume că este voia Lui,
atunci cum putem noi, prin atitudinea
noastră, să spunem: „Doamne, nu știu dacă
Tu chiar vorbești serios în legătură cu ceea
ce ai promis.” Dumnezeu nu-Și bate joc de
suferințele poporului Său. Cuvântul Lui e
„Da” și „Amin”. Isus a zis leprosului: „Da,
vreau; fii curățat.” Așadar, promisiunea este
valabilă și astăzi. „ ... vor lua în mână șerpi;
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma;
își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii
se vor însănătoși.” (Marcu 16 : 18) Dacă vei
crede, atunci, cu siguranță, vei fi vindecat.

Mărturisește toate păcatele din viața ta
Inclusă în promisiunea de vindecare, în
Iacov 5 : 13 – 16, este o clauză care este adesea

trecută cu vederea. Este scris: „Mărturisițivă păcatele unii altora și rugați-vă pentru ca
să fiți vindecați.” Boala ar putea fi rezultatul
unui anumit păcat; noi trebuie să fim gata
să ne mărturisim păcatele și să ne lăsăm de
ele. David spune în Psalmul 66 : 18: „Dacă
aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,
nu m-ar fi ascultat Domnul.” Dacă ai greșit
în fața cuiva, du-te la el și mărturisește ceea
ce ai făcut rău și vei fi vindecat. Îți neglijezi
trupul fumând sau fiind supraponderal?
Roagă pe Dumnezeu ca să te ajute cu aceste
probleme care au provocat boala și chiar
moartea unora. De asemenea, un duh de
neiertare poate să oprească vindecarea.

Stabilește un timp
Unii nu stabilesc niciodată un timp pentru
eliberare, ci continuă să lase acest lucru pentru
viitor. Aceștia spun întotdeauna: „Dumnezeu
are să mă vindece”, în loc să spună: „Dumnezeu
m-a vindecat”. Isus a zis: „De aceea vă spun
că orice lucru veți cere, când vă rugați, să
credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.” (Marcu
11 : 24) Vine o vreme când trebuie să luăm
atitudine, crezând că Dumnezeu a lucrat deja.
S-ar putea ca rezultatele să nu apară imediat
și să nu fie vizibile exact în acel moment, dar
nu asta contează. Cineva primește răspuns
la rugăciunea lui în momentul în care crede
cu adevărat că lucrarea s-a făcut, deși s-ar
putea ca rezultatele să fie vizibile abia mai
târziu. Cât timp durează simptomele fizice,
noi nu trebuie să ne îndoim, ci să-l mustrăm
pe Satana. La fel cum păcătosul are un timp
în care crede în Dumnezeu pentru mântuire,
tot așa și o persoană bolnavă trebuie să
stabilească un timp când primește vindecarea.

Nu fii călduț din punct de vedere spiritual
Deși sunt oameni care lasă ca obstacolele
și dificultățile să-i descurajeze în a obține
vindecare, sunt și alții care sunt hotărâți să
obțină un răspuns. Predă-te lui Dumnezeu în
totalitate, astfel încât să te poată conduce în voia
Sa perfectă. Pune-L pe Dumnezeu pe primul
loc în viața ta și El va avea grijă de nevoile
tale. Este important să
ne amintim că Biblia
spune: „Căutați mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu
și neprihănirea Lui, și
toate aceste lucruri vi
se vor da pe deasupra.”
(Matei 6 : 33)

uman poate vedea. Este adevărat că cele mai
multe miracole au avut loc în timp ce rostea
cuvântul, totuși, nu toate. Când a vindecat
Isus pe cei zece leproși, El le-a zis să meargă și
să se înfățișeze înaintea preoților. Aparent, nu
a existat nicio dovadă imediată a vindecării.
Cu toate acestea, ei au ascultat de Domnul, iar
când s-au aflat la o anumită distanță, aceștia
au fost vindecați de lepra lor. Credința lor de
a accepta Cuvântul lui Dumnezeu le-a adus
vindecarea, deși la început nu puteau să vadă
vreo schimbare. Singurul lucru dezamăgitor
legat de acest miracol, așa cum va fi notat în
capitolul următor, este faptul că doar unul
dintre leproși s-a întors ca să mulțumească
Domnului. (Luca 17:15-18)
În primul miracol de vindecare, Isus a învățat
pe oameni o lecție fundamentală despre
credință. Datorită ungerii unice care era
peste Hristos, cele mai multe vindecări făcute
în lucrarea Lui au avut loc instantaneu. Dar
Hristos nu a vrut ca oamenii să aibă impresia
că aceasta era singura cale prin care puteau fi
vindecați. Domnul a dorit să vadă o credință
zidită pe ceva mai puternic decât „semne și
minuni”, mai puternic decât ceea ce ochiul
uman poate vedea. El a vrut să pună în inimile
ucenicilor Lui o credință care să se bazeze pe
Cuvântul lui Dumnezeu. A vrut să imprime
acest lucru în ei chiar de la începutul lucrării
Sale de misiune, atunci când a avut loc prima
vindecare. Omului nobil, care a venit la Isus
și L-a rugat disperat ca să Îi vindece copilul,
Isus i-a zis: „Dacă nu vedeți semne și minuni,
nu veți crede.” Parafrazat, Isus a vrut să
spună: „Vei crede, chiar dacă fiul tău nu va fi
vindecat imediat?” Nobilul a ezitat la început,
dar, aparent, și-a acceptat lecția, deoarece
atunci când Domnul a zis: „Du-te. Fiul tău
trăiește”, el s-a întors acasă și a avut încredere
în cuvântul rostit.
Nobilul a înțeles din cuvintele lui Isus că
s-ar putea să nu aibă loc nicio manifestare
spectaculoasă, dar, chiar fără acestea, copilul
se va face bine. Când a ajuns acasă, omul a
întrebat când a început copilul să se simtă
bine. Aceștia i-au zis că fiul lui s-a simțit bine
exact în ceasul în care a rostit Isus cuvântul.
Observați că aici, deși vindecarea s-a putut
vedea treptat, Scriptura vorbește despre
vindecare ca fiind un miracol. (Ioan 4 : 54)

Vindecarea poate să
vină treptat
Deși multe vindecări
se produc instantaneu,
unele din cele mai mari
eliberări de boală nu au
avut loc imediat. Totuși,
nu s-au produs la fel
de repede pe cât ochiul
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Depresia
Aproape fiecare dintre noi, mai devreme
sau mai târziu, am experimentat perioade
de tristețe. Majoritatea reușesc să treacă
peste aceste perioade într-un timp scurt, dar
pentru alții tristețea continuă. Dacă ești prins
într-o perioadă îndelungată de tristețe, s-ar
putea să recunoști unul sau mai multe semne
care adesea au însoțit depresia: o creștere
a neîncrederii în Dumnezeu, resentimente
față de alții, dificultate în luarea deciziilor,
vinovăție, lipsă de activitate, insomnie sau prea
mult somn, anorexie sau bulimie, îndoială,
nemulțumire, îngrijorare și lipsa de speranță,
ca și când ești într-o groapă fără scăpare.
Din fericire, indiferent cât de disperată arată
situația, există un real motiv pentru speranță.
Dumnezeu te iubește și dorește să te umple
cu bucurie, pace, împliniri și multe altele.

Primii pași spre ajutor
Biblia spune că Isus a venit ca noi „să avem
viață și s-o avem din belșug” (Ioan 10:10).
Cu siguranță, depresia nu este viață din
belșug. Dar poți fi sigur că Dumnezeu
dorește să îți găsești pacea și bucuria. El te va
ajuta pentru că ești foarte, foarte important
pentru El. Ești în măsură să primești darul
„vieții din belșug” al lui Dumnezeu? Dacă nu
ești sigur, cere-I lui Dumnezeu chiar acum
să te ierte pentru păcatele tale și să vină să-ți
conducă viața (Romani 10:9, 10, 13; 1 Ioan
1:8, 9; Ioan 1:12, 13).
Biblia descrie ce se întâmplă în momentul în
care îți predai viața Domnului ca fiind nounăscut. Spiritual, ești o persoană nouă. Dar
acum, trebuie să înveți un nou mod de a trăi.
Dumnezeu te va ajuta. Cere-I să te umple
complet cu Duhul Sfânt (Luca 11:13).
Duhul lui Dumnezeu îți va da puterea să
trăiești așa cum dorește El. Duhul Sfânt
ghidează, mângâie, învață, împuternicește
și produce în creștin caracteristicile lui
Dumnezeu – dragostea, bucuria, pacea,
răbdarea și altele (Galateni 5:22-23).
Și atunci când trăiești așa cum Dumnezeu
dorește vei experimenta o viață din belșug,
plină de bucuriile pe care Dumnezeu
le are pentru tine. Când ești născut din
nou, Dumnezeu locuiește în duhul tău. El
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aduce promisiunea marii bucurii și pacea,
câteodată chiar imediat. Dar dacă ești creștin
și suferi de depresie? Nu ești singur.

un soț/soție sau copii. Este normal să suferi
pentru asemenea situații.

Ce poți face

Spune-I lui Dumnezeu despre suferințele
tale. El deja le știe, dar este important să-ți
exprimi suferințele cu propriile tale cuvinte,
vorbește cu El. De asemenea, spune unui
prieten sau unui pastor de încredere, sau
consultă un consilier creștin. Permite-ți
să plângi dacă așa vrei. Jelirea normală,
incluzând plânsul, este sănătoasă.

Ce poți face pentru a birui depresia?
Depinde de cauza depresiei. Există multe
motive posibile, dar din moment ce în viața
ta pot fi prezente unul sau mai multe, citește
toate secțiunile de mai jos:

Biblia spune că Isus „a purtat suferințele
noastre” pe cruce (Isaia 53:4). El simte
durerea noastră la fel de puternic ca și noi
și o va purta pentru noi. Dă-I Lui suferința
ta, apoi ai grijă să nu te afunzi din nou în ea.

Fizic

Păcatul

O parte a depresiei este cauzată de probleme
fizice. Dieta necorespunzătoare, lipsa de
exercițiu fizic și insomnia pot contribui
la depresie. Deci, dacă te simți deprimat
/ descurajat, asigură-te că te îngrijești de
trupul tău. În plus, multe boli pot cauza
depresia (altele pot fi cauzate de depresie).
De asemenea, o parte a medicației poate
cauza depresia. Întotdeauna este o idee bună
să faci un control medical pentru a exclude
cauzele fizice. Dar amintește-ți, Dumnezeu
poate vindeca orice problemă fizică, inclusiv
acelea care cauzează, sau sunt cauzate de
depresie (Psalmul 103:3; Matei 8:16-17).

Câteodată depresia are rădăcinile în păcat.
Niciodată nu vei avea pace dacă ignori ceva
în viața ta, ceva ce știi că este împotriva voii
lui Dumnezeu (1 Timotei 1:19).

Mulți oameni ai credinței au experimentat
perioade de depresie adâncă. Moise, David
și mulți alții ne arată cum dragostea lui
Dumnezeu continuă chiar și în timpul acestor
momente și că în final El va aduce speranța.

Dacă medicul tău diagnostichează o anumită
problemă, cere-i partenerului de rugăciune,
pastorului, consilierului creștin sau altor
creștini să se roage cu tine pentru vindecarea
care vine de la Dumnezeu (Iacov 5:14-16).
Dar dacă iei medicamente pentru vreo
altă afecțiune, consultă medicul înainte de
schimbarea sau stoparea medicației.
Pierderi sau alte răni
Când ți se întâmplă ceva rău este normal să
te simți rănit. Poate ți-ai pierdut serviciul sau
alte siguranțe financiare. Poate cineva ți-a
făcut rău într-un mod sau altul, recent sau
în trecut. Poate ai o relație nu prea bună cu
vreun prieten, membru al familiei sau soțul
/ soția. Poate o persoană iubită a murit. Sau
poate că suferi pentru lucruri pe care nu leai avut și crezi că ar trebui să le ai, cum ar fi

Dacă știi că faci sau ai făcut ceva împotriva
voii lui Dumnezeu, recunoaște înaintea Lui
că este greșit. Apoi cere-I ajutorul pentru a
face ceea ce este corect. Dacă îți recunoști
păcatul și renunți la el, Dumnezeu a promis
să te ierte în totalitate și să te curețe de păcat
(1 Ioan 1:9).
Ai încredere că o va face. Dacă este un păcat
continuu și pare prea dificil pentru tine să-l
rezolvi, renunță la el chiar acum, în acest
moment. Spune lui Dumnezeu că doar cu
ajutorul Lui vei face ceea ce trebuie chiar
acum. În plus, s-ar putea să trebuiască să faci
ceva pentru cei cărora le-ai greșit. S-ar putea
să ai nevoie de un pastor sau consilier creștin
care să te ajute să iei o decizie.
Nu uita să te supui lui Dumnezeu în
lucrurile mici. Adesea, din cauză că am ales
să-L ignorăm în lucrurile mici, am alunecat
în probleme mai adânci. Poți să schimbi
acest lucru. Dacă te supui lui Dumnezeu
în lucrurile mici, El te va ajuta să-ți rezolvi
probleme mai mari. S-ar putea să trebuiască
să te supui Lui pentru ceva foarte simplu,
cum ar fi să te trezești dimineața destul de
devreme pentru a ajunge la slujbă la timp și
fără să te grăbești.

