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ÎNȚELEGEREA VREMURILOR

„Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înţelegerea vremurilor
şi ştiau ce trebuia să facă Israel...” (1 Cronici 12:32)
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ÎNȚELEGÂND VREMURILE ȘI LUÂND DECIZII ÎNȚELEPTE
Fiii lui Isahar, care se
pricepeau în înţelegerea
vremurilor şi ştiau ce
trebuia să facă Israel...
(1 Cron. 12:32)

de naționalism, islamofobie, judecăți de
pe poziții confesionale, și nici o formă de
xenofobie. Ci suntem conștienți, așa cum
ne avertizează Scriptura, că în vremurile de
pe urmă confuzia va crește, răstălmăcirile
Cuvântului vor fi frecvente, Evanghelia va
Fii lui Isahar înțelegeau fi „ajustată” pentru a fi „confortabilă” și
vremurile și știau ce pentru a amorți vegherea credincioșilor.
trebuia Israel să facă. Noi, creștinii, luminați
de Duhul Sfânt, descifrând Scripturile și Avem nevoie ca, în mod intenționat, cu
având acces la informații, beneficiem de determinare, să reașezăm rapid prioritățile
ușile de revelație care se deschid pentru în viețile noastre: ancorarea în Cuvânt,
noi în această vreme. Daniel ne spune restaurarea în profunzime a relației cu
că „în vremurile din urmă cunoștința va Dumnezeu, deschidere pentru revelație
crește” (Daniel 11:4). Și cred că nu numai în în înțelegerea vremurilor, „curățirea”
domeniul științific, tehnologic dar mai ales și sfințirea noastră ca parte a Miresei
în cel al revelației. Sunt revelații, profunzimi, Lui, înțelegerea și activarea darurilor
care au fost „pecetluite”, închise, până în spirituale și restaurarea lucrării Duhului
această vreme a sfârșitului, și care înțelese Sfânt, a fi „sare și lumină“ în societate,
dincolo de zidurile bisericii.
acum, ne dau o altă perspectivă.
De ce e important să înțelegem vremurile
și să luăm decizii înțelepte ca individ,
ca familie și comunitate, ca națiune
românâ? De ce în aceste vremuri de
mare tulburare, de decădere morală, de
amplificare fără precedent a violenței, a
terorismului, a atacului asupra instituției
familiei și a valorilor iudeo-creștine, de
creștere a persecuției împotriva creștinilor,
de resuscitare a spiritului antisemit, de atac
la divinitatea lui Hristos... este important să
„localizăm” spiritual această perioadă?
Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinței Lui (promisiunea referitoare
la revenirea Lui) ci are o îndelungă răbdare
ca niciunul să nu piară ci toți să vină la
pocăință. (2 Petru 3:9). Revenirea Lui este
o promisiune. Momentul nu ne e dat să îl
știm, îl cunoaște doar Tatăl. Dar ni s-au dat
semne care preced revenirea Lui. Să avem
curajul și deschiderea să le vedem. Tot ce
se întâmplă accelerat în jurul nostru nu e
un hazard al istoriei, nu este o scăpare a
evenimentelor de sub controlul divin al lui
Dumnezeu. Ci e o reașezare a lucrurilor,
o pregătire a scenei pentru ultimul act al
istoriei. E o scoatere la lumină a „actorilor
principali” ai acestui act. Cartea Ezechiel se
lasă înțeleasă în context geo-politic...
De ce să ne pese ? De ce să vrem să înțelegem
cu ochi duhovnicești ce se întâmplă
în jurul nostru? Petru ne-a pregătit un
răspuns, o provocare pentru fiecare dintre
noi încă de acum 2000 de ani. „Deci fiindcă
toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de
oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare
sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind
venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile
aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor
topi de căldura focului? Dar noi, după
făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un
pământ nou, în care va locui neprihănirea.
De aceea prea iubiților fiindcă așteptați
aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea
Lui fără prihană, fără vină și în pace.” (2
Petru 3:11-14)

Înțelegând vremurile, fiii lui Isahar știau și
ce trebuie să facă Israel. Asemeni lor, cred
că în România, se ridică fii ai revelației, cu
înțelegere a contextului politic și spiritual,
deschiși spre reformă, lideri politici și
religioși cu frică de Dumnezeu, călăuziți
de Duhul Lui; El ridică voci profetice în
națiune care să rostească voia Domnului
peste legi și decizii la nivel de țară, care
să rostească pocăință, sfințenie, bunătate
și intrare a României în destinul divin.
Dumnezeu a început să potențeze creștini în
toate segmentele societății care ies la lumină
și devin agenți ai extinderii Împărăției
în națiunea română. Dumnezeu ridică o
generație de lideri spirituali care trec peste
agende proprii sau bariere confesionale și
fac din România o platformă a extinderii
Împărăției în întreaga Europă.

Se întâmplă să scriu aceste rânduri în
Ierusalim, în zilele de sărbătoare ale Paștelui
evreiesc. Sunt câteva gânduri, ca rugăciuni,
pe care le am de aici din inima Israelului,
pentru cititorii revistei, pentru echipa Alfa
Omega și partenerii noștri, pentru românii
de pretutindeni.
Cred că e aproape un moment de revelație
corporativă, majoră, în Țara Sfântă, prin
recunoașterea lui Isus ca Mesia. O „taină”
păstrată până la finaul vremurilor. „Fraților,
pentru că nu vreau să vă socotiți singuri
înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta:
o parte din Israel a căzut într-o împietrire,
care va ținea până va intra numărul deplin
al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi
mântuit...”(Romani 11:25-26)
În al doilea rând, să înțelegem că
evenimentele care se derulează acum,
accelerat, sub ochii noștri, vor avea un
deznodământ, un moment final, aici în
Ierusalim, pe Muntele Măslinilor.

În al treilea rând, mi-aș dori ca rândurile
acestea să nu fie doar provocări la decizii de
viață ale fiecăruia, ci și o binecuvântare a
păcii, din orașul păcii, ca o reconfirmare
a siguranței pe care o avem în El, știind
Chiar dacă multe dintre articolele din acest că dacă suntem ai Lui, nimeni și nimic din
număr al revistei vorbesc despre situația ce se întâmplă în jur nu ne pot despărți de
din Orientul Mijlociu, despre imigrație, dragostea și protecția Domnului.
persecuția creștinilor, conflicte militarreligioase, multiculturalism... vreau să Shalom din Ierusalim!
afirm din nou, ca lucrare de media creștină Tudor Pețan
Alfa Omega, că nu încurajăm nici o formă
Președinte, Alfa Omega TV
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LUNA MAI - LUNA SPECIALĂ ÎNȚELEGEREA VREMURILOR
9-15 mai - Săptămâna Pro-Israel
Recomandări TV
Luna mai, la Alfa Omega TV, este dedicată înțelegerii vremurilor. În
această lună, v-am pregătit o serie de programe de excepție care să vă
ajute să înțelegeți din punct de vedere spiritual contextul de azi în care
trăim, și să puteți interpreta altfel știrile pe care le vedeți la TV sau online.
O săptămână specială în cadrul lunii Înțelegerea vremurilor este 9-15
mai, Săptămâna pro-Israel la Alfa Omega TV. În această săptămână, vom
avea Țara Sfântă în centrul atenției, vom descoperi materiale fascinante
despre Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, istoria și provocările actuale.
Vă recomandăm câteva emisiuni dintr-o lună excepțională. Pregătiți-vă
să descoperiți planul lui Dumnezeu cu Israelul, să vă lărgiți perspectiva
și să înțelegeți vremurile alături de programele noastre. Vizitați și site-ul
www.alfaomega.tv/intelegereavremurilor și pagina noastră de Facebook.
Cuvântul
lui
Dumnezeu
descriind
evenimente și scene din viața poporului
ales de Dumnezeu. 4000 de ani de istorie,
începând de la crearea omului și până la
răscumpărarea lui. Planul lui Dumnezeu
pentru omenire a fost împlinit printr-un
popor ales de El, poporul evreu, într-un
pământ ales, Israel.

ISRAEL, O PRIVIRE ÎN INTERIOR DOCUMENTAR

Luni 9 mai, ora 23:00
Timp de 2 ore, apologetul John Ankerberg și
jurnalistul Jimmy DeYoung confirmă semnele
care indică înspre conflictul apocaliptic din
Orientul Mijlociu. Documentarul subliniază
și aspecte controversate precum: pregătirea
reconstituirii templului evreu în locul celui
mai sfânt locaș Islamic, amenințările interne
și externe asupra Israelului din partea arabilor
palestinieni și intenția și capacitatea nucleară
a Iranului de a șterge Israelul de pe hartă.

ISRAEL, POPOR ALES DE DUMNEZEU DOCUMENTAR

Miercuri 11 mai, ora 22:00

Documentarul prezintă versete din
Scriptură, narate de Dr. Paul Mims și vă
face cunoștință cu Țara Sfântă. Ascultați

SUPRAVIETUIREA MIRACULOASA A
ISRAELULUI - DOCUMENTAR

Vineri 13 mai, ora 11:00

Dacă într-adevăr există miracole, atunci
cu siguranță statul Israel este un exemplu
semnificativ. Născut din cenușa Holocaustului,
după numai o zi de la întemeiere, este atacat de
12 armate. Întreaga lume se aștepta ca acesta
să fie sfârșitul poporului sfânt. Însă în ciuda
oricăror evidențe, Israelul a supraviețuit.

ISRAEL, ȚINTA ATACURILOR DOCUMENTAR

Sâmbătă 14 mai, ora 22:00

Israelul devine tot mai mult o țintă a
atacurilor atât militare, cât și politice. În acest
documentar sunt prezentate opt preziceri
despre evenimentele ce au loc în Israel acum
sau care se vor desfășura în anii ce vor urma.

IERUSALIM, ORAȘUL LACRIMILOR ȘI
AL SPERANȚEI - DOCUMENTAR

Joi 12 mai, ora 19:00

Ierusalimul nu este un loc obișnuit. Este un
oraș bogat în istorie, datând de mai bine
de 4000 de ani. Iată o călătorie pe străzile
Ierusalimului cu Dr. Michael Rydelnik.
Crescut într-o familie de evrei ortodocși în
Israel, astăzi el îl urmează pe Yeshua (Isus) ca
fiind Mesia. Și acum, mai mult ca niciodată
el tânjește după pacea Ierusalimului.

READUCEREA EXILAȚILOR ÎN ISRAEL

Marți 17 mai, ora 22:00

În acest documentar este ilustrat modul
în care se împlinește Scriptura cu privire
la întoarcerea evreilor în propria țară,
și anume în Israel. De asemenea, este
prezentată organizația „Ebenezer” și felul în
care aceasta sprijină poporul evreu.

www.alfaomega.tv/intelegereavremurilor
www.alfaomega.tv/israel

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

5

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Poporul uitat
Documentar

vineri, 22:00

LUNI 16 mai

MARȚI 17 mai

MIERCURI 18 mai

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburatoare 09:30 Ocrotitorii
Pământului 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin 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 Israel și Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Ocrotitorii
Pământului (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 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Israel,
o călătorie în timp 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Israel, o călătorie în
timp (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Hoțul de buzunare 10:00
Sticla spartă 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Israel, o călătorie în timp
(r) 12:00 Speranță pentru ne-evrei (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 La răspântia veșniciei (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Hoțul de buzunare (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Sticla spartă (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și
biserică 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
Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Manualul bunătății 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fiul tigru 10:00 Clipuri
de dincolo de moarte 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Readucerea exilaților în Israel (r) 12:00
Mai mult decât vise - Khalil (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Apa
și iar apă/ O lume mică (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fiul tigru (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Clipuri
de dincolo de moarte (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 La răspântia veșniciei Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și 19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
biserică Documentar
Israelului Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Israel, o călătorie în timp Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar 22:00 Readucerea exilaților în Israel
23:30 Muzică
Documentar
23:00 Mai mult decât vise - Khalil Documentar
23:30 Muzică

străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Întoarcerea din exil I Documentar
23:00 Jocul mortal al păcii Documentar
23:30 Muzică

Documentar

Israel, Islam,
Armaghedon

Cu o istorie de peste 3000 de
ani, Ierusalimul este menționat
de 800 de ori în Biblie. Profețiile
despre Ierusalim îi atribuie
acestuia un rol-cheie în destinul
lumii. Multe dintre aceste profeții
s-au împlinit deja, iar unele
dintre ele sunt pe cale de a se
realiza. Acest documentar arată
motivele pentru care procesul
de pace în Ierusalim este plin de
obstacole, de ce Ierusalimul nu
poate cunoaște adevărata pace
în zilele noastre și modul în care
Antihristul va conduce armatele
lumii în scopul distrugerii
Israelului.

JOI 19 mai

VINERI 20 mai

SÂMBĂTĂ 21 mai

DUMINICĂ 22 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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
Portretul biblic al casătoriei 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fetița și mărul 10:00
Ierusalim, capitala viitorului 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Fetița și mărul (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Ierusalim, capitala
viitorului (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„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 De ce cred? 08:30
Ellel 09:00 Casa zburătoare 09:30 Cinste
și răsplată 10:00 John Ankerberg (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Noua ordine mondială (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cinste și răsplată (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 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Crucea este cheia 09:00 Casa zburatoare
09:30 Detectivii ultimei șanse 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Poporul uitat (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Iordania - poarta
spre țara promisă (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Detectivii
ultimei șanse (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Detectivii ultimei șanse
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„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 Detectivii ultimei șanse (r)

19:00 Ierusalim, orașul etern Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

Talk-show

19:00 Descoperind Țara Sfântă Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Poporul uitat Documentar
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 23:30 Gaither și prietenii Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
străin
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

RECOMANDĂRI ZILNICE

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

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugaciune pentru Israel Program

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical

religios

străin

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

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
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
21:00 Realitați și perspective Talk-show
22:00 Noua ordine mondială Documentar
22:30 Israel, Islam, Armaghedon Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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sexualității

LUNI 16 MAI

MARȚI 17 MAI

MIERCURI 18 MAI

JOI 19 MAI

SÂMBĂTĂ 21 MAI

23:00 Speranță pentru
ne-evrei Documentar

22:00 Readucerea exilaților în Israel Documentar

22:00 Întoarcerea din
exil I Documentar

19:00 Descoperind
Țara Sfântă Documentar

22:00 Noua ordine
mondială Documentar
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Teologia înlocuirii
A luat Biserica locul Israelului în planul lui Dumnezeu?
A respins Dumnezeu Israelul din cauza
răstignirii lui Hristos? Este suferința necurmată
a evreilor o consecință a respingerii? A înlocuit
Dumnezeu Israelul cu Biserica?
Israelul este un popor ales de Dumnezeu pentru
scopuri deosebite. Israelul și-a întors de multe
ori fața de la Dumnezeu, dar El nu Și-a întors
fața de la Israel. Odată cu nașterea Bisericii,
promisiunea lui Dumnezeu față de Israel a rămas
neschimbată. În Deuteronom 14:2, Dumnezeu
descrie unicitatea lui Israel: „Căci tu ești un
popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău,
și Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un
popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața
pământului.” Aici vedem unicitatea Israelului,
singura națiune aleasă de Dumnezeu, singurul
popor cu care a încheiat Dumnezeu legăminte.
Când ne uităm la renașterea Israelului din 1948
și vedem cum după 2000 de ani, evreii s-au
întors în patria mamă, Țara Promisă care le-a fost
oferită în mod unic, vedem cum s-au împlinit
promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel în
generația noastră. E un semn că Dumnezeu
lucrează în lumea în care trăim. În ciuda faptului
că Dumnezeu i-a rămas credincios Israelului
și i-a adus pe evrei înapoi în patria lor într-un
mod miraculos, există mulți creștini care cred
cu tărie că Biserica a înlocuit Israelul în planul
lui Dumnezeu. Această doctrină eronată e
cunoscută drept „teologia înlocuirii”.
Teologia înlocuirii spune că, din moment ce
evreii L-au respins pe Isus, Dumnezeu S-a
lepădat de poporul evreu și a ales Biserica în
locul lor. Conform teologiei înlocuirii, toate
promisiunile din Biblie făcute Israelului aparțin
acum Bisericii. Adepții acestei teologii folosesc
ca justificare pentru doctrina lor Matei 27:25,
unde citim că, în timpul răstignirii lui Isus,
mulțimea a strigat: „Sângele Lui să fie asupra
noastră și asupra copiilor noștri.” Susținătorii
acestei teologii se folosesc de suferința evreilor
de-a lungul secolelor și spun că ea este
rezultatul respingerii lui Isus și a blestemului
pe care l-au adus asupra lor. Evreii chiar au
adus asupra lor un blestem atunci când au
strigat: „Sângele Lui să fie asupra noastră și
asupra copiilor noștri.”
Mulți evrei din acea generație și copiii lor au
suferit sub conducerea romană după acea
afirmație. La 40 de ani după răstignirea lui
Isus, romanii au măcelărit mii de evrei înainte,
în timpul și după distrugerea Templului din
Ierusalim. Diaspora, însemnând „împrăștiere”
în latină, care a urmat distrugerii Ierusalimului,
le-a provocat multă durere evreilor împrăștiați.
În diaspora, evreii au fost ținta persecuțiilor
și a discriminării din cauza tradițiilor unice
și a punerii deoparte de către Dumnezeu ca
popor ales al Lui. Majoritatea persecuțiilor
erau conduse de creștinii care îi numeau
„asasinii lui Hristos”, arătându-le prea puțină
milă pentru fapta de neiertat pentru a cărei

comitere cu secole în urmă îi acuzau pe evrei.
Erau o țintă ușoară pentru dușmanii lor. Erau
țapul ispășitor pentru toate relele societății.
Erau văzuți ca niște străini în țări străine. Nu
au fost niciodată asimilați în culturile în care
trăiau, ci au rămas mereu separați, așa cum era
în planul lui Dumnezeu. Ei erau puși deoparte
pentru El. Ei au rămas așa peste tot în lume,
cum au fost mereu văzuți de Dumnezeu, un
popor unic, ales și pus deoparte.
Pavel se întreabă retoric în Romani 11:1:
„A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?
Nicidecum!” Apoi spune cum el, un evreu
din seminția lui Beniamin, a ajuns să aibă
credință în Isus după răstignire, după așa-zisa
„respingere” a lui Isus de către poporul evreu.
În întreg capitolul 11 din Romani, Pavel arată
că Dumnezeu nu a terminat-o cu Israel, ci El
va mântui Israelul.
Există o perioadă lungă de timp în care Israelul
e pus deoparte și neamurile sunt aduse în
Împărăție. Dumnezeu spune că, într-o zi, va
restaura poporul Său ales și că a încheiat un
legământ veșnic cu el, cu Avraam, Isaac, Iacov
și urmașii lor. Începem să vedem desfășurarea
acestei restaurări. Întâi, are loc întoarcerea
poporului evreu în patria mamă care le-a fost
promisă strămoșilor lor printr-un legământ
veșnic. Vedem și o reîntoarcere spirituală:
evreii încep să creadă în Mesia. Există dovezi.
Faptul că evreii Îl recunosc pe Isus ca fiind
Mesia într-un număr fără precedent dovedește
că Dumnezeu nu a terminat-o cu Israel, iar
creștinii ne-evrei n-au înlocuit Israelul. De
fapt, se creează un om nou, evreu și ne-evreu la
un loc, care au o credință comună în Isus. Este
o nouă creație, nu o înlocuire. Este aducerea la
un loc a evreului cu ne-evreul într-un singur
trup, o singură comunitate și un singur măslin,
în care ne-evreii sunt altoiți printre ramurile
evreiești. Pavel spune în Romani 11:26 că tot
Israelul va fi mântuit, că Izbăvitorul va veni
din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la
Iacov și că: „Acesta va fi legământul, pe care-l
voi face cu ei, când le voi șterge păcatele.”
Există promisiunea că tot Israelul va fi mântuit.
Cum se va întâmpla aceasta? E un mister. Pavel
vorbește despre această taină în versetul 25,
unde spune: „Nu vreau să nu știți taina aceasta:
o parte din Israel a căzut într-o împietrire,
care va ține până va intra numărul deplin al
Neamurilor. Atunci tot Israelul va fi mântuit.”
Una din cheile mântuirii Israelului din zilele de
pe urmă e numărul deplin al neamurilor. Prin
aceasta, înțelegem că este vorba de plinătatea
Duhului Sfânt cu care credincioșii ne-evrei
sunt umpluți și trăiesc o viață plină de Duh
care va stârni gelozie în rândul evreilor. Pavel
spune în Romani 11:11 că neamurile au primit
mântuire ca să-i facă geloși pe evrei. Evreilor li
se vor deschide ochii tot mai mult pe măsură
ce vor vedea devotamentul plin de pasiune al

ne-evreilor creștini pentru Dumnezeul lor,
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, și când
vor vedea dragostea creștinilor pentru ei și
solidaritatea plină de dragoste pentru Israel.
Biserica nu a înlocuit Israelul deoarece
Dumnezeu are pentru el un plan care se va
împlini după ce va intra numărul deplin al
neamurilor „după cum este scris: Izbăvitorul va
veni din Sion, și va îndepărta toate nelegiuirile
de la Iacov. (11:26)” Iar cuvintele din Romani
11:27 redau puterea promisiunii legământului
lui Dumnezeu: „Acesta va fi legământul, pe
care-l voi face cu ei...” Cu poporul evreu.
Legămintele rămân valabile pe veci. Dumnezeu
nu întoarce spatele promisiunilor Sale și
relațiilor bazate pe legăminte. Aceasta înțelege
Pavel. „După cum voi odinioară n-ați ascultat
de Dumnezeu, și după cum prin neascultarea
lor ați căpătat îndurare acum.” Pavel le spunea
neamurilor: „Altă dată nu primeați îndurare,
dar acum ați primit datorită neascultării
lor. Când ei au întors spatele lui Hristos,
Dumnezeu S-a întors spre Neamuri și le-a
oferit îndurare...” Pavel continuă: „... tot așa, ei
acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea
arătată vouă, să capete și ei îndurare.”
Dumnezeu iubește Israelul și dorește să-I arate
îndurare. El Se va îndura de Israel conform
promisiunilor legământului. Când numărul
deplin al neamurilor este realizat, îndurarea lui
Dumnezeu va fi îndreptată spre Israel, iar tot
Israelul va fi mântuit.
A înlocuit Biserica Israelul? Nu, dacă Romani
11 este adevărat. Derek Prince a scris în cartea
sa „Destine profetice”: „Dacă Israelul, așa
cum scrie în Romani 11:26, este sinonimul
pentru Biserică, Biserica reprezentându-i pe
cei mântuiți, afirmația lui Pavel din versetul
26 ar fi ridicolă și ilogică. Ar însemna că cei
care au fost mântuiți, acțiune trecută, vor fi
mântuiți, acțiune viitoare.” Pavel nu vorbește
despre Biserică în Romani 11:26, ci despre
Israel. „Tot Israelul va fi mântuit.” Acțiune
viitoare. După cum este scris, după venirea
Izbăvitorului, după ce va fi intrat numărul
deplin al neamurilor.
Deși mulți evrei L-au respins pe Isus,
Dumnezeu nu a lepădat Israelul, nici nu Și-a
retras promisiunile făcute lui Israel ca să le
ofere Bisericii. E planul lui Dumnezeu ca, prin
devotamentul plin de pasiune al Bisericii față
de Dumnezeul lor, Israelul să fie provocat în
ce privește relația cu Dumnezeu. Într-un final,
tot Israelul va fi mântuit prin planul minunat
și tainic al lui Dumnezeu. Căile Lui sunt mai
presus de căile noastre și planurile Lui pentru
Israel continuă să se descopere înaintea ochilor
noștri chiar și astăzi.
Află mai multe despre acest subiect la adresa:
www.alfaomega.tv/israel
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Împlinirea profeției:

Evreii se întorc în număr tot mai mare în
Israel, ajutați de creștini
Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu
voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te
voi strânge de la apus. Voi zice miazănoaptei:
‘Dă încoace!’ şi miazăzilei: ‘Nu opri, ci aduMi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la
marginea pământului: pe toţi cei ce poartă
Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava
Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.
(Isaia 43:5-7)
De-a lungul istoriei, poporul evreu are o
istorie lungă și complexă care a tras atenția
opiniei publice de nenumărate ori. În ultimii
ani s-a remarcat și în Europa o creștere
semnificativă a spiritului antisemit.
Premierul israelian, Beniamin Netanyahu
afirma la începutul anului 2015 că Guvernul
său va adopta un plan în valoare de 45
milioane de dolari pentru a încuraja
imigrația evreilor din Franța, Belgia și
Ucraina, deoarece aceste națiuni au fost
ținta mai multor atacuri teroriste în ultima
vreme. Evenimentele și atacurile din cursul
anului 2015 i-au dat dreptate, evreii nu mai
sunt bine primiți în Europa.
Pe lângă acțiunile de factură politică,
diverse organizații au demarat numeroase
acțiuni și parteneriate, cu scopul de a
susține întoarcerea evreilor în Israel. Una
dintre organizațiile care au depus un efort
remarcabil în acestă direcție este Ebenezer
Operation Exodus. Această organizație a
facilitat deplasarea și reintegrarea socială în
Israel a zeci de mii de evrei.
Urs Käsermann, lider în organizația
Ebenezer Operation Exodus, spunea
reporterului Alfa Omega TV în mai 2015:
„Slujesc în organizația creștină Ebenezer
Operation Exodus. Această organizație
îi ajută pe evrei să facă aliyah, adică să se
întoarcă în Israel conform profețiilor biblice.
Organizația a fost fondată în 1991, când a
căzut Cortina de Fier. Atunci, fondatorul,
un om de afaceri elvețian, a fost chemat de
Dumnezeu să îi ajute pe evrei să se întoarcă
acasă. De atunci, lucrăm pentru poporul
evreu, oferind ajutor. Colaborăm cu statul
israelian, cu organizația Agenția Evreiască
(ce se ocupă de repatrierea evreilor în Israel)
pentru a-i ajuta pe evrei să se întoarcă în
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Israel, după cum spun profețiile.
Numele organizației vine din Biblie, din 1
Samuel. Eben-Ezer înseamnă piatră de ajutor „până acum, Eu v-am ajutat”. Aceasta înseamnă
că, până acum, am fost ajutați de Dumnezeu în
toate proiectele noastre, chiar și atunci când a
trebuit să încheiem contracte majore pentru
diferite transporturi. În ultimii 10 ani, cu
ajutorul navelor, am transportat din Ucraina
din Odesa și până în Israel peste 50.000 de
evrei. În total, până acum, am putut ajuta peste
140.000 de evrei să se întoarcă în Israel, patria
lor, țara pe care le-a dat-o Dumnezeu.”
Atentatele teroriste care au avut loc în
Europa în ultima vreme au făcut ca mulți
evrei să își exprime dorința de a se întoarce în
Israel. Acest fenomen a accelerat împlinirea
profeției biblice, conform căreia evreii din
toată lumea vor reveni în țara de origine.
Urs Käsermann: „Totul a început cu Rusia și
țările nordice, deoarece în Biblie este scris:
„Îmi voi aduce poporul înapoi din Nord, și
apoi din toate celelalte țări”. Dacă ne uităm
la nord de Israel, găsim Moscova. Astfel, am
dorit să lucrăm în această țară nordică. De
multă vreme, evreii nu au avut posibilitatea
să se întoarcă acasă. Abia după 1989, după
căderea Cortinei de Fier, am putut începe
să-I ajutăm. Acesta a fost principalul loc în
care ne-am concentrat activitatea. Însă azi
lucrăm în toată lumea, dar activitatea cea
mai intensă are loc tot în țările răsăritene.
Acum s-a dublat numărul celor care fac
aliyah din Ucraina, deoarece evreii nu se
mai simt în siguranță în această țară. Ei se
întorc acasă, iar noi îi ajutăm.
Chiar și în Elveția, antisemitismul e în
creștere. Anul trecut, în regiunea vorbitoare
de limbă franceză a Elveției, numărul
acțiunilor cu caracter antisemit s-a dublat
față de anul anterior. Vedem cum și în Franța
a crescut antisemitismul. De exemplu, acum
doi ani, în Toulouse au fost uciși un rabin și
trei copii. Numărul celor care fac aliyah din
Franța s-a triplat față de anul trecut.
Acum vedem că în regiunea în care se află
România, cu tot ce se întâmplă în Ucraina,
evreii nu prea înțeleg cum stă situația. În
2014-2015 când au început demonstrațiile

în piața centrală din Kiev, nu a mai plecat
nimeni spre Israel. Însă noi ne-am rugat,
un lucru foarte important, ne-am rugat ca
evreii din Ucraina să înțeleagă situația, să
înțeleagă că singurul loc sigur pentru ei este
Israelul și că trebuie să facă aliyah. Și acum
pleacă tot mai mulți. Acum sunt conștienți
că a sosit vremea când trebuie să facă aliyah,
să plece spre Israel.
Eu mă aflu aici pentru că în Ungaria sunt
peste 100.000 de evrei care trăiesc în
Budapesta, iar antisemitismul e în creștere.
Ne aflăm aici pentru a forma o echipă care
să fie pregătită atunci când vor veni vremuri
grele pentru evrei. Vrem să-i putem ajuta și
să-I aducem acasă. Acesta a fost și motivul
pentru care vizităm România.
Recent am avut șansa să stau de vorbă cu
liderul comunității evreiești din Ungaria.
El mi-a spus că și ei au observat că
antisemitismul se extinde și în Ungaria, dar
evreii maghiari încă se simt în siguranță aici.
Însă vă pot spune cu siguranță că situația va
deveni tot mai dificilă, fiindcă partidele de
dreapta devin tot mai puternice, acțiunile
antisemite se înmulțesc în fiecare zi, iar ei se
pregătesc pentru ceea ce se va întâmpla în
țara vecină. De aceea suntem aici și dorim să
formăm echipe în regiunea Europei de Est.”
Și în Europa Occidentală, atacurile teroriste
din 2015, în special cel dintr-un supermarket
cușer, împreună cu antisemitismul care
crește tot mai mult, i-au determinat pe evreii
din Franța să acționeze. În 2015, peste 8 000
de evrei din Franța au imigrat
în Israel. Mulți cred, însă,
că acesta este doar
începutul unui flux
de evrei francezi
care se întorc în
țara lor natală.
În ultimul val
de imigranți,
aproape 50 de
evrei francezi
au ajuns la
aeroportul „Ben
Gurion’’, din Tel
Aviv.

