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PRIN CE AU DREPTUL

DEMONII

SĂ NE AFECTEZE?
Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi...
Oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului...
Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.
(Ioan 8:32-36)
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EDITORIAL

ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI (IOAN 8:32)
Acest editorial, precum și
întregul număr al revistei
se adresează celor care cred
în realitatea dimensiunii
spirituale, care coexistă și
se întrepătrunde cu lumea
materială în care trăim, care
cred că eficiența slujirii lor
este dependentă de modul
în care ne relaționăm la lumea spirituală.
Creștini fiind, nu ne putem permite să
ignorăm posibilitatea ca forțele întunericului,
care activează în “văzduhul” spiritual, să ne
afecteze. Și nu e vorba doar de atac demonic, ci
mai ales de dreptul “legal” pe care îl au demonii
să dețină un cap de pod în viața noastră.
În rezumat, mandatul lui Isus din Marcu
16, pentru fiecare dintre cei ce cred, este:
predicarea Evangheliei, scoaterea dracilor
și vindecarea bolnavilor.
În peste 20 de ani de slujire în media creștină,
am urmărit dinamica spirituală a lucrării
Domnului în România. Am identificat
momente și sezoane de amplificare a lucrării
de misiune, de evanghelizare masivă, de
revelație profetică, de restaurare a închinării în
duh și adevăr, de redescoperire a grupelor de
casă și a altor valori ale Bisericii primare. Însă
am remarcat în ultimii ani și o atenție sporită
pentru înțelegerea identității și autorității
în Hristos, a exersării acestei autorități,
a practicării cu îndrăzneală și dedicare a
mijlocirii, luptei spirituale, a rugăciunii de
proclamare, toate la un nou nivel.
În ultima perioadă, slujirea de vindecare și
eliberare se extinde an după an, de la abordări
clasice (ungerea cu untdelemn, punerea
mâinilor, daruri spirituale de vindecare și
al minunilor, rugăciune folosind obiecte
de contact, etc), continuând cu sejururi de
vindecare prin Cuvânt sau cu consiliere și
slujire în vindecare prin eliberare. Aceste
ultime forme de slujire se extind rapid în acest
sezon, și tot mai mulți slujitori recunosc și
folosesc puterea și autoritatea Cuvântului.
Apoi remarc nevoia imperioasă de acceptare
a acestor învățături și slujiri în Biserică și a
discutării fără reținere a subiectelor tabu cum
ar fi: “blestemele”, “transmiterea genealogică”,
“medicina alternativă”, “demonizare”, “abuz
fizic, verbal, sexual, spiritual”, “demonizare
prin sex în afara căsătoriei”, “legături sufletești
nedumnezeiești”, “blestem prin administrare
nebiblică a finanțelor”... (Este ceva ce nu poate
fi discutat din perspectivă biblică?)

Câteva clarificări se impun:
1) nașterea din nou e vitală, ne transformă în
copii de Dumnezeu, dar nu anulează automat
influențele demonice din viața noastră, ci este
începutul unui proces.
2) studiul biblic ne ajută să înțelegem lumea
spirituală, dar nu ne eliberează de demoni.
3) vorbirea în alte limbi e importantă pentru
întărire spirituală dar nu ne eliberează implicit.
4) autoritatea pe care o primim ca ființe noi
în Hristos, poziționarea în locurile cerești e
o revelație și o realitate, dar e o autoritate ce
trebuie să o exersăm în orice confruntare
cu demonicul. De acolo, “de sus”, trebuie să
abordăm orice confruntare spirituală.
O prezență a celui rău în viața noastră, fie
din cauza păcatului personal, a nevegherii,
a ispitelor nebiruite sau a unor traume,
accidente, fie ca și o consecință a păcatelor
părinților și strămoșilor (implicare în
ocultism, vrăjitorie, forme de idolatrie,
antisemitism, imoralitate) nu e o “cruce” pe
care trebuie să o ducem, ci e o legătură, un
balast spiritual de care trebuie să scăpăm.
Un prieten, pastor cu experiență, îmi spunea
că în biserica lui, fiecare membru, indiferent
dacă s-a întors la Domnul în acea biserică
sau a venit dintr-o alta, trebuie să treacă
obligatoriu printr-o slujire extinsă de
vindecare și eliberare. (Uneori chiar să
repete după un timp această slujire.) Proces
care de cele mai multe ori înseamnă iertare,
mărturisire păcate, restaurare, anulare
drepturi legale de influență demonică,
întrerupere transfer blesteme sau alte influențe
nefaste din generații anterioare, descoperirea
dragostei de tată și a importanței poziționării
corecte în autoritatea dată de Hristos.
Mă întreb în căte dintre bisericile noastre
se face acest lucru sau ceva similar? Sau
măcar dacă este deschidere pentru slujirea
în vindecare și eliberare? Întreabă-te: de ce e
importantă eliberarea? De ce e important să
închidem ușile influenței demonice în viața
noastră și să anulăm demonicului orice drept
legal de acces ? Nu are de-a face cu mântuirea
noastră (care este doar prin credința în jertfa
lui Isus pe cruce), ci este legată de eficiența în
a-L sluji și a-L reprezenta și glorifica pe El.
Ca om de media, interfațându-mă cu foarte
multă lume, văd că nevoia de echipare
a credincioșilor cu învățătură privind
eliberarea de sub influența demonică e
tot mai importantă. Dar văd și nevoia
acută de lucrători care să slujească cu
îndrăzneală și în autoritate în această zonă.
Aceste rânduri aș vrea să fie o provocare
pentru fiecare slujitor, indiferent de culoare
confesională: să reconsidere lucrarea de
vindecare și eliberare în viața bisericii sale.
Domnul își pregătește Biserica Lui, pe care
o vrea plină de Duhul Sfânt, restaurată fizic
si eliberată de opresie demonică, gata să fie
nu numai sare și lumină, dar să își exercite
conștient autoritatea spirituală asupra
puterilor întunericului.

Acest gen de întrebări le punem și noi la Alfa
Omega TV, prin emisiuni și resurse diverse
pe care le facem disponibile (video, cărți,
resurse on-line) chiar dacă am iscat semne
de întrebare în unele comunități creștine sau
ne-am pierdut susținători. Ca televiziune, nu
putem ignora o realitate: sunt tot mai multe
cereri de rugăciune care ne vin la studio,
mai ales cu ocazia emisiunilor în direct,
sunt solicitări din toate confesiunile creștine
pentru învățătură, este o preocupare fără
precedent pentru înțelegere biblică a căilor
de influență a celui rău în viața individului. Înțelege că, pentru a fi eficient ca agent al
extinderii Împărăției în întreaga societate,
Aceste influențe demonice pot veni pe 3 căi: nu ajunge să fii născut din nou și membru
păcat individual, traume cauzate de păcatele într-o biserică locală, trebuie să fii vindecat,
altora și prin transmitere genealogică. Ele eliberat de orice prezență, legătură,
nu pot fi eliminate doar prin conștientizarea influență, sau bagaj demonic. Biserica
că ele există. E nevoie, pe lângă revelație, și Domnului din România intră într-un nou
de echipare pentru slujire în autoeliberare, sezon de relevanță și putere. Domnul face
de eliberare și de păstrare a eliberării după ceva nou. Înțelege acest lucru și fii parte!
“curățirea casei” (demonii se pot întoarce
alături de alte entități demonice, Matei 12:45). Tudor Pețan
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Prin ce au dreptul