Gândire greșită
La ce anume te gândești chiar înainte să simți
depresia? Te gândești la lucruri de genul
„nu sunt bun de nimic”, „nu pot face nimic
cum trebuie”, sau „situația aceasta nu se va
schimba niciodată”? Este de o importanță
vitală să găsești ceea ce Dumnezeu spune că
este adevărat despre tine și viața ta. Citește
Biblia cu atenție pentru a afla care este
adevărul (Efeseni 1:18-19).
Odată ce ai descoperit minunatele adevăruri
despre lucrurile pe care Dumnezeu le spune
despre tine, nu mai repeta lucruri negative
despre tine. În schimb, memorează și repetă
pentru tine adevărurile pe care le-ai găsit în
Biblie și care contrazic gândurile negative.
Umple-ți gândurile cu adevăruri precum:
„Pot face totul în Hristos care mă întărește”
(Filipeni 4:13);
„Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă,
în Isus Hristos” (Filipeni 4:19);
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică,
ci de putere, de dragoste și de chibzuință” (2
Timotei 1:7);
„Totuși, în toate lucrurile noi suntem mai
mult decât biruitori, prin Acela are ne-a
iubit” (Romani 8:37);
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său,
pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin
rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24).

În concluzie
Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ai
nevoie de ajutorul Lui pentru ca să poți trăi
corect, cu bucurie și pace. Pocăiește-te de
fiecare păcat pe care îl știi. Acceptă iertarea
lui Dumnezeu și curățirea (1 Ioan 1:9).
Reconstruiește-ți viața spirituală prin citirea
Bibliei, rugăciune și părtășie cu alți creștini.
Fii parte dintr-o biserică locală, unde se
practică Cuvântul lui Dumnezeu și credința.
A fi un membru activ în biserică este un mod
bun de a începe să crești spiritual și a învăța
credința biruitoare.
Dacă depresia continuă, caută ajutor la
pastorul tău sau la un consilier creștin
calificat.
Există răspunsuri pentru tine. Totuși, găsirea
și tratarea rădăcinilor care cauzează depresia
nu se întâmplă întotdeauna repede. Și, în
final, nu fii surprins dacă în momentul în
care ești de cealaltă parte a depresiei, ajungi
să Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru acest
timp de greutăți și pentru lucrurile bune care
au rezultat în urma lor.

În timp ce te rogi
Cere-I lui Dumnezeu să-ți descopere
gânduri specifice și acțiuni pe care vrea
să le schimbi. Când îți descoperă păcatul,
recunoaște-l și cere-I vindecare și reînnoirea
bucuriei în viața ta.

Sunt în
depresie,
ce să fac?
Depresia nu este de fiecare dată de natură
spirituală. Eu recomand ca prima dată să
se consulte un medic. E posibil ca depresia
să fie de natură biologică, un dezechlibru
hormonal sau o deficiență a unei substanțe în
corp. De asemenea, depresia poate să aibă și
o cauză spirituală, și nu neapărat demonică.
Poate fi la nivel emoțional, o întristare, o
pierdere, un eșec, poate chiar un șoc care
duce la depresie.
Prima oară eu recomand să se consulte
un medic. Și dacă medicii nu dau nici un
diagnostic, și nu este nici un tratament,
trebuie să abordezi un slujitor al Evangheliei,
ca să se roage împreună cu tine, să stea de
vorbă, eventual să facă consiliere, ca să vadă
care este cauza spirituală a depresiei.
În lucrarea noastră de slujire am întâlnit
persoane care erau spitalizate pentru
depresie, medicii îi tratau cu medicamente,
dar depresia lor era de natură spirituală
(nu demonică - nu de fiecare dată este de
natură demonică, dar de natură spirituală),
ne-am rugat împreună, am făcut consiliere,
și persoana respectivă a fost restaurată, a
reînceput viața normală, a început serviciul,
o viață de familie normală. Ne încredem
în Dumnezeu, și vestea bună este aceasta:
Domnul Isus Hristos a murit pe cruce
pentru toate suferințele, pentru cei cu inima
zdrobită, pentru cei cu duhul mâhnit (Isaia
61), și pentru oamenii care trec prin depresie.
Le recomand să solicite ajutor, pot să
telefoneze la Alfa Omega TV, să spună că
trec prin depresie, și au nevoie de ajutor în
rugăciune, au nevoie de sfaturi, fiindcă nici
schizofrenia, nici depresia nu au ultimul
cuvânt asupra oamenilor, există vindecare,
există restaurare, există remediere.
Cunoaștem o doamnă din București, era
într-o fază foarte avansată de depresie,
auzea voci, nu putea să doarmă în ciuda
tratamentului, nu mai putea merge la
servici, se temea de mulțime, trăia izolat.
Am vizitat-o acasă cu soția, am stat de vorba
cu ea, și ne-am rugat împreună. Depresia
ei era de natură spirituală, avea o înțelegere
greșită asupra mai multor lucruri, valori. În
momentul în care am stat de vorbă și i-am
explicat sistemul de valori și adevărul despre
problemele prin care trecea, s-a trezit ca
dintr-un coșmar, și expresia ei a fost cam
aceasta: „Cum, eu am crezut o minciună toți
anii aceștia? Mi-a distrus viața o minciună?”
Și i-am răspuns “Da, ai crezut o minciună, și
minciuna aceasta ți-a distrus viața”.

Vreau să vă spun că după discuția cu
persoana respectivă, ea a fost restaurată, și-a
început activitatea, serviciul, a primit un
copil, pentru că a fost restaurată și viața ei de
familie. Și mai mult decât atât, acum ea ajută
persoanele care trec prin depresie.
O altă situație a fost a unei doamne din
Sibiu, suferea de depresie. Ea era în spital,
soțul o lua acasă la sfârșit de săptămână sub
semnătură, și o aducea înapoi la început de
săptămână la spital, și m-a contactat și neam rugat la telefon împreună cu soțul ei. În
timp ce ne rugam, am primit încredințarea
în sufletul meu că depresia ei nu e de natură
spirituală, ci de natură organică, biologică.
Și m-am rugat pentru vindecarea glandei
tiroide, și i-am spus că atunci când se va duce
înapoi în spital, să stea de vorbă cu medicul
curant, și să facă toate investigațiile pentru
glanda tiroidă. Noi ne-am rugat pentru
vindecare biologică, fizică, chiar dacă ea
primea tratament psihiatric.
Asta a fost la sfârșit de săptămână. Miercurea
următoare a făcut testele, și medicul i-a redus
la jumătate tratamentul, și în scurtă vreme a
fost externată și a reînceput viața normală de
familie, activitatea profesională. Dumnezeu
a restaurat-o și a vindecat-o de depresie.
Deci depresia poate să fie de natură organică
dar cu manifestare în depresie, și oamenii o
tratează greșit prin psihiatrie, sau e posibil să
fie de natură spirituală. Nu putem generaliza,
fiecare caz trebuie tratat separat, dar vestea
bună este aceasta: Pentru fiecare caz de
depresie sau schizofrenie, există vindecare.
Extras dintr-un interviu cu Ilie Popa, pastor.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Investiția ideală
Film artistic

vineri, ora 22:00

LUNI 1 februarie

MARȚI 2 februarie

MIERCURI 3 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 La frontiera promisiunilor lui
Dumnezeu 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 Cartea Cărților
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de
biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Filozofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii 01:00
Cuvântul vieții 02:00 Împărăția lui Dumnezeu
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 Împărăția
lui Dumnezeu (r) 08:00 Cuvântul vieții (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Sticla spartă 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Război și pace
în Orientul Mijlociu (r) 12:00 Joshua primește
o familie (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: sălbăticia (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Sticla spartă
(r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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 Restaurarea
Cortului lui David 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Odată deținut
acum președinte 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Râul de
foc (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Africa și Biblia (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Odată
deținut acum președinte (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Restaurarea Cortului lui David (r)

19:00 Minunile creației: sălbăticia

19:00 Africa și Biblia Documentar
19:30 Secretele succesului Program 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 Râul de foc Film artistic
23:30 Muzică

Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Progr. muz. străin
21:00 Împărăția lui Dumnezeu Talk-show
22:00 Război și pace în Orientul Mijlociu

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
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 Refugiul meu Film artistic
23:30 Muzică

Documentar

23:00 Joshua primește o familie Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

Pe marginea
prăpastiei
Personajele atât de îndrăgite se
aruncă într-o nouă aventură prin
Parcul Național Yosemite. Vince
pariază cu colegul său că poate
dovedi existența lui Dumnezeu.
Mai târziu abia, realizează ce
înseamnă de fapt acest lucru.
Ultima lui speranță este să-l ducă
într-o excursie cu cortul împreună
cu prietenii lui de la biserică. Iată
cum începe aventura lor în munți.
însoțește-i pe drumeți și descoperă
împreună cu ei, dincolo de focul de
tabără și poveștile lui interesante,
răspunsul la întrebări esențiale cu
care majoritatea se confruntă în
zilele noastre.

JOI 4 februarie

VINERI 5 februarie

SÂMBĂTĂ 6 februarie

DUMINICĂ 7 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (Germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui
Dumnezeu în familie 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Mărturia Juliei
Miller 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Refugiul meu
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Nazaretul din vremea lui
Isus (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Mărturia Juliei Miller (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Război invizibil
/Romani 12 08:30 Trăind pentru slava
lui Dumnezeu 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Stând în
spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Promisiunea iubirii (r) 12:00 Fiul mării
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Demascarea
palestinianismului creștin (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00 La
frontiera promisiunilor lui Dumnezeu

00:00 Mapamond Creștin 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Ascultă și împlinește 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Investiția ideală (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Binecuvântare, blestem sau
coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Cuvântul ce schimbă o
națiune 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 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Cuvântul ce schimbă o națiune
(r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin 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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vineri, 22:00

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch 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 Investiția ideală Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
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 culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Pe marginea prăpastiei Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Povestea lui Kely Documentar
22:30 Declinul occidentului Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Pasiune pură (r) Program despre
sexualității

problemele sexualității

LUNI 1 FEBRUARIE

MARȚI 2 FEBRUARIE

MIERCURI 3 FEBRUARIE

JOI 4 FEBRUARIE

VINERI 5 FEBRUARIE

22:00 Război și pace
în Orientul Mijlociu

22:00 Râul de foc Film

22:00 Refugiul meu

20:30 Femei cu
idealuri Program pentru femei

19:30 InTouch Program

Documentar
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artistic

Film artistic

religios străin

vorbă bună îl înveseleşte. Proverbele 12:25

Vorbind deschis despre

îngrijorare
RĂMÂI SUB PROTECȚIA LUI
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se
odihneşte la umbra Celui atotputernic [A
cărui putere învinge orice dușman]... Psalmul
91:1 (AMP)
Dumnezeu are un loc ascuns în care putem
să ne odihnim în pace și siguranță. Locul
ascuns este locul odihnei în Dumnezeu,
un loc al păcii și al mângâierii în El. Acest
loc secret este un „loc supranatural” unde
îngrijorarea dispare și pacea domnește.
Este locul prezenței lui Dumnezeu. Când
petrecem timp în rugăciune, când căutăm
pe Domnul și rămânem în prezența Lui,
suntem, de fapt, în acest loc ascuns.
Verbul „a sta” se referă, de fapt, la „a te stabili,
a rămâne, a locui”. Când noi rămânem în
Hristos sau stăm sub ocrotirea Celui Preaînalt,
rămânem acolo permanent, nu vizităm doar
ocazional acest loc. În Noul Testament, una
dintre traducerile din limba greacă pentru
„a sta” este „a rămâne”, cuvânt folosit în Ioan
15:7, unde Isus spune: „Dacă rămâneţi în
Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.”
Atunci când noi alegem să rămânem în
Dumnezeu, de fapt, alegem să locuim în
prezența lui Dumnezeu. În versiunea Bibliei
Amplificate, pasajul din Ioan 15:7 a fost
tradus în felul următor: „Dacă locuiți în Mine
[rămâneți în mod vital uniți cu Mine] şi dacă
rămân în voi cuvintele Mele și dacă acestea
continuă să trăiască în inimile voastre,
cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” (AMP)
Cu alte cuvinte, avem nevoie să fim profund
înrădăcinați în Dumnezeu. Trebuie să
cunoaștem Sursa ajutorului nostru în
fiecare situație și circumstanță. Trebuie
să avem propriul nostru loc ascuns al
păcii și siguranței. Trebuie să ne bazăm
pe Dumnezeu și să ne punem pe deplin
încrederea în El.