„8 000 de imigranți din Franța. Vin foarte
mulți imigranți israelieni din Franța”, spunea
Yigal Palmor, director de relații publice de la
Agenția Evreiască.
„Acum, nu putem să trăim iudaismul așa
cum ne-ar plăcea. Suntem atenți să nu
purtăm kippa pe stradă. Continuăm să trăim,
nu ne oprim, așa cum, în Israel, oamenii
continuă să trăiască, în pofida tuturor
atacurilor. În Israel vom putea trăi iudaismul
așa cum dorim’’, spunea Dan Ammar, unul
din cei mai noi evrei ce au emigrat din
Franța în Israel. Ammar a condus serviciul
de aprindere a lumânărilor Hanuka pentru
grupul care a venit din orașul luminilor,
Paris, la Festivalul Luminilor. Imigranții,
începând de la copii și până la vârstnici, își
încep acum noua viață în țara Israel.
„Da, evreilor francezi le este teamă, dar
acesta nu este singurul motiv pentru care
ei vor să vină în Israel. Avem convingerea
că evreii din Franța și tinerii au un viitor în

Israel’’, spunea Alexandra Schneider.
„În această seară vom vedea revărsarea
credincioșiei Dumnezeului lui Israel peste
poporul Său, după cum a promis în Isaia. El
Își va aduce poporul înapoi în Israel din toate
colțurile lumii, iar în seara asta i-am primit
în mijlocul nostru pe cei din Vest’’, spunea
Nicole Yoder, de la International Christian
Embassy din Ierusalim, o organizație
creștină pro-evreiască din Israel.
La începutul acestui an, și imigranți din
America de Nord au aterizat pe aeroportul
internațional „Ben Gurion’’ din Tel Aviv
pentru a se stabili în Israel. Întoarcerea
evreilor în Israel înseamnă împlinirea
profeției biblice. Isaia, Ieremia și Ezechiel
vorbesc despre întoarcerea evreilor în țară.
„Pot să dau slavă Domnului pentru că este
lucrarea Lui. În 1948, Israel avea 800 000
de evrei în țară, când au devenit o națiune
într-o zi, după cum a spus Isaia. Acum

sunt peste șase milioane. Este incredibil!
Au trecut doar 67 ani. Evreii se întorc cu
mulțimile’’, spunea Debra Minotti, de la
Operation Exodus din SUA. Ea spune că,
din 2014, s-a înregistrat o creștere de 79%
a întrebărilor despre ajutorul oferit pentru
întoarcerea în Israel.
Minotti spunea că sunt multe motive pentru
care evreii se întorc în țara lor: „Mulți spun
că Elohim îi cheamă înapoi în țară. Unii
zic că vor să-și crească copiii într-o țară
evreiască. Alții spun că vor să apere Israelul,
că vor să fie acolo fiindcă sunt sioniști. Ei zic
că e anul 1939 și că prevăd o catastrofă.”
Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Vă voi
strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna
iarăşi din ţările în care sunteţi risipiţi şi vă voi
da ţara lui Israel.” (Ezechiel 11:17)
Află mai multe despre acest subiect la adresa:
www.alfaomega.tv/israel

Organizația Ebenezer Operation Exodus

Cu mult înainte de căderea Uniunii Sovietice,
Dumnezeu i-a vorbit lui Steve Lightle despre
întoarcerea evreilor ruși în Israel. Reporterul
Julie Stahl a vorbit cu Steve Lightle despre
viziunea pe care a primit-o în urmă cu mai
multe decenii de a ajuta poporul evreu să se
întoarcă în Țara Promisă și despre cum se
împlinește această viziune.
Ce este Ebenezer Operation Exodus?
„Ebenezer Operation Exodus este o lucrare
creștină care îi ajută pe evreii din lumea
întreagă să se întoarcă în Israel. A fost fondată
în urmă cu 25 de ani la o conferință care a avut
loc în Ierusalim în luna ianuarie a anului 1991.
Aceasta continuă și în prezent. Totul a pornit
de la o viziune pe care Domnul mi-a arătat-o
în 1974. Eram treaz și întreg zidul a devenit
asemenea unui ecran uriaș. Am văzut căderea
Uniunii Sovietice. Toți evreii se întorceau în
Israel cu nave, avioane. Dumnezeu mi-a spus
că vrea să merg la comunitățile de evrei din
Uniunea Sovietică ca să-i pregătesc pentru un
exod, așa cum făcuse și în Egipt pe vremea lui
Moise și a Faraonului. Eu trebuia să pregătesc
poporul evreu. Am început să găsesc Isaia 43,
Ieremia 16, Ieremia 23, Ieremia 31, Ezechiel...
unde se vorbește despre o țară din nord din
care Dumnezeu Își va aduce poporul înapoi în
Israel. Am spus: Bine, Doamne.
Apoi, în 1982, mă plimbam prin Ierusalim pe
strada King George, unde locuiam împreună
cu familia, și cineva începe să-mi strige numele:
„Steve!’’ Numele lui era Gustav Sheller. Am dat
naștere organizației Operation Exodus. Acum,

după 25 de ani, avem oameni din 40 de țări
care sunt implicați în această lucrare. Încotro
ne îndreptăm? Va continua să crească. Încă
mai sunt milioane de evrei pe care trebuie să-i
ajutăm să se întoarcă acasă din diferite părți ale
lumii. A avut loc o creștere cu 34% față de anul
trecut a evreilor din Statele Unite ale Americii
pe care am putut să-i ajutăm să vină în Israel.
Mai este America de Sud, America Centrală,
Mexic, Brazilia, Argentina, Paraguay, Columbia...
Vrem să putem să răspundem indiferent de
nevoie. Dacă Dumnezeu le pune pe inimă dorința
să se întoarcă acasă, dacă sunt persecutați...
Ieremia 16 vorbește despre vânători care îi vor
vâna. Dacă vor să scape de ei, vrem să putem să-i
ajutăm. Folosim vaporul de 15 ani. Prin harul lui
Dumnezeu, am putut să ajutăm peste 150 000 de
evrei să se întoarcă”, a afirmat Steve Lightle.
Există vreo poruncă anume pentru creștini
care spune să-i ajute pe evrei să revină acasă?
„Isaia 49:22 spune clar că este datoria neamurilor
să aducă poporul evreu acasă, să poarte fiii și
fiicele poporului evreu pe umeri, să-i aducă
înapoi în Israel. Aceasta este o funcție a ceea
ce spunea apostolul Pavel în Romani 15. Pavel
spunea că dacă ai beneficiat de binecuvântarea
spirituală oferită de poporul evreu, acum ai
datoria să dai înapoi, să-i ajuți din punct de
vedere financiar”, a afirmat Steve Lightle.
De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:
„Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi
voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce
înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe
fiicele tale pe umeri. (Isaia 49:22)

la ora 20 și Jerusalem Dateline în fiecare
sâmbătă de la ora 20, pe canalul Alfa Omega
TV și la adresa www.alfaomega.tv/stiri.
VREI SĂ AFLI MAI MULTE?
Alfa Omega TV desfășoară numeroase
activități de conștientizare a vremurilor
și provoacă Biserica din România în mod
constant să se roage pentru poporul Israel. Una
dintre cele mai recente acțiuni pro Israel la care
Alfa Omega TV a luat parte este parteneriatul
cu Ebenezer Operation Exodus. Astfel, mii de
broșuri au fost distribuite gratuit și au ajuns în
toate colțurile țării, încurajând atât bisericile
ca instituții, cât și creștinii în mod individual,
la a susține poporul evreu în rugăciune.
Dacă te interesează acest subiect, află mai multe
comandând broșura gratuită PROFEȚIE
BIBLICĂ - Planul lui Dumnezeu cu privire
la întoarcerea poporului evreu în Israel.
Parcurgând această broșură, vei putea urmări
inaugurarea planurilor lui Dumnezeu. Vom
începe cu un scurt studiu al capitolului 36 din
Ezechiel, continuând cu o selecție de versete
care arată ce spune Dumnezeu despe planurile
și scopurile Lui pentru poporul ales Israel.
Broșura gratuită este disponibilă atât în
variantă
tipărită
(comenzi@alfaomega.
tv, 0256.284.913), cât
și gratuit, în format
electronic, la adresa:
www.alfaomega.tv/
descarca

Colaj realizat din reportaje difuzate
în emisiunile „Mapamond Creștin” și
„Jerusalem Dateline”. Urmăriți emisiunile
Mapamond Creștin în fiecare duminică de
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Extras din cartea lui Derek Walker

Invazia iminentă a Israelului
Capitolele 38 și 39 din Ezechiel prezintă o
profeție uimitoare despre vremurile din urmă,
când va avea loc o invazie masivă a Israelului
pornită din nord, condusă de către Rusia și
căreia i se vor alătura un număr de națiuni
islamice, inclusiv Iranul. Această invazie masivă
va avea drept rezultat una dintre cele mai mari
intervenții divine cunoscută vreodată, moment
în care Dumnezeu va porni la judecată. Toate
aceste lucruri vor avea ca rezultat schimbări
masive la nivel mondial: politice, religioase și
spirituale. Toate lucrurile s-au așezat la locul lor,
gata pentru desfășurarea acestor evenimente,
sunt iminente! E esențial pentru credincioși să fie
pregătiți pentru momentul în care Dumnezeul
Bibliei Își va arăta puterea în toate națiunile,
împlinind într-un mod evident această profeție,
acesta fiind un moment oportun pentru noi de
a-i conduce pe mulți la Hristos.
Profeția precizează trei mari războaie ce vor
zgudui pământul în perioada apocaliptică,
cunoscută ca fiind „zilele din urmă”. Primul
război (cel al lui Gog și Magog), descris de
Ezechiel, va fi invazia ruso-islamică împotriva
Israelului. Al doilea război, ce va avea loc șapte
sau mulți ani mai târziu, este descris în Ioel,
Zaharia și Apocalipsa 16:16 ca fiind bătălia
Armaghedonului. Acest conflict devastator va
cuprinde armatele de pe tot cuprinsul pământului
împotriva lui Isus Hristos. Apocalipsa 20:8 ne
spune despre un al treilea război, războiul final
ce va avea loc o mie de ani mai târziu, la sfârșitul
mileniului. Însă războiul lui Gog și Magog
constituie evenimentul principal ce va pregăti
scena pentru derularea completă a programului
profetic al lui Dumnezeu.
Fundalul și cadrul evenimentelor descrise în
Ezechiel 38-39 confirmă că ele sunt gata să
se întâmple în orice moment. Ce e menționat
în acest material e urmarea celor descrise în
Ezechiel 36 și 37, adică revenirea evreilor în
țara lor, proces ce a avut loc în mod progresiv
în ultimii 100 de ani, culminând cu renașterea
națiunii Israel în anul 1948.
Ezechiel 38:1-6: „Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel: „Fiul omului, întoarce-te cu faţa
spre GOG din ţara lui MAGOG, spre domnul
ROȘULUI, MEȘECULUI şi TUBALULUI, şi
proroceşte împotriva lui! Şi spune: „Aşa vorbeşte
Domnul DUMNEZEU: „Iată, am necaz pe
tine, GOG, domnul ROȘULUI, MEȘECULUI şi
TUBALULUI! Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în
fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi
călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare
de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toţi
mânuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei
din PERSIA, ETIOPIA şi PUT, toţi cu scut şi coif:
GOMERUL cu toate oştile lui, ţara TOGARMEI,
din FUNDUL MIAZĂNOAPTEI, cu oştile sale,
POPOARE multe ÎMPREUNĂ CU TINE!”
Vedem aici o coaliţie impresionantă, condusă
de un lider numit GOG. În original, Gog
înseamnă „munte”, sau „conducător puternic”.
Acesta este titlul său, asemănător cu „faraon”
sau „cezar”. El este un dictator plin de putere,
care va urzi „un plan malefic” de a invada
și distruge Israelul (38:10). Dumnezeu îl
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confruntă pe Gog spunându-i: „Iată, am necaz
pe tine, GOG”. Când Dumnezeu are necaz pe
tine, înseamnă că ai dat de bucluc! Dumnezeu
vine numai împotriva acelora care se ridică
plini de mândrie împotriva Lui. Vom putea
înțelege de ce Dumnezeu are necaz pe prințul
conducător Gog după ce vom arăta că acesta
este prințul Rusiei. Încă din anul 1917, statul
comunist rus a îmbrățișat și promovat un ateism
militant, nu doar respingându-L pe Dumnezeu,
ci și persecutându-i și ucigându-i pe oamenii lui
Dumnezeu, atât creștini, cât și evrei.
Chiar dacă națiunile implicate sunt descrise după
numele vechi, se pot identifica echivalentele
moderne ale acestora. Dumnezeu îi va judeca
pe Gog și pe națiunile care i se alătură pentru
ostilitatea și ura lor față de Dumnezeu și față
de poporul Său Israel (lumina ochilor Lui). El
va face acest lucru zdrobindu-i cu putere de
nicovala Israelului, căci: „cei ce vor binecuvânta
Israelul vor fi binecuvântați şi cei ce vor blestema
Israelul vor fi blestemați” (Geneza 12:3).
Dumnezeu judecă națiunile potrivit atitudinii și
faptelor acestora față de poporul Său, îndeosebi
Israelul, iar în vremurile din urmă, judecata
aceasta se va manifesta în special atunci când
națiunile se vor porni împotriva Israelului.
Zaharia 12:1-3: „Aşa vorbeşte Domnul ce a întins
cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit
duhul omului din el: „Iată, voi preface Ierusalimul
într-un potir de ameţire pentru toate popoarele
dimprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea
Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim
o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o
vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile
pământului se vor strânge împotriva lui.”
Dumnezeu va judeca aceste națiuni în mod
suveran „punându-le un cârlig în fălci” și
coborându-i împotriva Israelului. Aceasta
descrie, în mod literal, ceea ce cuceritorii
obișnuiesc să-i facă unui dușman învins,
capturat, conducându-l exact spre locul unde au
dorit să-l aducă. Realizăm așadar că Dumnezeu
deține controlul suprem asupra națiunilor.
Originea multora din invadatori se găsesc în lista
națiunilor apărute după potop, în Geneza 10:25: „Fiii lui IAFET au fost: GOMER, MAGOG,
Madai, Iavan, TUBAL, MEŞEC şi TIRAS. Fiii lui
GOMER: Aşchenaz, Rifat şi TOGARMA. Fiii lui
Iavan: Elişa, TARŞIŞ, Chitim şi Dodanim. De la ei
se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul
mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia,
după familiile lor, după seminţiile lor.”
GOG vine de la „țara lui MAGOG” și
este „domnul ROȘULUI, MEȘECULUI și
TUBALULUI” (Ezechiel 38:2, 3). Acestea
sunt consemnate în arhivele istoriei ca fiind
triburi străvechi ce s-au stabilit în zona fostei
Uniuni Sovietice și Turciei (Herodot, Josephus
și Plinius). Numele Gog este titlul oferit
conducătorului țării Magog. Ezechiel ne oferă
numele țărilor implicate în invazia Israelului,
condusă de Gog. Înșirate în ordine, acestea
sunt: Magog, Meșec, Tubal, Persia, Cuș, Put,
Gomer și Casa Togarma, precum și „popoare
multe împreună cu tine”.

MAGOG. Istoricul roman Josephus din secolul
I a spus despre „magogeni” că sunt oamenii pe
care grecii îi numesc „sciți”, o civilizație feroce
ce s-a stabilit la nord de Marea Neagră în locul
ocupat azi de Rusia, mai cu seamă de actualele
republici islamice ale fostei Uniuni Sovietice,
posibil și TURCIA. Acest teritoriu poate include
și Afganistanul din zilele noastre.
ROȘUL. Întrucât, în limba ebraică, ROȘUL
înseamnă CONDUCĂTOR, unele traduceri l-au
numit mai degrabă „prințul conducător” (v.2, 3),
decât „domnul Roșului”. Oricum, „rușii” sunt un
popor binecunoscut, iar Gesenius spune că aceștia
reprezintă fără îndoială poporul rus, prin urmare
este mai bine și mai natural să-l traducem prin
„domnul Roșului”. RUSIA a dovedit fără urmă de
îndoială un trecut puternic de antisemitism, iar, în
prezent, relațiile dintre Israel și Rusia au de suferit,
Rusia trebuind să le facă pe plac aliaților ei islamici,
incluzând cele mai multe dintre republicile fostei
Uniuni Sovietice (de menționat totodată faptul că
a treia parte din națiunea rusă sunt musulmani,
procent în creștere datorită ratei natalității). De
asemenea, ROȘ a fost identificat și cu sarmații
antici - cunoscuți sub numele de Rashu, Rasapu,
Ros și Rus, locuind în zona Rusiei.
Opiniile sunt împărțite între MEȘEC și TUBAL.
Una dintre posibilități ar fi că ei au fost stabiliți
în partea de sud a Rusiei, având în vedere faptul
că Roșul este partea de nord a Rusiei. Apoi,
denumirile contemporane care descind din
acestea ar fi următoarele: ROȘ = Rusia, Meșec =
Moscova, Tubal = Tobolsk. O altă posibilitate ar
fi localizarea lor în Turcia contemporană. Meșec
se poate referi la vechii muski și muscu situați în
Cilicia și Capadocia (Turcia de azi), și respectiv
la vechii tubalu în Capadocia, ambele popoare
migrând mai târziu spre centrul/estul Rusiei.
Alți membri ai acestei coaliții sunt GOMER
(cimerienii antici, TURCIA de azi) și
TOGARMA (Armenia antică, teritoriu aflat mai
cu seamă în Turcia de azi) – v6. Concluzionăm
așadar că TURCIA va fi cu siguranță o parte
semnificativă din această coaliție!
Identificarea Rusiei ca lider al acestei invazii este
confirmată într-o mai mare măsură de faptul că
de trei ori este descrisă invazia ca pornind din
PĂRȚILE ÎNDEPĂRTATE ALE NORDULUI
sau, potrivit altei versiuni biblice, „din fundul
miazănoaptei”. Aceasta trebuie calculată față de
poziția Israelului. (Ezechiel 38:6, 38:15, 39:2).
Libanul (Hezbollah) se află situat exact la nord
de Israel. Într-un cadru mai îndepărtat se află

care o manifestă în prezent față de Israel, ar
accepta să se alăture acestei invazii.
Schimbările de situație din TURCIA, alături
de o criză iminentă declanșată de faptul că
IRANUL este foarte aproape să intre în posesia
armelor nucleare, mă determină să avertizez că
evenimentele din Ezechiel 38 ar putea să aibă
loc în prezent!

TURCIA, iar în altul și mai îndepărtat se află
RUSIA. În consecință, „fundul miazănoaptei” nu
poate fi altul decât Rusia. Moscova e amplasată
exact la nord de Ierusalim. Până și rabinii susțin că
Rusia va fi liderul coaliției menționate de Ezechiel.
Ezechiel 38:5,6 menționează alte națiuni aliate
Rusiei: Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia,
Etiopia şi Put… Gomerul cu toate oştile lui, ţara
Togarmei… popoare multe împreună cu tine.
(1) Cea mai importantă națiune menționată a fi
alături de Rusia este PERSIA = IRAN. În 1935,
numele oficial al Persiei s-a schimbat în Iran. În
prezent, Iranul nu ar ezita să se alăture coaliției.
Iranul e un aliat apropiat al Rusiei, aceasta
protejându-l de sancțiunile drastice care vin
peste el. Până la revoluția islamică, Iranul a fost
pro-Israel și pro-Occident, acum însă se află în
extrema cealaltă. Șeful statului a declarat că cea
mai mare dorință este de a vedea Israelul distrus
complet. Dacă Iranul ar dobândi arme nucleare,
ar putea să recurgă la distrugerea Israelului, fie
direct, fie pasându-le mai departe teroriștilor.
Iranul dorește să unească și să conducă națiunile
islamice împotriva Israelului. Putem vedea o
dată în plus că situația actuală a lumii se aliniază
perfect celor descrise în Ezechiel 38.
(2) ETIOPIA era ținutul din sudul Egiptului,
numit acum SUDAN, un alt stat fundamental
islamic, foarte ostil Israelului.
(3) PUT = LIBIA, un alt stat islamic care are o
poziție anti-Israel, aflat în vestul Egiptului.
(4) După cum am menționat deja, GOMERUL
și TOGARMA reprezintă ceea ce astăzi sunt
cunoscute ca fiind ținuturile TURCIEI, o
națiune majoritar musulmană. Vechii cimerieni,
din sec. al VII-lea până în sec. I d.H. au fost
situați în centrul/vestul Anatoliei, în Turcia de
azi. TOGARMA, Til-garimmu, se situa între
vechiul Carchemiș și Haran (sudul Turciei).
TURCIA, chiar dacă e majoritar musulman,
este un stat secular și face parte din NATO,
făcându-l astfel să fie un aliat al Occidentului și
un aliat strategic al Israelului în trecut. Totuși,
în ultima vreme, lucrurile s-au schimbat cu
repeziciune. Din momentul în care partidul
fundamentalist islamic a venit la putere, în
special după 2009-2010, politica externă a
Turciei s-a schimbat în favoarea unei relații mai
apropiate cu Iranul și Siria. Cel mai semnificativ
este faptul că relația Turciei cu Israelul se află
într-un declin constant. Este cât se poate de
realist faptul că Turcia, prin animozitatea pe

Patru dintre cele nouă națiuni invadatoare
menționate în Ezechiel ocupă Turcia de azi și
unele regiuni sudice ale Rusiei, lângă Munții
Caucaz, precum și câteva dintre popoarele turce
aflate în Asia Centrală. Nu e de mirare faptul
că Dumnezeu a considerat Turcia o națiune
importantă. Alte 3 națiuni menționate, Libia,
Sudan și Iran, formează alături de Turcia un
cerc perfect în jurul Israelului. Turcia acoperă
întregul orizont la nord de Israel, în timp ce
Iranul este așezat la est de Israel, Sudanul la
sud, iar Libia, la vest. Israel este înconjurat din
toate cele patru părți ale sale de aceste națiuni
islamice, care vor fi conduse de către Rusia, țară
aflată în părțile îndepărtate ale nordului.
Situația politică se aliniază, iar în prezent,
lucrurile privind situația Iranului se agravează.
Un atac anticipativ asupra instalațiilor
nucleare ale Iranului ar putea declanșa invazia
prezentată în Ezechiel 38, sau ar putea fi vorba
de o combinație între scăderea popularității
Israelului vizavi de problema Palestinei și
slăbirea puterii SUA de a susține Israelul, cadru
ce oferă coaliției ruse oportunitatea de a invada
Israelul. Alegerea Rusiei de a forma o coaliție
de națiuni pentru a nu acționa de una singură
îi asigură acesteia nu doar o cale netedă de a
străbate cu armata sa teritoriile ce o despart de
Israel, dându-i totodată oportunitatea de a-și
crea o armată imensă, ci și aerul unei justificari
morale în fața restului lumii, altora fiindu-le tot
mai greu să i se împotrivească.
Rusia va trebui să treacă prin IRAN și TURCIA
pentru a ajunge în Israel. De asemenea, va
trebui să străbată LIBANUL și SIRIA, situate
la granița de nord cu Israelul (IORDANIA
constituind un bonus la această acțiune). Chiar
dacă aceste națiuni nu sunt menționate în mod
direct, datorită poziționării lor, au toate șansele
să devină parte din coaliție. Dumnezeu i-a spus
lui Gog de două ori că vor fi: „popoare (națiuni)
multe împreună cu tine” (v. 6, 9).
Lucrul acesta implică faptul că mai sunt și alte
națiuni alături de cele numite. Alinierea SIRIEI
cu IRANUL, cât și creșterea puterii de control
a Iranului asupra organizației Hezbollah în
LIBAN, asupra organizației HAMAS în GAZA,
arată probabil că atunci când Dumnezeu
menționează PERSIA (IRAN), include de
fapt sub această denumire și SIRIA, LIBAN și
GAZA. Poate include și alte națiuni islamice, ca
Irak, Siria, Iordania și Egipt.
În concluzie, Ezechiel 38 prezintă o profeție
potrivit căreia, la sfârșitul vremurilor, după
ce Israel va fi adus din nou împreună dintre
națiuni în țara lui, va avea loc o invazie
masivă din nord a mai multor națiuni
conduse de Rusia, compus din multe
republici ale fostei Uniuni Sovietice (multe
din cele islamice), Turcia, Iranul și celelalte
state aflate sub aripile lui, cum ar fi: Siria,
Hezbollah și Hamas, Sudanul și Libia.

Privind azi la aceste națiuni, remarcăm două
lucruri: (1) Toate aceste națiuni sunt într-o
relație bună cu Rusia și se află în sfera ei de
influență, putând deveni candidate potrivite
la coaliție. (2) Toate aceste națiuni (excepție
Rusia) au un puternic caracter islamic, cu ură
față de Israel. Ele ar dori cu orice preț să vadă
Israelul distrus. Acesta este un motiv în plus ce
le face candidate excelente în a sprijini invazia
Rusiei pentru distrugerea Israelului.
Cu siguranță că celelalte țări vor vedea și înțelege
care e adevărata motivație a Rusiei (aceea de a
prelua controlul asupra bogățiilor din Orientul
Mijlociu) și ce se întâmplă de fapt, motiv pentru
care vor recurge la proteste, însă se vor limita
doar la acestea. Mai mult ca sigur că nu vor
declara război împotriva Rusiei și aliaților ei.
Ezechiel 38:13: „SEBA ŞI DEDAN (statele
arabe, care în prezent sunt aliate cu Occidentul
și a căror existență ar putea fi amenințată de
preluarea controlului Rusiei și Iranului asupra
Orientului Mijlociu), negustorii din TARS
(Europa vestică, îndeosebi Marea Britanie.
Acestea sunt popoarele fenicienilor de la mare
care făceau comerț cu vestul îndepărtat, inclusiv
Spania și insulele britanice) şi TOŢI puii lor de
LEI (coloniile istorice, inclusiv SUA, Australia,
Canada și altele) îţi vor zice: „Vii să iei pradă?
Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să
iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii şi să faci
o pradă mare (prăzile de război)?”
Este interesant și uimitor în același timp să
vedem cum aceste națiuni, care se opun acestei
invazii, se aliniază perfect în momentul de
față la profeția din Ezechiel, dovedind astfel că
timpul împlinirii ei este aproape.
În această profeție, rostită cu 2.600 de ani în
urmă, Dumnezeu vorbește despre un război în
care El va distruge armatele rusești și ale aliaților
ei islamici atunci când aceștia vor încerca
să invadeze Israelul. Astăzi suntem martorii
multor semne care arată că scena pentru acest
război este pregătită. Scena internațională se
aliniază perfect în acest moment la cele descrise
în Ezechiel 38 cu privire la invazia Israelului.
Momentul acestei invazii se poate declanșa
oricând. Descrierea lui Ezechiel, atât a invaziei
cât și a principalelor națiuni implicate în
aceasta, are sens în lumina situației și politicii
actuale ale lumii. Toate acestea pot fi foarte ușor
subiectele de pe paginile ziarelor de mâine.
N. red.: Alți comentatori ai pasajului din Ezechiel
exclud Rusia din această coaliție, identificând pe
Roș-Magog cu Turcia și națiunile turcice din Asia
Centrală, această interpretare indicând spre o
invazie exclusiv din partea țărilor musulmane, o
posibilitate reală. De asemenea, unele voci spun
că războiul Gog-Magog va fi precedat de un alt
război al Israelului cu vecinii săi direcți, descris în
Ps. 83. Să ne rugăm fiecare pentru înțelepciune,
și să studiem în continuare. De
remarcat faptul că războiul lui Gog
și Magog apare și în escatologia
islamică, cu o desfășurare similară.
Material extras din cartea Invazia
iminentă a Israelului, scrisă de
Derek Walker, pastor din Anglia.
Comandă cartea, preț 15 lei, la
0256.284.913, comenzi@alfaomega.
tv sau la www.alfaomega.tv/librarie.
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Jerusalem Dateline
Știri din Orientul Mijlociu
sâmbătă, ora 20:00

LUNI 23 mai

MARȚI 24 mai

MIERCURI 25 mai

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Israel,
o călătorie în timp 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Israel, o călătorie în
timp (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cel mai bun cadou 10:00
Sfârșitul jocului în Littleton 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Israel,
o călătorie în timp (r) 12:00 Speranță pentru
ne-evrei (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Trecutul
Ierusalimului: muntele păcii (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cel mai bun
cadou (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Sfârșitul jocului în Littleton (r) 17:30 Finanțe
19:00 Trecutul Ierusalimului: muntele păcii pe înțelesul tuturor 18:00 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Afaceri ca la carte 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 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul bunătății
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cărăușul
salvator 10:00 Moștenirea unui mafiot 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Mai mult decât vise - Ali (r) 12:00
Încercările și mărturiile bisericii primare (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Indicatoare la înălțime (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cărăușul
salvator (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Moștenirea unui mafiot (r) 17:30 Fii
diferit! 18:00 Manualul bunătății (r)

Documentar

Documentar

19:30 Mesagerul Seminar biblic
19:00 Orașe pustii Documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical 20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
străin
21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Israel, o călătorie în timp Film artistic
22:00 Mai mult decât vise - Ali Documentar
23:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar 23:00 Încercările și mărturiile bisericii primare
23:30 Muzică
Documentar
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 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 Uzine naturale
10:00 Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și
Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Uzine naturale (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului

străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

Documentar

Iranium

Cât de periculos poate fi Iranul
aflat în posesia armelor nucleare?
Care sunt principiile după care
se ghidează liderii politici ai
poporului iranian? Cât de departe
poate merge regimul iranian
pentru a-și atinge scopurile? Cât
de departe au mers deja liderii
când au format cea mai mare
organizație teroristă? În doar 60
de minute, documentarul Iranium
vă prezintă scenariul unui posibil
război nuclear, un pericol pentru
lumea întreagă.