demonii să ne afecteze?
Ceea ce în mod sigur dă prilej diavolului să ne
atace sunt păcatele: atât cele personale cât şi
ale altora care au legătură cu viaţa noastră.
Sunt şi cazuri, mai de excepţie, în care
atacurile pot fi o testare a tăriei credinţei
noastre în principiile lui Dumnezeu.
Prin păcatele pe care le săvârşim noi, sau cei din
neamul nostru, noi intrăm în, să zicem, „ringul
de box” al păcatului, pe teritoriul în care Satan
are dreptul să ne atace, pentru că am ieşit din
perimetrul protecţiei lui Dumnezeu.
La fel cum un boxer nu are voie să se bată pe
stradă, ci doar în ringul de box (adică întrun perimetru definit ca autorizat pentru
desfăşurarea luptei) tot aşa şi Satan are un
perimetru definit al autorităţii lui, cel al
păcatului. De aceea Domnul ne dă porunca de
a nu păcătui, de a nu da prilej diavolului, pentru
că ne iubeşte şi doreşte să ne protejeze de luptele
la care suntem provocaţi (ispitiţi) de Cel Rău.
Putem defini 2 domenii mari ale unui aşa numit
„ICEBERG AL PĂCATELOR” (vezi planşa de
mai jos): domeniul păcatelor personale (pe
care omul le poate vedea mai bine, aparţinând
vieţii sale) iar celălalt domeniul păcatelor
altora (care, fiind legate într-un fel sau altul de
viaţa personală, ne afectează).
Dintr-o altă perspectivă, am definit 5 feluri
de păcate care dau dreptul demonilor să ne
afecteze: 3 tipuri de păcate personale: la
nivelul gândului, la nivelul vorbelor şi al
faptelor, iar apoi 2 tipuri de păcate ale altora:
generaţionale şi abuzurile altora în viaţa
noastră.

Câteva exemple biblice în care vedem în mod
evident legătura dintre păcat şi efectul său:

1. CU PRIVIRE LA PĂCATELE PERSONALE
- în Matei 5:22: „Dar Eu vă spun că ori şi
cine se mânie pe fratele său, va cădea sub
pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui
său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa
Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule”
va cădea sub pedeapsa focului gheenei.”
- în Ioan 5, un om bolnav de 38 de ani, zăcea la
scăldătoarea de la Betezda. Isus l-a vindecat,
apoi în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut
sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să
nu ţi se întâmple ceva mai rău.”
- în Luca la cap. 5 ni se relatează despre
paraliticul coborât prin acoperişul casei.
Isus îi zice: „Păcatele îţi sunt iertate”, iar apoi:
„scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă” ca
mărturie a faptului că aceasta este ordinea
normală de rezolvare a problemelor: iertarea
păcatelor şi apoi vindecarea.

2. CU PRIVIRE LA PĂCATELE GENERAŢIONALE
- în Exod 20:4-6 se spune în şirul celor 10
porunci: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo
înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri
sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât
pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să
nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul
tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc
nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea
şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi
Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă
iubesc şi păzesc poruncile Mele.”

- în Ioan 9:2, ucenicii L-au întrebat, fără să
fie corectaţi de Domnul cu privire la logica
întrebării: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul
acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
chiar dacă în acel caz nu era aşa, întrebarea
rămâne legitimă şi atestă existenţa unei cauze
a bolii, datorate păcatului.
RECAPITULARE:
Să nu uităm deci că, potrivit legii spirituale a
„semănatului şi recoltatului” toate tipurile de
păcate dau efecte (mai mari sau mai mici) în
viaţa noastră.
Ceea ce în mod sigur dă prilej diavolului să
ne atace sunt păcatele: atât cele personale
cât şi ale altora, care au legătură cu viaţa
noastră.
Cauza pentru care Satan poate să facă să se
întâmple lucruri rele, sunt drepturile pe care
i le dăm, noi oamenii, prin păcate; atunci el
poate să fure, să înjunghie şi să omoare.
Vestea cea bună, însă, este că există harul
Domnului Isus, un har restaurator, reparator,
atunci când apelăm la El cu o pocăinţă
specifică. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9

Unde sau cum poate fi
atacat omul?
Unde poate fi atacat omul? Vezi planşa „OMULTRINITATE” de pe pagina următoare.
Atât creştinii, cât şi necreştinii, pot fi „virusaţi
demonic”. Părerea noastră este că toate bolile
au, cel putin la bază, o influenţă demonică.
Demonicul fie menţine o boală, fie că doar a
cauzat-o. Omul poate fi atacat demonic în
toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh,
suflet şi trup.
Este adevărat că unele boli ar putea fi doar o
testare a credinţei omului şi nu neapărat în
toate cazurile să fie vorba de un păcat care a
dat drepturi demonicului.
Este greşită încredinţarea unora, că duhurile
rele ar cauza doar formele mai „ciudate” de
boli, ce dau o manifestare imposibil sau greu
de explicat altfel.

A.) Atacurile ÎN CELE TREI DOMENII ALE FIINŢEI
Omul poate fi atacat de duhuri în toate cele
trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup.
El poate fi afectat în toate deodată sau numai
în unul sau două dintre ele, deşi orice fel de
atac va influenţa, mai puternic sau mai slab,
întreaga fiinţă.
1.) în DUH - omul poate fi atacat în
duh la nivelul la care parteneriatul său
cu Dumnezeu să fie pervertit într-un
parteneriat cu duhuri mincinoase, necurate.
2 Cronici 18:19-21: „Şi Domnul a zis: „Cine va
amãgi pe Ahab, împãratul lui Israel, ca să se suie
la Ramot în Galaad şi se piară acolo?” Şi un duh
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a venit şi s-a înfãţişat înaintea Domnului şi a zis:
„Eu îl voi amăgi.” Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi
ieşi” a rãspuns el „şi voi fi un duh de minciună
în gura tuturor proorocilor lui (400 prooroci!).”
Fapte 16:16: „Pe când ne duceam la locul de
rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care
avea un duh de ghicire (greceşte: Un duh al
lui Piton). Prin ghicire, ea aducea mult câştig
stăpânilor ei.
2.) în SUFLET - Omul poate fi atacat în raţiune,
voinţă şi emoţii. Duhurile îi pot induce gânduri
rele, precum şi adevărate convingeri greşite
(întărituri). De asemenea îi poate fi alterată sau
influenţată voinţa şi emoţiile.
Suflet - Raţiune:
Marcu 8:33: „Dar Isus S-a întors şi S-a uitat
la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a
zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu
te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci
la lucrurile oamenilor.” Luca 22:3-4: „Dar
Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul,
care era din numărul celor doisprezece. Iuda
s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de
seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului
cum să-L dea în mâinile lor.”
Suflet - Voinţă:
Romani 11:8: „după cum este scris: „Dumnezeu
le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă,
şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”
Isaia 19:14: „Domnul a răspândit în mijlocul
lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni
să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină
un om beat şi varsă”.
Suflet - Emoţii:
2 Timotei 1:7: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat
un duh de frică, ci de putere, de dragoste
şi de chibzuinţă.” Romani 2:8: „şi va da
mânie şi urgie celor ce, din duh de gîlceavă,
se împotrivesc adevărului şi ascultă de
nelegiuire.” Iacov 3:16: „Căci acolo unde este
pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot
felul de fapte rele.”
3.) în TRUP - Omul poate fi atacat prin diverse
boli sau simptome de boală la nivelul trupului.
Foarte relevantă este experienţa lui Iov, precum
şi a soacrei lui Petru care a suferit de friguri:
Iov 2:7: „Şi Satana a plecat dinaintea
Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea,
din talpa piciorului până în creştetul capului.”
1 Corinteni 5:5: „Am hotărât ca un
astfel de om să fie dat pe mâna Satanei,
pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui
să fie mântuit în ziua Domnului Isus.”
Luca 4:39: „El S-a plecat spre ea, a certat
frigurile, şi au lăsat-o frigurile. Ea s-a
sculat îndată, şi a început să le slujească.”
Luca 13:11: „Şi acolo era o femeie stăpânită
(„care avea” în trad. ortodoxă)de optsprezece
ani de un duh de neputinţă; era gîrbovă, şi nu
putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.”