Îmi aduc aminte că în copilărie am locuit
într-o casă mare. (Mama mea făcea curățenie
în acea casă în schimbul chiriei.) Era o casă
enormă, ornată din abundență cu numeroase
sculpturi în lemn și avea câteva încăperi
secrete mai mici. Într-o zi, am găsit una din
aceste încăperi ascunse. Era, de fapt, o bancă
sculptată sub una dintre scările interioare
și avea o fereastră cu vitralii lângă ea.
Încă mă pot vedea stând pe acea bancă
meditând. Nu știu la ce meditam la acea
vârstă fragedă, dar îmi aduc aminte că aveam
câteva răni și probleme.
Viața din casa părintească a fost marcată de
multe situații care m-au tulburat. Acel loc cu
o bancă sculptată în scara interioară a fost
ca o ascunzătoare pentru mine. Era locul în
care mergeam când îmi era frică sau aveam
nevoie de alinare.
Acest verset ne spune că Dumnezeu dorește
să fie locul nostru ascuns.
Pentru unii oameni, alcoolul reprezintă
locul ascuns. Alții folosesc drogurile, iar
alții televizorul. Unii cad în depresie și
refuză să comunice. Sunt o mulțime de
oameni care se ascund de multe lucruri.
În loc să căutăm refugiul în lume, Dumnezeu
dorește să ne ascundem în El. La aceasta se
referă expresia „umbra Celui Atotputernic”.
Atunci când avem probleme, când suntem în
necazuri, Dumnezeu vrea ca noi să rămânem
sub umbra protectivă a aripilor Sale.

Versete care să te ajute să depășești
îngrijorarea
Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o

Toate zilele celui deznădăjduit şi nenorocit
sunt rele [din cauza gândurilor şi presimţirilor
rele], dar cel cu inima mulţumită are un
ospăţ necurmat [indiferent de circumstanţe].
(AMP) Proverbele 15:15
Tu îl vei păzi şi îi vei menţine o pace perfectă
şi constantă celui a cărui minte [atât în ceea
ce priveşte înclinaţia cât şi caracterul] se
bazează pe Tine, pentru că El se dedică Ţie,
se sprijineşte de Tine şi nădăjduieşte plin
de încredere în Tine. (AMP) Isaia 26:3
De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce
veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă
cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai
mult decât hrana, şi trupul mai mult decât
îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului:
ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu
strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru
cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu
mult mai de preţ decât ele? Matei 6:25, 26

Rugăciune care să te ajute să lupți
împotriva îngrijorării
Tată, ajută-mă să nu mă îngrijorez. Realizez
că îngrijorarea nu mă ajută cu nimic, ci, de
fapt, doar înrăutăţeşte situaţia în care sunt.
Ajută-mă să mă gândesc la lucruri bune,
care sunt un beneficiu pentru mine şi pentru
Împărăţia Ta. Doamne, sunt mulţumitor că
Tu te îngrijeşti de mine. Tu ai un plan bun
pentru viaţa mea. Voi începe să urmez paşii
pe care Tu mi i-ai arătat pentru a împlini
acest plan. Îmi pun încrederea în Tine şi în
Cuvântul Tău. Arunc toate îngrijorările mele
asupra Ta căci ştiu că Tu te îngrijeşti de mine.
În numele lui Isus, amin.
Fragmente din cartea „VORBIND DESCHIS
DESPRE ÎNGRIJORARE” de Joyce Meyer.
Unul dintre autorii cu cele mai multe cărți
vândute, Joyce Meyer prezintă exemple din
Scriptură și din viața personală pentru a te
ajuta să descoperi cum să arunci cu adevărat
îngrijorarea asupra lui Dumnezeu.

În locul ascuns
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se
odihneşte la umbra Celui atotputernic…
Psalmul 91:1
Psalmistul spune că cel ce stă sub ocrotirea
Celui Preaînalt va fi în siguranță.
Umbra Celui Preaînalt este un loc ascuns,
privat, sau un loc de refugiu. Este locul în care
fugim atunci când suntem răniți, copleșiți sau
simțim că nu mai avem putere. Este locul spre
care alergăm atunci când suntem nedreptățiți
sau persecutați, când suntem în nevoi, sau
când pur și simplu nu mai putem continua.

OFERIM GRATUIT cărți scrise de Joyce Meyer. Trebuie doar să ne contactezi la comenzi@
alfaomega.tv, sau la telefon 0256 284913. Ne-ar bucura dacă ai putea scrie și câteva rânduri
despre cum vedeți dvs. emisiunile lui Joyce, impresiile dvs personale. Joyce Meyer ar fi
extrem de bucuroasă să primească mesajele și părerile telespectatorilor români.
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Care e rolul
soțului și al soției în familie?
Lucian Oniga
profesor

Bărbatul și femeia sunt la fel de importanți,
au valoare egală în fața lui Dumnezeu. Nu
există în Scriptură niciun verset care să spună
că bărbatul ar fi superior femeii. Înaintea
lui Dumnezeu, amândoi au aceeași valoare,
Hristos a plătit același preț atât pentru
mântuirea bărbatului, cât și a femeii. Aşadar,
soţul şi soţia sunt egali în fața lui Dumnezeu.
Totuși, în cadrul familiei, Dumnezeu a
îngăduit ca bărbatul și femeia să aibă roluri
diferite. Dacă nu înțelegem de la început
acest aspect al diferenței rolurilor în familie,
familia poate să se ruineze. Dumnezeu a
dat niște legi, porunci, pe care dacă nu le
respectăm, nu vom avea sorți de izbândă.

Care este rolul soțului?
În Efeseni 5:21-33, ni se spune că bărbatul
este capul soției, după cum Hristos e capul
Bisericii. De aceea, trebuie să învățăm de la
Hristos ce înseamnă să fii cap. Dacă Hristos
Şi-a câștigat acest drept și rol de cap al
Bisericii, ar trebui să luăm modelul Lui, ca
bărbați, și să vedem cum putem deveni cap
al familiei, obținând respectul soției noastre
pentru această calitate.
În Scriptură, acest concept de cap vizează
câteva aspecte practice. În primul rând,
noţiunea de cap se referă la autoritate. Ce
înseamnă însă autoritatea? Autoritatea este
puterea de a acționa în numele unei persoane
superioare. Cel în cauză nu are autoritate în
sine, ci ea i-a fost delegată, astfel că acum are
dreptul să acționeze în numele unei persoane
superioare care i-a dat această autoritate.
Hristos, de altfel, făcea la fel. El spunea: „Toată
puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”.
Hristos recunoștea această dependență de
Tatăl Său, Cel ce I-a dat autoritatea. Prin
urmare, și bărbații trebuie să recunoască
faptul că autoritatea nu este a lor, ci a Celui
ce le-a dat-o, și că nu au voie să abuzeze de
autoritate. Fac această menţiune ca un aviz
pentru cei care cred că bărbatul trebuie să
își impună punctul de vedere, iar dacă nu
reușește, e îndreptăţit chiar să-și pedepsească
soția sau să abuzeze de ea fizic. Acest
model este anti-biblic; el contravine voii lui
Dumnezeu. Hristos nu a abuzat niciodată de
autoritatea Lui; El spunea doar ce Îl auzea pe
Tatăl spunând, făcea doar ce îi spunea Tatăl
să facă. Prin urmare, și noi, ca soți, trebuie
să acționăm numai în conformitate cu
autoritatea delegată nouă de Dumnezeu.
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În al doilea rând, ideea de cap se referă
la responsabilitate. Nu poți să spui că ai
autoritate dacă nu ai și responsabilitate.
De altfel, responsabilitatea este direct
proporțională cu autoritatea cu care am fost
învestiți. Ce înseamnă aceasta? Atunci când
ești responsabil, trebuie să dai socoteală în
fața persoanei care ți-a delegat autoritatea pe
care o exerciţi.

Dacă vrei să fii cap în familie, trebuie să fii
slujitorul soției tale, până la sacrificiu. În
momentul în care învață să slujească soției
şi copiilor lor, prin exemplul personal și nu
prin porunci date de sus, bărbații vor câștiga
respectul și supunerea soțiilor. Dar această
supunere se câștigă cu ajutorul dragostei
jertfitoare, slujitoare și responsabile, având
ca suport autoritatea delegată de Dumnezeu.

De exemplu, dacă ești angajat la o firmă și
patronul tău îți spune: „Du-te și fă lucrul acesta”,
adică te împuternicește și îți dă autoritate, dar
tu faci altceva decât ți-a spus patronul tău, nu
vei da oare socoteală în fața patronului sau nu
îți vei putea pierde chiar locul de muncă? Tot
așa, dacă Dumnezeu a dat bărbatului această
autoritate delegată, fiți siguri că El îi va trage la
socoteală pe bărbați cu privire la felul în care
exercită această autoritate: cu responsabilitate
sau în mod iresponsabil.

În concluzie, rolul soțului este de a da o
direcție spirituală familiei, de a se asigura
că familia pășește pe urmele lui Hristos,
mergând el însuși în „capul turmei” familiei
sale. Pentru aceasta, el trebuie să înțeleagă
modelul lui Hristos ca să îl poată imita și să
nu uite că autoritatea delegată nu se impune,
ci se câștigă prin slujire și jertfire de sine.

Observăm că şi Isus a procedat așa. În Ioan
17:6-8, vedem cum Hristos dă socoteală în
fața lui Dumnezeu de autoritatea cu care a
fost învestit: „Am făcut cunoscut Numele
Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume.”
Hristos recunoaște că I S-a dat o slujbă, pe
care a dus-o la bun sfârșit urmând întru totul
cuvintele Tatălui, în așa fel încât ucenicii au
înțeles că El venea de la Dumnezeu.
Și bărbații ar trebui să urmeze modelul
acesta, pentru ca în ziua judecății, când vor
da socoteală de această autoritate, să poată
spune aidoma lui Hristos: „Doamne, am
făcut cunoscut numele Tău soției pe care
mi-ai dat-o în lume. În așa fel am predicat
Evanghelia și m-am purtat în fața ei, încât
ea a cunoscut și a primit Cuvântul Tău, și a
recunoscut că tot ce sunt eu e un dar pentru
ea, și că Tu m-ai trimis în viața ei”.
În al treilea rând, acest concept de cap se
referă și la slujire. Nu poți să spui că ești
autoritate responsabilă fără a sluji. Dacă ești
patron și ai autoritate maximă în firma ta,
ești și responsabil pentru ea. Dar dacă vezi
că firma merge anapoda și nu faci nimic,
înseamnă că nu ai înțeles cu adevărat ce
înseamnă să fii patron. Cel care conduce
firma se simte cel mai obligat să intervină
atunci când ceva nu merge bine. La fel și
bărbatul, atunci când ceva nu merge cum
ar trebui, are obligaţia să intervină, dar nu
poruncind soției, pentru că Isus, modelul
nostru, nu a făcut așa. În Matei 20:26-28 citim
următoarele: „Oricare va vrea să fie mare între
voi, să fie slujitorul vostru... Fiul omului n-a
venit să I se slujească, ci El să slujească şi săŞi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”
Prin urmare, bărbații trebuie să învețe de
la Hristos să îşi exercite autoritatea slujind.

Care este rolul soției?
Pasajele biblice referitoare la rolul soției
accentuează faptul că ea este dată bărbatului
ei ca „ajutor potrivit”. În 1 Corinteni 11:1-16,
pasaj ce vorbește despre autoritate în cadrul
contextului închinării publice, despre soţie se
menţionează că ea trebuie să se supună soțului
pentru că el este capul ei. Dar, oricât de mult
și-ar dori un soţ lucrul acesta, din diverse
motive, nu întotdeauna are o astfel de soție.
Uneori soțiile au repulsie față de cuvântul
supunere, pentru că sensul lui a fost adesea
exagerat și înțeles greșit. Multe soții cred că
a fi supusă înseamnă a fi un fel de sclavă a
bărbatului, care trebuie să facă tot ce îi spune
soţul ei, fără să gândească și să riposteze.
Supunerea scripturală nu se referă la a asculta
ca un rob de stăpân, din obligaţie. La fel cum
Biserica se supune de bunăvoie lui Hristos,
tot așa o soție creștină va alege să se supună
de bunăvoie soțului ei, înțelegând că numai
supunându-se ca ajutor potrivit vor reuşi să
îşi zidească împreună casa.
De altfel, în familie nu există două entități
separate, ci soţii alcătuiesc „un singur
trup” (Gen. 2:24). Atunci când luptăm unul
împotriva celuilalt, e ca și cum ne-am lovi
singuri. Imaginea familiei seamănă cu cea
a unei armate, ce funcționează după niște
reguli. Chiar dacă fiecare dintre cei înrolaţi
în ea are propria valoare, funcțiile lor diferă.
Când fiecare îşi îndeplineşte rolul specific,
armata câștigă lupta. Tot așa, în familie noi
avem roluri diferite chiar dacă avem valoare
egală, iar când cei doi lucrează împreună ca o
echipă, familia are sorți de izbândă.
În Biblie, noţiunea de ajutor potrivit nu
implică inferioritatea, ci cuvântul ebraic
„ajutor” (eezer) este folosit deseori pentru
Dumnezeu, ca ajutor potrivit pentru Israel.
Israel nu era superior lui Dumnezeu,