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Întoarcerea din exil II Documentar
23:00 O șansă pentru pace Documentar
23:30 Muzică

JOI 26 mai

VINERI 27 mai

SÂMBĂTĂ 28 mai

DUMINICĂ 29 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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
Portretul biblic al căsătoriei 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Festivalul copiilor 10:00
Mâini iscusite 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Mâini iscusite (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„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 De ce cred 08:30
Ellel 09:00 Casa zburătoare 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Stând în spărtură
pentru Israel (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Noua
ordine mondială (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Descoperind Țara Sfântă (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Casa zburătoare 09:30 Detectivii
ultimei șanse 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Al treilea Jihad (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Iudeea - ținut și poveste biblică (r) 14:00
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Detectivii ultimei șanse (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Detectivii ultimei șanse
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Crestin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Detectivii ultimei șanse (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Talk-show
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugaciune pentru Israel Program

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

19:00 Descoperind Țara Sfântă II Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

Documentar

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 Iudeea - ținut și poveste biblică
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

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

RECOMANDĂRI ZILNICE

televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
străin

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
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Realitați și perspective Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
22:00 Al treilea Jihad Documentar
22:00 Lumină în întuneric I Film artistic
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
23:30 Gaither și prietenii Program muzical 23:00 Rostind adevărul din dragoste
pentru musulmani Documentar
22:30 Iranium Documentar
străin
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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duminică, 22:30

sexualității

LUNI 23 MAI

MARȚI 24 MAI

MIERCURI 25 MAI

JOI 26 MAI

VINERI 27 MAI

19:00 Trecutul
Ierusalimului: muntele
păcii Documentar

22:00 Mai mult decât
vise - Ali Documentar

19:30 Bucură-te de
fiecare zi Program religios

19:30 Club 700 Magazin TV

22:00 Al treilea Jihad
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străin

Documentar

Islamul apocaliptic
Ce cred musulmanii despre vremurile din urmă
de sorin pețan, redactor Alfa Omega TV
Escatologia, sau sfârșitul vremurilor este
un element central în credința oricărui
musulman, fiind unul din cele 6 articole
principale de credință. Atât șiiții, cât și
suniții, cred în anumite evenimente ce vor
marca sfârșitul istoriei, deși există diferențe
între ei. Motivul pentru aceste diferențe
este dat de faptul că escatologia islamică se
bazează pe Coran (ceea ce a zis direct Allah),
și pe Hadith-uri (zicerile lui Mahomed), iar
unele din Hadith-uri sunt interpretate diferit,
sau nu sunt luate în considerare decât de una
din cele două mari ramuri ale islamului. Însă
o mare parte din elementele ce jalonează
sfârșitul vremurilor în islam sunt comune.
Atât în escatologia sunită, cât și în cea șiită,
aceste Zile din urmă sunt precedate de o
perioadă de haos, războaie și cataclisme
globale. Din acest motiv, atât principalul
exponent al islamului apocaliptic șiit - Iranul
- cât al celui sunit radical - Statul Islamic - cred
că, prin acțiunile lor, pot grăbi și chiar cauza
Apocalipsa. Diferența de abordare este că SIIL
încearcă instaurarea califatului aici și acum
și recurge la mijloace “clasice” de a induce
haos și teroare, încercând să forțeze bătălia
de la Dabiq contra creștinilor (Sahih Muslim,
cartea 041, Hadith #6924), iar Iranul lucrează
răbdător spre obținerea armei nucleare, pe
care a declarat deja că o va folosi. Cele două
viziuni apocaliptice se exclud reciproc, de
aceea Iranul e cel mai mare dușman al SIIL.
Un studiu efectual de către Pew Research în
2012 în mai multe țări musulmane a constatat
că mai mult de jumătate din musulmani
cred în revenirea lui Mahdi și a sfârșitului
zilelor în timpul vieții lor. Într-o Europă și
Românie seculară cu origini creștine, pare
inutil un studiu în escatologia islamică. Însă
numeroși musulmani cred aceste lucruri,
și pot influența absolut decisiv nu doar
regiunea Orientului Mijlociu, ci și întreaga
lume. Acest lucru ne obligă să cunoaștem mai
bine credințele lor, pentru a înțelege acțiunile
actorilor din Orientul Mijlociu.
În escatologia islamică, există semne majore
și minore ce marchează progresiv sfârșitul
vremurilor. Semnele minore sunt numeroase
(50-100), urmate de 10 semne majore. Chiar
dacă ordinea desfășurării lor nu este agreată
de toți musulmanii, în cele ce urmează, vă
prezentăm elementele escatologiei islamice.

SEMNELE MINORE
Din motive de spațiu, vom menționa doar
câteva din ele: apariția unei perioade de mari
încercări, tulburări și războaie; proliferarea
uciderilor și a morții oamenilor; accelerarea
timpului; răspândirea lăcomiei, a imoralității
și a consumului de alcool; răspândirea
muzicii; lumea va intra în competiție
pentru a construi clădiri foarte înalte;
abundența de cutremure; evreii luptându-se
cu musulmanii; națiunile se vor alia pentru
a lupta contra lumii musulmane; liderii
țărilor vor fi incompetenți. Un semn minor
este ridicarea lui Sufyani în Siria, un tiran
musulman apostat, care se va lupta contra
musulmanilor adevărați și a lui Mahdi.
Deși bazat pe Hadith-uri mai controversate,
în mod interesant, acesta se pare că va
fi precedat de o perioadă de răscoale și
turbulențe în Maghreb (Africa de nord) ce se
va răspândi spre Siria, unde două facțiuni se
vor lupta epuizându-se reciproc, moment în
care Sufyani va prelua puterea în Siria, și își
va trimite armatele spre Irak și mai departe
pentru a-l ataca pe Mahdi (Vezi Sahih
Bukhari vol. 9, cartea 088, Hadith #237#248, Hadith Abu Hurayrah; Ash-Sharani,
Mukhtasar Tazkirah al-Qurtubi, p. 440; Ibn
Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi
`Alamat al-Mahdi al-Muntadhar, p. 23; etc);
Un alt semn este un armistițiu între lumea
creștină și musulmani, ce vor duce ca aliați
un război contra unui adversar comun. Însă
la finalul acestui război, va urma o mare
bătălie între foștii aliați musulmani și nonmusulmani, câștigată de creștini, care vor
înainta apoi spre Siria. Escatologia islamică
prevede în acest moment o armată islamică
ce va purta steaguri negre ce va ieși din est,
din Khorasan (Iranul de azi), ce va înainta
spre Ierusalim (acesta e motivul pentru care
atât al-Qaida cât și SIIL au adoptat steagurile
negre ale jihadului). Apoi va apărea Mahdi,
figura mesianică în Islam.

SEMNELE MAJORE
Apariția lui Mahdi, un descendent direct al
lui Mahomed, va fi primul mare semn. O
figură adesea asociată cu Mesia în creștinism,
el va fi mai degrabă un lider politic/militar, nu
spiritual. Se va instaura în Arabia Saudită de azi.
El va conduce armatele islamului spre victorie

la Dabiq contra creștinilor inițial victorioși și va
domni 7 ani, din Ierusalim, din locația Domului
Stâncii (locația fostului templu evreiesc).
Șiiții îl numesc pe Mahdi și “imamul ascuns”
sau “al 12-lea imam”, ei așteptându-se ca
Mahdi să fie de fapt revenirea la sfârșitul
vremurilor a personajului istoric Muhammad
al-Mahdi, un imam (conducător) al șiiților
dispărut în 940 d.Hr. în contextul persecuției
șiiților din partea majorității sunite. De
asemenea, ei cred că Mahdi va fi mântuitorul
omenirii, accentuând dimensiunea sa
mesianică și supranaturală, față de suniți,
care cred că Mahdi va fi o persoană normală.
În escatologia islamică, se prevede și apariția
unui fals mesia, Masih ad-Dajjal (tradus
literal Falsul Mesia, ne vom referi la el ca și
Dajjal), care va veni să apere poporul evreu, va
fi el însuși evreu, va avea puteri supranaturale
și va pretinde că este Dumnezeu și adevăratul
Mesia al evreilor, încercând să convingă pe
cât mai mulți să-l urmeze. El îl va confrunta
pe Mahdi, având o armată de evrei.
Dar Mahdi va fi ajutat și de Isa, Isus în
variantă musulmană (ne vom referi la el ca
la Isa, nu Isus), care se va coborî din cer în
Siria pentru a se lupta cu Dajjal, supunânduse autorității lui Mahdi. El va arăta creștinilor
că au crezut o minciună când l-au crezut
răstignit, și că nu este Fiul lui Dumnezeu, și-i
va încuraja să-l urmeze pe Mahdi, și islamul.
Șiiții cred că Dajjal va fi ucis de Mahdi, iar
suniții cred că Isa îl va ucide, în Israel.
De asemenea este menționată invazia lui
Gog și Magog, două popoare ținute captive
până la sfârșitul vremurilor, aparent de un zid
construit în munții Caucaz, ce vor produce
mari distrugeri pe pământ și vor avea o mare
putere militară. În lumea islamică, sunt unele
voci care asociază Gog și Magog fie cu TurciaRusia-Asia centrală, fie cu lumea occidentală.
Alte semne mari ce urmează evenimentelor
de mai sus sunt prezența unui mare nor de
fum negru ce va acoperi pământul, apariția
unei Bestii care va ieși din pământ pentru
a vorbi cu oamenii și va separa adevărații
credincioși de necredincioși, răsărirea
soarelui în Vest, trei mari surpări de pământ.
Apoi, după sunetul unei trompete, va urma
distrugerea lumii, învierea morților și Ziua
Judecății în interpretarea islamică.
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Sfârșitul vremurilor în Islam
O paralelă între escatologia islamică și cea creștină
Marius Birgean
Pastor, Timișoara

În toată atmosfera foarte volatilă din lumea de
astăzi legată de subiecte care țin de migrație
sau acte teroriste, ca și creștini ar trebui să ne
păzim de simple generalități, de a perpetua
anumite stereotipuri greșite cu privire la
Islam și să încercăm să tratăm cu obiectivitate
credința islamică. De exemplu, cred că ar
trebui făcută o distincție între musulmanii
moderați și cei radicali: majoritatea
covârșitoare a musulmanilor din lume sunt
oameni pașnici, care încearcă să fie buni
cetățeni și vecini cu semenii lor. Ceea ce ne
preocupă este acea minoritate foarte vocală,
foarte influentă, care perpetuează aceste acte
barbare de terorism în lumea întreagă de care
auzim mereu în ultima vreme.
După unele estimări, radicalii sunt 10% din
populația islamică mondială de 1,5 miliarde,
ceea ce este enorm de mult. De aceea, fără
a cădea în capcana unei generalizări facile,
trebuie spus că prezența acelor 10%, islamiști
radicali care fac din interpretarea literală,
fundamentalistă a Coranului scopul lor
suprem este o problemă care trebuie să dea
de gândit inclusiv musulmanilor moderați.
Este o problemă pe care musulmanii
moderați, regimurile din țările musulmane
moderate trebuie să o ia în considerare, la
fel ca și guvernele seculare din Europa. Este
un lucru cunoscut faptul că foarte mulți din
adepții Statului Islamic sunt recrutați din țări
europene, tineri care au crescut în acele țări,
dar care nu s-au integrat în cultura țării lor, ci
s-au radicalizat în islamism.
Islamul este centrat în jurul a șase articole
de credințe importante. Primul este credința
în unicitatea lui Dumnezeu, a lui Allah,
al doilea este credința în scrierile sfinte
prin care Allah și-a revelat voia sa față
de umanitate, ne referim aici inclusiv la
Scripturile iudaice și creștine pe care islamul
le acceptă, dar le consideră a fi pervertite
de către creștini și evrei: Vechiul Testament
(Torah) sau Injilul (Evanghelia), dar evident,

14

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

culminarea revelației este Coranul. Apoi,
al treilea articol este credința în profeți, în
trimișii lui Allah, succesiune de cinci profeți
importanți, ultimul și cel mai important este
Mahomed. Ultimele articole de credințe
importante sunt: credința în îngeri, credința
în ziua judecății și credința în destin.
Este nevoie de exercițiu și o anumită rigoare
în a înțelege mai întâi Scripturile creștine și
doctrinele escatologice pentru a putea face
o paralelă cu escatologia islamică. Având
escatologia creștină și elementele fundamentale
și anume: revenirea în slavă a Domnului Isus
precedată de Necazul cel mare, marea amăgire,
apariția lui Anticrist, a profetului mincinos,
avem câteva coordonate esențiale sau jaloane
după care putem să evaluăm trăsăturile de bază
ale escatologiei islamice. Similaritățile sunt
copleșitoare, iar aceasta ar trebui să ne dea de
gândit. Ne referim aici la religia cu cea mai mare
rată de creștere din toate religiile lumii, care
potrivit estimărilor (dacă se păstrează ritmul
de creștere actual) în aproximativ 20 de ani va
surclasa creștinismul, fiind religia cu numărul
cel mai mare de adepți. Cum ar putea oare
Satan care este maestrul amăgirilor, al decepției
spirituale din vremurile din urmă, să lase de o
parte 1,5 miliarde de oameni din planul său?
Evident că nu o va face - ei sunt undeva în planul
lui și atunci când ne uităm puțin la ce înseamnă
escatologia islamică înțelegem sau întrezărim
puțin din acest plan diabolic de înșelăciune prin
care Satana va încerca să îi amăgească atât pe
creștini, cât și pe evrei și musulmani, de fapt, pe
întreaga lume.
Lumea islamică, atât ramura șiită, cât și ramura
sunită așteaptă o figură centrală, un eliberator,
un izbăvitor, un mesia. Este potrivit să folosim
termenul acesta pentru că o figură mesianică
este cea care va restaura gloria, stăpânirea
lui Allah peste întreaga lume. Este o figură
carismatică care va avea o autoritate mondială și
va impune califatul său peste lumea întreagă. El
este numit „al doisprezecelea Imam” sau Imam
Mahdi (Al-Mahdi înseamnă „cel condus, cel
călăuzit”) și va avea ca ajutor principal pe Isus.
Musulmanii îl așteaptă și cred în revenirea lui
Isus sau Isa, fiul Mariei, care va veni, dar nu ca
în escatologia creștină ca el să fie adevăratul
mesia, ci să fie ajutorul lui Mahdi în exercitarea

autorității mondiale, forțându-i în acest sens pe
creștini să treacă la islamism.
O a treia figură interesantă în escatologia
islamică care este considerată Anticristul
sau o paralelă cu Anticristul, figura negativă,
este cel care-l va proteja pe poporul evreu în
vremurile din urmă. Isus va reveni ca să-l ajute
pe Mahdi să-și exercite stăpânirea globală și
ei îl vor învinge pe cel care este Anticristul în
concepția lor, protectorul poporului Israel.
Când ne uităm, însă, la descrierile pe care
Coranul le are cu privire la aceste trei
personaje înțelegem că lucrurile sunt exact
răsturnate față de înțelegerea creștină a
lucrurilor. Imam Mahdi seamănă leit cu
descrierea pe care Scripturile creștine o fac
cu privire la Anticrist. Isa, Isus al lor, nu este
altceva decât paralela creștină a profetului
mincinos, cel care-l va ajuta pe Anticrist să
obțină supremație. Iar acel Anticrist care
va proteja poporul evreu nu este altul decât
Hristosul creștin, cel care va veni. Așa că în
escatologia islamică, lucrurile sunt paralele,
dar răsturnate, întoarse exact pe dos.
Concepția cu privire la faptul că Anticrist
se va ridica din Europa sau din ruinele
fostului Imperiu Roman este izvorâtă dintr-o
ignoranță cu privire la escatologia islamică,
însă când punem împreună toate aceste
frânturi de informații din escatologia islamică
și le comparăm cu cele din escatologia
creștină înțelegem că lucrurile sunt diferite și
are mult mai mult sens să crezi că Anticrist
va veni din Orientul Mijlociu, care nu este
altceva decât epicentrul lumii biblice. Sunt
prea multe similarități pentru a le pune pe
seama unor simple coincidențe.
Locația bătăliei finale în escatologia islamică
este în Israel, orașul Lod. El va fi locul încleștării
dintre armatele anticristului din opinia
iudeo-creștină și Mahdi, însoțit de Isa. Foarte
important este Ierusalimul în tot acest scenariu
pentru că Domul Stâncii, locul unde se află
acea moschee care a fost construită pe locul
vechiului templu, este văzut ca fiind locația de
unde Imam Mahdi va controla lumea întreagă.
Când ne uităm în Scripturi vedem că tocmai
acolo Anticrist va intra și se va da pe sine drept
Dumnezeu. Ne amintim de profeția din Zaharia

care spune: „Iată, voi preface Ierusalimul întrun potir de ameţire pentru toate popoarele de
primprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea
Ierusalimului” (Zah.12:2).
În ciuda acestor evidențe, este uimitor și
șocant în același timp să vezi politicieni care
iau decizii foarte importante, dar sunt pur și
simplu ignoranți sau lasă impresia că sunt
ignoranți față de aceste aspecte. Mă refer de
exemplu, la semnarea pactului cu Iranul de
către puterile mondiale în frunte cu SUA.
Guvernul Iranului, în ambiția de a fi o putere
nucleară este motivat în întregime de această
escatologie islamică. Dorința lor de a deveni
o putere nucleară și scopul lor declarat de
a șterge Israelul de pe fața pământului face
parte din acest scenariu. Ei cred că prin
crearea unui haos mondial și prin înlăturarea
evreilor, pot grăbi revenirea lui Mahdi. De
multe ori, unii analiști lucizi au observat
aceste lucruri și au avertizat inclusiv la nivel
internațional decidenții politici cu privire la
aceste aspecte, dar au fost ridiculizați și tratați
cu neîncredere de către aceștia. Însă, aceste
elemente ale apocalipticismului radical își au
rolul lor și pentru cine le ia în considerare
este benefic. Nu este de glumit cu mulahii
apocaliptici care au acces la butonul nuclear!

Califatul islamic
În ce privește califatul islamic, scopul lui este
nimic mai puțin decât dominația mondială.
Când luăm în considerare repeziciunea
cu care statul islamic a cucerit teritorii
importante din Siria și Irak, atracția pe
care o exercită acest stat în rândul tinerilor
musulmani din Europa care vin și se
înrolează, luptând pentru el, ar trebui să fie
un motiv de preocupare. Trăim vremuri în
care sunt atât de multe circumstanțe care au
creat acest sentiment că a sosit momentul. În
momentul în care numărul musulmanilor
va depăși numărul creștinilor se va crea un
sentiment și mai accentuat că a sosit timpul,
iar visul lor de a domina lumea poate deveni
realitate.
Există diverși pretendenți, primul fiind alBaghdadi care s-a autointitulat a fi calif peste
teritoriul Statului Islamic. În același timp,
Turcia pare că vrea să reînvie ideea de califat
pe care a avut-o acum aproximativ 100 de ani
prin Imperiul Otoman. Turcia este un caz unic
din multe puncte de vedere. Este o națiune
cu populație predominant musulmană, dar a
fost pentru cea mai mare parte a sec. XX o
națiune seculară. Observăm acum cum ea se
radicalizează, factorul religios devenind tot
mai important. Există o competiție vizibilă
între Turcia, Iran și Arabia Saudită pentru

supremația din lumea islamică și probabil că
această discuție delicată cu privire la plasarea
moscheii din București finanțată de guvernul
turc face parte din această strategie. Fiecare
încearcă să-și extindă sfera de influență acolo
unde este posibil.
Este această interpretare că acolo unde anumite
teritorii au aparținut cândva, nu contează
perioada de timp, comunității islamice, ele
sunt de drept și aparțin lumii islamice chiar
dacă ulterior au trecut sub altă stăpânire. De
aceea există această revendicare și poate că în
previziunile de extindere ale califatului islamic
reprezentat de Statul Islamic, includerea
României este motivată tocmai de această
idee: Țările Române au aparținut cândva de
sfera de influență otomană.
Problema este atunci când factorii politici,
guvernanții noștri nu vor să ia în considerare
și aspectele religioase. Diferența dintre ei
și interlocutorii lor islamici este că aceștia
iau în serios aspectele religioase și în spatele
acțiunilor lor stau aceste convingeri. Noi
am putea, venind dintr-un spațiu european
secular, să privim lucrurile acestea ca simple
eforturi diplomatice, dar nu este așa.
După atentatele din 11 septembrie 2001 am
scris o cărțulie în care am prezentat 4 scenarii
posibile: era jihadului, superglobalizarea
planetei care strânge rândurile să facă față
situațiilor, o separare, lumea se destramă în
zone izolate de prosperitate și activitate și
ultimul scenariu fiind o întărire a serviciilor
secrete și a controlului asupra populației.
Privind din perspectiva vremurilor de pe urmă
pe care le trăim acum, cred că se împlinește
primul scenariu - era jihadului - o vedem
atât de clar, dar și elemente din al patrulea
scenariu – întărirea securității. Probabil
întărirea securității va fi justificată datorită
acestor atentate teroriste. Acesta este pericolul,
oamenii se vor obișnui cu ele și vor accepta
orice soluție care le va da o oarecare siguranță
atunci când situația va fi exasperantă, iar
anticrist va putea să-i amăgească ușor.

Rolul liderilor și a Bisericii
Scriptura ne învață să ne rugăm pentru cei
înălțați în dregătorii. Să ne rugăm întâi de
toate pentru ca noi să putem să ducem o
viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și
cu toată cinstea (1 Tim.2:1-2), să ne rugăm
conștienți de faptul că Dumnezeu, care vrea
mântuirea tuturor oamenilor, vrea mântuirea
musulmanilor. Să ne rugăm și pentru călăuzire

și înțelepciune în deciziile pe care conducătorii
le iau pentru că ei sunt dependenți de
rugăciunea și mijlocirea noastră.
Biserica este chemată să fie vocea lui
Dumnezeu într-o societate, cea care să
proclame valorile și adevărul absolut al
Cuvântului, un crainic al valorilor Împărăției
lui Dumnezeu care urmează să vină. Noi
suntem oamenii viitorului care trăim în
prezent. Scopul nostru nu este să extindem
acum o dominație politică sau spirituală
în viața oamenilor, ci scopul nostru este să
proclamăm Evanghelia și să îi chemăm pe
oameni la a-L recunoaște pe Isus ca fiind
Domnul și Mântuitorul lor.
În același timp, trebuie să fim oameni care să
vorbim nevoilor societății. Termenul folosit aici
este de a găsi echilibrul necesar între separarea
de lume și implicarea în lume. Domnul Isus a
arătat lucrul acesta în rugăciunea lui de mare
preot: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti
de cel rău.” (Ioan 17:15) Noi nu facem parte din
această lume, ci suntem cetățenii Împărăției
Cerurilor, dar încă trăim pe pământ și avem
o obligație față de contextul și țara în care
Dumnezeu ne-a așezat, să fim o binecuvântare
pentru națiunea noastră.
„Îi veţi cunoaşte după roadele lor”, a spus Isus.
Testul final al fiecărei învățături este produsul
pe care îl provoacă. Escatologia creștină așa
cum a spus, nădejdea revenirii Domnului
Isus, urmărește pregătirea miresei pentru
întâlnirea cu mirele. Cine are această nădejde,
a spus apostolul Ioan, se curățește după cum El
însuși este curat (1 Ioan 3:3). Este o motivație
la sfințire. Pe de altă parte, așa cum vedem
din păcate, speranțele pe care le alimentează
escatologia islamică sunt legate de cucerirea
globală, de uciderea tuturor dușmanilor și
conduce la fanatism, ură și violențe.
În fața acestor alternative, cei care pot cântări
și evalua, își pot da seama care roade sunt de
dorit. Pe de o parte este Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, care S-a făcut om și S-a smerit.
Scopul lui nu a fost să-și extindă o împărăție
politică, ci a spus: „Împărăţia Mea nu este din
lumea aceasta”. Chiar dacă ar fi putut chema
legiuni de îngeri, nu a făcut-o, pentru că El a
vrut să-și dea viața pentru noi și va veni într-o
zi în slavă, în glorie, ca să judece lumea și săși instaureze împărăția. Pe de altă parte avem
cealaltă figură care de la început a folosit forța
sabiei și o va folosi până la sfârșit, decapitând,
ucigând pe toți cei ce îi stau în cale. În final,
cine e vrednic de încrederea noastră?

Material prezentat în emisiunea REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE,
difuzată în fiecare sâmbătă de la ora 21, la Alfa Omega TV.
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pe profetul Mahomed, ai dezonorat islamul”,
spunea Imram. El nu a devenit încă creștin,
dar studiază Biblia și spune despre creștinism
că este superior islamului. Unii dintre foștii
musulmani devin atei, dar alții descoperă un
Dumnezeu care iubește.

reportaj

mulți musulmani

devin creștini
Vizitări supranaturale
din partea lui Isus zguduie
Orientul Mijlociu
Când lumea vede acțiunile barbare ale
Statului Islamic, există tendința de a se vorbi
despre război sau despre lipsa de speranță și
înfrângere. În ciuda răului, reporterii CBN
s-au întâlnit cu niște creștini din Kurdistan
care spun că Dumnezeu lucrează în zone în
care ai impresia că domnește răul. Iată câteva
povești ale unor întâlniri supranaturale cu
Isus, iar acestea au loc în Orientul Mijlociu.
În timp ce SIIL cucerește părți din nordul
Irakului și persecută minoritățile creștine, în
timp ce Iranul continuă să înăbușe libertatea
religioasă, s-a întâmplat ceva surprinzător:
Evanghelia a început să se răspândească.
„Deși întunericul vine, încercând să elimine
sarea și lumina, luând vieți și aducând durere
și suferință, vedem totuși creșterea prezenței
lui Dumnezeu, a închinării, a rugăciunii, a
experimentării lui Isus, iar oamenii se deschid
față de Evanghelie, primindu-L și urmându-L
pe Isus, chiar și cei din mediul musulman”,
spune Fabian.
Fabian conduce o casă de rugăciune în
Kurdistan. El ne-a spus despre oameni care
au avut întâlniri supranaturale cu Isus: „Sunt
oameni din aceste locuri, din tabere de
refugiați, chiar din locuri care au fost ocupate
de SIIL, oameni de aici care Îl întâlnesc pe
Isus în vise și viziuni.”
Aceste întâlniri divine nu sunt limitate
doar la zonele controlate de SIIL. Este un
fenomen care are loc în Orientul Mijlociu.
Reporterii s-au întâlnit cu niște iranieni care
vizitau Kurdistanul, ei ne-au vorbit despre
experiențele lor. Nu folosim numele reale
pentru siguranța lor.
„Într-una dintre nopți, în timp ce eram în pat,
am început să visez și Lumina îmi vorbea așa
cum vorbesc eu acum. Îmi vorbea, mă chema
pe nume și îmi spunea: Vino! Te voi mântui și
te voi salva. Dar nu am înțeles”, mărturisea Ana.
Această decizie a urmat la scurtă vreme
pentru Ana și mama ei: „După aproape șapte
luni, am luat decizia de a-L urma pe Isus
cu toată inima. Când am venit aici, ne-au
explicat despre Hristos și despre Împărăția
Lui conform Evangheliei. Am realizat că
visul meu fusese despre Isus. El ne cheamă
să ne mântuiască și să ne dea odihnă, să ne
dea viață. Dacă oamenii ar ști despre credința
mea, m-ar respinge. E vorba despre persecuție
socială. Dacă guvernul ar ști despre credința
mea, aș fi executată sau spânzurată imediat,
pe stradă”, spunea Ana.
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Clara a venit la credință cu ajutorul versetelor
și a unei prietene: „Când citeam Biblia, nu îi
puteam ruga pe alții să-mi explice pasajele.
Când am mers la facultate, am cunoscut o fată
din Armenia și i-am pus multe întrebări despre
cum trăiesc, cum se închină. Am întrebat
multe despre viața de creștin. Răspunsurile ei
m-au determinat să iau o decizie. Hristos mi-a
adus multe binecuvântări. Mi s-au întâmplat
lucruri pe care nu le pot descrie în cuvinte.
De câte ori mă rog și îmi aduc sentimentele și
inima înaintea lui Dumnezeu, simt cum mâna
Lui îmi atinge și îmi mișcă inima.”
Acest bărbat, pe care-l vom numi Denis, a
avut și el un vis: „În vis, îmi amintesc că am
văzut semne pe fața Lui și că purta o coroană,
o coroană de rege. O lumină foarte puternică
ieșea din fiecare parte a trupului Său și multă
lume se închina înaintea Lui. Amintirea e vie
în memoria mea și este cu mine în fiecare zi.
Îmi amintesc că aveam impresia că tocmai
văzusem cerul. Mi-a arătat multe lucruri de
când cred în Isus, dar visul acela a fost un
punct de cotitură în viața mea.”
Denis a fost întrebat dacă sunt și alți oameni în
Iran care vin la Isus: „Da, mulți oameni vin la
Hristos prin vise. Nu îți poți imagina cum li Se
arată Isus. Am impresia că toată lumea caută un
cămin, caută adevărul. Poporul iranian trece
printr-o perioadă dificilă. Singurul care poate
schimba această situație este Hristos. Rugați-vă,
vă rog, și îndemnați-i și pe alții să se roage ca
Iranul să experimenteze puterea învierii.”