B.) Atacurile în cele 3 DOMENII DE TESTARE
Omul este vulnerabil în cele trei domenii
descrise în 1Ioan 2:16: pofta firii pământeşti,

pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, pe care
diavolul încearcă să le exploateze. Chiar
Domnul Isus a fost dus pentru testarea în
cele trei domenii, timp de 40 de zile în pustie,
înaintea începerii misiunii Sale.
1. POFTA FIRII PĂMÂNTEŞTI (a trupului)
Luca 4:2-3: „...N-a mâncat nimic... a flămânzit.
Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,
porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”
2. POFTA OCHILOR
Luca 4:5-6: „Diavolul L-a suit pe un munte
înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile
pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată
stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie
îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.”
3. LĂUDĂROŞIA VIEŢII
Luca 4:9-11: „Diavolul L-a dus apoi în
Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului
Templului, şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;” căci
este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te
păzească;” şi: „Ei Te vor lua pe mâni, ca nu
cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

CUM ANUME POATE FI ATACAT OMUL?
Omul poate fi atacat prin oameni care se lasă
călăuziţi de duhurile răutăţii, şi de aceea suntem
avertizaţi în Efeseni 6:12 că nu avem de luptat
împotriva oamenilor ci împotriva duhurilor
răutăţii organizate în locurile cereşti şi prin
filozofiile înşelătoare ale lumii. Apoi atacurile
vin atât prin stihii ale naturii, care natură este
pervertită prin manipularea demonicului cât
şi direct prin duhuri, a căror prezenţă o putem
sesiza prin efecte sau prin simţuri.
- Atacuri prin OAMENI
Vezi sabeenii şi haldeenii care i-au
atacat pe slujitorii lui Iov (Iov 1:15, 17)
Iov 1:15: „Şi s-au aruncat nişte Sabeeni
asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe
slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai
eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
Iov 1:17: „Pe când vorbea el încă, a venit un
altul şi a zis: „Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei
cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat
şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei.
Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
Fapte 19:16: „Şi omul, în care era duhul cel
rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi
(exorciştii iudei, fiii lui Sceva), şi i-a schingiuit
în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.”
2 Corinteni 12:7: „Şi ca să nu mă umflu
de mândrie, din pricina strălucirii acestor
descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne,
un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să
mă împiedice să mă îngîmf.”
- Atacuri prin FILOZOFII FALSE
Coloseni 2:8: „Luaţi seama ca nimeni să nu
vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă,
după datina oamenilor, după învăţăturile
începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.”
Coloseni 2:4: „Spun lucrul acesta, pentru ca
nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.”

- Atacuri prin STIHII ALE NATURII -copiii
lui Iov, şi Isus în barcă spre Gadara
Iov 1:16: „Pe când vorbea el încă, a venit un
altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din
cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de
tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
Iov 1:19: „Şi deodată, a venit un vânt
mare de dincolo de pustie, şi a izbit în
cele patru colţuri ale casei: Casa s-a
prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am
scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.”
Marcu 4:39: „El S-a sculat, a certat vântul şi
a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat, şi
s-a făcut o linişte mare.
- Atacuri direct prin DUHURI
Iov 4:15-16: „Un duh a trecut pe lângă mine...
Tot părul mi s-a sbîrlit ca ariciul... Un chip cu
o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor
mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor.”

REZUMAT:
Atât creştinii, cât şi necreştinii, pot fi
„virusaţi demonic”. Părerea noastră este că
toate bolile au, cel puțin la bază, o influenţă
demonică. Demonicul fie menţine o boală,
fie că doar a cauzat-o.
Omul poate fi atacat demonic în toate cele
trei domenii ale fiinţei: duh, suflet şi trup.
Unele boli ar putea fi doar o testare a credinţei
omului şi nu neapărat în toate cazurile să fie
vorba de drepturi date demonicului prin păcat.
Omul poate fi atacat prin oameni care se lasă
călăuziţi de duhurile răutăţii.
Atacurile demonicului pot veni atât prin
stihii ale naturii, cât şi direct prin duhuri.
Extras din Pachetul SOS, dezvoltat de Bogdan
și Mircea Graur, InHim Ministry. Cursul
SOS este disponibil ca pachet multimedia
text+video gratuit online, și
poate fi descărcat/urmărit la
adresa
www.alfaomega.tv/
v iata-spir ituala/elibe rare/
cursul-sos sau poate fi comandat
ca în format fizic ca pachet
carte+DVD, la 0256-284.913,
comenzi@alfaomega.tv.
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Căutând extraordinarul cu Jeni
Emisiune pentru tineri

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Miercuri, ora 17:30

LUNI 04 iulie

MARȚI 05 iulie

MIERCURI 06 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Realități și perspective 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 Realități și
perspective (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 Calea,
Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Castelul minunat 10:00 Sheila Walsh
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Brigada (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Doi dintr-un milion (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul
minunat (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Sheila Walsh (r) 17:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 18:00 Alte afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul 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
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Ferma
stejarilor 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Dreptul de a ști (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Și ei merită iubire (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Ferma stejarilor (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

19:00 Doi dintr-un milion documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Și ei merită iubire 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 Dreptul de a ști film artistic
23:30 Muzică

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Brigada 77 film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Întoarcerea film artistic
23:00 Primul va fi soțul meu film artistic
23:30 Muzică

Documentar

Enigmele
manuscriselor de
la Marea Moartă
Evreii își țin sărbătorile pe străzile
Ierusalimului, orașul sfânt. Ei
aduc manuscrisele lor sacre,
Tora sau Biblia ebraică, prin care
monoteismul a pătruns în lumea
vestică. Iudaismul de azi și Biblia
au apărut în primele secole ale
noului mileniu, un mileniu care
a adus o schimbare dramatică
prin apariția creștinismului. În
subsolul muzeului Rockefeller din
Ierusalim se găsesc depozitate
cele mai vechi manuscrise
biblice, manuscrisele de la Marea
Moartă.