ci Dumnezeu ca „ajutor” este superior
Israelului. Prin urmare, rolul de „ajutor
potrivit” al soţiei nu denotă inferioritatea
acesteia în raport cu soţul, ci ideea de sprijin
tare pe care femeia e chemată să îl dea
soţului. Femeia trebuie să-și ajute bărbatul
în a-și exercita slujba lui de cap.
Multe soţii credincioase recunosc faptul că
„așa scrie în Biblie: soţul este capul femeii”.
Totuşi, nu este suficient să recunoască
teoretic autoritatea soțului, trebuie s-o
și accepte, chiar dacă aceasta nu place
întotdeauna, mai ales în situaţia în care are
impresia că ea are dreptate.
Apoi, soţia trebuie să respecte autoritatea
soţului. Vor fi momente dificile, în care
soția este cea care are dreptate. Dar, dacă are
un soț încăpățânat care nu vrea să cedeze
nicidecum, o soție înțeleaptă va accepta și va
respecta hotărârea soțului ei, chiar cu riscul
ca el să greşească. Când un soț va avea parte
de acest tratament – de respect, în ciuda
deciziei lui incorecte – va recunoaște în sinea

lui că a greșit și data viitoare va ține cont de
sfatul soției sale, ştiind că ea a avut dreptate.
Bineînțeles, acest principiu nu trebuie dus
până la abuz. Soția trebuie să fie permanent
gata să-l avertizeze pe soț, să fie precum Duhul
Sfânt în inima omului, ca o conștiință vie, ca
acel gât care ferește capul de lovituri din afară,
o femeie care îşi zidește casa. Rolul ei este
extrem de important; nu inferior, dar diferit.
Când o femeie rămâne sub autoritatea
soţului, ea se supune totodată și lui Hristos,
cu excepția situației când bărbatul iese de
sub autoritatea divină și încearcă să-şi tragă
soţia după el. În acea situaţie, femeia se
poate opune autorităţii lui. În momentul în
care un soț abuzează de autoritate, cerându-i
soției să facă ceva ce ar fi împotriva voii lui
Dumnezeu, ea trebuie să spună: „Deasupra
ta este Dumnezeu, iar eu de El trebuie să
ascult”. Aceasta este singura excepție de la
supunerea faţă de autoritatea soţului: când el
cere soției ceva contrar voii lui Dumnezeu.
În concluzie, soţia este un coechipier al

bărbatului în lupta spirituală. Ea trebuie
să-și susțină soțul, în termeni militari, „săi acopere spatele”, să-l păzească şi să-l ajute
să-și păstreze autoritatea divină și menirea
de cap. În acelaşi timp, soţia trebuie să-și
păstreze nivelul de autoritate pentru care
a fost creată, fără a încerca să submineze
autoritatea soțului ei.
Dacă vom înțelege rolurile de soț și soție,
vom împlini Scriptura și vom beneficia de
binecuvântările divine care vin cu respectarea
ordinii instituite de Creatorul familiei.
Acest articol este un extras
din cursul Căsătoria și
familia, avându-l ca autor
pe Lucian Oniga. Comandă
pe suport carte+DVD
cursul întreg (15 lei,
tel: 0256.284.913), sau
descarcă-l gratuit, integral,
în format electronic la
adresa:

www.alfaomega.tv/viata-spirituala/
familie-relatii/curs-familie

Trăiesc în
concubinaj,
ce să fac?
Ilie Popa
pastor

Concubinajul, sau trăirea împreună, a două
persoane de sex opus sau de același sex, având
relații sexuale, permanente sau ocazionale,
este păcat înaintea lui Dumnezeu. Relațiile
sexuale sunt destinate în cadrul căsătoriei,
și planul inițial și ultim al lui Dumnezeu
pentru căsătorie este bărbat și femeie. Orice
se consumă sau se practică în afara acestei
situații este în afara cadrului biblic și nu este
aprobat de Dumnezeu.

Ce trebuie să fac?
Fugiți de curvie (1Cor. 6:18). Pune capăt
acestei relații. A fugi nu înseamnă să alergi
maratoane. Pune capăt acestei relații,
oprește-te, desparte-te de acest tip de relație.
Și aici sunt două posibile soluții. Primul sfat
și prima soluție este: Separă-te și nu mai trăi
în păcat. Pune capăt, fugi!
Cealaltă soluție este: Căsătorește-te și
pune capăt relației păcătoase! Legalizează
și înaintea oamenilor și înaintea lui
Dumnezeu. Vino la altar, pune capăt
păcatului, mărturisește-l și pocăiți-vă
împreună. Pocăința e necesară pentru ambii
parteneri. Pocăiți-vă împreună, mărturisiți-

vă păcatul. Mărturisirea nu înseamnă decât
să vezi păcatul așa cum Îl vede Dumnezeu.
Relațiile sexuale în afara căsătoriei se numesc
curvie sau preacurvie. Este scris negru pe
alb că cei ce trăiesc în păcatul acesta și nu
le mărturisesc, nu vor moșteni Împărăția
lui Dumnezeu. Chiar dacă eu, ca pastor,
sunt indulgent, sau chiar dacă cunosc sau
nu cunosc situația, Dumnezeu e credincios
și drept și cunoaște toate lucrurile. Oamenii
care trăiesc în astfel de păcate nu vor moșteni
împărăția lui Dumnezeu.
Am însă o veste bună. Domnul Isus a venit să
caute și să mântuiască ce era pierdut. Pocăieștete, mărturisește înaintea lui Dumnezeu, fă pasul
necesar pentru a fi în rânduială cu Dumnezeu.
Fie te desparți, fie te căsătorești și legalizezi
relația, și față de stat, și înaintea lui Dumnezeu.
Însușește-ți iubirea și iertarea lui Dumnezeu.
Pentru cei ce trăiesc în concubinaj, sugerez un
model de rugăciune. Așa cum la fiecare sfântă
liturghie în Biserica Ortodoxă se rostește o
rugăciune, roagă-te astfel: „Doamne Isuse
Hristoase, fiul lui Dumnezeu, ai milă de
mine, păcătosul. Iartă-mă pentru că trăiesc

în concubinaj. Ai milă de mine. Vino în
ajutorul meu! Salvează-mă și eliberează-mă!
Îmi mărturisesc păcatul înaintea Ta, îmi cer
iertare, vreau să pun capăt relației.”
Și Dumnezeu canalizează toate lucrurile. Fie
ajungi să te desparți de celalaltă persoană,
și El îți dă o altă relație sfântă și curată,
fie te căsătorești cu persoana respectivă.
Dumnezeu schimbă inimile, schimbă
circumstanțele, pune dorință și în inima ta
și în inima partenerului, și vă căsătoriți și
sunteți o familie după voia lui Dumnezeu.
Cunosc creștini ce trăiesc în concubinaj. Poartă
așa o povară în inima lor... Să fii creștin, să vii
la biserică, să vii la liturghie, să te știi cu musca
pe căciulă, vinovat înaintea lui Dumnezeu, e o
povară așa de grea... Nu se merită ca, pentru o
plăcere de o clipă, să porți o asemenea povară,
aici, și apoi pentru toată veșnicia. Biblia spune
că oamenii care trăiesc în concubinaj nu vor
moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Dar vestea bună este aceasta. Dumnezeu
te caută să te restaureze și să-ți dea un nou
început glorios împreună cu El.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

O cursă pe viață
Film artistic

sâmbătă, ora 22:00

LUNI 8 februarie

MARȚI 9 februarie

MIERCURI 10 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 La frontiera promisiunilor lui
Dumnezeu 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 zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Împărăția
lui Dumnezeu 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
Împărăția lui Dumnezeu (r) 08:00 Cuvântul
vieții (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Hollywood 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Idolii
divertismentului (r) 12:00 Al treisprezecelea
etaj (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: sălbăticia (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Liber de datorii 18:00
Principii biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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 Restaurarea
Cortului lui David 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Tomberoanele
din LA 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Risipitorul (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Tomberoanele din LA (r)
17:30 Fii diferit! 18:00 Restaurarea Cortului
lui David (r)

19:00 Minunile creației: sălbăticia

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios

străin

telespectatori

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

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

JOI 11 februarie

VINERI 12 februarie

SÂMBĂTĂ 13 februarie

DUMINICĂ 14 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (Germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu
în familie 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Al treisprezecelea
etaj 10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Pe râu în jos (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Al
treisprezecelea etaj (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 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 Război invizibil /Romani 12
08:30 Trăind pentru slava lui Dumnezeu
09:00 Casa zburătoare 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Pe marginea prapastiei (r) 12:00 Povestea
lui Kely (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Prins în
capcană (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 John Ankerberg (r)
17:30 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
18:00 Fundamente

00:00 Mapamond Creștin 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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 În numele dragostei (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Israel (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aripi de înger (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 (cu Perry Stone) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Peniel (r) 12:30 Biserica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

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 Idolii divertismentului Documentar
23:00 Al treisprezecelea etaj Documentar
23:30 Muzică

19:00 Prins în capcană 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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străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale

16:00 Peniel Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel
Documentar

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
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 Cuvânt din Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În numele dragostei Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 O cursă pe viață Film artistic
23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.

vineri, 22:00

film artistic

În numele
dragostei
Nici o familie nu e lipsită de
speranță! După moartea tragică
a soțului ei, Mary Walker se
confruntă cu o depresie puternică, gânduri de sinucidere și
prin urmare pierderea custodiei
celor doi băieți. Cu ajutorul unui
consilier creștin plin de bunătate,
Mary își recâștigă credința,
experimentează vindecarea
interioară si regăsește puterea să
lupte pentru a recâștiga custodia
fiilor săi. Inspirat după o poveste
adevărată.

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

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:30 Declinul occidentului Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre
problemele sexualității

LUNI 8 FEBRUARIE

MARȚI 9 FEBRUARIE

MIERCURI 10 FEBRUARIE

JOI 11 FEBRUARIE

VINERI 12 FEBRUARIE

22:00 Idolii
divertismentului

22:00 Risipitorul

22:00 Pe râu în jos

19:00 Prins în capcană

18:00 Fundamente

Documentar
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Film artistic

film artistic

Documentar

Seminar

Homosexualitatea

Mă confrunt cu o atracție față de persoane
de același sex. Ce să fac?
Aș vrea să facem o distincție între a fi
atras, ispitit, și a trăi în mod curent în
homosexualitate sau lesbianism. Sunt două
lucruri distincte.
Biblia spune că oamenii sunt ispitiți de
pofta lor însăși. Ispita poate fi o dorință
interioară, ceva carnal, interior. De
asemenea, diavolul vine și ispitește, fiindcă
cunoaște vulnerabilitățile noastre, fiind
numit de Domnul Isus și “ispititorul”. Chiar
și anturajul poate ispiti.
A fi atras, numai a fi atras, fără să trăiești în
homosexualitate, nu este păcat. Diavolul,
mincinosul și înșelătorul, vine și-ți aduce
vinovăție falsă și-ți spune că ești așa de
depravat și de căzut, că ai căzut de la fața lui
Dumnezeu, că nu ai cum să te gândești sau
să fii asaltat de asemenea gânduri dacă nu ai
fi căzut. Dacă ai fi sfânt și neprihănit, și dacă
ai fi în regulă cu Dumnezeu, nu ai fi atras.
Eu știu în Biblie următorul verset: Domnul
Isus a fost ispitit în toate privințele ca și noi,
dar fără de păcat. (Evrei 4:15) A fi ispitit nu
este păcat. A înfăptui este păcat.
Când tu ești ispitit, vestea bună este aceasta:
încrede-te în Dumnezeu. Nu v-a ajuns
nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste
puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o
puteţi răbda. (1 Cor. 10:13). Dumnezeu este
credincios și drept față de tine și, când ești
ispitit, atras de persoane de același sex cu tine,
fie că ești bărbat și ești atras de un bărbat,
fie că ești femeie și ești atrasă de o femeie,
Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste
puterile tale. Reține: ispita nu este păcat, ci
diavolul te condamnă cu vinovăție falsă.
Ce trebuie să faci atunci? Să te împotrivești,
folosind aceleași expresii pe care le-a folosit
Domnul Isus – “Înapoia mea, Satan”, sau
“Pleacă, Satan”.
Apoi, fugi! Fugi de circumstanțele și
anturajele care te provoacă. Nu te du pe
un drum alunecos. Nu te apropia de limită,
spunându-ți că ști să reziști și să te păstrezi.
Nu fi așa sigur pe tine. Nu da un cap de pod
diavolului în viața ta, spunând că poți să
reziști.
Apoi, însușește-ți harul lui Dumnezeu. “cei
ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii vor domni în viaţă prin acel

unul singur, care este Isus Hristos!” (Romani
5:17) Domnește în viață peste problema
homosexualității. Tu ești mai mult decât
biruitor față de problema homosexualității,
domnind peste aceasta, însușindu-ți harul
lui Dumnezeu în toată plinătatea lui.
Aceasta e situația în care cineva este doar
atras de persoanele de același sex, ispitit.
Încrede-te în Dumnezeu, El e tăria ta,
puterea ta, ajutor la vreme de nevoie.
O altă situație este când deja cineva a avut
relații intime cu persoane de același sex.
Biblia spune că odată ce cineva este înșelat,
momit, păcălit de diavol (Iacov 1:14-25),
acea persoană trebuie să se pocăiască. În
Vechiul Testament, oamenii care trăiau în
asemenea situație erau sortiți să fie omorâți
cu pietre. În Noul Testament ai șansă. În
Vechiul Testament, chiar dacă te pocăiai,
plângeai, recunoșteai, nu aveai nici o șansă.
Dar Domnul Isus a venit să caute și să
mântuiască ce era pierdut. El te caută fiindcă
vrea să te salveze.
Ce trebuie să faci? Să vii la El, și să-I spui:
Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu, recunosc
că am păcătuit împotriva Ta căzând în
păcatul homosexualității.
Fie că ai făcut asta o singură dată sau în mod
repetat, aș vrea să vorbesc inimii tale. Știu că
după fiecare relație cu partenerul tău sufletul
ți-este rănit, gol, devastat, te simți murdar, și
ai nevoie de salvare. Dacă nu ar fi așa, nu ți-ai
pune întrebarea ce să faci.
Vino înaintea lui Dumnezeu, pocăiește-te,
mărturisește păcatul. “Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să
ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire. (1 Ioan 1:9)”. După ce ai mărturisit
păcatul, iadul întreg poate să te acuze, tu
poți vorbi demonilor și cugetului tău care
te acuză despre bunătatea și credincioșia lui
Dumnezeu, și despre valoarea sângelui lui
Hristos, spunând versete biblice ca 1Ioan 1:7
sau Evrei 8:12.
Am vestea bună pentru tine. Domnul Isus a
stat de vorbă cu femeia prinsă în adulter (Ioan
8:1-11), El i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc.
Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” Vreau să-ți
spun că dacă te-ai pocăit, Domnul Isus nu
te osândește; du-te și să nu mai păcătuiești.
Iată ce spune Dumnezeu despre oamenii
care resping vestea cea bună a lui Dumnezeu,
oamenii ce sunt implicați în homosexualitate