Foști musulmani vorbesc
despre declinul islamului
Știrile prezintă că islamul o să devină cea mai
răspândită religie din lume, dar islamul se
confruntă cu o criză. Faptele îngrozitoare ale
grupării SIIL, săvârșite în numele lui Allah,
și exemplul violent al lui Mahomed, i-au
îngrozit pe musulmanii care acum își pun
întrebări legate de propria credință.
Misionari din lumea musulmană spun că
tot mai mulți musulmani se convertesc la
creștinism începând cu 11 septembrie 2001
decât au făcut-o în cele 14 secole de existență
ale islamului.
Mulți păstrează secretă
convertirea deoarece se tem pentru viața lor.
Un tânăr student din Londra, dintr-o familie
de imigranți pakistanezi, a renunțat la islam
după ce un studiu l-a convins de un lucru:
Coranul s-ar putea să nu fie adevărat.
„Dacă cineva renunță la islam, este renegat
de familie. Membrii familiei sunt primii care
îl abandonează. Prietenii săi îl vor respinge.
Va fi omorât sau persecutat. Mulți dintre
prietenii mei mi-au spus: ‚’Asta e ultima dată
când vorbesc cu tine, deoarece l-ai dezonorat

„Din cauza SIIL, mulți devin creștini”, spunea
pastorul Fouad Rasho. În Suedia, pastorul
Fouad Rasho, el însuși un imigrant din Siria,
a botezat peste 100 de foști musulmani:
„În fiecare săptămână întâlnesc cel puțin o
persoană care vrea să afle despre creștinism,
despre Biblie. Aceștia sunt supărați pe islam
și nu mai vor să fie musulmani.”
Când vine vorba de religie, Europa este
numită “noul continent întunecat”. Unii din
musulmanii de aici se simt prinși între ateism
și islamul radical, dar văd în creștinism o
rază de speranță. Când Nassim ben Iman a
imigrat dintr-o țară musulmană cu părinții în
Germania, acesta își amintește cum se gândea
că dacă Germania este o țară creștină, atunci
creștinismul este o religie moartă.
„Goliciunea care apare la televizor se
datorează religiei. Concubinajul se datorează
religiei”, spunea Nassim ben Iman.
Nasim a descoperit adevăratul creștinism.
Astăzi este un evanghelist care aduce la
Hristos musulmani și ne-musulmani: „Când
oamenii înțeleg cine este Isus, atunci Îl iubesc
și Îl urmează pe El. Când musulmanii înțeleg
tot mai mult cine este Mahomed, ce este
Coranul și istoria, atunci părăsesc islamul.”
Rachid spunea că islamul se va prăbuși. Fratele
Rachid este fiul unui imam marocan care timp
de 16 ani a ascuns faptul că a devenit creștin.
Acum, este gazda unei emisiuni creștine în
limba arabă, „Daring Questions”, în care îi
provoacă pe musulmani să-și pună întrebări
cu privire la credința lor.
„Mulți musulmani, când văd ce face SIIL,
decid să părăsească islamul. Unii devin atei.
În lumea musulmană există un val puternic
de ateism. De asemenea, e și un val uriaș al
convertirii la creștinism. Niciodată nu am mai
văzut așa ceva. Islamul nu s-a mai confruntat
cu așa o criză’’, spunea Rachid.
Nassim spunea că islamul pare să fie puternic,
dar acesta nu face decât să profite de golul
spiritual existent în țările creștine mai
slabe: „Cea mai mare putere a islamului este
slăbiciunea creștinilor. Ceea ce s-a întâmplat
în Germania, în Europa și în toate țările
occidentale...”
Deși pare că islamul și-a propus să cucerească
Occidentul, fratele Rachid le spune creștinilor
că nu trebuie să se teamă din cauza
islamului, o credință despre care el crede că
moare încetul cu încetul: „Islamul nu este
instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a
judeca Occidentul. Cred că oamenii se tem
din cauza lucrurilor pe care le văd la știri, dar
chiar și violența este un semn al prăbușirii”,
spunea Rachid.
Reportaje difuzate în emisiunile Mapamond
Creștin și Jerusalem Dateline. Urmăriți
ultimele știri creștine în fiecare sâmbătă și
duminică, de la ora 20, la Alfa Omega TV sau
online, la adresa: www.alfaomega.tv/stiri.

neagră de umilință, și o sursă de frustrare față
de occidentalii necredincioși.

O scurtă istorie a

Orientului Mijlociu
Ceea ce definim acum ca Orientul Mijlociu a fost
în permanență o regiune zbuciumată. Aflată la
intersecția a 3 continente, o zonă excepțională
din punct de vedere strategic, conținând
locurile sfinte ale iudaismului, creștinismului și
islamului, ea a căpătat o și mai mare importanță
odată cu descoperirea petrolului la începutul
secolului 20. Nu e de mirare că evenimentele
de acolo ne apar zilnic în buletinele de știri. Iar
regiunea ar trebui să ne intereseze și mai mult,
pentru că ea este leagănul credinței noastre, și
profeția biblică indică faptul că regiunea va juca
rolul hotărâtor la finalul istoriei.
La momentul vieții și morții lui Isus Hristos,
regiunea, în marea ei majoritate, era sub
stăpânirea Imperiului Roman. În 393 d.Hr.
(la 120 de ani de la retragerea romanilor din
Dacia), pentru a asigura o administrare mai
eficientă a vastului teritoriu, Imperiul Roman
se împarte în două jumătăți, bizantinii preluând
teritoriile romane din Orientul Mijlociu. Până
la finalul secolului 5, jumătatea vestică va cădea
ca urmare a invaziilor populațiilor migratoare,
iar din fuziunea latinilor cu invadatorii vor
lua naștere regatele Europei apusene. În est
însă, Imperiul Bizantin va mai rezista 1000
de ani, Constantinopolul fiind cucerit de
către otomani abia în 1453. Pentru bizantini,
rivalul lor major era Imperiul Persan la est, și
popoarele migratoare venite din Asia (bulgarii,
sârbii, hunii, etc.) din nord, unele stabilindu-se
în interiorul granițelor sale.
Un eveniment decisiv pentru Orientul
Mijlociu este apariția lui Mahomed în
Arabia, ce fondează Islamul. Anul zero
în calendarul islamic este anul 622 d.Hr.,
definit de fuga/migrarea lui Mahomed din
orașul său natal Mecca spre Medina (ambele
în Arabia Saudită de azi). În Medina, islamul
câștigă adepți, permițându-i lui Mahomed să
recucerească Mecca, de unde fusese alungat, și
apoi să extindă aria cucerită. La moartea lui
Mahomed în 632 d.Hr., peninsula Arabiei era
aproape integral sub dominație musulmană.
La moartea lui Mahomed, în absența unor
fii, apare problema succesiunii în funcția de
conducător al națiunii islamice, de calif. Acest
conflict de succesiune va duce la cele două mari
ramuri ale islamului: suniții (85-90%) și șiiții
(10-15%). Geografic, suniții sunt majoritari
în majoritatea țărilor, cu excepția Iranului,
Irakului, Azerbaijanului și a Bahrainului.
Există minorități semnificative șiite și în Liban,
Afghanistan și Pakistan. Atât suniții cât și șiiții
consideră Coranul ca fiind de inspirație divină,
dar diferă în interpretarea hadith-urilor, relatări
despre spusele și acțiunile lui Mahomed,
acesta fiind considerat exemplul perfect de
urmat. (Interpretarea Coranului împreună cu
aceste hadith-uri duce la legea islamică Șaria.)
Unul din aspectele unde aceștia diferă ține de
escatologie, de sfârșitul vremurilor.

În următorii 120 de ani, califii au lărgit dramatic
teritoriul califatului arab, cucerind Africa de
Nord, întregul Orient Mijlociu, extinzânduse până în India și Caucaz. Bizantinii rezistă
cu greu armatelor islamului, aproximativ pe
teritorul Turciei de azi. Aceasta a fost și o epocă
de aur în Islam, în care artele și științele s-au
dezvoltat din plin în timp ce Europa traversa
perioada întunecată a Evului Mediu. Islamul
cucerește și leagănul credinței creștine și
iudaice, și conform cu legea islamică, tolerează
credințele și practicile lor religioase, însă le
limitează drepturile civile și percepe o taxă jizya
destinată în special evreilor și creștinilor.
Reacția lumii creștine la cucerirea Israelului se
va concretiza prin cruciade, începând cu 1096
d.Hr. și până în secolul 15. Regatele Europei
creștine trimit armate pentru a recuceri locurile
sfinte, ele reușind să fondeze patru ministate cruciate în regiunea Israel-Liban-SiriaTurcia, ce dăinuie aproape 200 de ani, fiind în
conflict permanent cu musulmanii din jurul
lor. În această perioadă, cruciații s-au dedat la
masacre și atrocități împotriva musulmanilor și
a evreilor. La sfârșitul secolului 13, cruciadele
se termină în eșec, iar regiunea revine sub
islam. Însă perioada cruciadelor a rămas adânc
întipărită în memoria colectivă a musulmanilor
chiar și azi, islamiștii radicali referindu-se la
statele creștine ca fiind state „cruciate”.
În perioada cruciadelor, în lumea islamică se
ridică o contrapondere la dominația arabă:
turcii. Începând cu secolul 13, otomanii
crează un imperiu cu care se vor confrunta
și Principatele Române. Etnic diferiți față de
arabi, turcii cuceresc teritoriile arabe și ulterior
preiau mantaua de calif și reprezentant al
lumii musulmane de la arabi.
Imperiul Otoman va dăinui sute de ani, până
la înfrângerea în primul război mondial și
disoluția sa în 1918. Pe ruinele sale, Kemal
Atatürk, un tânăr ofițer turc, reorganizează
Turcia ca stat secular modern și abolește
definitiv califatul în 1924. De atunci, ideea
și simbolul califatului rămâne o dorință
neîmplinită a lumii musulmane, titlul de
calif nefiind de atunci utilizat, cu excepția
autoproclamării liderului Statului Islamic ca și
calif în 2014.
După primul război mondial, teritoriile
otomane din Orientul Mijlociu sunt împărțite
de Marea Britanie și Franța în zone de
influență, practic colonii. Siria și Libanul cad
în sfera franceză, britanicii dominând Egiptul,
Irakul, Iordania și Palestina. Iranul, Turcia și
Arabia Saudită sunt oarecum independente.
Este perioada de aur a colonialismului, tot mai
mult petrol e descoperit în regiune, iar miza
strategică geopolitică și energetică îi fac pe
occidentali să se instaleze ferm la conducerea
regiunii, prin intermediul unor conducători
corupți. Pentru musulmani, este o perioadă

După al doilea război mondial, Franța și
Anglia, slăbite de război, sunt înlocuite tot
mai mult de americani în Orientul Mijlociu,
petrolul fiindu-le absolut necesar pentru
susținerea creșterii economice postbelice.
Implicarea Uniunii Sovietice însă oferă o
contrapondere la influența anglo-americană.
Un eveniment crucial pentru regiune este
fondarea statului Israel în 1948, eveniment
ce a dus la mai multe războaie între evrei
(susținuți de SUA și occidentali) și vecinii
arabi susținuți în general de ruși, accentuând
polarizarea popoarelor din regiune.
Reacția arabilor la influențele străine din
regiunea subdezvoltată, dar bogată în petrol a
luat o primă formă printr-un curent naționalist
și pan-arab, ce dorea afirmarea lumii arabe,
și în general exprima poziții socialiste, opuse
Occidentului. Aceste state în general au avut
relații apropiate cu blocul comunist, inclusiv cu
România. Din această generație fac parte lideri
autoritari egipteni ca Gamal Abdel Nasser,
Anwar Sadat și Hosni Mubarak (detronat în
2011), dictatorul Gaddafi în Libia (linșat în
2011), Yasser Arafat în Palestina (mort în 2004),
dinastia Al-Assad în Siria (în război civil) sau
Saddam Hussein în Irak (executat în 2006).
Au fost de asemenea și state care au colaborat
cu occidentalii, cum ar fi Iranul (până la
revoluția islamică din 1979), Iordania sau
Arabia Saudită. Însă aproape toate statele
din regiune prezentau un element comun
- un lider autoritar - Israelul fiind singura
democrație veritabilă din regiune.
“Primăvara arabă”, pornită în 2011, a
fost o mișcare de revoltă populară contra
regimurilor autoritare din lumea arabă,
provenite din perioada naționalistă, o revoltă
similară cu revoluțiile anticomuniste din
Europa de Est. În numeroase țări arabe au
avut loc proteste masive, reușindu-se chiar
schimbarea regimului în Tunisia, Egipt, Libia
și Yemen, iar în Siria s-a declanșat un război
civil ce durează și azi.
Însă Primăvara arabă, moment de mari
speranțe pentru viitorul mai liber și deschis
în regiune, a evoluat în mod nefericit, într-o
“iarnă islamică”. În unele țări, ca Libia, există
anarhie și lipsește un guvern centralizat. În alte
locuri, contextul a dus la ridicarea în alegeri a
reprezentanților mișcărilor islamiste (Hamas,
Frăția Musulmană). A dus de asemenea la
războaie religioase între șiiți și suniți, în
țări ca Yemen sau Irak sau Siria. Și a dus și la
apariția Statului Islamic în 2014.
În ansamblu, dacă după cel de- al doilea război
mondial, naționalismul și pan-arabismul
era forța ce-i anima pe locuitorii Orientului
Mijlociu, în zilele noastre, ideologia ce prinde
elan este pan-islamismul, reîntoarcerea
la islamul originar și la o unificare a
credincioșilor musulmani într-un stat ce
reprezintă musulmanii indiferent de etnie.
Această ideologie a prins rădăcini în multe
locuri, și e extrem de periculoasă pentru multe
regimuri din regiune. Iar fundamentaliștii,
estimați la 10-15% din totalul musulmanilor,
cred într-o interpretare a islamului care este
periculoasă pentru întreaga lume.
Articol de Sorin Pețan, redactor Alfa Omega TV
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Situația actuală în

Siria și Irak
de sorin PeȚan, redactor Alfa Omega TV
Până în 1918, teritoriul actual al Siriei și
Irakului era inclus în Imperiul Otoman.
După prăbușirea acestuia, granițele actuale
ale mai multor state din regiune, inclusiv
Siria și Irak, au fost trasate de către puterile
coloniale fără a ține cont de situația etnică și
religioasă din regiune. Acesta este un motiv
major pentru situația tensionată din regiune.

coaliția occidentală și șiiții majoritari. Ca
urmare, insurgența inițială contra armatelor
coaliției multinaționale, s-a transformat
din 2006 și într-un război sectar extrem de
violent între șiiți și suniți. O mare parte din
cadrele armatei desființate de americani în
2003 s-au pus în slujba insurgenței sunite,
inclusiv a Statului Islamic (extremist sunit).

IRAK

În 2006, sub conducerea notoriului Abu
Musab al-Zarqawi, a luat ființă al-Qaida
în Irak (AQI), numită de asemenea Statul
Islamic în Irak (SII), o organizație sunită
teroristă ce urmărea să instaureze un stat
islamic în regiunile locuite de musulmanii
suniți, în vestul și centrul Irakului. Deși doar
o minoritate din suniți au aderat la această
organizație în perioada respectivă, unii chiar
ducând o luptă armată în alianță cu forțele
coaliției contra lor, totuși SII/AQI și-a
crescut în timp influența.

Din cei 30 de milioane de locuitori ai Irakului,
arabii sunt aproximativ 80%. Religios vorbind,
majoritatea irakienilor sunt arabi șiiți (6065%), cu o semnificativă minoritate arabă
sunită (20%), kurzi în proporție de 15-20%, iar
restul minorități etnice și religioase, inclusiv
creștini.
Kurzii, cel mai mare popor fără țară, sunt
risipiți pe teritoriul mai multor țări ca Irak,
Siria, Turcia, Iran și Georgia. Etnic diferiți
față de arabii majoritari, ei sunt în marea
lor majoritate musulmani suniți, însă
particularitatea lor esențială este faptul că
sunt seculari și mai degrabă naționaliști,
dorindu-și un stat propriu.
Înainte de invazia coaliției multinaționale și
răsturnarea regimului lui Saddam Hussein în
2003, acesta și minoritatea sunită conduceau
țara cu o mână de fier, discriminând kurzii
și șiiții majoritari. Suniții erau numiți în
majoritatea funcțiilor de conducere, în
special în armata irakiană. După cucerirea
Irakului, trupele coaliției s-au confruntat cu
o insurgență irakiană, atât șiită cât și sunită.
Administrația americană de ocupație a forțat
instituirea democrației de tip occidental
în Irakul măcinat de violențe inter-etnice
și sectare. De asemenea, în încercarea de a
elimina vechile elemente de la conducerea
țării, americanii au decis desființarea armatei
irakiene dominate de vechea gardă sunită.
Rezultatele acestor decizii au fost previzibile.
Prin alegerile democratice, conducerea
țării a fost preluată de șiiții majoritari.
Kurzii au primit un grad de autonomie tot
mai mare, țintind spre visul lor de a avea
un stat independent. Suniții, îndepărtați
de la guvernare, percepându-se ca fiind
conducătorii naturali ai țării și văzând cum
armata, principalul mijloc de protecție a
intereselor lor, este desființată, au început
să nutrească resentimente profunde față de

18

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

În 2011, situația în Siria se tensionează. Au
loc protestele Primăverii arabe, reprimate
de autoritățile siriene, ce duc la răscoala
insurgenților contra regimului al-Assad,
și războiul civil ce durează și astăzi. Din
Irak, SII trimite o echipă în Siria pentru a
fonda o organizație similară cu SII în Siria.
Așa ia naștere Frontul al-Nusra, care în
2012-2013 se afirmă ca o forță puternică și
organizată contra regimului. Iar în aprilie
2013, SII fuzionează cu o parte din Frontul
al-Nusra, devenind Statul Islamic în Irak
și Levant (SIIL), și mai apoi Statul Islamic,
nume sub care este și astăzi activ. O facțiune
din Frontul al-Nusra însă s-a opus fuziunii,
continuând să reprezinte al-Qaida în Siria,
devenind un rival al SIIL pentru a câștiga
aderența islamiștilor, și concurând cu acesta
în atrocități și atacuri teroriste. SIIL e acum
complet desprins de al-Qaida și adversar lor.
Scopul SIIL nu e doar dărâmarea lui al-Assad,
ci instaurarea unui stat islamic veritabil.

SIRIA
Siria este în război civil din martie 2011.
Protestele pentru schimbarea regimului alAssad în “Primăvara arabă” au fost reprimate
sângeros, ca atare se naște rezistența armată.
Finanțate și înarmate de state străine, părțile
se află de peste 5 ani în război civil, rezultând
sute de mii de morți și milioane de refugiați
în țările din jur, peste un milion venind și în
Europa din vara anului 2015.
Dacă în Irak, suniții erau minoritari, în
Siria ei sunt majoritari (75%, din care 9%
kurzi în nord), în centrul și vestul țării, însă
familia conducătoare al-Assad provine din
minoritatea alawită (în jur de 12%), din
familia islamului șiit, dominantă în vest,
pe coasta Mediteranei (acolo unde se află
și bazele rusești). Similar cu situația din
Irak, faptul că minoritatea alawită conduce
țara locuită majoritar de suniți, nedorind
să împartă puterea cu ei, a accentuat
resentimentele suniților. De asemenea,
înainte de războiul civil, exista și o
semnificativă minoritate creștină, de 8-10%,
însă se estimează că cel puțin două treimi
dintre creștini au părăsit regiunea din cauza
persecuțiilor și a violențelor din ultimii ani.
Dacă la început se confruntau doar rebelii cu
forțele guvernamentale, treptat lucrurile s-au
complicat prin intervenția a tot mai multor
actori, interni și internaționali. În prezent,
în Siria se confruntă mai multe părți:
1. Armata regimului lui Bashar al-Assad,
compusă în mare parte de alawiți. Ei sunt
susținuți militar în mod direct de Iranul șiit și
de Rusia, precum și de organizația Hezbollah
cu baza în Liban. De asemenea, și alte țări le
oferă suport logistic și militar, ca de exemplu
China, Coreea de Nord sau Irakul condus de
șiiți. Sunt adversarii jihadiștilor, ai rebelilor
din ASL și ai kurzilor.
2. Armata Siriană Liberă (ASL) – o alianță
eterogenă a numeroase grupări și triburi
rebele considerate moderate ce luptă
contra regimului al-Assad. Sunt sprijiniți și
înarmați de SUA și Occident, precum și de
țări musulmane ca Arabia Saudită, Qatar și
Turcia. Ei luptă și contra grupărilor jihadiste
SIIL și al-Nusra, deși există voci critice care
spun că există și facțiuni jihadiste în ASL.

Pe lângă conflictele interne ale Siriei, marile
puteri au făcut din Siria, alături de Ucraina,
un loc principal de confruntare, pentru
că zona are o importanță geostrategică
excepțională, atât militar, cât și ca teritoriu
de tranzit pentru aprovizionarea cu gaze și
petrol a Vestului, precum și pentru izolarea
Iranului. Occidentalii au înarmat și sprijinit
rebelii ce luptă contra regimului sirian și
pe kurzi, și au dus o campanie de atacuri
aeriene contra Statului Islamic.

3. Frontul al-Nusra (al-Qaida în Siria)
este o grupare jihadistă radicală ce se opune
guvernului sirian și dorește instaurarea unui
stat islamic în Siria. Este de asemenea rival
cu SIIL și tatonează o cooperare cu ASL.
4. Statul Islamic din Irak și Levant (SIIL),
principala grupare islamistă radicală, deține
largi teritorii atât în Irak, cât și în Siria, unde
a proclamat califatul. SIIL a instaurat legea
șaria în acest califat, depunând eforturi
pentru a administra teritoriile cucerite și a se
legitima ca stat islamic sunit funcțional. SIIL
se luptă contra tuturor facțiunilor, fiind și la
rădăcina recentelor atentate din Bruxelles și
Paris. Deși oficial renegată de toate statele,
SIIL a fost susținută neoficial în trecut de
către state arabe sunite, și posibil și Turcia.
5. Forțele Kurde (YPG) - sunt cea mai
eficientă forță contra Statului Islamic. Ele
sunt susținute și înarmate de Kurdistan
(regiunea autonomă kurdă din Irak), SUA și
alte țări occidentale, precum și de țări arabe
sunite. Însă Turcia este puternic alarmată de
posibilitatea creării unui stat independent
kurd la granița ei sudică, pe teritoriul turc
existând o minoritate kurdă ce ar dori unirea
cu kurzii din Siria și Irak. De aceea, Turcia
e ostilă forțelor kurde în Siria, atacându-i
cu artileria și aviația. Iar de la tensionarea
relațiilor ruso-turce după doborârea
avionului rus de către Turcia în noiembrie
2015, Rusia a susținut și ea kurzii din Siria.

Intervenția rusă în Siria, începută în
septembrie 2015, a urmărit consolidarea
pozițiilor regimului lui al-Assad prin atacarea
rebelilor și, într-o mai mică măsură, a SIIL.
Una din mizele evidente este și păstrarea
singurelor baze rusești la Mediterana (aflate
în vestul Siriei, în teritoriul alawit controlat
de forțele guvernamentale). Și Iranul, ce are
aspirații de mare putere regională, a intervenit
nu doar cu armament, ci și cu trupe în Siria,
luptând de partea regimului contra rebelilor
moderați și în special contra grupărilor
islamiste sunite, rivale ale Iranului șiit.

Viitorul regiunii e Incert
Bazat pe o profeție a lui Mahomed înregistrată
în Hadith-uri, Statul Islamic crede într-o
mare bătălie apocaliptică contra forțelor nonmusulmane, când 80 de națiuni se vor aduna la
Dabiq, o mică localitate în nordul Siriei, pentru
a se lupta contra armatei dreptcredincioșilor
musulmani. Notabil, Statul Islamic a cucerit
deja Dabiq, și consideră iminentă această
bătălie, o așteaptă în următorii 10 ani. În mod
ironic, SIIL chiar se bucură când coaliția antiSIIL include tot mai multe țări. E un motiv
major pentru care statele occidentale încearcă
să evite capcana intervenției militare terestre
contra SIIL, pentru că a confirma această
profeție prin intervenția terestră va legitimiza
SIIL și va motiva numeroși alți musulmani să
adere la gruparea jihadistă. De aceea, coaliția
sprijină forțele musulmane moderate din
regiune contra SIIL, fie ei kurzi, sirieni sau
irakieni, fie țări arabe sau Turcia, pentru a
demitiza profeția.

Situația incredibil de complexă din Siria face
ca viitorul regiunii să fie extrem de incert,
departe de a fi soluționat chiar și după 5
ani de război. Unii lideri mondiali discută
retrasarea granițelor regionale ținând cont
de realitățile etnico-religioase.
Iar toate aceste conflicte etnice și religioase
în regiune au dus la o situație critică pentru
creștinii din regiune. Robert Spencer, expert
în terorism, spunea că „Statul Islamic a jurat
că va reimpune sistemul dhimmi, sistemul
legal coranic și islamic prin care controlează
creștinii și cei care nu sunt musulmani. Ei
trebuie să plătească o taxă specială numită
jizya și să accepte un statut servil, lipsit de
drepturi fundamentale, sub musulmani.
Întreaga zonă Mosul din Irak, o zonă creștină
de pe vremea lui Isus, este acum golită de
creștini. Arhiepiscopul catolic caldeean de
Mosul a spus că și-a pierdut întreaga dioceză
din cauza islamismului. Același lucru se va
întâmpla în Europa și America dacă oamenii
nu se trezesc.’’
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Situația actuală în Orientul Mijlociu
Corespondență pentru Alfa Omega TV de la Chris Mitchell, șeful biroului de știri CBN din Ierusalim
Salutări din Ierusalim! Sunt Chris Mitchell,
de la biroul de știri CBN în Ierusalim. Vreau
să trimit salutări lui Tudor și Mirelei și
tuturor celorlalți de la Alfa Omega TV. Vrem
să vă mulțumim pentru parteneriatul vostru,
și pentru că difuzați emisiunea săptămânală
Jerusalem Dateline. Noi considerăm un
privilegiu faptul că putem lucra în parteneriat
în aceste timpuri.
Vreau de asemenea să vă felicit pentru campania
„Înțelegerea vremurilor”. Sunt zile critice,
uneori sumbre, adesea foarte provocatoare.
Și cu siguranță trebuie să fim ca fiii lui Isahar,
despre care Biblia spune că înțelegeau vremurile
și știau ce trebuie să facă Israel.

Astfel, sprijinul rușilor, al lui Hezbollah și
al Iranului chiar a întors soarta războiului
contra celor numiți rebeli.
În acest moment, există un acord instabil de
încetare a focului. Mulți experți cred că nu
va dura prea mult, de aceea se arată că acest
conflict va mai dura mai multe alte luni,
poate chiar ani.

Vreau să vă împărtășesc câteva gânduri despre
ceea ce se întâmplă chiar acum în Orientul
Mijlociu, sperând că vă va fi de folos. De
asemenea, multe din lucrurile despre care voi
vorbi le-am scris și în cartea numită „SIIL,
Iran și Israel – ce ai nevoie să știi despre criza
și viitorul război din Orientul Mijlociu”.

E un lucru trist, războiul civil din Siria deja
durează de 5 ani. Unii estimează că o jumătate
de milion de oameni au murit, a creat o criză
a refugiaților pe care voi o experimentați în
Europa de Est, pe unde peste un milion de
refugiați din această zonă au intrat în Europa.
Vom simți probabil efectele războiului civil
pentru încă mulți ani în viitor.

RĂZBOIUL DIN SIRIA

STATUL ISLAMIC (SIIL)

Mulți oameni își întorc atenția în aceste zile
spre războiul civil din Siria. Am fost zilele
trecute pe Muntele Hermon, și am vorbit cu
un maior din armata israeliană. El spunea
că literalmente se uită la modul cum se
desfășoară războiul sub ochii lor. Muntele
Hermon e numit ochii țării, se poate vedea pe
o rază de mulți kilometri în jur, chiar până la
Damasc. Ei spuneau că e chiar o perspectivă
tristă, toată vărsarea de sânge, moartea și
distrugerea din Siria în aceste zile.
Acum câteva luni, armata rusă a intervenit
în Siria. Vladimir Putin a decis să-și
trimită aviația, și acest lucru a întors soarta
războiului. Chiar dacă acum este un acord
instabil de încetare a focului, intervenția
rușilor a stabilizat regimul al-Assad și chiar
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au întors soarta războiului contra ceea ce ei
numesc rebeli, și au reușit și să recucerească
părți din teritoriul deținut de Statul Islamic.
De asemenea, și Hezzbolah luptă alături de
regimul al-Assad, și soldați iranieni.
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Care este situația cu SIIL (Statul Islamic) în
acest moment? Un expert îmi spunea că o
poți descrie ca având partea bună, cea rea și
cea urâtă. Vestea cea bună e că acest califat pe
care SIIL l-a declarat în vara 2014 a pierdut
din terenul cucerit. Unii estimează că 30%
din teritoriul pe care l-au deținut acum a
trecut fie în mâinile kurzilor, sau a armatei
siriene. Chiar acum câteva săptămâni, armata
siriană a recucerit orașul Palmira, acesta este
un exemplu al modului în care primele linii
ale SIIL sunt împinse înapoi.
Vestea proastă este că Statul Islamic este
considerat ca o franciză. Diverse grupuri
islamice din toată lumea s-au afiliat la SIIL.
Și Statul Islamic se extinde acum în zone ca
Libia, un stat eșuat. Instabilitatea le permite

să intervină și să stabilească un cap de pod.
Partea urâtă este faptul că SIIL s-a extins
acum în domeniul terorismului internațional.
Putem vedea acest lucru cu ocazia atentatelor
recente de la Bruxelles, sau atacurilor
teroriste din Paris în noiembrie 2015, sau
atacurilor din San Bernardino în California,
în SUA. Deci ei își extind zona de teroare,
dacă putem spune așa.
Când am fost în Bruxelles acum câteva
săptămâni pentru a relata despre acel atentat,
un expert estima că sunt între 7000 și 10000
de jihadiști în Europa în acest moment,
și acest fapt nu e un lucru bun pentru
continentul european. Vă puteți imagina
ce au reușit să facă 3 teroriști cu bombe în
aeroportul din Bruxelles, în metroul din
Bruxelles. Au omorât peste 30 de oameni, au
rănit sute de alți oameni, au blocat un oraș, au
închis un aeroport major, au transmis un șoc
psihologic peste tot în lumea liberă.
O altă întrebare pe care o pun oamenii e
dacă SIIL este islamic. Răspunsul e că sunt
foarte islamici. Ei spun că se ghidează după
litera Coranului sau Hadith-urilor, spusele
lui Mahomed. Mulți oameni se dezic de ei,
mulți musulmani evident nu subscriu la ceea
ce SIIL proclamă, dar dacă te uiți la ce spune
Coranul și la ce face SIIL, aceștia într-adevăr
se ghidează după multe din zicerile profetului
Mahomed și după cuvintele Coranului.
Un alt lucru despre care oamenii se întreabă este
ce capabilități au. În mod evident, au anumite
capabilități, au cucerit tot acest pământ, sunt
implicați în terorismul internațional, dar în
realitate nu au puterea unui stat ca Iranul. În
Israel, mulți consideră SIIL ca fiind un pericol,
dar nici pe departe ca amenințarea pe care o
percep din partea Iranului.
Însă SIIL are ambiții globale, cum am
menționat deja, și nutresc dorința de a obține
materiale nucleare. Cred că acesta este unul
din marile pericole ale SIIL, dacă ar putea
obține destul material nuclear, ar putea face
o „bombă murdară” care ar putea paraliza un
mare oraș. Ar fi un moment critic dacă ei ar
reuși să obțină o armă de acest tip. Acesta este
un motiv de rugăciune, ca SIIL să nu poată
obține materie primă nucleară.