JOI 07 iulie

VINERI 08 iulie

SÂMBĂTĂ 09 iulie

DUMINICĂ 10 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Drumul spre
insule 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Întoarcerea (r) 12:00
Primul va fi soțul meu (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Drumul spre insule (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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Oda bucuriei (r)
12:00 Cabana misterioasă (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (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 Cartea
Cărților 09:30 Povestea băiatului orb 10:00
Povestea lui David Livingstone 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 În mijlocul
furtunii (r) 12:00 Povestea lui Kely (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Africa și Biblia (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Povestea
lui David Livingstone (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Hoțul de buzunare
10:00 Povestea lui David Livingstone (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
Cartea Cărților (r) 15:30 Fiul tigru (r)

19:00 Premiul documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:00 Țeluri înalte documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

televiziunii

străin

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 În mijlocul furtunii film artistic
23:00 Povestea lui Kely film artistic
23:30 Gaither și prietenii program muzical
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străin

20:00 Decupaj din realitate materiale

duminică, 22:30

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
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta progr. muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) progr. muzical străin
religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:00 Sursa dragostei film artistic
22:30 Enigmele manuscriselor de la Marea
23:30 Pasiune pură program despre problemele Moartă film artistic
23:30 Pasiune pură progr. despre proble. sex.
sexualității

LUNI 04 IULIE

MARȚI 05 IULIE

JOI 07 IULIE

VINERI 08 IULIE

SÂMBĂTĂ 09 IULIE

19:30 Mesagerul

22:00 Dreptul de a ști

19:30 Club 700

18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince

17:00 John Ankerberg

seminar biblic
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film artistic

magazin TV

seminar biblic

talk-show

PĂCATELE ALTORA - PĂCATE GENERAȚIONALE

Transmiterea generațională
a binecuvântărilor și a blestemelor
Interviu cu Titus Colțea, medic, pastor
Un element nou din ultimii ani, adus ca și
iluminare și ca descoperire din partea Duhului
Sfânt a ceea ce înseamnă adevărata lucrare de
salvare, restaurare și reformare a noastră în toate
aspectele, este această realitate a blestemelor.
Realitatea faptului că păcatele bunilor și
străbunilor noștri ne urmăresc. Din câte știu,
subiectul acesta n-a fost tratat deloc în cercurile
penticostale, adventiste, baptiste, creștine după
Evanghelie. Poate doar unii dintre ei au fost
informați recent în ultimii zece ani.

este un Dumnezeu îndurător, plin de bunătate
și credincioșie, încet la mânie, care Își ține
dragostea până la al miilea neam de oameni, îi
iartă fărădelegea, îi iartă răzvrătirea și păcatul,
dar nu socotește pe vinovat drept nevinovat, ci
pedepsește fărădelegea părinților în copii și în
copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea
neam. Aici se descrie pe de o parte caracterul
lui Dumnezeu, și aici se descrie, pe de altă
parte, modul cum se manifestă pedepsele lui
Dumnezeu pentru cei ce calcă Legea.

Ca și medic, făceam fișa medicală a pacientului.
A doua rubrică era intitulată „Antecedente
heredo-colaterale”. Pentru medicină era foarte
important să vedem care sunt bolile de care au
suferit părinții, frații, surorile, bunicii, unchii,
mătușile: antecedentele heredo-colaterale. În
momentul când vedeam că este o prevalență
a unei boli în familie, știam că pacientul era
predispus la asta. Era o observație medicală
validă, deoarece bolile în general se transmit
generațional. De exemplu, dacă altcineva
din familie a fost bolnav de schizofrenie,
există explicația că pacientul respectiv să fie
bolnav de schizofenie pentru că în familia
sa a existat această boală. Sau alte boli - boli
cardiovasculare, mai ales cei care erau cu cancer
la nivelul tubului digestiv, cancer de colon,
cancer în partea de jos. Aceștia trebuiau să aibă
grijă, mergând regulat la control. În familia
noastră, trei din unchii mei au murit cu cancer
de colon. Evident că exista această transmitere.
Ceea ce am constatat eu este că și acest mod
de a crede că bolile sunt produsul numai al
factorilor biologici fizici este reducționist.

Acest lucru nu e afectat de Noul Legământ, ci
cred că acest lucru continuă să fie valid. El Își
ține dragostea până la mii de neamuri de oameni
și toti frații noștri evanghelici, carismatici,
ortodocși, catolici sunt de acord, și așteptăm
să fim binecuvântați. De ce? Pentru că legea
binecuvântării și a blestemului este aceeași,
același tipar. Nu există o altă cale, ci tiparul
prin care vin binecuvântarile este același tipar
prin care vin și blestemele. Ascultă, împlinește!
Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și uite
binecuvântările! Vei fi cap și nu coadă! Nu vei
cunoaște nici una din bolile Egiptului. Pe orice
vei pune mâna, vei prospera, în investiție, în
economie și finanțe, în productivitate, la tine nu
se va ști ce înseamnă infertilitatea. Pântecele tău
va binecuvânta, postava ta va binecuvânta, vei fi
lider al națiunilor”, asta este ceea ce ne asigură
Dumnezeu în condițiile în care ascultăm.
Aceasta s-a validat de-a lungul istoriei. În același
timp, este adevărat și faptul că dacă părinții au
trăit în păcat, în nelegiuire, în vrăjitorie, în alte
practici care cer blestemele, cer judecata lui
Dumnezeu, atunci copiii suportă consecințele.

Prin anii `70 eram student la medicină și
eram interesat să văd cum aș putea sa fiu mai
eficient în a ajuta pe oameni și a vindeca, și
am fost atent să mă uit în descrierea Scripturii
să văd ce cauze afirmă Scriptura că ar fi în
spatele bolilor. Și când citești cu atenție, nu
poți face deosebire - Isus Hristos a vindecat
bolile fizice sau a scos dracii și după aceea
s-au vindecat oamenii?

E textul acela: s-a terminat vremea în care
părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au
sterpezit dinții (Ez. 18, Ieremia 31) - înseamnă
că s-au terminat aceste lucruri? Dacă părinții
au păcătuit, de ce sunt vinovat eu?