și resping oferta lui Dumnezeu, parafrazat:
“Eu ți-am întins o mână de salvare. Dacă
nu ai apucat-o și nu primești oferta Mea,
am o decizie pentru tine: te las în voia
minții tale blestemate”. Este scris în Romani
1:28 că “fiindcă n-au căutat să păstreze pe
Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a
lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă
lucruri neîngăduite”. Dumnezeu are această
expresie: Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor
blestemate și au înfăptuit tot felul de nelegiuiri,
parte bărbătească cu parte bărbătească și
parte femeiască cu parte femeiască.
Nu vreau să pun condamnare peste cei în
cauză pentru că am vestea bună a eliberării.
Însă aceștia trebuie să aleagă dintre
două oferte. Prima este vestea bună a lui
Dumnezeu de mântuire, salvare, eliberare și
a domni asupra homosexualității. A doua este
rămânerea mai departe în homosexualitate;
dar Biblia spune că vei rămâne mai departe în
starea aceasta, de minte blestemată, trăind în
homosexualitate până când îți va veni mintea
la cap, ca lui Nebucadnețar (Daniel 4).

Noi am fost creați heterosexuali. În Geneza
1:27 scrie “Dumnezeu a făcut pe om
după chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu; parte bărbătească şi
parte femeiască i-a făcut”. Omul a fost
creat ca bărbat și femeie cu toate însușirile,
nevoile, dorințele și funcțiile organismului.
După cădere, diavolul a pervertit aproape
tot, inclusiv sexualitatea, datorită intrării
păcatului în lume.
De aceea, comportamentul bisexual nu este
în planul inițial al lui Dumnezeu. Planul
inițial și ultim al lui Dumnezeu este parte
bărbătească și parte femeiască, trăind ca
ființe heterosexuale.
Extras din emisiunea „Întrebări esențiale”,
difuzată zilnic pe canalul Alfa Omega TV.
Interviu cu Ilie Popa, pastor.
Află mai multe despre subiectul sexualitate:
www.alfaomega.tv/viata-spirituala/sexualitate
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CE FAC DACĂ AM DATORII?
Există o problemă cu datoriile din punct
de vedere scriptural?
Bogatul stăpânește peste cei săraci, și cel ce
ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu
împrumut. – Proverbe 22:7
Datoriile în sine, nu sunt mereu un lucru
greșit. Odată ce cardurile de credit, creditele
bancare, creditele pentru mașini şi creditele
pentru locuințe sunt plătite, anumite datorii
rezonabile pentru investiții înțelepte pot să
fie chiar foarte bune. Sunt multe beneficii
și avantaje pentru cheltuieli care revin din
investiții imobiliare. Mulți dintre oamenii
înstăriți au fost foarte harnici și înțelepți,
și de multe ori au sacrificat și au investit în
lucruri care fac ca banii lor să lucreze pentru
ei și să producă alți bani, în loc să îi cheltuie
sau să îi pună într-un cont de economii în
fiecare lună. Da, poate câteodată se pare că ei
au datorii, dar ei au gândit fluxul de numerar
astfel încât alții plătesc acele datorii. De
exemplu pot cumpăra o casă și să aibă pe
cineva în chirie care să facă plățile lunare
pentru creditul ipotecar. Sau pot cumpăra
o franciză pentru un produs sau serviciu,
dar cei ce folosesc serviciile sau produsele
respective plătesc și pentru creditul de
care a fost nevoie pentru investiție, și astfel
beneficiile acestei datorii ce este de fapt o
investiție, sunt multiple.
În schimb, datoriile care crează o robie și
o amenințare pentru o viață sănătoasă de
consumator, sunt un păcat, și ne pot separa de
planul și chemarea lui Dumnezeu pentru viața
noastră. Dumnezeu are un plan să avansăm,
să prosperăm, nu unul de nenorocire –
pentru a ne da un viitor și o nădejde (Ieremia
29:11). Pentru că noi nu cunoaștem viitorul
nu avem nici o autoritate să presupunem că
Dumnezeu ne va da mai mult de promisiunea
lui zilnică de a se îngiji de noi. Atunci când
intrăm în mod voluntar într-o înțelegere ce
presupune o datorie, mai ales într-o lume
fără Dumnezeu, este ca și cum am juca la un
joc de noroc și sperăm că Dumnezeu își va
extinde brațul Harului Său să acopere acea
dorință pentru lucrurile pentru care am intrat
în datorii. Oricum motivăm nevoile noastre,
datoriile de obicei sunt un semn clar că
trebuie să ne re-examinăm motivațiile pentru
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fiecare lucru cumpărat.

Patru lucruri pe care le cauzează
datoriile:
1. Dobândă acumulată – Invers.
În loc ca creditorii să îți plătească ție dobândă
pentru suma de bani pe care o deții tu în cont,
ei îți iau bani pentru perioada de timp în care
folosești tu banii lor. Haideți să ne uităm la un
credit pentru o casă de exemplu.
Folosind un calculator de credit de la trei
bănci diferite din România, am primit
următoarele informaţii (în medie):
•
•
•
•
•

Suma împrumutată: 50 000 EURO
Dobânda: 6,5 %
Perioada de rambursare: 360 de luni (30
de ani)
Rata lunară: 320 EURO
Total de plată: 115 200 EURO

Păcatul este suma de 65 200 EURO plătiți
deasupra celor 50 000 care au fost împrumutați,
bani care ar fi putut fi folosiți în multe alte feluri
pentru a zidi în Împărăția lui Dumnezeu. Poate
că momentan nu ai credința și răbdarea să crezi
că poți cumpăra o casă cu banii jos, însă trebuie
să înțelegi ce capcană sunt creditele imobiliare
pe termen lung.

2. Împrumuturile se bazează pe
presupuneri despre viitor
“Ascultați, acum, voi care ziceți: „Astăzi sau
mâine ne vom duce în cutare cetate, vom
sta acolo un an, vom face negustorie și vom
câștiga!”,și nu știți ce va aduce ziua de mâine!
Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un
abur, care se arată puțintel, și apoi piere. Voi,
dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea
Domnul, vom trăi și vom face cutare sau
cutare lucru”(Iacov 4:13-17)
Atunci când facem împrumuturi, mai ales în
perioade în care economia este instabilă, e ca
un joc de noroc unde sperăm că vor veni banii
de care avem nevoie, sau că Dumnezeu ne va
salva. Totuși El nu poate să facă decât lucruri
care sunt în conformitate cu Cuvântul Lui.
Dacă nu urmăm înțelepciunea și călăuzirea
Lui, atunci acționăm după înțelegerea
noastră, lăudându-ne în capacitatea noastră
de a cumpăra lucruri scumpe. Însă ar trebui

să ne smerim, și să ne lăudăm doar cu ceea
ce Domnul ne-a oferit. Altfel trăim cu iluzia
că am cumpărat lucruri, când în realitate pur
și simplu am făcut o datorie. Ne spunem că
deținem lucruri, dar de fapt ele aparțin băncii.
Începe să înveți să gândești la a cumpăra în
loc de a lua pe datorie.

3. Îi neagă lui Dumnezeu o oportunitate
de a Se dovedi.
“Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile,
ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel
la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți
vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile
cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug
de binecuvântare. Și voi mustra pentru
voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), și nu vă va
nimici roadele pământului, și vița nu va fi
neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul
oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci,
căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul
oștirilor.” ( Maleahi 3:10-12)
Dumnezeu spune puneți-Mă la încercare, pe
Mine, nu banca. Zeciuiala nu ne va deschide
sau închide ușa spre Cer. Zeciuiala este un act
de încredere și ascultare. Dacă aducem toate
zeciuielile, întregul 10%, la casa visteriilor,
Dumnezeu promite să mustre pe cel ce
mănâncă sau (devorează cu lăcomie) și nu
va permite nimănui să nimicească (distrugă)
roadele pământului (rodul muncii noastre).
Cu siguranță dobânzile mari ne devorează
profitul și fac munca noastră un efort zadarnic.
Nici vița (de oportunități și binecuvântări) nu
va fi, și toate neamurile ne vor numi fericiți,
pentru că vom putea să dăm pentru nevoile
lor din abundența noastră.
Ca un uragan sau un cutremur sever, gradul
de devastare pe care îl suferim de multe ori
determină timpul necesar pentru a ne întoarce
la stabilitate financiară. Gradul la care putem
să încredințăm recuperarea noastră financiară
în mâna Domnului în loc de programe
guvernamentale sau agenții ale statului,
determină de multe ori mărimea umbrei
noastre. Domnul i-a promis lui David: Chiar
dacă umblu prin valea umbrei morţii nu mă
tem de nici un rău căci tu eşti cu mine. Toiagul
şi nuiaua Ta mă mângâie. (Ps 23)
Atunci când înlocuim circumstanțele noastre

financiare în această frază descoperim
o poziție mai periferică a protecției lui
Dumnezeu. Haideți să examinăm mentalitatea
care determină ce stil de viață alegem ca și
creștini. Resetează-ți mintea pentru modul în
care dorești să citezi acest pasaj.
Român Creștin (influențat mai mult de
cultură și economie decât de Domnul):
Pentru că locuiesc în valea umbrei datoriilor,
îmi este frică de toți creditorii; colectorii lor
de restanțe și avocații lor sunt mereu pe urma
mea. Dobânzile lor și legile neclare nu mă
mângâie.
Creștin Român (trăiește din provizia Domnului
și după înțelepciunea învățăturii Lui):
Chiar dacă trec prin valea umbrei datoriilor
(iluziei lipselor, a sărăciei și a robiei), nu mă
tem de nici un rău (de absența prezenței
lui Dumnezeu), pentru că Tu ești cu mine.
Toiagul Tău (cuvântul de corecție) și nuiaua Ta
(simbolul autorității spirituale) mă mângâie.
Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca noi să
locuim permanent în Valea Sărăciei. Noi trebuie
să locuim în locul secret al Celui Prea Înalt, la
umbra Celui Atotputernic, în imaginea Lui care
nu este o mentalitate de sărăcie, sau de cerșetorie.
Noi trebuie să ne onorăm angajamentele și
înțelegerile în primul rând cu Dumnezeu, și să
plătim repede orice datorie pentru a fi o mărturie
bună celor ce se uită la acțiunile noastre. Pentru
a umbla în binecuvântare trebuie să Îl onorăm
pe Dumnezeu cu primele roade, nu cu ce ne
rămâne. Trebuie să recunoaștem prețul pe care
Isus l-a plătit pentru ca urmașii Lui să aibă parte
de binecuvântare. El a demonstrat de multe ori
cum putem să ridicăm spre cer lucruri care nu
erau adecvate să îndeplinească o nevoie, să cerem
binecuvântarea Tatălui, și apoi să depindem de
Tatăl, să se arate multiplicând și crescând aceste
lucruri astfel încât să îndeplinească nevoile din
abundență. Isus nu a avut nici un credit bancar.
Mergeți şi faceți şi voi la fel!