Orientul Mijlociu și în lumea islamică între
islamul șiit și islamul sunit. Arabia Saudită,
ce reprezintă islamul sunit, se teme de
Iranul șiit. Atunci când ei văd că acest acord
nuclear iranian îi garantează Iranului o cale
de a obține bomba atomică, atunci și ei vor
încerca să obțină o armă nucleară.

ESCATOLOGIA ISLAMICĂ

Și Pakistanul s-a implicat în această divizare
sunito-șiită. Pakistanul, o națiune sunită, i-a
spus Iranului că dacă vor amenința Arabia
Saudită, atunci Pakistanul va șterge Iranul de
pe hartă. Acest lucru vă arată cât de precare
sunt lucrurile în Orientul Mijlociu.

Escatologia islamică este un lucru despre
care vorbește multă lume. În cartea pe care
am scris-o, „SIIL, Iran și Israel”, există un
capitol despre Islamul apocaliptic. Acesta
este ceva la care aderă SIIL, ei cred că sunt în
zilele din urmă. Mulți creștini, sunt sigur că
și voi sunteți printre ei, credem că suntem în
vremurile din urmă, însă ei cred în escatologia
islamică, studiul vremurilor din urmă, și cred
că se pregătesc pentru o mare bătălie finală.

Iranul este încă ferm angajat să distrugă
Israelul. S-ar fi putut crede, după acest acord
nuclear, că Iranul și-ar domoli retorica. Dar
în realitate, se pare că declarațiile lor agresive
s-au amplificat. Ei încă susțin distrugerea
Israelului, ei încă susțin distrugerea Statelor
Unite, deși SUA a fost aceea care a facilitat
încheierea acestui acord nuclear. Te face să te
întrebi ce se va întâmpla dacă Iranul obține
arma nucleară.

SIIL crede că va avea loc o astfel de bătălie
decisivă într-un loc numit Dabiq. Ba chiar șiau numit revista lor lunară cu acel nume. Și
motivul este că la Dabiq, un mic sat în Siria,
va avea o mare bătălie la sfârșitul vremurilor,
unde 80 de națiuni cruciate, sau națiuni
„romane”, sau națiuni creștine, vor veni să
se lupte contra SIIL, contra musulmanilor.
Conform acestei profeții, o treime din
musulmani vor fi uciși, o treime va fugi și o
treime va fi victorioasă.

Un expert pe care l-am intervievat a spus că
iranienii nu doar au un program nuclear
oficial, ci au și un program nuclear ascuns.
Acest acord nuclear nu a tratat situația
a numeroase instalații militare din Iran.
Oamenii cred că e doar o problemă de timp
până când Iranul va obține arma nucleară. Și
dacă acest lucru se întâmplă, va schimba total
lucrurile, unii oameni spun că ar fi aproape ca
o „balama a istoriei” aici în Orientul Mijlociu.

SIIL are această viziune apocaliptică a
vremurilor din urmă. Și nu doar SIIL, ci și
Iran. Ei cred și se pregătesc pentru ceea ce ei
numesc „imamul ascuns”, „al doisprezecelea
imam”, cel ce e un Mesia musulman. SIIL are
versiunea sunită de escatologie, de înțelegere
a vremurilor din urmă, iar Iranul crede
vesiunea șiită a sfârșitului vremurilor.
Avem două escatologii concurente în
Orientul Mijlociu, dar amândouă au o
perspectivă apocaliptică asupra sfârșitului
vremurilor. E foarte periculos să avem atât
SIIL cât și Iran încercând să obțină o bombă
nucleară, încercând fiecare să fie cei care aduc
în ființă pe Mesia lor musulman.

ACORDUL NUCLEAR CU IRANUL
Un alt lucru ce a făcut o diferență în Orientul
Mijlociu, și un alt motiv pentru care am scris
cartea „SIIL, Iran și Israel” este semnarea
acordului nuclear iranian în vara trecută. Mulți
cred că a fost cel mai prost acord diplomatic
semnat vreodată de Statele Unite. Aici în
Ierusalim, am vorbit cu senatorul Tom Cotton,
care crede că, din cauza acestui acord cu Iranul,
vor fi ceea ce el numește „capcane nucleare”
peste tot în Orientul Mijlociu. El și alți experți
cred că va duce la proliferare nucleară.
Motivul pentru aceasta este marea schismă în

ROLUL RUSIEI
Și care este rolul Rusiei în toate acestea? Este un
capitol în carte intitulat „Vin rușii! Vin rușii!”
În 1966, în SUA a fost produs un film cu acest
titlu, era în timpul războiului rece, când Statele
Unite și Uniunea Sovietică erau adversari la
acel moment, amenințîndu-se reciproc cu
armele nucleare, iar acel film era o comedie.
Dar situația de acum nu e o comedie. Rușii
au intervenit în războiul civil din Siria ca
niciodată înainte, și au înclinat balanța
puterii în Orientul Mijlociu. Administrația
Obama a luat decizia de a-și retrage prezența
militară din Orientul Mijlociu, ceea ce a lăsat
în urmă un vid de putere. Iar acest vid a fost
umplut de Rusia în diferite moduri, în special
în războiul civil din Siria.
În acest moment, se pare că Rusia are
avantajul în diverse moduri, și o pârghie de
putere în Orientul Mijlociu, așa cum nu au
mai avut în decenii. De zeci de ani, politica
externă a Statelor Unite a fost să excludă
Rusia din Orientul Mijlociu. Însă acum,
lucrurile s-au schimbat în ultimele 2 luni.

RIVALITĂȚI REGIONALE

IMIGRANȚII/REFUGIAȚII

Sunt atât de multe rivalități aici în Orientul
Mijlociu. Unul din capitolele cărții se numește
„Furtuna perfectă”, iar un altul are titlul
„Urzeala tronurilor din Orientul Mijlociu”.
Sunt atât de multe rivalități în același timp.
De exemplu, avem SIIL contra regimului alAssad. Avem Iranul contra Israelului. Avem
Rusia contra SIIL, și contra rebelilor. Avem
Turcia și Rusia care sunt adversare. Avem
Iranul care se confruntă cu Arabia Saudită și
multe din celelalte națiuni din Golf.

Un alt efect al războiului civil din Siria sunt
refugiații. Aceștia au avut un impact uriaș și
au produs schimbări majore în Europa. Poate
simțiți și voi în România impactul acestora. Cu
siguranță, când am fost în Bruxelles, în Belgia,
acum câteva săptămâni, făcând un reportaj
despre atentatele teroriste, cei de acolo sunt
foarte preocupați de faptul că musulmanii au
o animozitate față de evrei, și ce impact va avea
acest lucru asupra evreilor din Europa.

Și în această „urzeală a tronurilor” din
Orientul Mijlociu, apar anumite alianțe
improbabile. Unele din acele alianțe se
constituie între unele națiuni sunite, ca
Arabia Saudită, emiratele din Golf, Iordania
și Egipt, ele formează o alianță cu Israelul.
Greu de crezut, dar aceste țări văd Israelul ca
o amenințare mai mică decât un Iran nuclear.
Când vezi toate aceste alianțe întâmplânduse, îți dai seama că situația de aici din
Orientul Mijlociu e foarte precară. Și după
cum ziceam, mulți o văd ca pe o furtună
perfectă, iar unii chiar cred că e atât de
periculoasă, încât seamănă cu perioada
dinaintea primului război mondial în Europa,
precedând așa-numitul „război ce va încheia
toate războaiele”. Aceștia cred că suntem pe
buza celui de-al treilea război mondial.

Am vorbit cu două persoane de acolo, din
Bruxelles, care ne-au spus că atunci când
evreii se adună pentru un eveniment social,
aproape de fiecare dată, conversația ajunge
la „Va trebui să părăsim Belgia? Vom putea
să rămânem aici? Vom fi în siguranță? Unde
vom merge? În Israel sau în alt loc?”.
Acest lucru se petrece deja în Franța, unde
un număr record de evrei francezi au făcut
aliyah, au emigrat spre Israel, și se așteaptă un
alt număr record de evrei din Belgia să vină
în Israel. Iar acest lucru dă tonul la ceea ce se
întâmplă în interiorul Europei, exacerbat și
de afluxul celor peste un milion de refugiați.
Acum, evident, Europa ezită și există o
dezbatere pe continent - „Ne vom închide
de acum frontierele, după ce le-am avut
deschise atâta timp?” Acum sunt reportaje
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și știri provenind din Suedia sau Germania
despre acele agresiuni sexuale comise de unii
din acei refugiați. E o dezbatere majoră acum
în interiorul Europei. Și probabil voi sunteți
mult mai la curent cu acest lucru, pentru că
îl experimentați, și trebuie să decideți ce să
faceți cu toți acești refugiați.
Se pare că refugiații vor continua să vină.
Acum există un acord între Uniunea
Europeană și Turcia pentru a trimite mulți
din acești refugiați înapoi. Vom vedea ce se
va întâmpla. Dar atunci când vremea se va
încălzi, vom vedea dacă refugiații tot vor
veni, așa cum au făcut vara trecută.

să adere la SIIL, dar un Iran nuclear este
principala amenințare la adresa Israelului. De
aceea, ei au fost atât de alarmați la încheierea
acestui acord nuclear iranian, semnat vara
trecută. Ei consideră testul balistic efectuat
de Iran în ultimele săptămâni ca foarte
îngrijorător, pentru că dacă aceștia ar avea un
focos nuclear pe o rachetă balistică, ar fi un
pericol existențial pentru Israel.
Dar ei spun că nu e doar un pericol pentru
Israel, ci și pentru Europa sau Statele Unite.
Pentru că Iranul are deja rachete ce pot
lovi Israelul. Ceea ce ei testează acum sunt
rachete balistice care ar putea lovi Europa,
precum și rachete intercontinentale care ar
putea atinge Statele Unite. Iar atunci când
ei scandează moarte Israelului sau moarte
Americii, israelienii iau acest lucru foarte în
serios, și cred că americanii și europenii ar
trebui să facă la fel.

ISRAELUL
Una din întrebările pe care și le pun mulți este
despre ce face Israelul în toată această situație.
În acest moment, Israelul este probabil cel
mai stabil loc din tot Orientul Mijlociu.
Dar se pregătesc. Cum spuneam, am fost pe
muntele Hermon recent, acum câteva zile,
și ei se pregătesc pentru orice eventualitate,
orice situație ce s-ar putea întâmpla în Siria.
Pe granița cu Libanul, evreii știu că Hezbollah
are aproximativ 100.000 de rachete îndreptate
spre Israel, și se pregătesc pentru un viitor
război cu Hezbollah. O știre alarmantă este
faptul că, în interiorul Siriei, Hezbollah
construiește o bază militară cu posibile
rachete ce de asemenea ar putea lovi Israelul.
Pe granița sudică, israelienii au în continuare
nemesisul Hamas, care se pregătește pentru
încă un război contra statului evreu. Și
ei își consolidează arsenalul de rachete și
armament. Și, de asemenea, ei sapă tunele.
Anul trecut, strategia lor a fost să sape tunele
până în interiorul Israelului, de-a lungul
frontierei cu Gaza, pentru a ucide sau răpi
israelieni. Din fericire, Israelul a reușit să
distrugă peste 30 de asemenea tunele vara
trecută, dar aceasta este în continuare o
strategie pe care Hamas o utilizează și acum.
Iar legat de Iran și SIIL, după cum menționam
înainte, israelienii, oficialii lor și armata,
consideră Iranul ca o amenințare mult mai
mare decât SIIL în acest moment. SIIL cu
siguranță este un pericol, a fost pericolul
ca anumiți oameni în interiorul Israelului

CE PUTEM FACE NOI
Cum ne putem pregăti pentru toate aceste
lucruri, ce să facem, la cum vedem că
evoluează lucrurile? Un lucru despre care
vorbesc în carte este despre ce putem face
în vremuri ca acestea. Cineva zicea că sunt
doi autori care descriu zilele în care trăim
acum. Unul a fost Charles Dickens, zicând că
e cea mai rea perioadă dar și cea mai bună
perioadă. Celălalt, profetul Isaia, spunând
în Isaia 60 (NTR): „Ridică-te! Strălucește!
Căci lumina ta a venit și slava DOMNULUI
a răsărit peste tine...și negura groasă acoperă
popoarele”. Cred că suntem într-o perioadă
de mare lumină, și de mare întuneric.
Chiar după atacurile cu bombă din Bruxelles,
eram la un serviciu divin. Atentatele din 22
martie de la aeroport și metrou, am aflat
ulterior, nu erau planificate pentru 22 martie,
ci pentru duminica de Paște, cu câteva zile
mai târziu. SIIL și alte grupuri islamice adesea
consideră Biserica Creștină ca principalul
lor inamic. Și ceea ce ei se străduie este să
eradicheze creștinismul din Orientul Mijlociu.
Un prieten a descris situația așa: „De fapt e un
război contra lui Isus”. Și cred că în multe feluri,
chiar este. Și cred că trebuie să fim pregătiți.
Când eram în acel serviciu divin din duminica
Paștelui (catolic, n.red.), chiar am simțit

că rugăciunea este un instrument major al
Bisericii pentru a se pregăti pentru timpurile
care vin. Cred că, pe măsură ce zilele sunt tot
mai întunecate, Biserica trebuie să răspundă
cu rugăciune eficientă și susținută pentru
aceste vremuri.
Iar în carte, vorbesc despre câteva lucruri pe
care le putem face, sunt foarte simple, dar
eficiente. Prima este să urmărim lucrurile
și să ne rugăm. Și Isus ne-a spus acest lucru
de mai multe ori, că trebuie să dezvoltăm
o relație intimă cu Dumnezeu în aceste
zile întunecate și dificile, putem depozita
Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. În
Psalmul 119 scrie că „Strâng Cuvântul Tău în
inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”.
Mai departe, ne putem uita în sus. Isus a
spus că atunci când aceste lucruri se vor
întâmpla, să ne uităm în sus, pentru că
izbăvirea se apropie (Luca 21:28, n.red.).
Ne putem apropia de frați în credință, ne
putem apropia de membrii familiei noastre
și de bisericile noastre. Putem dona și ne
putem pregăti să-i ajutăm pe alții în timpul
acestor zile întunecate. Și putem investi în
veșnicie, pentru că ceea ce va dăinui nu este
ce se întâmplă aici pe pământ, ci ceea ce se
întâmplă în veșnicie, moștenirea noastă în
cer. De asemenea, sfințenie și umor. Este scris
că nimeni nu va vedea pe Domnul fără a se
sfinți, dar cred că a avea un simț al umorului e
o armă în arsenalul nostru în aceste zile. Și să
dezvoltăm o perspectivă a Împărăției. Acest
lucru îl putem face înțelegând că această viață
e temporară, și că noi privim spre venirea și
stabilirea unei noi Împărății pe pământ.
Vreau să închei prin a mă ruga pentru voi, și
a cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste
voi din Ierusalim. Cred că rugăciunea este
principala noastră armă în războiul în care
suntem angrenați. Nu un război fizic, ci o
luptă spirituală în care suntem. Și vreau să
felicit ceea ce faceți prin „Alfa Omega TV”,
prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu,
prin faptul că ajutați oamenii să înțeleagă
vremurile și să știe ce să facă.
Mulțumim încă o dată pentru difuzarea
„Jerusalem Dateline”, pentru binecuvântarea
și sprijinul ce sunteți pentru noi aici în
Ierusalim, și sperăm să vă vedem la anul în
Ierusalim. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Urmăriți emisiunea săptămânală Jerusalem
Dateline, prezentată de Chris Mitchell, pentru
a fi la curent cu ultimele știri și noutăți din
Orientul Mijlociu, privite dintr-o perspectivă
creștină. Jerusalem Dateline - în fiecare sâmbătă
de la ora 20 pe canalul Alfa Omega TV.

Calul pe nume Ursuleț - premieră
Film artistic

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

vineri, ora 22:00

LUNI 30 mai

MARȚI 31 mai

MIERCURI 01 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 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 Explore
Grand Canyon 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin 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 Israel și Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Explore
Grand Canyon (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 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Israel,
o călătorie în timp 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Israel, o călătorie
în timp (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Castelul minunat
10:00 Călătorie în întuneric 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Israel,
o călătorie în timp (r) 12:00 Speranță pentru
ne-evrei (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Trecutul Ierusalimului: ziduri de aducere
aminte (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Călătorie
în întuneric (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 18:00 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Afaceri ca la carte 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 Adevărul despre
adevăr 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul
bunătății 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cufărul cu comori 10:00 Autobuzul Lindei
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Mai mult decât vise - Dini
(r) 12:00 Uși deschise pentru Luther (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Indicatoare la înălțime (r) 14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Autobuzul Lindei (r)
17:30 Fii diferit! 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Trecutul Ierusalimului: ziduri de
aducere aminte Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
19:00 Apa și iar apă/ O lume mică Documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical 20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
străin
21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Israel, o călătorie în timp Documentar 22:00 Mai mult decât vise - Dini Documentar
23:00 Speranță pentru ne-evrei Documentar 23:00 Uși deschise pentru Luther Documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi 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 În voia sorții Film artistic
23:00 Orașul Sfânt și o grădină Documentar
23:30 Muzică

miercuri, 22:00

Film artistic

În voia sorții premieră

O tânără în vârstă de 16 ani,
pe nume Mallory, obișnuită cu
cele mai scumpe lucruri în viață,
se trezește într-un adăpost de
urgență, alături de un grup de
refugiați: Clarence care este
creștin născut din nou, Angela
care este o tânără însărcinată,
dar necăsătorită, Justin un băiat
căruia îi place sportul și nemilosul
angajat al adăpostului, Barney. Pe
măsură ce furtuna se dezlănțuie,
Mallory trebuie să aleagă ajutorul
lui Clarence sau să părăsească
adăpostul care o păstra în
siguranță.

JOI 02 iunie

VINERI 03 iunie

SÂMBĂTĂ 04 iunie

DUMINICĂ 05 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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
Portretul biblic al căsătoriei 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Festivalul copiilor
10:00 Țeluri înalte 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 În voia
sorții (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Fii
diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară)(r) 17:00 Țeluri
înalte(r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 De ce cred? 08:30 Ellel 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Israel, ținta atacurilor (r) 12:00 Rostind
adevărul din dragoste pentru musulmani
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Descoperind
Țara Sfântă (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Fabrica razei de soare
(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 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Eliberând captivii 09:00 Casa zburătoare
09:30 Pierdut în Silver Canyon 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Calul pe nume
Ursuleț (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Iordania poartă spre țara promisă (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Pierdut în
Silver Canyon (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Pierdut în Silver Canyon
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„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 Pierdut în Silver Canyon (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel Talk-show
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program
religios

19:00 Descoperind Țara Sfântă Documentar 19:00 Iordania - poartă spre țara promisă
19:30 Club 700 Magazin TV
Documentar
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele 19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
22:00 Calul pe nume Ursuleț Film artistic
(premiera)
23:30 Muzică
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
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străin

16:00 Conferința „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 străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
21:00 Realitați și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
22:00 Lumină în întuneric II Film artistic
23:00 Salvând lumea Documentar
22:30 Povestea lui Samuel Morris Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității
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SÂMBĂTĂ 04 IUNIE
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19:00 Trecutul
Ierusalimului: ziduri de
aducere aminte Documentar

22:00 Mai mult decât
vise - Dini Documentar

18:00 Întoarcerea la
dragostea dintâi

22:00 Rostind adevărul
din dragoste pentru
musulmani Documentar

22:30 Povestea lui
Samuel Morris

Program pentru femei

Documentar
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Creștinii din Orientul Mijlociu se confruntă
cu cea mai aspră persecuție din istorie
D

e-a lungul luptelor din Orientul
Mijlociu, creștinii se confruntă cu cea
mai aspră persecuție din istorie. Sute de mii
de oameni din Siria și Irak sunt refugiați care
au fugit de gruparea teroristă Stat Islamic.
Supraviețuitorii spun povești îngrozitoare
despre decapitări, violuri și convertiri forțate.
Mulți se simt abandonați și singuri din cauză
că lumea vestică nu face nimic împotriva
grupării SIIL.
Un film de scurt metraj încurajează Biserica
să ia atitudine. Filmul „Cântă puțin mai tare’’
e bazat pe povestea adevărată a unui bătrân
care își amintește de ororile Holocaustului
și pasivitatea familiei sale și a Bisericii sale
în fața răului. Juliana, creștină asiriană și
fondatoare a grupului ce proiectează acest
film, a fost întrebată ce speră să realizeze
prin prezentarea lui:
„Vrem să trezim lumea creștină. În timp
ce stăm aici și rostim promisiunea „Un
Holocaust nu se va mai întâmpla niciodată!’’,
are loc un adevărat genocid în curs de
desfășurare împotriva creștinilor din Orientul
Mijlociu. Prin acest film, sperăm să le amintim
oamenilor că nu-și doresc un alt Holocaust,
dar totuși există unul în curs de desfășurare.
Înainte de 2003, erau 1,6 milioane de creștini
sirieni în Irak. Astăzi au mai rămas în jur de
400 000 acolo. Dintre cei 400 000, jumătate
sunt strămutați din cauza grupării SIIL. 1,1
milioane au fost strămutați din anul 2003.
Toate s-au întâmplat chiar în fața ochilor
noștri, iar lumea creștină păstrează tăcerea.’’
De ce tac creștinii din Vest cu privire la
ceea ce se întâmplă?
„Personal cred că nu vor să fie văzuți ca
islamofobi și nu vor să ofenseze pe nimeni.
Chiar și organizațiile pentru drepturile
omului nu vorbesc despre asta pentru că nu
vor să jignească musulmanii. Din nefericire,
mulți creștini pe care i-am întâlnit în călătorii,
m-au întrebat dacă aceștia sunt creștini
adevărați, dacă au fost mântuiți. E ofensator
pentru mine ca și creștin de mic copil. Acești
oameni și-au părăsit casele și tot ce au câștigat
și pentru care au lucrat, pentru că nu au vrut
să renunțe la Hristos. Aceștia sunt martirii din
ziua de azi. Nu ar trebui să întrebăm dacă sunt
mântuiți, născuți din nou, dacă sunt creștini
adevărați sau nu.
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În al treilea rând, dacă nu li se întâmplă asta lor,
familiilor lor și vecinătăților lor, ci se întâmplă
într-o gaură neagră numită Irak sau Siria,
atunci spun că trebuie să se ocupe altcineva de
asta. Acesta e motivul pentru care oamenii își
închid ochii și își astupă urechile.’’
Cum îi poate apăra Biserica? Ce atitudine
ar trebui să aibă?
„Înainte de toate, ar trebui să îngenunchem
și să ne rugăm. Doar prin rugăciune putem
schimba lucrurile. Domnul poate salva
situația. Al doilea lucru, foarte important, este
să finanțăm acești oameni. Acești oameni au
fost strămutați. Este un copil care nu poate avea
parte de educație pentru că e prea costisitor
să meargă la școală și costă doar opt dolari.
E nevoie de aparate de răcit. Bugetul pentru
alimente se va termina în curând. Aceștia nu
vor avea ce să mănânce dacă Biserica nu îi
ajută. Al treilea lucru este implicarea politică.
Noi, Trupul lui Hristos, trebuie să punem
presiune pe candidații prezidențiali din SUA
să aibă în vedere libertatea religioasă și situația
creștinilor din Orientul Mijlociu.
Avem gruparea Boko Haram, Frăția
Musulmană, grupările Hamas și Hezbollah.
Avem de luptat cu o ideologie, dar trebuie
să învingem gruparea SIIL ca să nu-și
extindă Statul Islamic, califatul. Trebuie să-l
atacăm cu atacuri aeriene foarte puternice.
Avem nevoie de soldați acolo, dar nu doar
soldați americani. Trebuie să fie o coaliție
atotcuprinzătoare. Trebuie să implicăm
statele moderne, statele islamice, precum
Iordania și Egipt, în asta. Asta nu ar trebui
să fie o problemă doar pentru SUA, ci este o
problemă iudeo-creștină.’’

UE ȘI SUA DECLARĂ GENOCID ATROCITĂȚILE
STATULUI ISLAMIC CONTRA CREȘTINILOR
În februarie 2016, Parlamentul European
a declarat măcelul grupării SIIL împotriva
creștinilor și al altor minorități religioase
ca fiind un genocid. Parlamentul a făcut un
pas istoric aprobând această rezoluție care
numește atrocitățile grupului terorist islamic
ca fiind crime împotriva umanității.
Membrii Parlamentului European spun că
ceea ce săvârșește grupul terorist islamic
SIIL împotriva creștinilor și a minorităților

religioase în Siria și Irak se ridică la nivel de
crime de război și genocid.
„E foarte important să fie numit genocid.
E important pentru că acesta e adevărul” a
declarat Nina Shea, care lucrează cu cei de la
„Freedom House”, un grup care documentează
atrocitățile făcute de SIIL. „În teritoriul
controlat de SIIL nu sunt dovezi în acest
moment că ar mai exista vreun creștin. Toți
creștinii au fost fie uciși, fie alungați. Mii dintre
femeile yazidiților sunt sclave sexual”, a spus ea.
În rezoluția Parlamentului European se
spune că acei care comit deliberat atrocități
pe motiv etnic sau religios trebuie acuzați de
crime împotriva umanității.
„Dacă am făcut jurământul solemn, acela că nu
se va mai întâmpla niciodată ce s-a întâmplat în
timpul Holocaustului evreiesc sub conducerea
naziștilor, trebuie să facem același lucru și în
cazul creștinilor”, a spus Shea.
Fostul congressman american Frank Wolf,
care zeci de ani a fost vocea creștinilor
persecutați din întreaga lume, a salutat acest
vot unanim spunând că, în sfârșit, acesta
recunoaște durerea și suferința celor care
trăiesc constant sub amenințarea SIIL.
„Denumirea de genocid îi onorează pe
cei care fac obiectul genocidului, ca să ne
amintim de ei” a afirmat Wolf.
Situația dificilă a creștinilor din Orientul
Mijlociu e serioasă. În Siria, numărul
credincioșilor a scăzut brusc, de la 1.2
milioane la mai puțin de 500 000. În Irak,
aproape două treimi din cei 1.5 milioane de
creștini au fost fie uciși, fie forțați să fugă, de
către Statul Islamic. Rezoluția adoptată de
Parlamentul European solicită Curtea Penală
Internațională să investigheze atrocitățile
săvârșite de SIIL împotriva creștinilor, a
yazidiților și a altor minorități religioase.
În SUA, candidata democraților la
președinție Hillary Clinton a spus deja
că SIIL comite genocid. La sfârșitul lunii
decembrie 2015, Clinton a spus că inițial a
ezitat să folosească acest cuvânt, de vreme ce
asta însemna ca națiunile să ia măsuri clare
pentru a opri genocidul. Acum e convinsă că
lucrurile stau altfel.
„Sunt convinsă că avem destule dovezi acum.

Ceea ce se întâmplă este genocid, cu scopul
intenționat nu doar de a distruge viețile, ci
și de a nimici existența creștinilor și a altor
minorități religioase din Orientul Mijlociu, în
teritoriul controlat de SIIL” a declarat Clinton.
În martie 2016, chiar înainte de termenul limită
stabilit de Congres, secretarul de stat John
Kerry a rostit cuvintele așteptate de creștini și
nu numai. „După părerea mea, Daesh (Statul
Islamic) e responsabilă de genocid împotriva
grupurilor din zonele pe care le controlează,
printre care: yazidiți, creștini și musulmani
șiiți”, a declarat John Kerry.
E un prim pas critic spre protejarea
creștinilor de SIIL și de alți radicali islamici
din Irak și Siria.
„Jihadiștii din Orientul Mijlociu cred că pot să
ucidă, să răpească, să înrobească și să tortureze
creștini și alte minorități religioase. Ei cred că
pot face asta fără repercusiuni”, a spus Johnnie
Moore, autorul cărții „Defying ISIS”.
În nordul Irakului, creștinii asirieni sunt
un popor străvechi, descendenți ai primilor
urmași ai lui Hristos.
„Noi, creștinii asirieni din Orientul Mijlociu,
suntem pe cale de dispariție”, a spus Juliana
Taimoorazy.
Ea a vizitat recent orașul Teleskuf și câmpia
Ninive din Irak, unde 200 000 de creștini au
fugit de Statul Islamic.
„Casele sunt distruse. Când intri, vezi
dulapuri rupte, paturi răsturnate, bucătării
distruse”, a adăugat ea.
Desemnarea drept genocid a secretarului
Kerry ajută la menținerea situației creștinilor
în topul politicilor externe ale SUA.
Susținătorii nu au irosit timpul celebrând. Ei
lucrează deja cu Departamentul de Stat pentru
a se asigura de reprezentarea creștinilor
la negocierile de pace și de exercitarea
drepturilor de proprietate ale creștinilor care
au fost forțați să fugă din casele lor.
„Se vor retrasa granițe și se vor reformula
constituții. E absolut esențial pentru creștini
să aibă o voce în acest proces. Altfel, ei nu
vor mai avea loc într-o nouă Sirie sau un
nou Irak”, a zis Nina Shea, reprezentantă a
Hudson Institute.

persecuției prin care au trecut, s-au apropiat
mai mult de Hristos, se roagă mai mult,
însetează mai mult după Evanghelie”, a spus
Taimoorazy.

bisericile lor pentru serviciul de închinare.
Oamenii vin din Mosul și din orașul creștin
Qaraqosh unde își împărtășesc povești
similare despre Statul Islamic.