Ca medici, noi dacă vedem pe cineva cu
febră, îl conștientizăm că are febră. Nici nu ne
gândim că o febră ar fi cauzată și de un duh.
Găsim că soacra lui Petru era cuprinsă de
friguri și Isus Hristos a mustrat acele duhuri,
acea entitate. Nu poți mustra ceva, decât dacă
este o entitate personală. De aceea, cred că este
întotdeauna o pluri-cauzalitate multifactorială
în fiecare boală: atât elemente fizice, cât și
elemente spirituale. Cred că aceste elemente
spirituale au nevoie de adresare.
Noi credem descrierea caracterului lui
Dumnezeu din Exod 34: Domnul Dumnezeu

Acel element era valabil doar pentru perioada
aceea, în sensul că ceea ce au experimentat
evreii în robia de 70 de ani, n-a fost numai
consecința păcatelor lor, ci au fost păcatele
părinților lor. Au stat 70 de ani, pentru că de
când a ieșit poporul Israel din Egipt și până în
data aceea (anul 590 sau 603 cand a început
asaltul), evreii nu au respectat nici un Sabat ca
lumea. Acumularea zilelor de Sabat puse una
lângă alta s-a constituit în șaptezeci de ani.
N-ați vrut să sărbătoriți Sabatele, odihninduvă, mâncând, bucurându-vă înaintea
Domnului? Pentru că n-ați vrut, 70 de ani va
trebui să plătiți în robie, asta este pedeapsa. În
acel moment se spune ca părinții au mâncat
aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Da, e
plătit! De acum înainte, avem un nou început!
De acum înainte, s-a terminat cu ceea ce a

însemnat blestemele din generațiile anterioare,
de acum avem un nou început, o altă șansă!
Dați un alt ton! Aduceți binecuvântări! O
nouă pagină! Dar în continuare e valabil ceea
ce Dumnezeu a zis: Eu Îmi voi ținea dragostea
până la o mie de oameni și o mie de oameni,
pentru cei care vor asculta și Îi voi pedepsi
până la al treilea neam pe cei care au călcat
Legământul, sau pe cei care Mă necinstesc. Am
constatat lucrul acesta așa de evident!
În biserică la noi a încercat cineva să facă o
lucrare de exorcism, până când s-a descoperit
că omul în cauză fusese blestemat. Numai când
am rupt blestemul acela, a avut loc eliberarea.
Un alt caz foarte dificil viza un tânăr care a
făcut seminarul teologic și care era cumplit
de robit de tot felul de dependențe murdare.
Până când nu a fost descoperirea că bunicii
lui au fost implicați în spiritism și până când
nu am rupt blestemul acela și consecințele
spiritismului în care au fost implicați părinții
și care au adus mai apoi blestemul peste
familie, n-am putut să-l eliberăm.
De aceea, indiferent de interpretările pe care
le au unii și alții, testul final în medicină este
proba terapeutică. Stai în fața unei boli, nu știi
exact care este cauza, diagnosticul precis, dar
dintre mai multe diagnostice, ai bănuiala că este
o cauză anume, și că acesta e tratamentul pentru
acea cauză. Atunci ce faci? Proba terapeutică. Și
dacă proba terapeutică funcționează, înseamnă
că ți-a confirmat diagnosticul.
Dacă am oameni cu tot felul de dependențe,
cu păcate, cu tot felul de falimente teribile
în viața lor și îi dau la unul care nu crede în
păcate sau în transmiterea generațională a
duhurilor, sunt convins ca nu îi poate rezolva.
Dar dacă eu îl rezolv cu proba mea terapeutică,
înseamnă că modul meu de interpretare este
corect. De aceea, haideți să nu ne gândim
doar la numele nostru, că avem dreptate
într-o interpretare, ci să ne gândim ce am
putea face pentru a-l ajuta pe omul care se
confruntă cu tot felul de căderi, boli, necazuri,
neîmpliniri, disfuncționalități în familie, cu
copiii, în societate, cu biserica. Cum as putea
să îl eliberez? Și dacă această paradigmă
funcționează, haideți să o îmbrățișăm!
Interviu difuzat în emisiunea Întrebări
Esențiale. Această emisiune se difuzează
zilnic pe canalul Alfa Omega TV.
Dacă dorești să aprofundezi
această temă, comandă pachetul
SOS sau cartea Curăță-ți casa
și arborele genealogic de Perry
Stone - comenzi@alfaomega.
tv, 0256.284.913, sau online la:
www.alfaomega.tv/librarie.
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Abuzul spiritual
Samuel Tuțac,
pastor, Biserica Betel, Timișoara
A fi un lider după voia lui Dumnezeu e foarte
diferit de a fi lider din perspectiva umană,
seculară. Domnul Isus a venit cu un concept
nou. Mai ales într-o vreme în care imperiul
roman avea un dispreț total pentru smerenie, și
aprecia aroganța, trufia. Erai tare dacă te uitai
de sus la toți ceilalți. Dar Domnul Isus vine
cu un model nou de lider, modelul liderului
slujitor. Este ceva nou ceea ce Domnul Isus
introduce, nu are mare trecere astăzi în lume,
din păcate uneori nici măcar în Biserică
acest model de lider-slujitor nu este foarte
bine înțeles. Mai ales în cultura evanghelică
românească, foarte mulți au alergie chiar la
expresia „lider”, din diverse motive.
Autoritatea spirituală este importantă și în
familie, nu doar în Biserică. Așa a rânduit
Dumnezeu lucrurile. În creație, apostolul
Pavel spune că Dumnezeu a stabilit o ordine
de autoritate: Dumnezeu e capul lui Hristos,
Hristos este capul oricărui bărbat. În familie,
în primul rând autoritatea spirituală este soțul,
iar împreună cu soția lui, sunt autoritatea
spirituală pentru copii. Copiii trebuie să-i
asculte, să-i cinstească... sunt diferite faze. Nu
e chemat un copil la 30 de ani să asculte de
părinții lui ca la 3 ani, e o mare diferență. În
tot timpul vieții, copiii trebuie să-și cinstească
părinții, dar cinstirea aceasta capătă diverse
valențe în funcție de vârstă.
La fel este și în Biserică. S-ar instaura haosul
dacă nu ar fi o conducere. Conducerea
supremă, capul Bisericii, este Hristos, așa
cum ne spune Scriptura în Coloseni și
Efeseni. Dar de asemenea este scris că El
a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci,
pe alții evangheliști, pe alții păstori și
învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în
vederea lucrării de slujire (Efeseni 4:11-12).
Dumnezeu a dat aceste grupuri de slujitori,
oameni chemați să conducă, și Scriptura
spune că ei sunt învredniciți de cinste.
Fiecare credincios e responsabil înaintea lui
Dumnezeu de sufletul lui, dar păstorul și cel
chemat în autoritate spirituală în Biserică,
la rândul lui e răspunzător de toți, și va da
socoteală de sufletele lor (Evrei 13:17). Dacă
vrei să fii sub autoritatea unui om care, alături
de tine, este și el responsabil de sufletul tău,
și când cineva înțelege corect autoritatea, își
dorește să fie sub autoritate. Pentru că este
extraordinar să fii sub o umbrelă, să nu bată
ploaia direct pe tine. Dar când nu înțelegi
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autoritatea, o vezi ca pe ceva opresiv.
Uneori autoritatea scapă însă de sub control,
și devine opresivă. Atunci, cel care face
asta, dovedește că el însuși nu mai este sub
autoritate. Pentru că cel ce este sub autoritatea
lui Hristos va ști cum să-și exercite autoritatea
mai departe, și la rândul lui, va ști când trebuie
să se supună și el altora. În felul acesta, toți
cei ce sunt parte din Biserica lui Hristos sunt
învățați să trăiască sub autoritate.
Din păcate anumiți oameni ajung în poziții
de conducere, însă nu știu dacă pot fi numiți
lideri. Prin diverse metode sau datorită felului
în care funcționează o biserică anume, aceștia
ajung în funcții de conducere, dar neavând
darurile necesare pentru a fi un lider slujitor.
Omul chemat la o lucrare ca și aceasta are mai
multe daruri cu care Domnul îl înzestrează,
unele naturale, altele supranaturale. Unii
confundă autoritatea cu dictatura. Alții
confundă autoritatea cu anarhia și nu sunt
încântați de autoritate. Unii fac prea mult caz
de autoritatea lor și consideră că autoritatea
înseamnă doar să comanzi sau să dai cu
pumnul în masă.
În primul rând, creștinii care au fost abuzați
spiritual riscă de foarte multe ori să se închidă în
ei înșiși. Unii părăsesc biserica. Dar cred că dacă
cineva a trecut prin așa ceva, cel mai cinstit ar fi
să vorbească cu cineva, o persoană spirituală, să
împărtășească durerea și ceea ce s-a întâmplat.
Și cred că ar fi benefic să confrunte în dragoste
persoana care l-a abuzat spiritual, după ce se
poate elibera de acea apăsare, sau tocmai în
vederea eliberării. Dar nu pentru ca să acuze,
ci pentru a-i arăta acestei persoane situația în
care l-a dus, pentru că mulți nu realizează.
Una este când ești abuzat spiritual de o singură
persoană, dar și mai grav este când sunt mai
multe persoane, când e vorba de un consiliu
pastoral sau de comitetul unei biserici locale
în care mai mulți oameni, poate fără să-și dea
seama, poate neavând toate informațiile, au
nedreptățit pe cineva și au produs o durere,
un abuz care a lăsat în urmă durere. Oamenii
aceștia trebuie confruntați.
Iar când persoana abuzată este prea slabă ca
să facă acest lucru singură, atunci alți creștini
spirituali ar trebui să-i încurajeze și să meargă
împreună cu ei să confrunte persoanele care
au produs abuzul, mergând înspre o împăcare,
înspre iertare, înspre o închidere a conflictului
și de reparare a ce se poate repara.
Din păcate, uneori anumite abuzuri de genul
acesta sunt atât de dramatice, încât oamenii