4. Blochează sau creează un ocol la
chemarea lui Dumnezeu peste viața ta.
Majoritatea creștinilor pe care i-am consiliat
sunt urmăriți de umbrele nevoilor, a fricii, a
cumpărăturilor compulsive, sau a cheltuielilor
compulsive, și sunt dominați de ceea ce rămâne
în contul lor bancar. Nici unul din aceste
lucruri nu ne poate afecta mântuirea, însă ne
pot schilodi financiar, și ne pot împiedica să
umblăm în legământul promis de Dumnezeu
și în planul și scopul Lui perfect pentru viețile
noastre de credincioși.
Ca și creștini avem o obligație față de cei
cărora le datorăm să îi plătim cât de curând
putem. Însă mulți oameni plătesc cât de târziu
pot ei, adunând taxe de finanțare, penalizări
și majorări. Și în acest proces ei devin ostili în
relația cu creditorul; dezvoltă o atitudine care
nu este ca a lui Cristos, devin defensivi, și în
final ajung să aibă un stil de viață de hoț, de
exemplu “Prinde-mă dacă poți!” Urmărirea
începe și umbra datoriilor îi urmărește și apoi
îi cuprinde! Mentalitatea de datornic este un

hoț în sine, prin faptul că comisioanele și
dobânzile ne jefuiesc de libertatea financiară
pentru a susține lucrări, să mergi în călătorii
misionare, și să dezvoltăm programe care
prezintă Evanghelia şi clădesc Împărăția
lui Dumnezeu. Cu datorii personale, noi
devenim o piedică în creșterea Împărăției.
Promisiunea lui Dumnezeu este că “dacă vei
asculta de glasul Domnului, Dumnezeului
tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui…
Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întîietate
asupra tuturor neamurilor de pe pământ.Iată
toate binecuvîntările (versetele3-15) care vor
veni peste tine și de care vei avea parte, dacă
vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului
tău.” (Deuteronom 28:1-15)

Ce să fac dacă nu îmi pot plăti toate
facturile?
Ce se întâmplă când întârzii cu plata?
Plata întârziată de obicei poate rezulta în
comisioane și penalizări substanțiale, și
chiar creșterea dobânzii împrumutului. Este
important ca atunci când sunt circumstanțe
în viață care te împiedică să îți îndeplinești
îndatoririle către creditori să cauți să
comunici cu aceștia. În cele mai multe cazuri
dacă istoricul tău de plată este bun ei vor
colabora cu tine și te vor ajuta să faci o plată
mai mică pentru o perioadă, sau chiar ți se
poate oferi o perioadă de grație în care să
nu plătești și totuși să fii in regulă. Dar este
foarte important să comunici cu creditorul.
De curând am ajutat un prieten care a avut
o condiție psihică și medicală mai dificilă și
pentru o perioadă de câteva luni nu a fost în
stare să plătească ratele la un credit, și facturile
de telefonie fixă și mobilă. După luni de zile
de neplată în care a ignorat avertismentele
poștale, a venit la mine cu trei înștiințări de
plată. Pentru că două dintre sume erau în jur
de 1000 RON și una de 400 RON (sume mici
comparativ cu alte credite), instituțiile acestea
nu au decurs la executare silită imediat, ci au
trimis înștiințări de plată în repetate rânduri,
soldul de plată crescând de fiecare dată. (Nu
pot garanta că acest lucru se întâmplă mereu,
însă în general cu sumele atât de mici este
mai mare costul pentru creditor să decurgă
la executare, decât să ajungă la o înțelegere cu
clientul – în cazul prietenului meu un client
care mereu a plătit totul la timp înainte de
acest incident). Când el a venit la mine cu
aceste scrisori, care îi cereau să achite integral
sumele datorate, am sunat împreună la fiecare
în parte și am explicat fiecăruia situația lui
medicală și motivul pentru care el nu a mai
putut plăti ratele lunare. El și-a exprimat
dorința să achite aceste datorii în timp, și
le-a propus o sumă lunară fiecăruia pe care o
va putea plăti, în situația lui actuală. Fiecare
dintre creditori a fost de acord, și acum el
plătește lunar cât de mult poate (și peste
sumele decise) și este pe cale să devină liber
de datorii în curând. Unii au cerut o dovadă a
stării lui medicale și am putut să le trimitem
un bilet de ieșire din spital care a precizat

diagnosticul. Este important atunci când faci
astfel de angajamente de plată să te ții de ele și
să plătești la timp fiecare rată, altfel vei pierde
încrederea creditorului și acesta poate recurge
în final la executare silită.
Notă: În unele cazuri se poate negocia cu
creditorul să plătești o sumă mai mică decât
cea datorată dacă datoria va fi plătită integral
la o dată stabilită.

Ce se întâmplă dacă nu mai plătesc
deloc?
În România majoritatea împrumuturilor și
creditelor de la instituțiile financiare bancare
și nebancare sunt cu titlu executoriu (și chiar
dacă nu sunt prin contractul inițial, pot deveni
ulterior prin hotărâre judecătorească). Asta
înseamnă că în caz de neplată creditorul poate
merge în instanță și poate obține un ordin de
executare silită pentru fondurile datorate. De
obicei banca, atunci când un client devine
rău-platnic și nu își mai achită datoria poate
declara creditul scadent anticipat – adică
acest client va trebui să plătească împrumutul
integral în momentul respectiv. Problema este
că cererea de încuviințare a executării silite nu
se face într-o procedură contradictorie, adică
clientul nu va fi citat să se prezinte în instanță.
De cele mai multe ori el nici nu va ști că există
această cerere împotriva lui, și când află este
prea târziu pentru că deja a primit somație
din partea executorului judecătoresc.
Înainte ca un creditor să apeleze la un
executor judecătoresc va încerca să te
contacteze. Fie telefonic, fie prin înștiințări
poștale. De asemenea multe companii și
instituții financiare au un departament de
recuperări creanțe sau lucrează cu firme de
recuperări creanțe, care trimit înștiințări de
plată. Este important să acționezi imediat ce
primești o astfel de înștiințare și să încerci să
ajungi la o înțelegere cu creditorul pentru a
nu ajunge în judecată. Sunt mii de români
care sunt în urmă cu ratele și plățile la credite
și zeci sunt executați silit zilnic. Putem citi
în presă despre oameni care au fost executați
silit și și-au pierdut locuința pentru credite
de 7000 RON. Pentru tine care citești această
carte un astfel de om este un caz nefericit, un
număr statistic, dar realitatea este că e un om
cu familie, care a pierdut enorm din cauza
neplății unui credit de nevoie personale, și
că ai putea fi tu în locul lui. Fă tot ce poți să
eviți întârzierea plăților, și luptă cu tot ce ai
să devii liber de datorii cât mai repede!
Cursul LIBER DE
DATORII 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
Liber de datorii (15 lei+taxe poștale), ai bonus
pe DVD și sesiunile video.
0256.284.913, comenzi@alfaomega.tv
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Bucură-te de fiecare zi
Program religios străin
miercuri, ora 19:30

LUNI 15 februarie

MARȚI 16 februarie

MIERCURI 17 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Fundamente 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
zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul
vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Cele șapte
biserici din Apocalipsa 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
Cele șapte biserici din Apocalipsa (r) 08:00
Cuvântul vieții (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Intelepciune TV 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 A salva o viață (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Minunile creatiei: pomul (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Hollywood (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Principii biblice pentru o viață de
succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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
Restaurarea Cortului lui David 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Înțelepciune 10:00 În
cercul învingătorilor 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Telefonul
(r) 12:00 5 minute (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Mulțumim
lui Dumnezeu pentru fotbal (r) 14:00 Liber
de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 În cercul
învingătorilor (r) 17:30 Fii diferit! 18:00
Restaurarea Cortului lui David (r)

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Cele șapte biserici din Apocalipsa
Talk-show

22:00 A salva o viață Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

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

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Telefonul Film artistic
23:00 5 minute Film artistic
23:30 Muzică

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

film artistic

Veșnicia ascunsă în
țărână
Filmul povestește fuga a patru
bandiți care, după o spargere
în bancă, s-au refugiat într-o
școală aparent pustie. Aici pe
neașteptate dă buzna un grup de
tineri muzicieni creștini pe care
bandiții îi iau ostatici. Ia naștere
astfel o luptă psihologică între
bandiții dezorientați și tinerii
creștini, speriați dar fermi în
credința lor.

JOI 18 februarie

VINERI 19 februarie

SÂMBĂTĂ 20 februarie

DUMINICA 21 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (Germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu
în familie 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Triumf asupra terorii
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 O nouă speranță (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Triumf
asupra terorii (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața 08:00 Război invizibil /
Romani 12 08:30 Trăind pentru slava lui
Dumnezeu 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Stând în spărtură
pentru Israel (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 O cursă
pe viață (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Prins în
capcană (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Fundamente

00:00 Mapamond Creștin 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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger 10:00 Festivalul
copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Vesnicia ascunsă în țărână (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Binecuvantare, blestem
sau coincidenta (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (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 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger (r)
10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Peniel (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

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

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

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

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Veșnicia ascunsă în țărână Film artistic
23:00 Avocatul Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Peniel Program religios
17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

RECOMANDĂRI ZILNICE

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

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Noi doi împreună pentru totdeauna 22:00 În prezența lui Isus Program muzical
Film artistic

22:30 Tăișul lamei Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre

sexualității

26

vineri, 22:00

problemele sexualității

LUNI 15 FEBRUARIE

MIERCURI 17 FEBRUARIE

JOI 18 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 20 FEBRUARIE

DUMINICA 21 FEBRUARIE

22:00 A salva o viață

22:00 O nouă speranță

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

22:00 Noi doi
împreună pentru
totdeauna Film artistic

22:30 Tăișul lamei

Film artistic
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Film artistic

Documentar

EMIGRAȚIA
Ilie Popa
pastor

Este o problemă dacă plec în străinătate
pentru o viață mai bună?
În Psalmul 109:10 este un pasaj care se
potrivește pentru națiunea noastră. Națiunea
parcă este sub un blestem. Aici e scris: „Copiii
lui să umble fără niciun căpătâi şi să cerşească,
să-şi caute pâinea departe de locuinţa lor
dărâmată!” Dacă ne uităm la industria noastră,
la fabrici, sunt orașe întregi în care vechile zone
industriale de dinainte de revoluție sunt niște
dărâmături. Și o generație întreagă își câștigă
pâinea departe de locuința lor dărâmată.
Și totuși, e păcat să plec în diaspora ca să
câștig o bucată de pâine? Pe unii credincioși
îi frământă această întrebare, pe alții nu
îi frământă. De fiecare dată, în diaspora,
oamenii caută belșugul. Dar e posibil, în
calitate de copil al lui Dumnezeu, așa cum
scrie în Matei 13:22, despre sămânța căzută
între spini, ca bogățiile veacului, munca
prea multă și extenuantă, să facă neroditoare
sămânța Cuvântului în viața noastră
Sfatul meu e, dacă alegi să pleci în diaspora, să
muncești în mod normal, rațional. Nu te îngropa
în muncă în detrimentul relației personale cu
Dumnezeu și cu familia ta, relației soț-soție.
Apoi, dacă dorești să emigrezi cu scopul de a te
îmbogăți rapid, să știi că bogăția câștigată rapid
nu folosește. Apostolul Pavel îl avertizează pe
Timotei că cei care vor să se îmbogățească cad
într-o serie de chinuri și prăpăd, se expun la tot
felul de riscuri (1Tim 6:9-10).
Normal este astfel: Dumnezeu Se angajează să
ne dea pâinea cea de toate zilele. Eu nu predic
Evanghelia sărăciei. Căutaţi mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri, pe care le caută oameni, Biblia
spune că vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)
Cunosc oameni în diaspora care muncesc
greu din noapte în noapte, și nu au nimic, nu
au nici măcar cu ce-L onora pe Dumnezeu,
de-abia le ajunge pentru ei. Cunosc de
asemenea credincioși în diaspora care au
un loc de muncă așa de binecuvântat de
Dumnezeu încât nu prisosesc în fapte bune.
Onorează pe Dumnezeu cu zeciuiala. Prin
urmare, nu sunt așa de extenuați, așa de robiți
de muncă, pentru că se încred în Dumnezeu.
Va veni vremea în care Dumnezeu va
binecuvânta România și va aduce restaurare
economică, și dacă ești în diasporă sau te
gândești să pleci, sfatul meu este: Nu pleca
fără Dumnezeu!