Acum, aceiași susținători care au pledat pentru
desemnarea genocidului fac eforturi pentru
a menține presiunea, pentru a se asigura că
administrația Obama nu doar vorbește, ci și
acționează pentru a proteja creștinii persecutați
și celelalte minorități religioase. Ei speră să facă
progrese reale înainte ca noua administrație să
se instaleze la Casa Albă.

Creștinii din Irak cer sprijin în rugăciune
credincioșilor din celelalte părți ale lumii
deoarece au nevoi fizice, spirituale și
emoționale. Au nevoie să ne rugăm pentru
a trăi în pace și a experimenta pacea lui Isus.

Reportaje difuzate în emisiunea „Jerusalem
Dateline”, difuzată în fiecare sâmbătă de la
ora 20 pe canalul Alfa Omega TV.

CANON ANDREW WHITE, VICARUL BAGDADULUI,
CERE ROMÂNILOR SPRIJIN ÎN RUGĂCIUNE
În ultimii 10 ani au fost ucise peste 1 000
de persoane din Biserica Anglicană „Saint
George” din capitala Irakului, condusă de
Canon Andrew White. Slujitorul britanic,
supranumit „Vicarul Bagdadului” este una
dintre principalele voci ale creștinilor din
Irak. Acesta a fost diagnosticat cu scleroză
multiplă în urmă cu 15 ani, o boală care îi
afectează vorbirea și mobilitatea.
Creștinismul este prezent în această parte
a lumii încă din primul secol. La mijlocul
anilor 90, peste 1.2 milioane de creștini
locuiau aici, dar din cauza războiului din
Golf, a terorismului și a atacurilor directe
asupra creștinilor, aproape 1 milion au
părăsit țara, distrugând biserica. Cu toate
acestea, Andrew White îi încurajează pe
creștini să rămână în Irak.
În momentul în care luptătorii grupării Statului
Islamic au început să cucerească regiuni
extinse din nordul Irakului, aceștia au oferit
creștinilor patru opțiuni: să plece, să rămână și
să plătească taxa islamică pentru necredincioși,
să se convertească la islam, sau să moară.
Majoritatea dintre ei au ales să plece.
Mulți dintre creștinii care au fugit de Statul
Islamic nu au găsit refugiu în marile tabere
de refugiați, ci în micile zone din Erbil sau
alte regiuni din Kurdistan.

Echipa „Alfa Omega TV” l-a întâlnit pe
Canon Andrew White la Ierusalim. Acesta
cheamă națiunea română să îi susțină în
rugăciune în aceste vremuri, românii fiind
printre cei care înțeleg cel mai bine suferința și
condițiile dificile din perioada comunismului.
Vicarul Canon Andrew White: Avem nevoie
de oameni care să se roage pentru pace și care
să contribuie financiar pentru stabilirea păcii.
Avem nevoie de finanțe ca să putem oferi
protecție, să acoperim nevoile oamenilor și ca
să prevenim persecuția. De asta avem nevoie.
Știu că oamenii din România vor înțelege
situația noastră, ne vor înțelege pe noi și
suferințele prin care trecem. De ce? Pentru
că și ei au trecut prin asta. Au trecut și ei prin
suferințe mari. Ani de zile s-a vorbit despre
regimul lui Ceaușescu și despre greutățile
prin care au trecut creștinii atunci. Iar acum
e rândul surorilor și fraților voștri de vizavi
din Mesopotamia să sufere.
Îmi amintesc despre suferințele prin care
a trecut poporul vostru în România, și ce
suferințe teribile au îndurat. Acum voi aveți
ceva să ne învățați, pentru că ați trecut prin
ce trecem noi, și înțelegeți. Nu vorbim de cei
ce trăiesc în comfort undeva departe, ci de
oameni care au trecut și ei prin suferință și
zdrobire, și au ieșit din ele mai puternici. Și
noi vom face la fel.
Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru poporul
Tău, pentru Biserica Ta, pentru aleșii Tăi
din România. Îți mulțumim că Tu nu i-ai
uitat niciodată. Îți mulțumim că, prin toată
suferința și durerea lor, ei sunt acum un
exemplu și o încurajare pentru noi. Doamne,
binecuvântează-i și folosește-i în mod
miraculos pentru Împărăția Ta. Amin.

Aici este locul în care se întâlnește una dintre

Există destul loc pentru crearea unui refugiu
în câmpia Ninive așa încât creștinii, yazidiții
și alte minorități să se poată întoarce acasă,
să se întrețină singuri și să-și reconstruiască
viețile fără frica de a fi exterminați.
„Dacă îți pasă de creștinătatea din această
parte a lumii, săracă, neevanghelizată, vei
susține ideea unui refugiu”, susține Richard
Nicholson, de la Philos Project.
În ciuda ororilor suferite sub mâna Statului
Islamic, creștinii din această parte a lumii
experimentează o trezire.
„Mi-au spus în mod repetat că, datorită
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cam 50 de reprezentanți ONU, precum și
secretarul general Ban Ki-Moon.

RAPORT EUROPEAN
Programul Raport European, produs de
„Revelation TV” și prezentat de Simon
Barrett, este o discuție pe teme politice
realizat în inima Europei, chiar în
Parlamentul European. El discută probleme
actuale cu care se confruntă Europa și
Orientul Mijlociu. Extras dintr-o ediție a
emisiunii Raport European, difuzată lunar,
în a doua duminică din lună de la ora 21, pe
canalul Alfa Omega TV. (n.red.)
Ne aflăm din nou în Parlamentul European,
care se află în centrul Uniunii Europene. Vom
discuta despre planul Comisiei Europene de
a desemna doi reprezentanți. Unul care să se
ocupe de problema antisemitismului, iar celălalt
care se va ocupa de problema islamofobiei. Ne
vom întreba dacă aceste demersuri vor reuși
să pună capăt urii în Europa. În a doua parte
vom discuta despre criza refugiaților emigranți
considerată cea mai mare criză a refugiaților
din Europa de după Al Doilea Război Mondial.
Alături de mine se află Hannu Takkula, om
politic finlandez, membru al Parlamentului
European, Tomas Sandell, fondatorul și
directorul ECI, și Paulo Casaca, fost membru
al Grupului Socialist din Parlamentul European
și expert în problemele Orientului Mijlociu.
Hannu, care sunt chestiunile de care te ocupi ?
Sunt membru al Comisiei UE pentru comerț
internațional. După cum știți, am stat departe
de Parlamentul European timp de 10 luni, dar
primăvara trecută, când Olli Rehn a decis să
intre în politică, deși el nu este ministru în
Guvernul Finlandei, ci este comisarul pentru
afaceri economice și financiare, am avut
ocazia să mă întorc în Parlamentul European,
după 10 luni de absență. Principala mea slujbă
este în cadrul INTA și sunt raportor pentru
țări precum Rusia, Azerbaidjan, Armenia,
Georgia și Moldova. De asemenea, fac parte
din Organizația Mondială a Comerțului.
Fac parte, de asemenea, din Comisia pentru
agricultură și dezvoltare rurală. Am făcut
parte, timp de 10 ani, din Comisia pentru
educație și cultură, astfel că sunt foarte fericit
să fiu din nou aici și să am aceste funcții, în
special în cadrul comerțului internațional.
Paulo, e o mare plăcere să te avem din nou alături
de noi în cadrul emisiunii „Raport european”.
El este expert în chestiuni legate de Orientul
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Mijlociu. Tocmai ai scos o nouă publicație numită
„Syria, Break the Wall of Silence”. E o publicație
marca ARCHumankind. Spune-ne câteva cuvinte
despre această nouă publicație pe care ați scos-o.
Publicația care vorbește despre faptul că Siria
rupe tăcerea este o inițiativă pe care am luat-o
deja de anul trecut, împreună cu mai mulți
colaboratori. Acesta este al patrulea număr
al revistei și vrea să sublinieze în primul rând
problemele umanitare, iar în al doilea rând,
jocurile geopolitice din Siria.
Suntem martorii unor scenarii de care eram
relativ siguri și în urmă cu câțiva ani, însă
lucrurile au devenit foarte clare după difuzarea
imaginilor cu refugiați morți. Este adevărat că,
în ultimii ani, au murit mii și mii de refugiați,
însă acest băiețel, Alan Kurdi, ne-a schimbat
percepția asupra acestei probleme.
Consider că doamna Angela Merkel procedează
corect punând pe primul loc principiile umaniste.
Consider că este foarte capabilă și merită toată
aprecierea pentru asta, dar nu putem să ne
oprim doar la atât. Cred că fiecare om, când vede
un alt om în primejdie, trebuie să întindă o mână
de ajutor. În al doilea rând, trebuie să înțelegem
situația în sine și să reformăm politica.
Tomas, ai avut o vară de succes, mai ales gândindune la munca ta în cadrul ONU și la faptul că ai
convins ONU să recunoască sărbătoarea Yom
Kippur, sau Ziua Ispășirii. Vorbește-ne despre
această campanie, despre valoarea ei pentru Israel
și pentru poporul evreu.
În urmă cu aproximativ trei săptămâni a avut
loc o dezbatere importantă în cadrul Adunării
Generale a Națiunilor Unite. Am organizat o
campanie pentru a cere ONU să recunoască
sărbătoarea evreiască Yom Kippur ca sărbătoare
evreiască, la fel cum recunoaște sărbătorile
creștine sau musulmane.
Mi-am dat seama că ceea ce am realizat anul
acesta este ceva de-a dreptul excepțional. În
tradiția evreiască, există ceremonia Tashlich
care are legătură cu Anul Nou evreiesc, Rosh
Hashana. În cadrul ceremoniei, te cureți în
mod simbolic de păcate aruncând pâine în
râu. Poate părea ceva bizar, însă în cadrul
ceremoniei ținute la ONU au participat
aproximativ 150 de persoane, fiind prima
ceremonie Tashlich ținută la ONU. Au fost

Sunt cel puțin două semnificații ale
evenimentului. Primul ar fi faptul că oamenii
sunt dispuși să admită că avem neajunsuri în
viețile personale, în națiunile noastre, dar și
în ONU, ca organizație. În al doilea rând, și
cel mai important, ne bucurăm că oamenii au
dorit să participe și să onoreze astfel Israelul și
această tradiție evreiască. Nu a fost o adunare
pro-Israel. Pe mulți dintre cei prezenți i-am
știut ca fiind ostili față de Israel.
Cred că asta dovedește că ceea ce am făcut
în cadrul ONU, prin Forum for Cultural
Diplomacy, a avut succes. Am încercat
să prezentăm Israelul altfel, dând dovadă
de diplomație, schimbând modul de
abordare, renunțând la a mai discuta despre
antisemitism, ci sărbătorind ceea ce ne-a
oferit poporul evreu și mesajul universal al
sărbătorilor evreiești.
Am descoperit, în cadrul ONU, că există mult
mai mulți susținători ai moștenirilor iudeocreștine decât am crezut noi. E o modalitate
bună de luat în considerare atunci când vrem
să strângem laolaltă prietenii Israelului. Sunt
foarte încântat de acest eveniment. Rabinul
Schneier a condus ceremonia religioasă. Eu
am stat chiar lângă Ban Ki-Moon când mi-am
„aruncat” păcatele în East River (New York),
astfel că am toate motivele să fiu fericit.
Hannu, primul punct al discuției noastre de astăzi
este despre delegații Comisiei Europene pentru
combaterea antisemitismului și a islamofobiei. Tu
ai condus această luptă împotriva antisemitismului
cu mult curaj, în cadrul Parlamentului European,
de 10 ani deja. Ce părere ai despre desemnarea
unor comisari care să confrunte antisemitismul
și islamofobia? Va însemna asta o reducere a urii
întâlnite în Europa?
În primul rând, este foarte important ca
delegații să fie conștienți de această problemă
și să o confrunte. Este un aspect care, cred eu,
ajută mult. Cred că trebuie să ne reamintim tot
timpul că valorile ONU și UE au fost fondate
pe cenușa Holocaustului. Este foarte important
să ne asigurăm că ceea ce s-a întâmplat cu
70 de ani în urmă nu se va repeta. Religiile
pașnice ar trebui să poată funcționa în Europa
fără hărțuiri și fără teamă de xenofobie. Sper
din suflet că această hotărâre va duce la asta și
că ceea ce s-a întâmplat cu 70 de ani în urmă
nu se va mai întâmpla niciodată.
Tomas, ai fost invitat și tu ca reprezentat al
ECI când au fost desemnați cei doi membri
ai comisiei guvernamentale. În comunicatul
de presă ai subliniat două aspecte care trebuie
înțelese clar. Spuneai că sionismul este răspunsul
la antisemitism. E important să explicăm
diferența dintre antisionism și antisemitism și
legătura dintre ele.
Am fost invitat la acest colocviu ca reprezentant
ECI. Aș vrea să specific faptul că nu vorbim
despre comisari, ci despre coordonatori pentru
„gestionarea” antisemitismului și a islamofobiei.
În primul rând, se face prea puțin și prea

târziu. Am cerut ani la rând, la fel ca ceilalți
doi de aici, desemnarea unui reprezentant
special, în cadrul Comisiei Europene, pe
chestiunea antisemitismului. Cred că este cel
mai mic gest pe care l-ar putea face Comisia
Europeană pentru a arăta lumii că ia lucrurile
în serios, dar asta nu s-a întâmplat niciodată.
În al doilea rând, atunci când au decis că
trebuie să aibă reprezentanți pentru asta, nu
am înțeles legătura cu islamofobia. Nu spun
că, în Europa, nu există islamofobie, deoarece
există. Există și alte forme de rasism. Eu cred
că, punându-le pe amândouă pe același nivel, ei
trimit un semnal greșit comunităților. O să fiu
direct acum și o să spun că, s-ar putea ca, data
viitoare când va avea loc un atac terorist asupra
evreilor, Comisia Europeană să catalogheze
reacțiile oamenilor drept islamofobie. Este ceva
foarte bizar și irațional.
Am accentuat, în timpul întrunirii, faptul că
antisemitismul trebuie văzut ca o amenințare
specifică față de comunitățile evreiești. Dacă
privim la Europa astăzi, vedem clar două
tendințe, despre care discutăm și noi în
această emisiune. Un grup de oameni pleacă
din Europa. Un alt grup de oameni se mută
în Europa. Nu cred că putem pune cele două
fenomene pe același nivel.
Dacă islamofobia, după cum o numesc unii, este
cea mai mare amenințare cu care se confruntă
Europa, acești oameni nu ar fugi din statele
islamice în Europa. Vedem, însă, o comunitate
evreiască, prezentă aici de dinainte de Hristos,
care acum părăsește Europa. Aceasta este
adevărata problemă și ar trebui să îi spunem
pe nume. Sunt dezamăgit de situație. Nu am
aplaudat când s-a anunțat hotărârea. Cred că ar
trebui să fim foarte atenți.
În al treilea rând, în opinia mea, Comisia
Europeană a făcut pași în spate în ce privește
tratarea eficientă a antisemitismului. În 2003,
când s-a discutat prima dată, în Europa, despre
violențele antisemitice, despre a doua Intifadă,
Romano Prodi, președintele Comisiei Europene
de atunci, a convocat un summit de urgență
pentru a dezbate problema antisemitismului în
Europa. Nu a menționat alte probleme pentru
a legitima această chestiune. Astăzi, însă, nu
putem discuta despre antisemitism fără a-l face
acceptabil din punct de vedere politic.
În ultimul rând, definiția antisemitismului
care a fost dată în 2003-2004 de către UE,
nu menționa criticile imense la adresa
Israelului sau că antisionismul ar fi sinonim
cu antisemitismul. Definiția aceasta a fost
scoasă de pe site-ul Comisiei Europene. Iată
de ce spun că tendințele pe care le observăm
nu sunt deloc încurajatoare.
Paulo, UE încearcă să protejeze comunitățile
musulmane, ceea ce nu e greșit, însă nu cred că
putem să punem pe același nivel islamofobia și
antisemitismul. Nu există moschei care necesită
pază armată, în timp ce evreii se tem și să își
dezvăluie identitatea de teama vreunui atac
antisemit. Nu ți se pare că UE exagerează puțin, că
această corectitudine politică este dusă la extreme ?
Ba da, Simon. Cred că Tomas a explicat

destul de clar cum stau lucrurile. În primul
rând, antisemitismul nu poate fi comparat cu
islamofobia. În al doilea rând, nu putem ignora
faptul că islamiștii, grupurile anti-musulmane,
au folosit în mod eronat termenul de
„islamofobie” pentru a convinge opinia publică
că trebuie să respectăm versiunea lor fanatică a
islamului și că forma moderată a islamului nu
trebuie considerată islamistă. Prin urmare, este
un concept foarte dubios. Pe deasupra, sunt de
părere că trebuie să ne ocupăm de toate formele
de discriminare și rasism. Europa nu este izolată
de restul lumii și mi se pare ciudat că se iau astfel
de măsuri, când putem vedea clar, chiar dincolo
de Mediterană, în vecinătatea noastră, cum mii
de creștini sunt uciși doar pentru că sunt creștini.
Să nu mai vorbim de yazidiți, unde situația este
de proporții și mai mari.
Yazidiții formează o comunitate foarte mică
din cauză că, de-a lungul istoriei, ei au fost
persecutați de către islamiștii fanatici. Ei au
ajuns să nu mai aibă niciun drept. Au fost
uciși, torturați, înrobiți, vânduți asemenea
vitelor. Aceasta este cea mai cumplită formă
de rasism la care suntem martori.
Există, din fericire, un program, pentru care
anglo-americanii merită tot creditul, care a
ajutat deja 500 de yazidiți să ajungă în Germania
și va mai ajuta încă 500. Oamenii aceștia sunt
torturați cu sălbăticie, mai ales din punct de
vedere psihologic, din cauza sclaviei. Aceasta
este o chestiune imensă care ar trebui discutată.

Criza actuală este, de fapt, rezultatul mesajului
trimis de către domnul Erdogan. Totul a decurs
conform planului său fiindcă a fost primit cu
multă căldură în Europa și nimeni nu i-a spus
că acțiunile sale privind kurzii sunt absolut de
nesuportat, că poziția sa vizavi de Siria și de
islamiștii fanatici e neclară.
Este evident că Europa ar fi trebuit să susțină
Turcia și alte țări cu mult timp în urmă.
Problema, însă, e că Europa nu transmite
mesajul potrivit în acest context. Noi ar trebui
să transmitem un mesaj bazat pe principii foarte
clare, necondiționate de presiuni de orice fel.
Hannu, cunoscând situația critică a refugiaților
creștini și faptul că, în Orientul Mijlociu,
creștinismul e pe cale de a fi eradicat, nu ar
trebui ca Europa să primească mai mulți
refugiați creștini, care împărtășesc aceleași
valori cu ale europenilor ?
Eu cred că ar trebui și m-am gândit mult la
această problemă. Se pare că, dacă spui că
ar trebui să ajutăm creștinii persecutați, ți
se reproșează că faci catalogări în funcție de
religie. Pe de altă parte, dacă spui că trebuie să
îi ajuți pe musulmani, nu ești criticat. Cred că
este un subiect foarte important.
Știm cu toții că acești creștini se pot adapta
mult mai ușor în societatea noastră fiindcă
au aceleași valori și aceleași înțelegeri privind
democrația, libertatea religioasă, drepturile
umane și așa mai departe.

Apoi, pe lângă acțiunile antisemite, au
mai avut loc multe atacuri din partea
islamiștilor fanatici asupra persoanelor care
au alte orientări sexuale. De asemenea, deși
majoritatea kurzilor sunt musulmani, fanaticii
nu îi consideră musulmani buni pentru că
sunt în primul rând naționaliști.

Noi, creștinii, nu trebuie să uităm de surorile și
frații noștri creștini din țările islamice cărora
li se spune că trebuie să aleagă legile sunnite
sau șiite... Noi trebuie să fim înțelepți și să îi
ajutăm pe toți care au nevoie de ajutor, însă nu
îi putem da la o parte pe creștini, cărora le-ar
fi mai ușor în Europa.

Ce sunt toate acestea? Uniunea Europeană nu
are nimic de spus vizavi de aceste chestiuni ?

Tomas, au fost multe rapoarte în vară despre
această chestiune, comparându-se criza actuală
a refugiaților din Europa cu salvarea copiilor din
1930. Ți se pare aceeași echivalență morală?

Pare a fi doar o manevră pentru a-i domoli
pe islamiștii extremiști și este ceva foarte rău.
Noi trebuie să îi respectăm pe toți oamenii,
indiferent de rasă sau religie, și să îi protejăm
pe musulmanii moderați care îi acceptă pe
ceilalți și își practică religia.
Paulo, ce ai putea să ne spui legat de criza
refugiaților despre care aminteai mai devreme?
Este descrisă ca fiind cea mai mare problemă
privind refugiații de după Al Doilea Război
Mondial. Prezintă-ne în câteva cuvinte
contextul acestei situații.
În primul rând, trebuie să explicăm clar ce s-a
întâmplat. Turcia, care e condusă de Erdogan,
a adăpostit milioane de refugiați sirieni sau
irakieni. De asemenea, mulți iranieni, afgani șiau scăpat viețile fugind în Turcia.
În acest context, președintele Erdogan a decis
să transmită un mesaj Europei. A ales să nu-și
controleze granițele pentru a-i arăta acesteia
ce se poate întâmpla. Așa s-a declanșat criza
actuală care, de fapt, există de foarte mult
timp. Situația a fost similară și în Irak. Am
fost personal acolo pe când eram membru în
Parlamentul European.

Dacă ne gândim la Australia, depinde cum
formulezi întrebarea. Există suferință în zonă și
mi-a plăcut ce a spus fostul prim-ministrul al
Australiei, Tony Abbott. El spunea că Australia
trebuie să primească cele mai vulnerabile
persoane din regiune, pe cele mai amenințate
cu moartea din cauza identității lor.
Oricine poate să facă niște statistici pentru a
vedea care grup e cel mai amenințat în prezent.
Nu cred că suntem subiectivi atunci când
spunem că avem responsabilitatea să venim
în ajutorul creștinilor. De ce aceasta ? Pentru
că nimeni nu o face. E incredibilă neglijența
organizațiilor internaționale, în frunte cu
Crucea Roșie, față de această problemă.
Potrivit politicii lor, ei nu primesc persoane
de altă credință. Creștinilor din regiune le este
teamă chiar și să caute tabere de refugiați ale
ONU deoarece știu că vor fi hărțuiți în acel
context. Ținând cont de toți acești factori și
gândindu-ne la statele bogate din Golf și la
răspunsul acestora, cred că noi, ca europeni,
trebuie să facem mai mult pentru a-i primi pe
acești oameni vulnerabili din regiune.

Povestea lui Richard Wurmbrand
Documentar
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LUNI 06 iunie

MARȚI 07 iunie

MIERCURI 08 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 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 Atelierul
lui Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Israel,
o călătorie în timp 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Israel, o călătorie
în timp (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Castelul minunat
10:00 În cercul învingătorilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Israel,
o călătorie în timp (r) 12:00 Creștinii din
Irak înfruntând persecuția (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Trecutul Ierusalimului: apele vii
ale Ierusalimului (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 În cercul
învingătorilor (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul
19:00 Trecutul Ierusalimului: apele vii ale tuturor 18:00 Afaceri ca la carte
Ierusalimului Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
19:00 Indicatoare la înălțime Documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical 20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
străin
21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Israel, o călătorie în timp Documentar 22:00 Mai mult decât vise - Mohamed
23:00 Creștinii din Irak înfruntând Documentar
persecuția Documentar
23:00 Smith Wigglesworth Documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Afaceri ca la carte 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 Adevărul despre
adevăr 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul
bunătății 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cufărul cu comori 10:00 Mama York 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Mai mult decât vise - Mohamed (r)
12:00 Smith Wigglesworth (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Indicatoare la înălțime (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Destinație spațială (r) 17:30 Fii
diferit! 18:00 Manualul bunătății (r)

JOI 09 iunie

VINERI 10 iunie

SÂMBĂTĂ 11 iunie

DUMINICĂ 12 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Pescuitul în
ape mici 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Strigătul Chinei
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Supraviețuirea miraculoasă
a Israelului (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Pescuitul în ape mici (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Întoarcerea
la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Întoarcerea
la dragostea dintâi 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 De
ce cred? 08:30 Ellel 09:00 Casa zburătoare
09:30 Fabrica razei de soare 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Lumină în întuneric II (r) 12:00 Salvând
lumea (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Descoperind
Țara Sfântă (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Fabrica razei de soare (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 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Casa zburătoare 09:30 Vrabia
galbenă 10:00 John Bunyan 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Hollywood,
un câmp de misiune (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Ierusalimul subteran, orașul trecutului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 John Bunyan (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realitați și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Ochelarii lui nea’ Fane 10:00 John
Bunyan (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Crestin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Ochelarii lui nea’ Fane (r)

19:00 Descoperind Țara Sfântă 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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19:00 Ierusalimul subteran, orașul
trecutului 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 Hollywood, un câmp de misiune

sâmbătă, 22:00

Documentar

Steve Saint,
misionarul junglei

Steve Saint avea mai puțin de 5
ani când tatăl său, Nate Saint,
și alți 4 bărbați au fost omorâți
în anul 1956 de către membrii
tribului Aucas, cunoscuți în
prezent drept Waodani. Cei 5
misionari împreună cu familiile
lor au plecat să locuiască în
jungla ecuatorială, cu dorința de
19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
a duce Evanghelia triburilor care
Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios locuiau acolo. Experiența pe care
străin
a câștigat-o acolo de-a lungul
20:00 Decupaj din realitate Materiale
timpului, i-a creat posibilitatea
telespectatori
20:30 Călătoria Program religios străin
să pună bazele I-TEC, un centrul
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
de tehnologizare și educare a
22:00 Strigătul Chinei Film artistic
băstinașilor.
23:30 Muzică

16:00 Conferința ”Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Talk-show
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Documentar
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 Realitați și perspective Talk-show
22:00 Steve Saint, misionarul junglei
Documentar

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele telev.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Astazi cu Dumnezeu Program religios străin
21:00 Talk show
22:00 În prezenta lui Isus 10 Program muzical
străin

22:30 Povestea lui Richard Wurmbrand

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

23:00 Prietenul tatălui meu Documentar
Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele

străin

sexualității

Documentar

sexualității

LUNI 06 IUNIE

MARȚI 07 IUNIE

MIERCURI 08 IUNIE

JOI 09 IUNIE

VINERI 10 IUNIE

23:00 Creștinii din Irak
înfruntând persecuția

23:00 Smith Wigglesworth Documentar

22:00 Strigătul Chinei

21:00 Calea, Adevărul
și Viaț Talk-show

22:00 Hollywood,
un câmp de misiune

Documentar
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Film artistic

Documentar

interviu cu pastorul Petru Bulica la emisiunea Realități și perspective

Multiculturalism, corectitudine politică și identitatea
spirituală a europei în contextul persecuției creștinilor
Cum comentați fenomenul multiculturalismului
în SUA și Europa?
Președintele Obama este un lider care a
incercat să ducă multiculturalismul într-o
fază nouă. Recent, el a vizitat o moschee
din Baltimore care este recunoscută pentru
grupurile de extremiști. Sunt mentorați de alți
extremiști și există persoane care se implică
în terorism. Cu toate acestea, el a vizitat
acel loc, iar când s-a pus întrebarea: "De ce
s-a dus acolo președintele Americii tocmai
acum când avem, în lumea întreagă, criza
aceasta și toate atacurile teroriste?”, nu a dat
el un răspuns direct, ci purtătorul de cuvânt
al Casei Albe a comunicat că în America,
diversitatea este o valoare supremă, iar
președintele Americii a vrut să demonstreze
acest lucru mergând acolo.
Din păcate, în multe țări din vestul Europei,
creștinismul a fost redus la tăcere datorită
corectitudinii politice, având în minte ideea
de a considera egale toate culturile, toate
religiile. Într-un fel, foarte mulți creștini
autentici sunt persecutați, chiar dacă nu este
o persecuție violentă. Am prieteni în vest care
spun că s-a mers atât de departe încât, creștin
fiind, dacă te exprimi în public, vei avea
probleme, pe când cei de religie musulmană
sunt acceptați să facă ce vor pentru a nu se
simți ofensați, persecutați sau marginalizați
într-o anumită țară.
Totuși, în ultima vreme, am observat că
o parte din Europa se trezește. Cu câțiva
ani în urmă, când s-au pus bazele Europei
unite, creștinii au cerut să fie scris că valorile
creștine stau la baza Europei. S-a refuzat acest
lucru. Dar mai nou, în Marea Britanie, care
întotdeauna a fost cu un pas înaintea tuturor
în ce privește multiculturalismul, au început
să dea înapoi și să se trezească. Primul
ministru al Marii Britanii, David Cameron în
discursul său de Paște, a făcut câteva afirmații
incredibile pentru un conducător al unei țări
declarate seculare. A spus așa: „Noi suntem
o țară în care întotdeauna am tolerat și am
considerat toate credințele egale, dar să nu
uităm că Marea Britanie este o țară care a fost
modelată în ce privește valorile și etica ei de
către creștinism. Din acest punct de vedere
suntem o țară creștină.”
Nu știu cât de mult din discursul lui a fost doar
un discurs politic. Dar ceva este real acolo,
până acum nu am mai auzit un conducător să
facă asemenea afirmații. Mai mult, el a spus

că din punct de vedere personal, atunci când
a trecut prin probleme mari cu familia lui,
ceea ce i-a dat tărie și speranță să meargă mai
departe a fost Biserica. Din nou, o afirmație
pe care nu prea o face un politician.
M-am documentat, și am descoperit că el a
avut un fiu cu o boală degenerativă gravă,
iar Biserica Anglicană i-a fost de mare ajutor
în anii aceștia. El a recunoscut că, în ciuda
faptului că nu este un creștin model, își dă
seama că valorile creștine sunt importante. El
a făcut și câteva afirmații legate de persecuția
creștinilor în lume. A cerut să se ia măsuri
urgente ca, în Orientul Mijlociu, creștinii să
nu mai fie persecutați. Până acum, datorită
corectitudinii politice s-a tăcut, s-a păstrat
tăcerea, fie nu se vorbea nimic despre
creștini, iar în ce privește statul Israel, acesta
întotdeauna era singurul de vină. Acum mi
se pare că au început să se facă pași. Sper ca
modelul său să fie urmat și de celelalte țări.
De ce a fost nevoie de aceste atacuri teroriste
sângeroase ca Europa să se trezească
și să recunoască o realitate care exista
dintotdeauna? De ce a fost nevoie de atâtea
atacuri teroriste sângeroase ca în sfârșit să
ne dăm seama și să recunoaștem că, totuși,
Europa a fost modelată de valorile creștine?
Au fost atâtea decenii în care s-a negat acest
lucru și iată că acum începem să ne trezim.
Dacă se poate vorbi de un efect pozitiv al
terorismului, este acesta. Sper ca Europa să se
trezească și să recunoască că valorile creștine
sunt cele care ar trebui să ne călăuzească.
Din păcate, creștinismul european, mai ales
din vestul Europei, a devenit destul de liberal
și secularizat, dar vin creștini din Orientul
Mijlociu și Africa și ne dau lecții cum trebuie
să trăim. De exemplu, Biserica Anglicană în
Marea Britanie este extrem de secularizată,
dar anglicanii din Africa sau Irak sunt cu
totul altceva, parcă vorbim de o altă religie.
E aceeași confesiune, dar ultimii trăiesc în
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Ce li se întâmplă lor, persecuția, ar trebui să
trezească și creștinismul din Europa de vest.
Refugiaților din Orientul Mijlociu le este frică
să se ducă în taberele ONU ca nu cumva să fie
hărțuiți pentru că sunt creștini. Nu mi-a venit
să cred lucrul acesta. Nu doar s-a neglijat
aspectul persecuției lor, ci în mod deliberat
au fost lăsați singuri, fără nici un ajutor și fără
posibilitatea de a cere ajutor din afară.