care au fost loviți, mai ales dacă sunt tineri,
poate după zeci de ani se vor întoarce înapoi,
căutându-L pe Dumnezeu, căutând părtășia
Bisericii. Există acea vorbă că timpul vindecă
lucrurile. Nu e adevărat. Iertarea vindecă!
Timpul doar poate lungi agonia, poate duce la
perioade în care nu te concentrezi așa mult la
problema din trecut. Dar de obicei când apare
o altă problemă similară, riscul e să revii la
problema originară, de acolo de unde se trag
mai multe probleme.
Ceea ce vindecă cu adevărat este Hristos, și
el vindecă prin iertarea care se cere și care se
oferă, și prin împăcarea care urmează, altfel
pot rămâne traume pentru totdeauna.

Ilie Popa,
pastor, Biserica Peniel, Viena
„Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este
sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie,
după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig
mârşav, ci cu lepădare de sine; nu ca şi cum aţi
stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală,
ci făcându-vă pilde turmei.” (1 Petru 5:2-3)
Domnul Isus a spus: „Cine vrea să fie cel
mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor”.
Autoritatea nu este o autoritate instituțională,
pentru că Biserica nu e o instituție, ci este
Trupul lui Hristos, un organism viu. Iar
autoritatea spirituală, sau poziția în biserică,
e pentru slujire, nu este instituțională. În
pasajul citat spune „nu ca și cum am stăpâni”,
ci făcându-ne pildă turmei, în ascultare, în
dragoste și slujire. Cel mai mare trebuie să fie
robul tuturor.
În momentul în care un slujitor, indiferent
cine este el, ordinat sau nu (poate fi de
exemplu prooroc în biserică) își depășește
chemarea sau atribuțiunile, lucrează în afara
ungerii și a darului primit, abuzează.
De exemplu, un predicator poate cel mai
ușor să abuzeze asupra turmei. Poți predica
Cuvântul lui Dumnezeu pentru zidire, sfătuire
și mângâiere, sau poți predica Cuvântul
pentru condamnare. Poți motiva sau învăța pe
cineva prin condamnare, spunându-I cât de
rău este, sau poți învăța și încuraja pe cineva
prin a-I arăta cât de minunat este Dumnezeu,
ce privilegiu extraordinar este să fii copil
al lui Dumnezeu. Când cineva iese în afara
limitelor trasate de Scriptură, de Dumnezeu,
de chemarea lui, ca dictator, ca unul care
stăpânește, manipulează, comite abuz.
Am întâlnit multe cazuri în care credincioșii
au venit la consiliere, și peste câteva ore știa
tot satul lucrurile pe care le discutaseră la
consiliere. Acesta e un abuz spiritual.
Mi-e foarte greu să vorbesc despre abuzul
spiritual al pastorilor, pentru că sunt pastor.
Și mă gândesc și la mine. Am trecut și eu prin
abuz spiritual, știu ce înseamnă.
Soluția pe care o am pentru cineva care a fost
abuzat spiritual este ca respectivul să devină
dependent de Dumnezeu. Să rămână sub

PĂCATELE ALTORA - ABUZURI
autoritate, să comunice problema, să stea de
vorbă și să-și cinstească liderii și să-i onoreze.

prin tot felul de cuvinte și tehnici pe alții,
pentru că așa ai fost și tu abuzat.

Nu pot generaliza, și nu vreau să creadă
cineva că eu sunt adeptul ruperilor de
biserici. Este scris în Biblie „să nu părăsim
adunarea noastră, cum au unii obicei”, dar tot
așa este scris „ieșiți din mijlocul lor”. Fiecare
situație e particulară. Știu că este un conflict
între generații, știu că este un conflict între
generații de pregătire teologică. În trupul
lui Hristos este armonie. Atât timp cât un
mădular nu își îndeplinește chemarea lui, e
posibil să opereze în domeniul abuzului.

Destul de mulți oameni pe care i-am întâlnit
eu au suferit o formă sau alta de abuz spiritual.
E o realitate dură, de care ne lovim zi de zi.
Ce se intamplă este că abuzatorul de obicei
a fost abuzat în trecut, și apoi abuzează și el
la rândul lui. În momentul când intri într-o
nouă relație, sau biserică, sau un nou context
de slujire, și intri cu rănile acelea făcute de
abuzuri spirituale, nerezolvate, mai bine zis
neîmpăcate, poți abuza și tu.