Soțul/soția dorește să lucreze în
străinătate. Este bine să stăm despărțiți
o vreme?
Aș vrea să plec de la un principiu biblic. În
cadrul căsniciei, în relația dintre soț și soție,
Dumnezeu a rânduit ca cei doi să fie împreună.
Biblia spune că „De aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi
se vor face un singur trup.” (Gen 2:24) Căsnicia
înseamnă împreună, nu la distanță.
Când un soț pleacă în străinătate ca să câștige
pâinea, trebuie luat în considerare un pasaj
ce privește relațiile intime dintre soț și soție.
„Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă
datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de
bărbat. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria
de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru
un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu
rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să
nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii
voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă;
nu fac din el o poruncă.” (1Cor 7:3-6)
Relațiile sexuale dintre soț și soție presupun
ca ei să fie împreună. Biblia spune ca o
îngăduință, prin bună învoială, că cei doi se
pot abține de la relații sexuale pentru un timp
de post și rugăciune, dar nu este o poruncă, e
o îngăduință, spune Duhul Sfânt prin Pavel.
De ce? Ca să nu fie ispitiți de diavolul, să
nu cadă în păcatul curviei, ca să nu cadă în
pornografie sau altă necurăție sexuală. Biblia
nu spune că plecarea în străinătate sau orice
altceva poate fi un motiv ca soțul și soția să se
lipsească unul de altul.
Prin bună învoială, ei pot să plece la muncă
în străinătate. Dar este pe muchie de cuțit.
Dacă soția ta, sau soțul tău vrea să plece
în străinătate, sfatul meu este să mergeți
împreună. Cunosc familii care au fost afectate,
multe familii care au fost ruinate prin faptul că
unul din soți a plecat în străinătate, iar celălalt
a rămas acasă, și au fost atacați și ispitiți atât
cel care a plecat, cât și cel rămas acasă.
Odată ce Biblia spune că această despărțire
va duce la ispitire, înseamnă că dacă sunt
despărțiți, ispita este pentru fiecare, și pentru
cel plecat, și pentru cel rămas.
Este o întrebare dificilă. Fiecare familie
cântărește nevoile financiare. Dar aș vrea
să vă spun că nu merită nimic sacrificat pe
altarul familiei, pentru bani și bunăstare. Nu
se merită ca cei mai frumoși ani ai tinereții,
ai căsniciei să fie sacrificați pentru o casă,
pentru mașină, pentru gospodărie. Pentru că
atunci când terminați gospodăria, faceți casa,
vă dați seama că sunteți doi străini.
Cunosc o familie care s-a despărțit, aveau

copii. Soțul lucra în străinătate, a cunoscut
o altă femeie, și a început o relație cu acea
femeie. Soția din țară a aflat că soțul din
străinătate a început o relație cu o altă femeie.
Ambii soți erau creștini. Ce a făcut soția?
Și-a luat copiii și s-a mutat la el, și i-a spus
„recunosc că am făcut o mare greșeală față de
tine, te-am lăsat să pleci singur, practic eu team aruncat în brațele acestei femei”. L-a iertat
și au luat totul de la zero, viața lor de familie
a fost restaurată. Acum copiii sunt mari, unul
din ei e deja căsătorit.
Cunosc și alte situații și cazuri. Dar concluzia
e identică: Nu se merită plătit prețul.

Soțul/soția este plecat(ă) în străinătate
la muncă. Nu dă semne de întoarcere
acasă. Ce să fac?
Dacă soțul e plecat în străinătate și dă semne
că nu mai e credincios față de soție, și soția a
rămas acasă, ce e de făcut? Primul lucru pe
care eu îl recomand soției este să comunice cu
soțul, Mută-te împreună cu el. Poate profesia,
sau școala-studiile, poate copiii sau școala
copiilor te-au împiedicat să pleci împreună
cu el de la început.
Dacă el nu dorește să se împace cu tine deși
tu ai luat decizia să te muți cu el, și el spune
că nu vrea să mai trăiască cu tine, acest lucru
presupune că el are o altă relație. Dacă tu ești
credincioasă și soțul tău este necredincios
față de tine (chiar dacă merge la biserică), în
Maleahi 2:14 scrie că Dumnezeu îi condamnă
pe cei necredincioși față de soție: „Pentru că
Domnul a fost martor între tine şi nevasta din
tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios,
măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai
încheiat legământ!”
Nu iniția tu divorț. Dacă cel necredincios
vrea să trăiască mai departe cu tine, nu
te despărți de el. „Dacă o femeie are un
bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască
înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul
ei.” (1 Cor 7:13). Nu iniția tu divorțul,
femeie credincioasă sau bărbat credincios.
Dacă cel necredincios vrea să trăiască în
continuare cu tine, nu te despărți. Roagă-te
pentru el, iubește-l, comunică cu el, atrage-l,
îndrăgostiți-vă din nou unul de altul.
Dacă cel necredincios ție dorește să se
despartă, Biblia spune: „Dacă cel necredincios
vrea să se despartă, să se despartă; în
împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este
legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în
pace.” (1 Cor. 7:15)
Noi am luat cuvântul „credincios” și l-am
raportat numai la credincioșia față de
Dumnezeu. Dumnezeu însă ia în calcul
credincioșia partenerilor, a soțului față de
soție și a soției față de soț. Noi trebuie să
rămânem credincioși în căsnicie unul față
de celălalt, și credincioși față de Dumnezeu.
Divorțul nu este opțiunea cea mai bună,
chiar dimpotrivă. Biblia spune să facem tot
posibilul să trăim împreună.
Extras din emisiunea „Întrebări esențiale”,
difuzată zilnic pe canalul Alfa Omega TV.
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Neidentificat
film artistic

sâmbătă, ora 22:00

LUNI 22 februarie

MARȚI 23 februarie

MIERCURI 24 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Fundamente 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 necunocut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie
10:00 Ora de biologie 10:30 Centrul Creștin
Caleb (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul vieții 02:00 Cele șapte
biserici din Apocalipsa 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 Cele șapte biserici din
Apocalipsa (r) 08:00 Cuvântul vieții (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Ascunși în
văzul tuturor (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Minunile creatiei: pomul (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Hollywood (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Principii biblice pentru o viață de
succes 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
necunocut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Restaurarea
Cortului lui David 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Călătorie în
întuneric 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Vindecată prin har
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel (r) 13:30 Mulțumim lui Dumnezeu
pentru fotbal (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Călătorie în întuneric (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Restaurarea Cortului lui David (r)

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Cele șapte biserici din Apocalipsa

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

Talk-show

22:00 Ascunși în văzul tuturor Documentar
23:30 Muzică

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 Vindecată prin har Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
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 Micul avion roșu Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

Credință captivă

Povestea emoționantă a trei
predicatori ruși încarcerați pe
motiv că au predicat Evanghelia
și credincioșia lui Dumnezeu
în timpul persecuțiilor. Gorgi,
Fydoor și Bekir se întâlnesc în
mod miraculos în același lagăr.
Gardianul nu putea înțelege
cum s-a petrecut o așa greșeală.
Dar planul lui Dumnezeu era
să deschidă o biserică în Câmp
Chepichanka. Putem experimenta
alături de ei bucuria și întristarea,
în mijlocul persecuțiilor și a
ridicularizării.

JOI 25 februarie

VINERI 26 februarie

SÂMBĂTĂ 27 februarie

DUMINICA 28 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Restaurarea Cortului lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (Germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui
Dumnezeu în familie 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Sheila Walsh
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Micul avion roșu (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Sheila
Walsh (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Război invizibil
/Romani 12 08:30 Trăind pentru slava lui
Dumnezeu 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Noi doi împreună pentru
totdeauna (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Iudeea: ținut și poveste biblică (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Intelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 John
Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Fundamente

00:00 Mapamond Creștin 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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger 10:00 Mary Jones si
Biblia ei 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Credinta captiva (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Israel (r) 13:30
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (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 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aripi de înger (r) 10:00
Aleea cristale 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Peniel (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Iudeea: ținut și poveste biblică
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 Peniel Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

RECOMANDĂRI ZILNICE

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

17:30 Inima închinării Program muzical
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:00 Conferința liderilor București Program 18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 InTouch Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Cuvânt din Israel Din actualitate
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin 20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Mijlociu
străin
22:00 Credință captivă Film artistic
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Cabana nr. 6 Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
22:00 Neidentificat Film artistic
22:30 Recoltă prin credință Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre
Documentar

sexualității

28

vineri, 22:00

problemele sexualității

LUNI 22 FEBRUARIE

MARȚI 23 FEBRUARIE

JOI 25 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 27 FEBRUARIE

DUMINICĂ 28 FEBRUARIE

22:00 Ascunși în văzul
tuturor Documentar

22:00 Vindecată prin
har Film artistic

20:00 Alfa Omega în
obiectiv Din culisele televiziunii

20:30 Mari isprăvi

22:30 Recoltă prin
credință Documentar
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Program religios străin

De ce ucide

„mită” (cuvântul biblic care descrie corupția)
cu ajutorul unei concordanțe sau cu o căutare
la acest link: https://biblia.resursecrestine.ro/ .
Este ușor de descoperit că mita (corupția) este
păcat, iar consecințele ei sunt rele pentru țara
care practică aceste lucruri.

corupția?
Cristian Șoimaru

pastor
Pe parcursul lunii noiembrie 2015 au avut
loc cele mai mari mișcări sociale de protest
din ultimii ani, mișcări generate de tragedia
din clubul „Colectiv”. Mesajul principal al
acestor proteste - transmis în scris, verbal,
prin rețele de socializare și prin scandări – a
fost acesta: „Corupția Ucide!”. Deși anchetele
penale și administrative în cazul tragediei din
30 octombrie nu s-au finalizat, este evident
că o parte importantă din vină o au și unii
funcționari, oamenii plătiți să se ocupe de
ordinea publică și de siguranța cetățenilor.
Există mărturii că unii din ei au primit șpăgi
(plăți ilegale) de la reprezentanți ai clubului.

asiduu, vor să facă cercetare aprofundată sau
să devină profesori recunoscuți. O tânără
credincioasă îmi spunea recent că, din
cauza suspiciunilor de plagiat des întâlnite
în România, a devenit mai greu pentru un
om corect să poată să publice articole ISI în
reviste internaționale de profil.
În spitale, corupția (prin condiționarea actului
medical, prin sistemul nedrept și preferențial)
„ucide”. Uneori la propriu, alteori duce oamenii
spre exasperare și deznădejde. Chiar acum 4 zile
am citit povestea unei tinere mame suspecte de
cancer, purtată de la o ușă la alta a unui spital,
într-un cerc vicios degradant și ilogic.

Nu întotdeauna efectele și implicațiile faptelor
de corupție duc spre moarte fizică și daune
fizice produse semenilor, dar mereu corupția,
sub diferitele ei forme și manifestări, produce
efecte negative, supărătoare și anti-sociale. În
termeni creștini, putem spune că orice formă
de corupție este o încălcare a poruncii divine
de „a ne iubi aproapele”.

În domeniul construcțiilor, corupția
(autorizații date pe șpăgi, presiuni de a
întocmi acte care nu respectă normativele,
schițe și contracte falsificate) „ucide”. Atâția
tineri pleacă venetici în lume pentru că
doresc nu mari bogății, ci să aibă și ei o casă
decentă pentru ei și copiii lor. Însă în sistemul
corupt și excesiv de birocratic de la noi,
această dorință legitimă este un vis irealizabil
pentru mulți tineri. Am prieteni și cunoștinte
care sunt ingineri constructuri sau arhitecți și
care au multe bătăi de cap și blocaje din cauza
corupției din domeniu.

Înainte de a face câteva referi la texte biblice
legate de corupție (mită) aș dori să ne mai
aplecăm puțin asupra efectelor corupției
și responsabilității morale și duhovnicești
pe care credincioșii (adevărații urmași ai
Domnului Isus) o au în legătură cu această
„ciumă” pe care o reprezintă flagelul corupției
pentru țara noastră.

Corupția ucide și pe șoselele patriei și în
traficul orașelor. Mulți șoferi și-au luat
permisele cu „șpagă” și apoi au provocat
accidente serioase, iar mulți iresponsabili ne
„ucid” nervii pe șosele, nerespectând regulile
și pe ceilalți participanți la trafic, bazându-se
pe faptul că, dacă sunt opriți de un polițist,
au șanse mari să scape cu ajutorul unei șpăgi.

Toate analizele sociologice relevă că, alături de
sărăcie și incompetența autorităților, corupția
reprezintă un motiv principal de îngrijorare
și nemulțumire pentru cetățenii români și o
cauză majoră pentru care mulți concetățeni
iau calea exilului. Tot analizele ne arată că între
acești 3 factori există legături de cauzalitate,
un cerc vicios care prea rar este tăiat și oprit.
Ori, ca și copii ai lui Dumnezeu care suntem
chemați să vestim și să dovedim că „Împărăția
este aproape”, nu ar trebui „să căutăm mai
întâi de toate Împărăția și neprihănirea” și în
chestiunile sociale, economice și politice?! Noi
știm că până la a doua venire a Domnului Isus,
cel rău încă are prezență și influență pe pământ,
dar noi suntem chemați să fim „lumina lumii
și sarea pământului”, să împlinim roadele
dreptății, bunătății și adevărului și să nu fim
părtași la „lucrările întunericului”. Corupția
ucide! Dar noi putem fi parte din “cercul
virtuos”, nu din “cercul vicios”.

Corupția „ucide” și în domeniul economic
și al afacerilor. Licitațiile aranjate „ucid”
șansele acelora care muncesc cinstit și vor
să ofere servicii și produse de calitate. Cei
care nu-și plătesc taxele și impozitele către
stat („datoria față de Cezar”) bazându-se pe
faptul că, în cazul unui control, vor „rezolva”
ei cumva problema nu fac decât să „ucidă”
în mod neleal competiția și ocazia ca nivelul
impozitării muncii să scadă pentru cei mulți
care sunt angajați cinstit. Sunt atât de mulți
români care nu-s corecți cu plata taxelor
și a dărilor și care spun: „Da’ ce face statul
pentru mine?”. Aceiași români își doresc
școli și profesori mai buni pentru copiii lor și
autostrăzi pe care să circule.