De ce îngăduie Dumnezeu persecuția? Este
acesta un semn al vremurilor din urmă?
Cuvântul lui Dumnezeu spune că vremurile din
urmă vor fi tulburi. Este clar că trebuie să fie un
semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi că
sfârșitul este aproape. Trebuie ca fiecare din noi
să luăm în serios ceea ce se întâmplă în lume,
să continuăm să trăim ca niște creștini autentici,
să acționăm și să fim pregătiți pentru că venirea
Domnului Isus pentru că este foarte aproape.
Din păcate, ceea ce se întâmplă acum cu criza
refugiaților, a prins creștinismul european
descoperit și nepregătit. Cred că ar fi fost o
oportunitate incredibilă ca toți acești refugiați
să fi fost evanghelizați. Sunt sigur că dacă ei ar
fi venit într-o Europă în care creștinii trăiau
ca adevărați creștini, oamenii aceștia ar fi fost
influențați. Dar când creștinismul european
este în derivă, cine să-i evanghelizeze? Totuși
a rămas o rămășiță, în fiecare țară există și
creștini adevărați, și primim vești că în diferite
țări din vest, mulți musulmani se convertesc.
Deși e doar o minoritate. Dar dacă Europa nu
se trezește și nu-și ia creștinismul în serios,
vom fi puși în situația în care să fim copleșiți
de numărul mare de musulmani care vin, și
până la urmă își vor impune ei credința.
S-a făcut o statistică în Marea Britanie, și
de aceea britanicii încep să se trezească.
Musulmanii au fost întrebați ce i-ar dori. Ar
dori ca legile acestei țări să fie cele respectate
sau ar dori alceva? Ei au răspuns: „Ne-am
dori să nu trebuiască să respectăm legile
acestei țări, ci ceea ce ne conduce pe noi să fie
legea șaria și chiar să avem zonele noastre în
care să putem lua noi hotărâri.” Este alarmant
lucrul acesta! Și gândiți-vă că sunt milioane
care își doresc lucrul acesta.

E corectitudinea politică o formă de persecuție?
Vorbind de corectitudinea politică, până și
europarlamentarii sunt reținuți cu privire la
modul în care se exprimă. Dacă îi ajuți pe
creștini, vei fi criticat și considerat șovin, dar
dacă spui că îi ajuți pe musulmani este foarte
bine. E o formă de persecuție foarte subtilă,
pentru că încet-încet te împinge într-o zonă
în care nu mai poți da înapoi, nu mai poți
acționa dacă nu te trezești. Sper să ne trezim.
Extras din REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE,
o emisiune destinată înțelegerii vremurilor
din perspectiva creștină, difuzată în fiecare
sâmbătă, de la ora 21, la Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Strada Azusa
Documentar

sâmbătă, ora 22:00

LUNI 13 iunie

MARȚI 14 iunie

MIERCURI 15 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Scoala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 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 Explore
Yellowstone 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin 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 Israel și Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Explore
Yellowstone (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 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Israel,
o călătorie în timp 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Israel, o călătorie în
timp (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Castelul minunat 10:00
Copiii nedoriți ai Chinei 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Israel,
o călătorie în timp (r) 12:00 Jock Troup și
trezirea spirituală a pescarilor (r) 12:30 Astazi
cu Dumnezeu: Faptele apostolilor (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Deschizătorul
de drumuri (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Copiii
nedoriți ai Chinei (r) 17:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 18:00 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Alte afaceri 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 Adevarul despre adevar 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Două împărății în conflict
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu
comori 10:00 În prima linie Peru 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 John Bunyan, călătoria unui pelerin
(r) 12:00 Mai mult decât vise - Khosrow (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Deschizătorul de drumuri (r) 14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 În prima linie Peru (r)
17:30 În căutarea extraordinarului cu Jeni
18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Deschizătorul de drumuri Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Trezirile din Țara Galilor Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
străin
21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Israel, o călătorie în timp Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Jock Troup și trezirea spirituală a 22:00 John Bunyan, călătoria unui pelerin
pescarilor Documentar
Film artistic
23:30 Muzică
23:00 Mai mult decât vise - Khosrow Documentar
23:30 Muzică

duminică, 22:30

Documentar

Revarsarea
Duhului Sfânt
În acest documentar este prezentat un scurt istoric al penticostalismului, se vorbește despre
fondatorii acestuia și despre
marile treziri. De asemenea, este
accentuată importanța Duhului
Sfânt și lucrările pe care acesta le
face în viețile creștinilor.

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi 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 George Muller Documentar
23:00 Frații Jeffreys Documentar
23:30 Muzică

JOI 16 iunie

VINERI 17 iunie

SÂMBĂTĂ 18 iunie

DUMINICĂ 19 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 În prima
linie Cambodgia 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 George
Muller (r) 12:00 Frații Jeffreys (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului
(r) 14:00 În căutarea extraordinarului cu
Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 În
prima linie Cambodgia (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Casă sau cămin? Educația
familială 08:30 Ellel 09:00 Casa zburătoare
09:30 Fabrica razei de soare 10:00 John
Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Steve
Saint, misionarul junglei (r) 12:00 Prietenul
tatălui meu (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Încercările bisericii primare (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Eliberând captivii 09:00 Casa zburătoare
09:30 Povestea lui Augustin 10:00 Eric
Liddell 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Cu drag, Screwtape (r) 12:00 Slujitor
al lui Christos (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Agentul Abbey (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Eric Liddell (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realitați și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Povestea lui Robert Jermain 10:00
Povestea lui Eric Liddell (r) 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința„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 zburatoare (r) 15:30
Povestea lui Robert Jermain (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

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

Talk-show

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
19:00 Agentul Abbey Documentar
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical străin
religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:00 Încercările bisericii primare Documentar 19:30 InTouch Program religios străin
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin 20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul Mijlociu 20:00 Mapamond Creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astazi cu Dumnezeu Program religios străin
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:00 Cu drag, Screwtape Documentar
21:00 Realitați și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
21:00 Emisiune aniversară Alfa Omega TV 23:00 Slujitor al lui Christos Documentar
22:00 Strada Azusa Documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Gaither și prietenii Program muzical 23:00 Marea trezire Documentar
22:30 Revarsarea Duhului Sfânt Documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
străin
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MARȚI 14 IUNIE
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JOI 16 IUNIE

VINERI 17 IUNIE

19:00 Deschizătorul de
drumuri Documentar

22:00 John Bunyan,
călătoria unui pelerin

22:00 George Muller

19:00 Încercările
bisericii primare

23:00 Slujitor al lui
Christos Documentar
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În iunie 2016

Aniversăm 10 ani de emisie
a canalului Alfa Omega TV
Deși am luat naștere în 1994 ca organizație
de media, un moment crucial în lucrarea de
media Alfa Omega TV a fost lansarea canalului
Alfa Omega TV în iunie 2006, fiind primul
canal creștin din România, și din Europa de
sud-est. De atunci, emitem în permanență pe
satelit, gratuit și necodat, programe creștine
24/7, fiind preluați și în tot mai multe rețele
de cablu și IPTV din România. Începând cu
2010, am fost permanent în lista must-carry a
CNA, o listă cu cele mai vizionate posturi TV
din România.
Alfa Omega TV are 3 mari dimensiuni
ale activității. În primul rând, suntem
producători de conținut media creștin,fie
traducând filme, documentare, știri și
alte programe străine (din 1994 până în
prezent), fie producând emisiuni și materiale
proprii despre realitatea spirituală din
România(1999-prezent).
A doua mare dimensiune a Alfa Omega
TV este ca distribuitor de conținut media.
Suntem implicați în toate formele de media,
exceptând radio-ul. Principalul mijloc de
distribuire cu care dumneavoastră sunteți
familiarizați este canalul TV (din 2006),
însă mai avem revista noastră (din 2011), un
website cu peste 10000 de articole și clipuri
video gratuite (din 2002), o aplicație mobilă
pentru telefoane și tablete (din 2011), precum
și alte platforme digitale și rețele sociale (din
2006) prin care publicăm zilnic materiale
multi-media.
A treia dimensiune a lucrării noastre este
partea de misiune/slujire directă, luând
diverse forme de-a lungul anilor, încă din
1999. Dacă prin primele două, nu suntem
diferiți de o televiziune clasică, această
dimensiune de slujire este definitorie pentru
o lucrare creștină. Dincolo de a produce
materiale video sau de a le difuza prin
diverse canale, scopul nostru este mântuirea
oamenilor, ajutarea lor în situații limită,
creșterea spirituală a telespectatorilor,
slujirea directă pentru nevoi individuale prin
rugăciune, consiliere și interconectarea cu
biserica locală.

În primul rând, știm că nevoia fundamentală a
românilor este să audă Evanghelia lui Hristos,
și de aceea, ne propunem să producem mai
multe materiale media pentru evanghelizare,
prin traducerea unor filme și documentare,
prin producții proprii care să răspundă
relevant celor ce nu cred, sau prin mărturii ale
unor vieți transformate de Hristos. Isus a venit
nu doar să moară pentru păcatele noastre, ci
să mântuiască ce era pierdut.
În al doilea rând, ne propunem să oferim
materiale pentru creștere spirituală, prin
documentare, seminarii, studii biblice,
predici, și emisiuni Calea, Adevărul și Viața.
Pe cei ce au crezut în El, Hristos i-a învățat și
i-a ucenicizat, învățându-i despre principiile
Împărăției Sale pe pământ.
Apoi, ne propunem să creem un cadru mai
bun pentru rugăciune și slujire pentru
probleme, fie prin emisiunile Calea Adevărul
și Viața în direct de joi (din 2016, în fiecare
joi, nu doar o dată la două săptămâni).
Hristos nu s-a ferit de cei ce veneau la
El cu probleme, fie emoționale, fie fizice,
fie demonice, ci I-a vindecat, restaurat și
eliberat. Credem în puterea rugăciunii și
în faptul că Dumnezeu lucrează și astăzi și
în viitor ne propunem să facem ce ține de
noi pentru ca Hristos să se atingă de cei cu
nevoi, prin media. De asemenea, dincolo de
emisiunile TV, ne dorim să extindem durata
în care linia de rugăciune este deschisă și
să creem mai multe materiale de consiliere,
pentru a-i ajuta pe cât mai mulți oameni în
nevoie, în parteneriat cu biserici locale din
toate confesiunile, din toată țara.

În al patrulea rând, ne dorim să ajutăm
Biserica lui Dumnezeu să înțeleagă vremurile
în care trăim, să aibă discernământ spiritual
legat de evenimentele actuale. Acest lucru ne
propunem să-l facem prin mai multe știri și
reportaje, și prin seria de emisiuni Realități și
Perspective, lansată în martie 2016. Nu le știm
pe toate, dar ca organizație de media, ajungem
să cunoaștem multe lucruri, și dorim să le
împărtășim. Isus vorbea adesea despre anumite
semne ale revenirii Sale, și toată Scriptura este
plină de profeți, mesaje ale lui Dumnezeu
despre prezent și viitor, pentru ca Israelul sau
Biserica să ia decizii în cunoștință spirituală de
cauză. Cei ce nu au înțeles vremurile, pe timpul
Domnului Isus, au ajuns să-L răstignească chiar
pe Mesia, Salvatorul lor. Și revista aceasta, și
campania Înțelegerea vremurilor din luna mai
sunt tot în acest scop.
Nu în ultimul rând, dorim să prezentăm
mai bine ceea ce face Biserica din România,
să reflectăm lucrarea Domnului din țara
noastră dincolo de confesiune, prin știri și
reportaje. Credem că Biserica din România e
un trup, cu membre și organe diferite, fiecare
făcându-și treaba acolo unde Dumnezeu l-a
așezat. Vom promova inițiativele Bisericii
relevante pentru societate, ale credincioșilor
care sunt sare și lumină, care-L reprezintă pe
Dumnezeu în toate sferele societății.
Rugați-vă pentru noi, să auzim clar vocea
Domnului, și să putem fi atât martor, cât și
parte a lucrării lui Dumnezeu în România.
Urmăriți o emisiune specială aniversară
joi, 16 iunie 2016, ora 21, la Alfa Omega TV.

În ultimile luni, în special de la începutul
anului 2016, trecem prin anumite schimbări
și ajustări, intrând într-un nou sezon
pentru lucrarea Alfa Omega TV. În această
schimbare, încercăm să urmăm cât mai
îndeaproape modelul lui Isus în anii săi de pe
pământ. Acest nou anotimp al lucrării noastre
îl marcăm și prin
schimbarea identității
noastre vizuale și a
siglei noastre, prima
schimbare după 12 ani.
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John Ankerberg
Talk-show

sâmbătă, ora 17:00

LUNI 20 iunie

MARȚI 21 iunie

MIERCURI 22 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Ce ne arată
dovezile 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 Atelierul
lui Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Sudan
holocaust 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 Psalmul 23 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Sudan holocaust (r) 08:00 Cuvântul
Vieții (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Castelul minunat 10:00 Grădina îngerilor
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Crezul apostolic (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu: Faptele apostolilor (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 În ciuda
persecuțiilor (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Castelul
minunat (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Grădina îngerilor (r) 17:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 18:00 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Alte afaceri 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 Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Două împărății în conflict 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Top model în Manhattan 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Charles Haddon Spurgeon predicatorul
poporului (r) 12:00 Izbanda lui James O. Fraser
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 În ciuda persecuțiilor (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30 Cufărul cu
comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Top model în Manhattan (r) 17:30 În căutarea
extraordinarului cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 În ciuda persecuțiilor Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Kirk and Chelsea Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios

străin

21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
22:00 Crezul apostolic 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 Charles Haddon Spurgeon
predicatorul poporului Documentar
23:00 Izbânda lui James O. Fraser

străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

vineri, 22:00

Documentar

Sudan holocaust

Jihadul islamic împotriva
drepturilor omului este marea
tragedie a acestui secol.
Deoarece tot mai mulți dintre
locuitorii Sudanului doresc
să devină creștini, guvernul a
inițiat o serie de persecuții, de la
infometare, la bombardamente,
în spitale, școli și biserici, pentru
a-i convinge pe aceștia să
renunțe la creștinism. Cu toate
acestea tot mai mulți musulmani
vor să devină creștini, astfel că
biserica crește cu 10 % în fiecare
an. Un documentar deosebit
care dezvăluie lupta pentru
supraviețuire și condițiile dificile
în care trăiesc acești oameni.

23:30 Muzică

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viața după viață I Documentar
23:00 Din nou inocent Film artistic
23:30 Muzică

JOI 23 iunie

VINERI 24 iunie

SÂMBĂTĂ 25 iunie

DUMINICĂ 26 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 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 Portretul biblic al căsătoriei 09:00
Casa zburătoare 09:30 Festivalul copiilor
10:00 Caravana speranței 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Viața după viață I (r) 12:00 Din nou inocent
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 În căutarea
extraordinarului cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Caravana speranței (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Întoarcerea
la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Casă sau cămin? Educația familială
08:30 Creștinii și depresia 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Strada Azusa (r) 12:00
Marea trezire (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Încercările bisericii primare (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Casa zburătoare 09:30 Răspuns
instantaneu 10:00 Povestea lui Ludwind
Nommensen 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Sudan holocaust (r) 12:00 Stone church
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Africa și Biblia (r) 14:00
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Povestea lui Ludwind Nommensen (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Negrișorul care a vrut carte
10:00 Povestea lui Ludwind Nommensen
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Crestin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Magazinul de un dolar (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Talk-show
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Program

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

Documentar

televiziunii

RECOMANDĂRI ZILNICE

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
religios
19:00 Alegând calea Bibliei Documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical străin
19:30 InTouch Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:00 Încercările bisericii primare Documentar 20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul Mijlociu 19:30 Club 700 (r) Magazin TV
19:30 Club 700 Magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin 20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Realitați și perspective Talk-show
20:30 Astazi cu Dumnezeu Program religios străin
22:00 Sudan holocaust Documentar
22:00 Eric liddell Documentar
21:00 Talk show
televiziunii
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 23:00 Stone church Documentar
23:00 Acolo unde nu ajunge Lumina
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Documentar
22:30 Perpetua o martiră a bisericii timpurii
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele Documentar
străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre probl. sexuale
sexualității
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22:00 Crezul apostolic

22:00 Charles Haddon
Spurgeon predicatorul
poporului Documentar

22:00 Viața după viață
I Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

19:00 Alegând calea
Bibliei Documentar

Documentar
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Moscheea din București
și problema imigranților
Cristian Șoimaru

pastor, București
Felul în care punem o întrebare ne ajută să
dăm răspunsul adecvat. Dacă întrebarea
se pune în felul următor: „E bine să se
constuiască o mega-moschee în București?”
Răspunsul este simplu. Nu! Însă întrebarea
nu se pune doar în acest fel, ci problema
construcției moscheii din București trebuie
văzută din mai multe puncte de vedere.
Vreau să ne referim la ele pe scurt.

Un punct de vedere ar fi cel al libertății
religioase, al libertății de conștiință. Are
voie un cult, o organizație religioasă, mai
ales una recunoscută de statul român, săși construiască lăcașuri de cult sau clădiri
pentru activitățile proprii? Din punctul de
vedere al legii, și al libertății, pentru care
noi, evanghelicii, ne-am luptat mai mulți ani,
răspunsul este că au voie să facă acest lucru.
Înțeleg poziția celor care spun că nu sunt de
acord cu un lăcaș de cult în care se practică
închinarea la idoli și se pomenește numele
lui Mahomed și al lui Allah, un dumnezeu
străin. Noi, însă, nu trăim în vremea
vechiului Israel, în care toate legile erau din
perspectiva legii lui Dumnezeu, ci trăim întrun stat secularizat, în care legile și libertatea
trebuie respectate, cu limitele adecvate.
Un alt punct de vedere la care trebuie să ne
gândim când vorbim de moschee este cel
al dreptului internațional sau al relațiilor
internaționale ale României. Foarte mulți vor să
găsească un țap ispășitor, dar problema aceasta
cu președinele Turciei e mai veche, de pe vremea
când Adrian Năstase era prim-ministru, iar
Erdoğan era prim-ministru al Turciei. Ei s-au
înțeles bine și au început să discute despre acest
lucru de atunci. Președintele Traian Băsescu a
fost oarecum de acord, dar Ponta a fost cel care
a făcut cele mai multe acțiuni în privința acesta,
prin semnătura prin care s-a atribuit terenul
pentru acest proiect.
În dreptul internațional există principiul de
bază al reciprocității, dar el nu se aplică atunci
când vine vorba de construirea unei clădiri

mari, o mega-moschee după cum o prezintă ei,
care să-l ajute pe Erdoğan să-și prezinte un nou
imperiu otoman ca să ia fața Arabiei Saudite
sau Iranului, aceștia fiind cei trei mari actori
din lumea musulmană care vor să se extindă
și în Europa. Cine este curios să meargă prin
Dobrogea noastră va observa că sunt multe
astfel de moschee sau școli, construite cu bani
veniți din aceste țări. În acest caz, unde este
reciprocitatea? Românii trebuie să-și păstreze
cuvântul dat, dar nu trebuie să cedeze în fața
expansiunii neo-otomane.
Un alt punct de vedere este urbanismul.
Țara are anumite legi, iar președintele ori
parlamentul nu pot să treacă peste deciziile
autorităților locale din București.
Cu ce plan vine muftiul? Ce fel de clădire
vrea să construiască? În urmă cu un an, acest
muftiu, care nu este cunoscut prin poziții
radicale, a ieșit la rampă cu niște declarații
bombastice: „Vom face cea mai mare moschee
din Europa, un mare centru educaținal și
cultural.” Asta vor ei cu adevărat? Dacă
propun o astfel de clădire, cu siguranță că
autoritățiile bucureștene și populația se vor
opune, fie direct, printr-un referendum, fie
indirect, prin presiune politică.
Există și problema siguranței, a securității
cetățenești. E adevărat că cei mai mulți
musulmani nu sunt violenți, ci vor să ducă
o viață liniștită. În lumea în care trăim,
însă, în ultimii 20 de ani au avut loc sute
sau mii de atacuri în care au murit zeci
de mii de persoane, mai toate făcute în
numele jihadului, al islamului extremist. E
adevărat că o clădire atât de mare poate să
fie un catalizator. Deși muftiul și președintele
Erdoğan spun că o astfel de moschee ar
fi una „moderată”, care ar ajuta să filtreze
elementele periculoase, ea ar putea să atragă
și oameni care nu au gânduri tocmai bune.
Raportul recent al SRI-ului arată că au fost
mii de persoane care au primit interdicție
să intre în România în ultimii ani și cei mai
mulți dintre ei sunt din Orientul Mijlociu,
din țări cu majorități musulmane.
Trebuie să luăm în considerare toate punctele
de vedere. Nu trebuie să ne speriem de
această clădire, dar nici nu trebuie să-i dăm
toată atenția și să uităm de
alte clădiri și activități nu
tocmai bune care există deja
în București. Bineînțeles,
un astfel de proiect mamut
nu trebuie acceptat fiindcă
nu e nici legal din punct
de vedere urbanistic, nici
necesar pentru nevoile reale
ale cultului musulman din
România. Țara noastră,
deși nu este un stat foarte

puternic, nu poate să cedeze în fața Turciei
sau al oricărui alt actor internațional.
Ca și credincioși, trebuie să privim lucrurile
din perspectiva vremurilor menționate de
Isus, a vremurilor în care în lume vor fi
necazuri, vor fi tensiuni. Misiunea noastră
nu este să ne împotrivim unor lucruri, ci să
răspândim Evanghelia, să o demonstrăm prin
viața noastră, prin ceea ce facem, să vorbim
oamenilor despre adevăratul Mijlocitor
înaintea lui Dumnezeu, despre adevăratul
Profet care ne arată calea spre Dumnezeu.
Acest lucru este mai important chiar decât să
ne opunem unui proiect sau altul. Prin urmare,
Domnul Isus să ne ajute să-L proclamăm și
să-L trăim și în aceste vremuri complicate.

Problema imigranților
În ultimul an, în toată Europa, situația
imigranților a avut parte de foarte mult interes,
preocupare și opoziție. În luna ianuarie a
anului 2016, au intrat în fiecare zi mai mulți
refugiați pe coastele Greciei și Italiei decât
cumulate în primele 3-4 luni ale anului trecut.
Acum, după noul acord cu Turcia, numărul de
imigranți a scăzut dramatic, dar vom vedea ce
se va întâmpla în perioada următoare.
Și în cazul imigrației trebuie să avem în vedere
două lucruri, la care nu putem să renunțăm.
Pe de o parte e compasiunea, dragostea
pentru fiecare om, mai ales pentru unul
care fuge din calea războiului, iar pe de
altă parte e siguranța cetățenilor. Nu putem
exclude nici una, nici alta. Putem fi plini de
compasiune, dar asta nu înseamnă că trebuie
să ne deschidem granițele pentru oricine
și oricum. Putem fi solidari, dar asta nu
înseamnă că trebuie să primim un număr de
refugiați hotărât de Uniunea Europeană.
Criteriile sunt foarte importante. Trebuie
văzut de unde vin acești oameni. Există deja
dovezi că și oameni cu intenții rele, teroriști
ISIS sau Al-Qaeda, s-au strecurat printre
refugiați. Nu trebuie să fim indiferenți față
de situația lor, mai ales că suntem credincioși
chemați să arătăm dragoste, dar nu trebuie
să fim nici naivi. Cred că trebuie să existe
anumite filtre. Cei care vin în România, în
Europa, să dovedească că vor să învețe limba
locală, să facă ceva productiv. Sunt mulți în
Germania, și mai ales în țările scandinave,
care vor să vină, dar nu vor să muncească. Ei
vor să trăiască doar din ajutor social, vor să-și
mărească familiile, fără să aducă o contribuție
socio-economică la țara de adopție. Asta este
o atitudine nepotrivită. Este nepotrivită și
din punct de vedere al funcționării societale,
lăsând la o parte problemele ce țin de
siguranță și de drept internațional.
Trebuie să ne arătăm valorile creștine și
în privința aceasta, a refugiaților. Trebuie
să arătăm că ne pasă de ceilalți oameni,
dar trebuie să ne amintim și de cuvintele
Mântuitorului: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi
fără răutate ca porumbeii.” Nu este o problemă
simplă, dar nici nu trebuie să-i permitem să
ne fure pacea și bucuria în Hristos.
Material adaptat după un interviu realizat pe
skype pentru emisiunea Realități și perspective,
difuzată în fiecare sâmbătă, ora 21, la Alfa
Omega TV.
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De-a lungul istoriei, Biserica lui Isus
Hristos a răspuns provocărilor din vremea
respectivă. A fost sare și lumină, pâine și
apă pentru oameni.
Aproape de finele anului 2013, Ucraina a
intrat într-o perioadă de conflicte geopolitice
majore. În ciuda opiniei populației susținută
prin revoluția din Piața Maidan, un lucru
este clar: când zeci de mii de oameni s-au
prăbușit la pământ pentru a se ruga și a se
pocăi, când sângele a fost vărsat, iar speranța
pentru demnitate s-a născut în ciuda
memoriei sclaviei, Biserica s-a ridicat în fața
provocării și i-a sprijinit. Creștinii au oferit
ceai și pâine celor înfometați, le-au acordat
ajutor răniților și au oferit căldură când a
fost nevoie.

OCUPAȚIA DIN 2014
A urmat invadarea peninsulei Crimeea, din
care a rezultat la început un val de refugiați
și rugăciuni zilnice în bisericile și piețele din
oraș. Apoi, orașul Slaviansk a fost ocupat,
ceea ce a dus la confuzie și evacuări în masă,
urmate de amenajarea unor tabere pentru
refugiați și linii telefonice disponibile nonstop. Biserica a răspuns din nou provocării
oferind o soluție.
Peter Dudnick, pastor al Bisericii „Vestea
Bună”, din Slaviansk, spunea: „Să-i ajutăm
pe oamenii care sunt răniți, să-i eliberăm pe
cei care suferă, să-i hrănim pe cei flămânzi.
Este același spirit al Evangheliei care a fost
fundamentul nostru în ultimii 15 ani de
când le slujim orfanilor.”
Alexey Demidovych, episcop al Uniunii
Bisericilor lui Dumnezeu din Ucraina:
„Simt că Dumnezeu ne-a pregătit pentru
aceste vremuri cu mult înainte. Biserica
a fost activă mereu din punct de vedere
social. Când au venit aceste vremuri, noi am
realizat că responsabilitatea noastră era să
trecem dincolo de zidurile bisericii.”
Sergey Demidovych, producător media
creștin: „Ca televiziune, am jucat un
rol important. Prietenii noștri din toate
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colțurile lumii ni s-au alăturat în această
lucrare. În principiu, Biserica a devenit
singurul răspuns pentru nevoile oamenilor
în orașul ocupat. Din întreaga Ucraină și din
întreaga lume, curg râuri de binecuvântare
peste oamenii aflați în suferință.”