Prof. Dr. Iosif Țon
De ce există abuzuri în biserică? Nici o biserică
nu e desăvârșită. Bisericile sunt adunări ale
poporului lui Dumnezeu cu scopul creșterii
spirituale, al închinării față de Dumnezeu și
al vestirii Evangheliei. Primul scop este acela
al edificării, zidirii spirituale a credincioșilor,
conform Efes. 4:13, până vom ajunge toți la
starea de asemănare cu Hristos. Fiindcă nu
suntem oameni desăvârșiți, încă de pe vremea
apostolilor a fost tendința unora de a acapara
toată puterea.
Puterea asupra altora e o ispită groaznică. Și
Petru spune prezbiterilor: Nu vă purtați cu
turma ca și unii care sunteți stăpâni, ci trebuie
să fiți slujitorii lor (1 Petru 5:2-3). Ioan ne spune
în a doua epistolă că Diotref a pus stăpânire pe
o biserică și face acolo ce vrea, și dă afară pe alții.
Prin urmare, în orice comunitate omenească,
există și tendința asta de acaparare a puterii
peste ceilalți. A fost și pe vremea apostolilor,
este și astăzi. În situații din acestea, tu ești
chemat să fii bun. Tu ești chemat să fii tot mai
asemenea lui Isus Hristos. Dacă poți îndrepta
lucrurile, fă tot posibilul să le îndrepți. Dar
dacă nu le poți îndrepta, nu te bate, nu începe
să lupți cu metode nepotrivite lucrării lui
Dumnezeu. Ci fă altă biserică.
Dumnezeu ne dă libertatea de asociere, statul
ne dă libertatea de asociere. Iar eu spun: nu
te bate. Nu intra în certuri neprincipiale, nu
introduce răutate în Trupul lui Hristos. Dacă
nu poți repara lucrurile cu bunătate, retrage-te,
găsește câțiva care cred ca tine, și crează o altă
biserică. Aceasta e singura soluție, și din acest
motiv este și această diversitate de biserici,
pentru că Dumnezeu ne dă libertate de alegere.

Cătălin Baciu,
pastor, lider Teen Challenge București
Nu poate fi o definiție sau cadru foarte precis
când vorbim de abuz spiritual. Însă îl simțim
la nivel duhovnicesc. În urma abuzului,
persoana abuzată consideră că nu este
vrednică de harul și dragostea lui Dumnezeu.
Se declanșează o ură împotriva persoanei
respective și chiar împotriva lucrurilor
spirituale. Această stare de nevrednicie se
transformă într-o stare de ură și cuvinte
nepotrivite la adresa persoanei nepotrivite,
până acolo încât observi în alții și manipulezi

Anumite abuzuri spirituale nu se pot rezolva.
Am întâlnit de curând pe cineva la consiliere,
care a fost abuzat spiritual într-un context
oribil, iar în momentul în care unul din sfaturile
mele a fost să îi scrie omului respectiv, sau să
se întâlnească cu el, el s-a lovit de un refuz al
persoanei respective și o negare a abuzului.
Ce faci atunci? Domnul ne spune
„binecuvântați pe cei ce vă blestemă, pe
cei ce vă prigonesc”. Un abuz spiritual este o
prigonire, poate deveni un blestem peste viața
ta. Singura soluție pentru asta e binecuvântarea.
M-ar bucura mult să găsim soluții, să rezolvăm
toate abuzurile, însă ca și în cazul conflictului,
a încerca să rezolvi un abuz spiritual nu este
tocmai un început potrivit. Cheia este să încerci
să obții iertarea lui Hristos, să ai împăcare cu
tine și în relația cu Hristos.
De aceea, în urma unui abuz spiritual, totul
începe cu a-l binecuvânta pe cel care te-a
abuzat. Dacă poți să te întâlnești cu el și să
vorbești cu el legat de ceea ce s-a întâmplat, e
bine. De cele mai multe ori, persoana în cauză
nici nu este conștientă. Știm că abuzurile
acestea vin fie din lipsă de înțelepciune, teologie
greșită, imaturitate emoțională, incapacitatea
rezolvării conflictelor și relaționarea greșită.
Și atunci singura opțiune rămasă acelui lider
este să-l manipuleze sau să-l abuzeze pe omul
respectiv. Nu este o soluție bună. Dar e foarte
important să începeți să binecuvântați pe cei
care v-au abuzat spiritual.
De multe ori sunt întrebat: „cum să
binecuvântez pe cineva care m-a rănit atât de
profund?” Pentru că cea mai profundă jignire
pe care o poate primi o perso ană pe acest
pământ este de natură spirituală. Bărbatul care
este jignit în casă de soție că nu este suficient
de spiritual, e cel mai rănit, de acolo pornesc
cele mai multe probleme. La fel este și pentru
cineva care e acuzat în public sau privat că
nu este destul de spiritual, sau că abuzează
spiritual. Se declanșează un război al emoțiilor
oribil. Și de aceea, oamenii întreabă cum să
binecuvânteze o astfel de persoană.
Ce-ți dorești tu pentru viața ta, acum? Îți
dorești sănătate? Binecuvântează-l cu sănătate!
Îți dorești să le meargă bine copiilor tăi, să-L
slujească pe Dumnezeu? Binecuvântează-l cu
lucrul acesta! Îți dorești o casă? Îți dorești să
nu ai datorii? Binecuvântează-l cu aceasta.
Tot ce-ți dorești pentru tine, binecuvântează-l
pe omul respectiv.
M-am întâlnit cu cineva care ani de zile

avusese o relație de abuz spiritual, persoana
respectivă povestea lucruri greu de ascultat, și
mă durea inima pentru ea. I-am spus: „haide
să binecuvântăm omul care te-a abuzat”. De
câțiva ani ei nu mai vorbiseră, era o situație
groaznică. În acea seară am binecuvântat
persoana abuzatoare bogat, cu binecuvântari
cerești și pământești. Și ei au prins curaj, și au
binecuvântat-o. I-am spus că nu emoțiile sunt
primordiale în acel moment, nu ai cum să le
negi, ci ascultarea e cea primordială. Și vedem
ce se va întâmpla.
A doua zi s-a întâmplat să rămân în casa
respectivă, eram în vizită la acei oameni, și
pe la prânz, a sunat telefonul. Era persoana
pe care o binecuvântasem seara precedentă.
A fost o discuție… această prietenă a mea
împreună cu soțul ei plângeau la telefon,
și nu le venea a crede ce spunea persoana
abuzatoare la telefon. După atâția ani de zile,
acea persoană își cerea iertare.
Pur și simplu, în acea seară când am
binecuvântat-o, s-a declanșat un război
spiritual atât de intens, ascultând de
Domnul și binecuvântând acea persoană,
încât persoana abuzatoare nu a mai putut să
doarmă în acea noapte, și în ziua următoare
nu a putut să-și continue ziua până când nu a
dat telefonul respectiv.
Taina e ascultarea Cuvântului, și când
vine vorba de abuz spiritual, trebuie să
binecuvântăm pe cei care ne-au abuzat.