În domeniul academic, corupția (plagiat,
nepotism, concursuri trucate) „ucide”
(blochează, limitează, îngreunează) carierele
acelora care, prin muncă cinstită și studiu

Ceea ce este tare trist și preocupant este
faptul că și mulți creștini români apelează și
practică astfel de forme de corupție. Nu încerc
să mă pun într-o poziție de judecător sau să am
poziționări absolutiste, dar nu pot să nu observ
aceste dinamici și faptul că ele contrazic flagrant
învățăturile Sfintelor Scripturi și poruncile
Mântuitorului. Încurajez pe cititori să studieze
tematica corupției în Biblie. Căutați cuvântul

Doar câteva citate și referințe: „Un împărat
întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o
nimicește.” (Proverbe 29:4), „Fiii lui Samuel
n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la
lăcomie, luau mită și călcau dreptatea.” (1
Samuel 8:3), „Doamne, cine va locui în cortul
tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia
lui Dumnezu și spune adevărul din inimă.
... și nu ia mită împotriva celui nevinovat.”
(Psalmul 15:1-2,5) sau „Vai de voi… care scot
cu fața curată pe cel vinovat, pentru mită, și
iau drepturile celor nevinovați.” (Isaia 5:23).
De asemenea și Psalmul 26:10, Isaia 1:23,
Proverbe 15:27, Faptele Apostolilor 24:26.
Cu toate că Biblia este clară în această privință
iar datoria credincioșilor e să fie lumină,
mai sunt unii, chiar dintre liderii ecleziali,
care apelează la corupție ca să rezolve unele
lucruri. Acum câțiva ani am auzit de un pastor
care spunea „Slavă Domnului! Am găsit cui
să-i dau șpagă ca să mă rezolve.” Cât de triști
și rătăciți ajungem uneori?! O adevărată
„urâciune” e că unii se folosesc chiar de Biblie
pentru a-și explica gesturile de corupție.
Cuvântul folosit în Proverbe 21:14 și tradus
prin „mită” este shachad/shakhad, iar, în mai
toate versetele unde mai apare, înțelesul lui
este de dar/mită și este criticată (vezi Proverbe
17:22, Psalmul 15:5 și 26:10, 1 Samuel 8:3,
Isaia 1:23 și 5:23), iar prima lui mențiune din
Biblie este una clar prescriptiv-prohibitivă:
„Să nu primești daruri (shachad=mită), căci
darurile (shakhad=mită) orbesc pe cei ce au
ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți.”
(Exodul 23:8)
Unii români așteaptă doar de la DNA să
lupte împotriva corupției. Dar, deși DNA
merită aprecierea și susținerea noastră pentru
lucrurile bune pe care le face, această instituție
nu poate lupta singură cu flagelul corupției.
Procurorul-șef al DNA a spus de curând că
DNA nu poate opri corupția din România.
Mulți români, mai ales dintre creștini, așteaptă
ca și oamenii Bisericii să se opună corupției.
Mai importante chiar decât așteptările
românilor sunt așteptările și promisiunile lui
Dumnezeu cu relevanță în această chestiune.
Citez aici doar 2: „Căci roada luminii stă în
orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.”
(Efeseni 5:9) și „Dacă poporul Meu peste care
este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga
și va căuta Fața Mea și se va abate de la căile lui
rele, - îi voi ierta păcătul și-i vor tămădui țara.”
(2 Cronici 7:14). De prea multe ori în acest sfert
de veac de tranziție am citat acest verset. Cred
că e momentul să căutăm cu toată inima și în
toate aspectele să-l și împlinim.
Dumnezeu să vindece țara și să binecuvânteze
România! Iar noi să fim parteneri și co-lucrători
împreună în această vindecare și reformă a țării.
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Poate fi un creștin

virusat demonic?

Extras din Pachetul S.O.S., de Bogdan și Mircea Graur, www.inHimministry.com
Ce este demonizarea? Este un fel de „virusare”.
Aceasta înseamnă o pătrundere demonică în
ființa omului, a duhurilor rele, de diverse feluri,
atunci când păcătuim.
Cred că în mintea celor mai mulți, ideea de
demonizare se leagă doar de ideea de spital
de nebuni și de personaje ciudate și sălbatice
precum îndrăciții din Gadara din Biblie.
Acestea sunt însă doar exemple extreme ale
demonizării. La fel cum în cazul unor boli fizice
putem vedea lunga cale între apariția unui mic
neg și aceea a unei uriașe tumori canceroase,
la fel zic, are loc și gradualizarea demonizării;
de la un duh de frică de insecte, spre exemplu,
până la o legiune de duhuri, există multe grade
progresive de contaminare.
Mai mult chiar, aș putea spune că demonizarea
este atât de comună și de răspândită încât
poate trece de la a fi neobservată până la
dimpotrivă, chiar aplaudată, inconștient,
ca în spectacole de hipnoză sau iluzionism.
Demonizarea o poți percepe de la bebeluși până
la bătrâni în pragul morții, de la ascuns până la
exhibiționism, și poate îmbrăca orice formă a
păcatului: fie pentru a împiedica manifestarea
caracterului lui Hristos în om, fie pentru a fura
slava care i se cuvine doar lui Dumnezeu.
Există o oarecare confuzie în însăși esența
înțelegerii noțiunii de demonizare, care mai
apoi implică o serie de împotriviri și nepotriviri
cu privire la aceasta. În greacă termenul este
„DAIMONIZOMAI”. El se traduce cel mai
corect prin „DEMONIZARE”. Apoi mai poate
fi tradus, mai arhaic, ca „îndrăcit”, dar este
cu totul greșit să vorbim, în toate cazurile, de
o „posesiune demonică”. O metaforă foarte
sugestivă și utilă ar fi aceea de influență
parazitară pe care unele viețuitoare o au asupra
omului care le-ar putea avea. Ca să nu fiu mai
grotesc, vă pot da exemplul păduchilor: nici
omul nu-i posedă, nici păduchii nu-l posedă pe
om, însă îl chinuie, atunci când îi are. Cam la
fel este și cu duhurile necurate.
În Scriptură ni se vorbește de trup ca despre o
„casă pământească”. În această casă am putea
spune că avem mai multe compartimente, sau
domenii ale vieții, pe care ni le putem imagina
ca pe niște nivele separate, cu anumite destinații.
Spre exemplu avem nivelul slujbei, hobby-urilor,
finanțelor, prieteniilor sau bisericii, etc. Dacă la
unele nivele observăm că lucrurile merg bine,
la altele s-ar putea să observăm că avem unele
probleme. Spre exemplu, lucrurile merg bine
la nivelul bisericii însă, la nivelul prieteniilor
avem o problemă, având o relație nepotrivită,
păcătoasă. Ei bine, prin păcat, noi ne lăsăm
virusați de acele duhuri care și-au câștigat
dreptul de a locui, în mod legitim, la acel nivel
în casa noastră. Cu alte cuvinte avem chiriași
nedoriți cărora, prin acțiunile noastre păcătoase,
le-am făcut „contract de închiriere”, i-am lăsat să
locuiască la noi, chiar dacă lucrul acesta a fost

30

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

din partea noastră un act inconștient.
De aceea ni se spune în Efes.4:27 „să nu dați
prilej diavolului” iar în greacă se vorbește de
„topos” adică de loc geografic, pentru că aceasta
este consecința logică a păcatului: acordarea
drepturilor de locuire. Și în Mat.12.43-44 se
vorbește de duhul necurat care, după ce cutreieră
locuri pustii și fără apă, zice: „Mă voi întoarce în
casa mea, de unde am ieșit.”
La modul general, noi oamenii facem o
sumedenie de alegeri greșite pe parcursul
vieții. Unul singur a fost fără de păcat, Domnul
Isus Hristos, în rest absolut toți am făcut
greșeli, adică păcate, care păcate dau prilej
diavolului, adică fac loc duhurilor răutății
în viața noastră. Urmarea alegerii păcătoase
este acordarea de spațiu de domiciliu, pentru
respectivele duhuri, în viața noastră. Totul
începe de la primul pas greșit.
Ca efect se observă alterarea ființei umane în
trup, suflet, duh, relații și mediu înconjurător,
doar în unele din aceste domenii sau în
toate. Sau într-o altă formă, vedem efectul
unei influențe destul de puternică, persuasivă,
pe care un duh, sau mai multe, o exercită
asupra credinciosului pentru ca alegerea lui,
în anumite domenii, să fie păcătoasă, adică
împotriva voii sau principiilor lui Dumnezeu.
Situația credincioșilor nu este cu mult
deosebită de a celorlalți din punctul de vedere
al „virusării demonice” ci este mai degrabă
privilegiată de cunoașterea Domnului Isus și a
voii Sale, precum și de parteneriatul, mai mult
sau mai puțin eficient pe care-l putem avea cu
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care dorește să ne
călăuzească în procesul de „devirusare”.
Mulți creștini citează texte ca: (2 Cor. 6:15) „Ce
înțelegere poate fi între Hristos și Belial?” ca și
cum creștinul nu ar putea fi „virusat demonic”
pentru că în el locuiește Duhul Sfânt. Dar nu este
oare Dumnezeu omniprezent? Dacă da, după
cum ne spune Biblia, atunci pot avea demonii un
spațiu doar al lor, atât de privat, încât acolo să nu
fie în contact cu Dumnezeu? Nu există așa ceva!
Atunci Domnul ne răscumpără cu „paraziți”
cu tot, Își face templu în credincios, și începe
„deparazitarea”, ca în final mireasa Domnului,
Biserica, să fie „fără pată, fără sbârcitură sau
altceva de felul acesta, ci Sfântă și fără prihană.”
(Ef. 5:27)

Vestea bună este că putem să scăpăm de astfel
de influențe parazitare. Scriptura ne spune în
1Ioan 1:9: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne
curățească de orice nelegiuire.” Aceste lucruri pe
de-o parte le spune credincioșilor. Pe de altă parte
ni se vorbește de iertare și curățire. Iertarea ar fi
echivalentul ruperii contractului de închiriere,
de care am vorbit mai înainte. Apoi curățirea ar
fi acea eliberare prin scoaterea afară a duhului
necurat, a chiriașului nedorit care, fără să i se
poruncescă, în Numele Domnului Isus, să plece,
după ce i s-a anulat dreptul legal, nu ar face-o.
Important e faptul că eliberarea trebuie făcută
cu precădere credincioșilor tocmai pentru
că dacă eliberarea se face necredinciosului,
conform textului din Matei 12:44-45, duhul
necurat zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de
unde am ieșit. Și, când vine în ea, o găsește goală,
măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu
el alte șapte duhuri mai rele decât el: intră în
casă, locuiesc acolo, și starea din urmă a omului
acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi.” O casă
goală, nelocuită de Duhul Sfânt, va fi invadată
la scurt timp de mai multe duhuri rele și deci
starea omului necredincios se va agrava în final.
De altfel, toate textele din Efeseni, 1Ioan și
Matei, citate aici se adresează creștinilor!
EXEMPLE BIBLICE:
Primul exemplu pe care l-aș da, de posibilă
parazitare demonică a credinciosului, ar
fi femeia gârbovă, „o fiică a lui Avraam”
(calificativul de credincioasă dat de Domnul!),
care era gârbovă datorită unui duh de neputință
(Luca 13:11-12).
Al doilea exemplu de parazitare demonică ar fi
al apostolului Petru, care scosese draci și chiar
se bucurase de aceste succese, imediat după o
revelație spectaculoasă, de la Dumnezeu Tatăl,
se lasă, fără să-și dea seama, folosit de Satan care
vorbește prin el lui Isus. (Matei 16:23)
În fine încă un exemplu pe care l-aș da, de
legături demonice la credincioși, ar fi cel al
lui Simon, din Samaria, implicat în vrăjitorii
înainte de convertirea lui (Fapte cap. 8) Acesta a
crezut în Evanghelie, la propovăduirea lui Filip,
iar apoi a fost botezat. Când însă a vrut să dea
bani ca să primească puterea Duhului Sfânt, a
fost aspru criticat de Petru care i-a spus că are
o inimă necurată, este plin de fiere amară, și că
este în lanțurile fărădelegii.
RECAPITULARE:
Atât creștinii, cât și necreștinii, pot fi „virusați
demonic”. Aceasta înseamnă o pătrundere
demonică în ființa omului, a duhurilor rele, de
diverse feluri, atunci când păcătuim.
Prin păcat, noi oamenii, dăm duhurilor
dreptul legic să ne poată vătăma. Acesta este
motivul principal pentru care suntem îndemnați
atât de mult în Scriptură să nu păcătuim.
Vestea bună este că putem să scăpăm de astfel
de influențe, mai ales noi credincioșii, dacă
ne mărturisim păcatele, ca să putem fi iertați și
curățiți (1Ioan 1:9).
Cursul multimedia S.O.S. (text+video) poate
fi accesat gratuit online: www.alfaomega.tv/
viata-spirituala/eliberare/cursul-sos