BISERICA SUB PERSECUȚIE
Creștinii evanghelici erau văzuți ca fiind
dușmani ideologici la acea vreme. În mai
2014, pastorul Alexey Demidovych a fost
arestat. Din fericire, el a reușit să scape în
mod miraculos din captivitate. Pe data de 8
iunie, în Duminica Rusaliilor, patru slujitori
au fost răpiți chiar în timpul slujbei din
Biserica Transfigurării, din Slaviansk. Au
fost torturați în mod brutal și uciși dimineața
devreme în ziua următoare, iar trupurile lor
au fost arse undeva la periferia orașului. Mai
târziu, tiranii și ucigașii au spus: „Am vrut
să descurajăm toți credincioșii.’’

BISERICA SE RIDICĂ PENTRU ADEVĂR
O informație despre un posibil război a
afectat sute de mii de oameni. Câmpul de
luptă a mers dincolo de barierele geografice
și naționale și a ajuns chiar la ușile unor
familii. Biserica a răspuns și acestei provocări
rostind adevărul și făcând bine chiar și celor
care o considerau inamic.

RĂZBOIUL DIN ESTUL UCRAINEI
„Izbăvește pe cei târâți la moarte!” Acest
proverb a devenit sloganul Bisericii.
Diferențele confesionale au fost eliminate.
Problemele i-au adus împreună pe creștini,
care sunt ca o armată unită, slujind oamenii
în această perioadă vitală din istorie.
Svyatogorsk deține prima și cea mai mare
tabără pentru persoanele dezrădăcinate,
refugiați din interiorul țării. Mii de vieți au
fost salvate. Bisericile s-au mobilizat, adunând
alimente, îmbrăcăminte, medicamente, dar și
bani. Tabere ca aceasta au apărut peste tot.
Creștinii și-au deschis casele pentru miile de
oameni traumatizați.

ELIBERAREA ORAȘULUI SLAVIANSK
5 iulie 2014 a fost ziua în care Domnul a
scăpat în mod miraculos orașul Slaviansk.
Soldații ucrainieni au scos trei camioane de
arme din clădirea Bisericii „Vestea Bună”,
care fusese ocupată de separatiști. Biserica a
devenit sediu pentru salvarea oamenilor.
CBN Emmanuel a fost printre primele
organizații care au venit în oraș. Acolo au
găsit ruinele caselor distruse, proiectile
înfipte în asfalt, ferestre sparte, câini
vagabonzi, magazine închise și o absență a
autorităților în oraș. Oamenilor rămași în
oraș le era teamă să iasă din case. Încă puteau
auzi zgomotele de împușcături și exploziile
care erau noaptea. O ploaie de întrebări
pluteau în aer: „Ce ar trebui să facem? Ar
trebui să rămânem? Ar trebui să renunțăm la
tot? Se vor întoarce din nou?”
Galina Kucher, coordonatoarea proiectelor
social-umanitare CBN, relata: „Am venit
să vizităm câteva familii cu copii mici ale
căror case au fost distruse. Am decis să le
reconstruim casele deoarece se apropia iarna.”
Peter Dudnick, pastor din Slaviansk, spunea:
„Biserica evanghelică a părut să fie singura
parte a societății care a câștigat încrederea
oamenilor de diferite păreri politice. Ne-a
fost oferită șansa să arătăm adevărata față a

Dumnezeului nostru oamenilor care au fost
dezamăgiți și părăsiți. Creștinii au acționat
ca mâinile și picioarele lui Hristos.”
Caravanele umanitare au început să apară în
Slaviansk din întreaga Ucraină. Creștinii din
centrul și vestul Ucrainei au adus alimente
și materiale de construcții. Voluntarii au
venit pentru a ajuta la reconstruirea caselor,
organizații de misiune rusești, bisericile
europene și americane au adunat grămezi
de haine, hrană și bani.
În vremurile de nevoie se nasc eroi.
Gennady Lutsenko, Alexander Chetnik și
Pavel Abramciuc au rămas în orașul ocupat
până la final. Ei i-au ajutat pe refugiați să
părăsească orașul, uneori chiar i-au dus în
brațe, le-au adus apă și hrană. Toți acești
trei bărbați au fost arestați și doar printr-un
miracol au scăpat de moarte.
Theodor Dubnyk, pastorul Bisericii „Vestea
Bună” din Slaviansk, Galina Kucher,
directoarea proiectelor sociale pentru
CBN Emmanuel și Alexey Fedchenko,
coordonatorul misiunii „Salvați Ucraina”,
au condus activități pe mai multe nivele cu
voluntari evanghelici din diferite confesiuni
și țări. Ei au coordonat contactarea
refugiaților,
reconstruirea
caselor,
distribuirea ajutorului umanitar și alte
activități misionare. Mii de tone de mâncare,
medicamente și materiale de construcții au
ajuns în Ucraina cu ajutorul lui Vladimir
Brichka, liderul Uniunii Penticostale, Ivan
Stuckert de la Nehemiah Mission și Sergei
Rakhuba, directorul de la Mission Eurasia.
Mulțumită lui Ivan Milhavoi, Ghenadi
Pokashenka, Alex Fedaruk, Anatoli
Kalamieds și multor altor parteneri, zeci de
încărcături cu ajutor umanitar au ajuns în
Ucraina. Sunt sute de alți eroi care au făcut
din răspândirea Evangheliei și mântuirea
sufletelor scopul lor principal.

REZULTATELE LA FINALUL 2014
Galina Kucher spunea: „Când am venit
pentru prima dată în Zolotaya, am adus mii
de pâini, lapte praf și scutece. Am adus tot ce
aveau nevoie acești oameni. Când am ajuns
să le distribuim, am fost întâmpinați de o
mulțime de oameni furioși care se uitau la
noi cu ură. Ne învinovățeau pentru tot ce s-a
întâmplat acolo. Mi se părea că erau gata să
ne facă bucăți. Instinctul nostru uman a fost
să plecăm de acolo și să nu ne mai întoarcem
vreodată la acei oameni și în oraș. N-aveau
decât să culeagă roadele propriei amărăciuni
și să se hrănească singuri. Dar Domnul avea
un plan diferit. Ne-am întors pentru a doua,
a treia și a patra oară. Era evident că nu își
puteau găsi vreodată pacea fără Dumnezeu,
chiar dacă nu mai erau împușcături.”

Cu mult înainte ca orașul Slaviansk să fie
renăscut... Imediat a fost umplut cu oameni
deportați din interiorul țării care căutau
să scape de pe teritoriile ocupate. A fost
evident că trebuia să ajutăm oamenii din
satele afectate de război. Durerea copleșea
oamenii care nu aveau bani pentru a-și
satisface nevoile zilnice. Nu erau bănci,
nici magazine alimentare, spitale sau școli,
iar casele erau distruse. Aceasta era cruda
realitate din estul Ucrainei.

La câteva săptămâni după prima absolvire a
școlii de misionari, 40-60 de oameni noi au
fost prezenți la serviciile din noile biserici.
Pentru a sprijini lucrarea acestor misionari,
CBN Emmanuel continuă să aducă ajutoare
medicale în aceste localități, organizează
tabere pentru copii și aprovizionează
localnicii cu mâncare și îmbrăcăminte.

Peter Dudnick: „Am fost alături de oamenii
nevoiași dându-le hrană și ajutându-i săși construiască alte case, sau chiar să le
reconstruiască pe cele vechi.”
Alexey Demidovych: „Cine ar avea grijă de
acești oameni zi de zi? Cine le-ar zice de
Hristos și că trebuie să se pocăiască?”
Galina Kucher: „Am văzut primele roade în
Krasnohorivka, când Biserica a început să
devină avangarda, iar organizațiile să-i ajute
pe localnici. Oamenii ne spun că viețile lor
au fost salvate datorită Bisericii.”
Serghey Kazachenko, pastor al Bisericii
„Hristos, Mântuitorul” declara: „În biserica
noastră au mai rămas doar puțini membri
în timpul războiului. Apoi am început să
lucrăm cu CBN Emmanuel și cu Biserica
„Vestea Bună” din Slaviansk, iar Dumnezeu
a făcut un miracol. Biserica noastră a crescut
la 400 de membri.”

O ȘCOALĂ DE MISIONARI PENTRU
ORAȘELE DE PE FRONT - IUNIE 2015
SLAVIANSK, O ÎNCERCARE DE LA
DUMNEZEU

linie a frontului. Peste 50 de absolvenți
ai școlii de misionari locuiesc și slujesc
acum în Avdeyevka, Myronivsky, Zolote,
Popasna, Sverdlovsk, Petrovka, Artyomova,
Sievierodonetsk, Rubizhne, Artyomovsk,
Marienka, Krasnogorovka și Julamnea.

Datorită eforturilor imense ale Bisericii
„Vestea Bună”, CBN Emmanuel și a
Nehemiah Mission, a fost înființată o școală
de misionari pentru a-i pregăti pe oameni
să slujească în primele linii. Aceștia poartă
veste portocalii pe care scrie: „Ne rugăm
pentru pace.” Ei au ajuns aproape de prima

BISERICA ÎN ACȚIUNE
Biserica în acțiune înseamnă: 16 000 de
oameni evacuați din Slaviansk și alte orașe
din prima linie, 9 case construite în locul celor
care au fost distruse, 198 de case reconstruite,
provizii pentru 60 de oameni care au locuit la
centrul pentru refugiați, provizii pentru 50 de
orfani deportați în țară, oameni cu dizabilități
și mame cu copii mici. 60 000 de franzele
pentru zonele din prima linie, mâncare
caldă pentru mai bine de 1 000 de oameni
pe zi în toată perioada de evacuare, provizii
pentru 32 de cantine în teritoriile ocupate,
200 tone de legume, peste 110 000 pachete
cu alimente și 90 000 pachete de îngrijire
personală, 158 000 pachete cu medicamente,
mii de metri cubi de lemne pentru foc, sute
de sobe, aproximativ 4 000 de pături, haine
și pantofi pentru refugiați și pentru oamenii
care locuiesc la linia frontului, în valoare de
peste 1 milion de grivne, ajutor psihologic și
sprijin pentru mai bine de 50 000 de oameni.
Centrele misionare au fost deschise în 13 orașe
din linia întâi din Ucraina. Misionarii îi ajută
pe localnici vorbindu-le despre Evanghelie
și aprovizionându-i cu ce au nevoie. Mii de
oameni au primit viață veșnică și alte mii de
vieți au fost cruțate datorită rugăciunilor, a
implicării personale și a donațiilor financiare,
toate acestea făcute de sute de mii de creștini
din toată lumea. Aceasta este doar o mică
parte din ceea ce a făcut Dumnezeu în
Ucraina. Ucraina are nevoie de ajutor în
rugăciune în aceste vremuri de încercare.
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UCraina
Situația actuală
Corespondență pentru Alfa Omega TV de la Galina Kucher
Coordonator proiecte sociale, CBN Emmanuel, Ucraina
Care este situația actuală in Estul
Ucrainei?
După iarnă, situația din Donbas s-a tulburat
din nou. În unele locuri, se duc lupte aproape
non-stop. Informații despre răniți și morți
vin în fiecare zi. Mor oameni pașnici. Cu
câteva zile în urmă, în Avdeevka, a murit o
femeie de 70 de ani care a ieșit să lucreze pe
câmp. Au explodat două mine lângă ea.
Separatiștii nu încetează să lărgească aria
controlată de ei. În fiecare zi, se trage în orașe
și sate, cu armament greu. Punctele fierbinți
sunt Zaițevo, Avdeevka și Novgorodskaia,
unde
ocupanții
folosesc
permanent
lansatoare de mine

Cum credeți că se vor desfășura mai
departe ostilitățile?
Se vorbește că acest conflict va îngheța în
curând și că pacea în această regiune nu va
veni. Asta presupun militarii și presupun
politicienii. În ziua de azi, încă nu se știe
cum se vor comporta bărbații dintr-o parte
și cealaltă a conflictului. Ei au foarte mult
armament. Nu se poate anticipa nimic. Însă
ceea ce se știe este că încetarea focului și
armistițiul nu va dura. Acest lucru e sigur.

Sunt semnale de reînoire ale
agresiunii?
După ce situația a fost mai liniștită iarna
aceasta, ea s-a tensionat din nou în unele
zone. Nu putem spune că războiul s-a
terminat sau că a început din nou. Iarna a
fost puțin mai liniștite. Războiul în Ucraina
continuă, însă despre el nu se mai vorbește.
Mass-media nu mai relatează, nu se mai dau
știri. Dar războiul nu s-a terminat. În fiecare
zi, primim înștiințări de pe front cu privire
la faptul că încă mor militari și civili pașnici.
Și, în adevăr, război a fost, război încă este.
Tot mai mult se vorbește despre Siria, despre
refugiații de acolo, iar de țara noastră au uitat.

Ce fel de acțiuni duce Rusia în
Ucraina? Există asemănări cu
conflictul din Siria?
Rusia continuă agresiunea pe teritoriul Ucrainei.
Rusia încurajează armata separatistă. Ea asigură
armament și finanțează acțiunile militare ale
separatiștilor. În Siria, e tot război, iar Rusia
asistă, însă diferența dintre războiul din Ucraina
și cel din Siria este că, în Siria, atât America cât
și Rusia, cei mai puternici actori mondiali, au
același interes. În Ucraina, interesul este diferit.
America susține guvernul actual al Ucrainei,
iar Rusia susține separatiștii și, în felul acesta,
Rusia își protejează interesele de planul viclean
al anglo-saxonilor de distrugere a ei. Oligarhii
cu influență din conducerea Rusiei socotesc
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că toate revoluțiile, de la cele din Egipt până la
cele din Ucraina, sunt inspirate, organizate și
finanțate de americani. Amândouă conflictele
sunt foarte asemănătoare, au același fel de
consecințe și probleme umanitare. Departe de
zona de conflict a războiului este un număr
mare de refugiați, există morți, locuințe distruse,
infrastructura și economia sunt afectate. Asta e
tot ce a adus războiul popoarelor din Ucraina și
din Siria. În Siria mai este și problema religiei,
a confesiunii religioase, care este una foarte
importantă. În Ucraina, conflictul e creat și
susținut artificial, pentru ca cineva să își apere
interesele.

Cum se răsfrânge conflictul asupra
populației civile pașnice?
După statisticile ONU, conflictul din Ucraina
de Est s-a soldat cu aproximativ 7 000 de
morți. Războiul a cauzat peste un milion și
jumătate de refugiați. Ei au pus o sarcină grea
pe economia Ucrainei. În același timp, mai
mult de 400 000 de oameni au plecat din țară
și nu se cunoaște soarta acestora.

Cum i-a afectat conflictul din estul
Ucrainei pe creștini?
Situația creștinilor din Ucraina s-a tensionat.
Cel mai mult au suferit credincioșii
protestanți. Peste 12 clădiri au fost confiscate
și folosite în scop militar de către separatiști.
Șapte slujitori au fost omorâți. 40 de oameni
au fost arestați, bătuți și interogați. În
ziua de azi, pe teritoriul ocupat, situația
credincioșilor este foarte grea. Ei practic se
află în afara legii și, conform constituției așanumitei Republici Populare Donețk, dacă un
slujitor al bisericii ar avea relații cu Ucraina,
ar fi condamnat la 10 ani de pușcărie sau
chiar executat. Oamenii sunt înfricoșați și
sunt nevoiți să se adune în case, să se ascundă
și în fiecare zi se tem că vor veni după ei.

Ca și creștin, cum vedeți conflictul
ucrainienilor cu separatiștii pro-ruși?
Separatismul se subînțelege ca fiind o
despărțire. Însă această mișcare separatistă
nu are temelie, nu are sub ea o fundație. Este
o manipulare artificială a subconștientului
oamenilor neintegrați în societatea ucraineană.
Partea de est a Ucrainei întotdeauna a fost
pro-comunistă, iar această ideologie a format
mentalitatea lor. La început, a pornit o luptă
pentru sufletele oamenilor și abia apoi a
început războiul adevărat.

Cum se comportă credincioșii din alte
zone ale Ucrainei în această perioadă
de război?
Creștinii din toate colțurile țării și-au asumat

responsabilitatea vieții oamenilor din zona
de conflict. S-au mobilizat din toate puterile
pentru a salva oamenii de foame, de frig și de
moarte. Mii de oameni care locuiesc în zona
gri (unde au loc luptele) primesc în fiecare zi
produse alimentare, pâine, lemne, sobe, asistență
medicală. Credincioșii intră în casele oamenilor
în fiecare zi. Ei aduc pâine și aduc Evanghelia.
Sute, mii de oameni primesc în fiecare zi
ajutoare, chiar din mâinile credincioșilor, plătite
cu donații adunate de credincioșii din Ucraina și
din toată lumea. Sunt restaurate casele dărâmate,
iar aceasta nu este nici pe departe tot ceea ce fac
credincioșii. Cel mai important e că în fiecare zi,
în fiecare oră, în bisericile din Ucraina se aduc
rugăciuni pentru pace și pentru estul Ucrainei.

Fiind credincioasă, cum vedeți
viitorul Ucrainei?
Ca și credincioasă, viitorul Ucrainei îl văd
luminos, plin de bucurie și, bineînțeles,
creștin. În prezent, vedem că la noi în țară
este un război spiritual, un război între bine
și rău, între lumină și întuneric. Dumnezeu
încearcă poporul nostru. Dumnezeu încearcă
astăzi Biserica. El dă harul mântuirii la mii de
oameni. Chiar și azi, noi vedem sute de oameni
care se pocăiesc, dar eu cred că mâine vor fi
mii. Cred că estul Ucrainei se va ridica. Și, de
aici, Evanghelia va merge în toată Ucraina.
Oamenii care astăzi sunt plini de răutate vor fi
umpluți de dragostea pe care le-o va da harul
divin. Noi, credincioșii, trebuie să ducem
Evanghelia poporului chinuit. Viitorul țării
noastre este generația tânără, generația care a
ieșit pe câmpul de misiune: misionarii și tinerii
care merg în zonele de conflict, acolo unde
e durere și distrugere. Ei aduc acolo lumină.
Ei aduc acolo un viitor și o speranță. Cred
că vremurile grele din țara noastră vor trece
și că tot poporul ucrainean se va închina lui
Dumnezeu și va proslăvi numele Său, pentru
marea Sa dragoste și milă, iar Dumnezeu ne
dăruiește pacea.

Cum pot românii să susțină Ucraina?
Oamenii din România pot să facă parte din
slujirea noastră. Ei pot susține financiar
proiectele pe care le fac credincioșii pe
linia de conflict. Nu rămâneți pasivi. Când
sunteți în casele voastre, gândiți-vă că pe
linia frontului sunt sute de misionari care
aduc lumină, bunătate, dragoste și salvare
oamenilor care suferă și pier. Țineți minte
că, în timp ce se trage, în beciuri sunt mii de
copii care strigă după ajutor. Ei strigă și spun:
„Salvați sufletele noastre. Ajutați-ne. Aduceți
înapoi pacea în țara noastră.”
Pacea poate să vină în țara noastră doar
atunci când pacea vine în inimile oamenilor.
Pentru aceasta, vă rog să vă rugați pentru
pace în Ucraina și, mai întâi de toate, pentru
ca pacea lui Dumnezeu să vină în fiecare
suflet, în fiecare casă, în fiecare familie.

Ion Michitiuc

Comunitatea română din Ucraina
misiune într-o țară afectată de război

Costel Cuciurean

- pastor evanghelist, Colegiul
biblic „Vocea Evangheliei” Cernăuți, Ucraina

În anul 2001, văzând nevoia bisericilor
noastre de pregătire a slujitorilor, Dumnezeu
ne-a dat viziunea aceasta de a deschide
Colegiul biblic „Vocea Evangheliei” în
Cernăuți pentru vorbitorii de limba română
ca să putem zidi Împărăția lui Dumnezeu,
pregătind oameni la toate nivelele necesare.
Școala biblică este ca un motor în zona
noastră care generează lucrarea de
evanghelizare și ea are o mare valoare
pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru
răspândirea Evangheliei și lărgirea hotarelor
Împărăției. Începând cu bazele biblice, Noul
Testament, Vechiul Testament, teologia
sistematică și domeniul evanghelizării și
plantării de biserici, misiologia, lucrarea
socială, tinerii sunt pregătiți și calificați
pentru a putea răspunde nevoilor societății.
Știm că biserica din România are proiecte în
diferite țări din lume, dar, ca români, avem
o așteptare ca frații noștrii de sânge, dar
și în Domnul, din România să nu ne uite.
Rușii ne spun că suntem români, românii
ne spun că suntem ruși pentru că suntem
pe partea Ucrainei, dar avem mare nevoie în
această vreme în primul rând de susținere în
rugăciune pentru binecuvântarea Ucrainei
și a bisericii de acolo.
Dumnezeu a deschis foarte mult Ucraina
pentru evanghelizare prin situația de război.
Oamenii sunt mai deschiși ca niciodată. Nu
este om căruia să-i spui despre Domnul și
să-ți răspundă: „N-am nevoie de rugăciune”
sau „Nu vreau să te ascult”. Fiecare lovitură
în țara noastră înmoaie inimile oamenilor
și Îl caută pe Dumnezeu. Războiul a produs
unitate între confesiuni și ne rugăm ca
Domnul să dea pocăință, mântuire.
În zona de război unde erau trei sau cinci
creștini, iar oamenii nu se rugau, numai
într-o localitate sunt acum 350 de credincioși.
În partea Lugansk-ului, când s-au închis
granițele, erau doar trei biserici, dar acum
sunt șase, iar bisericile cresc pentru că oamenii
Îl caută pe Dumnezeu. Ei înțeleg că nu te

poți baza pe lucrurile materiale, ci numai pe
Dumnezeu. El îi poate ajuta și mântui.
Vreau să îi motivez pe români: să nu vă
încredeți în lucrurile acestei lumi, încredețivă în Dumnezeu. Căutați-L pe Domnul
cât nu sunt împușcături și nu tună asupra
voastră cu gloanțe, cât există pace și liniște.
Nu am prețuit pacea și rugăciunea pentru
țara noastră fiindcă totul era bine. Nu ne-am
gândit să ne rugăm pentru președintele țării
sau pentru parlamentari atât cât trebuia. De
multe ori îi criticam, și unii o fac chiar și
azi, dar vreau să spun că Biblia are dreptate.
Noi trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt
în autoritate, pentru cei puși în dregătorii
pentru că doar așa Dumnezeu le poate
da înțelepciune și le poate da o direcție
potrivită țării.
Ne-am rugat mult în ultimul an pentru
Ucraina și vedem cum Dumnezeu a început
să dea vindecare chiar dacă încă nu s-au
oprit gloanțele. Recent, s-a tras foarte mult
în diferite orașe și au vrut să mai ocupe
un oraș, unde avem o echipă de misiune.
Oamenii au intrat în panică, telefoanele și
lumina au fost închise, toată noaptea au tras
cu armele, se simțea o atmosferă grea. Și,
deși nu au putut dormi, oamenii s-au rugat,
iar inamicul s-a retras. Dumnezeu răspunde
la rugăciune.
În zona de război, oamenii o duc foarte greu.
Mulți aproape mor de foame. Cu ajutorul
Domnului, anul trecut am ajutat 10.000 de
familii cu produse alimentare, cu ajutorul
fraților din România și diaspora. În fiecare
pachet cu produse alimentare am pus și
Evanghelia dupa Ioan sau Noul Testament.
Pe viitor, vrem să ajutăm oamenii din zonele
atinse de război cu saltele pentru că mulți
dorm pe betoane, nu au căldură în casă, iar
geamurile sunt sparte.

- pastor evanghelist,
Cernăuți, Ucraina

În ultimii doi ani, Ucraina trece printr-o
încercare grea. Am auzit multe despre
război, dar acum înțelegem mult mai bine
ce înseamnă asta pentru că peste 10.000 de
sicrie din zona Donețk-ului și a Lugansk-ului
au fost trimise în toată țara. Toți oamenii de
acolo au avut gândul că trebuie să-și apere
țara. Cred că lumea din Occident este foarte
dezinformată de unele canale media care nu
spun adevărul.
În zona războiului este o tragedie mare, iar
biserica protestantă suferă pentru că oamenii
ne numesc vrăjmașii lor din cauză că nu
împărtășim aceeași religie. Când au venit
separatiștii, au ocupat unele biserici, chiar
în timpul slujbei. Au arestat pe unii frați și
i-au torturat sau chiar omorât, motivul fiind
crearea panicii între credincioși. Cei care
au ocupat una din bisericile protestante din
orașul Slaviansk au avut mult armament, dar
dintr-o dată a venit o mare panică peste ei,
iar cei înarmați au părăsit casa de rugăciune
și au lasăt tot armamentul acolo. Au fost
scoase câteva mașini de armament din
beciurile bisericii din Slaviansk.
Dincolo de toate greutățile prin care trec
frații de acolo, Dumnezeu este cu noi și, prin
acest război, vedem și un beneficiu pentru
că oamenii care au rămas fără adăpost,
fără speranță, în timp ce sunt ajutați cu
alimente, primesc și pâinea vieții, Cuvântul
lui Dumnezeu.
Avem misionari care se pregătesc și merg pe
câmpul de misiune în apropierea frontului,
acolo unde mai locuiesc oameni. Predică
Evanghelia, înființează noi biserici și
multumim Domnului pentru asta.
Când duceam Evanghelia, în unele sate
eram primiți bine, dar în altele ni se spunea
că suntem draci, însă, în timp, oamenii au
văzut viața și valorile noastre și au început
să ne respecte, să apeleze la noi pentru
rugăciune și au realizat că Domnul este cu
noi.
Odată cu ce s-a întâmplat în Maidan,
în centrul Kievului au început să cadă
monumentele lui Lenin ca un simbol al
idolatriei comuniste, iar în parlamentul
ucrainian nu mai există un partid comunist.
El a existat până nu de mult, dar oamenii au
luat decizia ca, la nivel de lege, să se interzică
acest partid. Cred că toate evenimentele ce
se petrec în Ucraina lucrează în direcția
răspândirii Evangheliei pentru că porțile
locuinței morții nu pot birui Biserica, așa
cum ne-a promis Domnul Isus. Biserica
lui Hristos crește și ne dorim ca tot mai
multe case de rugăciune să se ridice, ca
acolo oamenii să-L cunoască pe adevăratul
Dumnezeu, Cel ce merită toată lauda.
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Dragostea așteaptă - premieră
Film artistic

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

vineri, ora 22:00

LUNI 27 iunie

MARȚI 28 iunie

MIERCURI 29 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Fericirile 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 Explore
Petrified Forest NP / Meteor Crater 10:00
Ora de biologie 10:30 Centrul Crestin 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 Israel
și Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Explore Petrified Forest
NP / Meteor Crater (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 Finanțe pe
înțelesul tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00
Sudan holocaust 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 Psalmul 23 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Sudan holocaust
(r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Castelul minunat 10:00
Triumf asupra terorii 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Sarlatanul
(r) 12:30 Astazi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Dumnezeul
creației (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Triumf
asupra terorii (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 18:00 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 În căutarea
extraordinarului cu Jeni 01:00 Alte afaceri
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 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Îngerul căzut
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Crucea și pumnalul (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Dumnezeul creatiei (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Îngerul căzut (r) 17:30 În căutarea
extraordinarului cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Dumnezeul creației Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Cu cine mă căsătoresc? Talk-show
22:00 Sarlatanul Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Șapte veniți din rai 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 Crucea și pumnalul Film artistic
23:30 Muzică

vineri, 18:00

Seminar bibic

Școala de slujire cu
Derek Prince

Cum a apărut viaţa? Nu a existat
o altă întrebare care să preocupe
omenirea mai mult decât aceasta.
Este viaţa de pe pământ, în
incredibila sa complexitate
şi diversitate, rezultatul unui
proces de evoluţie, aşa cum
cred mulţi oameni de ştiinţă
19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului încă din vremea lui Charles
Documentar
Darwin? Sau este vorba despre
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
altceva? Descoperind misterul
străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale vieţii, este o călătorie fascinantă
telespectatori
în interiorul unei celule vii, o
20:30 Călătoria Program religios străin
lume microscopică elaborată,
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viața după viață II Documentar
cu sisteme distincte care indică
23:00 Delictul vremurilor Documentar
dovezi copleşitoare ale unui
23:30 Muzică
design inteligent.

JOI 30 iunie

VINERI 01 iulie

SÂMBĂTĂ 02 iulie

DUMINICĂ 03 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Băieții orbi din
Alabama 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Viața după viață
II (r) 12:00 Delictul vremurilor (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului
(r) 14:00 În căutarea extraordinarului cu
Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Băieții
orbi din Alabama (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Casă sau cămin? Educația familială
08:30 Creștinii și depresia 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Eric liddell (r) 12:00 Acolo unde nu ajunge
Lumina (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Încercările
bisericii primare (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica razei de
soare (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 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Casa zburătoare 09:30
Rădăcina tuturor relelor 10:00 Damien si
leprosii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Dragostea așteaptă (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Africa și Biblia (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Damien și leproșii (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realitați și perspective 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Magazinul
de un dolar 10:00 Damien și leprosii (r)
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„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 Hoțul de buzunare (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel
Talk-show

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea profeției biblice Seminar

16:00 Conferința „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 străin
biblic
19:00 Alegând calea Bibliei Documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:00 Încercările bisericii primare Documentar 19:30 InTouch Program religios străin
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astazi cu Dumnezeu Program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Realitați și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dragostea așteaptă Film artistic
22:00 Oda bucuriei Film artistic
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Gaither și prietenii Program muzical 23:00 Cabana misterioasă Film artistic
22:30 Dr. Livingstone Documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
străin
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sexualității

LUNI 27 IUNIE

MARȚI 28 IUNIE

MIERCURI 29 IUNIE

JOI 30 IUNIE

VINERI 1 IULIE

18:00 Cuvântul Vieții

22:00 Crucea și pumnalul Film artistic

17:30 În căutarea extraordinarului cu Jeni

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate

Seminar biblic
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