Adrian Crisztea,
pastor, Biserica Caleb Cluj
Efectul abuzului duce la ruperea unor relații
importante. Și așa recunoaștem un abuz: se rupe
o relație care Dumnezeu nu vrea să se rupă.
În caz de abuz spiritual, cred că iertarea e
cel mai mare lucru. Isus nu ne cere să facem
un lucru anume de mai multe ori pe zi, în
afară de iertare. Și rugăciunea Tatăl Nostru
menționează iertarea deasupra tuturor. Cred
că iertarea închide ușa abuzului. Iertarea nu e
o emoție, e o alegere.
Cineva m-a întrebat: „cum să-l iert dacă simt că
nu-l pot ierta?” Răspunsul e că alegi să-l ierți. E
o decizie, și decizia funcționează în domeniul
spiritual, peste emoție sau altceva. Și atunci ușa
se închide și se creează un teren în care continui
să alegi, continui să ierți. La fel cum a făcut Iosif
cu frații lui, alegi să ierți și să uiți. Unii spun
„te iert, dar nu te uit”. Dar Iosif a avut ca fiu pe
Manase, care înseamnă „uitare”, a trebuit să uite
toate traumele cauzate de frații lui.
Abuzurile pot fi între frați, pot fi între lider
și frate, pot fi la orice nivel, și cred că există
putere să le rezolvăm.
Acest colaj este o selecție de interviuri realizate
pentru emisiunea Întrebări Esențiale,difuzată
zilnic pe Alfa Omega TV, sau fragmente din
emisiunea în direct Identitate, autoritate si
abuz spiritual din 2 iunie 2016. În fiecare joi
seara, de la ora 21, avem emisiuni în direct cu
rugăciune și slujire pe canalul Alfa Omega TV.
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- Pot deveni retrași, non-verbali și să
manifeste comportamente regresive cum ar fi
mârâitul și plânsul necontrolat.

ABUZUL FIZIC ÎN FAMILIE
Extras din cartea „Conspirația Tăcerii” de Joseph Paluszak

- Tind să aibă dificultăți la școală, inclusiv
probleme de concentrare, performanțe
școlare scăzute, dificultăți cu interacțiunea
cu colegii și multe absențe de la școală.

CARACTERISTICILE
BĂRBAȚILOR ABUZIVI

- Adolescenții sunt în risc de eșec academic,
să abandoneze școala, delicvenți, abuz de
substanțe și dificultăți în relații.

Majoritatea dintre ei au fost abuzați sau neglijați
în timpul copilăriei, sau au fost martorii
violenței în casa lor în timpul creșterii lor. Cel
puțin 70% din bărbații care bat au fost bătuți
ca și copii sau au văzut violența regulat în
casa lor. Ei minimalizează și neagă violența, și
proiectează vina asupra victimei. Este dureros
dacă și când realizează cu adevărat ce au făcut.
Bărbații abuzivi tind să exprime emoțiile
puternice cum ar fi vina, frustrarea, durerea,
etc. ca și mânie. În general, exprimă ori fericirea
ori mânia, dar nimic intermediar. Fie totul este
bine și frumos, fie este o explozie de violență.
Bătăușii tind să fie dependenți în mod
excesiv de victimă. Ei percep partenera ca
fiind singura persoană cu care pot relaționa,
care îi înțelege. Au o frică extraordinară de a
nu pierde relația și pot merge departe, chiar
până la crimă ca să o păstreze.
Bătăușii au o gelozie exagerată pentru „femeia
lor”, față de orice relație cu alți oameni (de
ex. prieteni, membri ai familiei, colegi de
serviciu). Ar putea chiar să-i monitorizeze
constant activitățile. Gelozia crește de obicei
în timpul relației.
Abuzatorii se percep ca neputincioși în lume
și față de ei înșiși, nepăsători față de realizările
vieții personale sau a statutului. Deseori
personalizează evenimentele din viața lor.
Tind să vadă tot ceea ce experimentează, atât
bun cât și rău, ca o cauză a evenimentelor din
viața lor ( ex: dacă nu m-ar fi iritat nu aș fi fost
nevoit s-o lovesc).
Sunt dominați de impulsuri, se mută
frecvent, schimbând slujbele, prietenii, etc.
Bărbații care bat au o nevoie de a controla.
Ei o definesc ca fiind în controlul altora, dar
în realitate ei nu sunt în controlul lor înșiși.
Problema controlului crește în relație: „De
vreme ce este singura persoană pentru mine,
ar fi bine să mă asigur că nu scapă.”
Se văd pe ei înșiși ca fiind izolați emoțional, în
special de alți bărbați. Nu au prieteni adevărați.
Bărbații abuzivi păstrează vederea tradițională,
rigidă a lumii, cum ar fi că femeile și bărbații își
au „locul” lor. Bărbații sunt figura autoritară și
au dreptul de a fi în control.
Abuzatorii au puține abilități, sau chiar deloc,
în a reduce nivelul stresului, în afara bătăii.
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- Sunt obișnuite problemele ca: dificultăți de
somn și de mâncat, probleme de concentrație,
anxietate generală și plângeri fizice (cum ar fi
durerile de cap).
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Abuzatorii își pot asuma responsabilitatea
pentru comportamentul lor și pot învăța
să îl schimbe, cu intervenție și consiliere.
Comportamentul lor este învățat și poate
fi dezvățat și înlocuit cu un comportament
mai potrivit. Abuzatorul are de ales. Victima
nu poate face acea alegere pentru el. Ea
nu poate să-l schimbe și n-ar trebui să fie
prinsă în capcana minimalizării violenței și
potențialului pentru pericol.
Când bărbații îmi spun că nu se pot abține,
nu dezbat această înșelăciune cu ei. Răspund
simplu: „Dacă așa stă problema, vei face tot
ce poți pentru a primi ajutor pentru a te opri
din a-i mai răni pe soția ta și copiii tăi. Dacă
nu ești dispus să primești ajutor, atunci minți
când spui că îi iubești.”

IMPACTUL CASELOR ABUZIVE
ASUPRA COPIILOR
În casele în care apare violența domestică,
copiii sunt în pericol de a suferi abuz fizic.
Indiferent dacă copiii sunt abuzați fizic,
efectele emoționale ale faptului că au fost
martorii violenței domestice sunt foarte
asemănătoare cu trauma psihologică a unei
victime de abuz pedofil.
- Copiii sunt și ei victime. Chiar dacă nu sunt
victima vizată, este tot abuz să privești alți
membri ai familiei fiind abuzați.
- Copiii din casele unde apare violența
domestică pot fi răniți indirect. Pot fi loviți
când sunt aruncate lucruri din casă sau când
sunt folosite arme. Copiii mici pot fi răniți
dacă sunt ținuți în brațe de mamă când
atacatorul o lovește.
- Copiii mai mari pot fi răniți dacă încearcă
s-o apere pe mama lor.
- Ei tind să preia responsabilitatea pentru abuz.
- Ei suferă anxietate constantă că va urma o
altă bătaie.
- Copiii din casele unde este violență
domestică pot experimenta probleme
cognitive sau de limbaj, întârzieri în
dezvoltare, boli fizice legate de stres (cum ar
fi dureri de cap, ulcer, urticarii) și probleme
de auz și de vorbire.
- Fetele sunt mai predispuse să se retragă și
riscă să fie neobservate ca un copil cu nevoie
de ajutor.
- Experimentează frica de abandon.

- Stimă de sine scăzută.
- Copiii mai mici nu înțeleg semnificația
abuzului observat și tind să creadă că au
făcut ceva greșit. Aceasta duce la sentimente
de vină, îngrijorare și anxietate.
- Copiii preadolescenți au o capacitate mai
mare de a exterioriza emoțiile negative. În
plus, față de simptomele obișnuite observate
în anxietatea copilăriei (cum ar fi probleme cu
somnul, cu mâncatul, coșmaruri), victimele
de această vârstă arată o pierdere a interesului
pentru activități sociale, retragere sau evitarea
relațiilor cu covârstnicii, rebeliune și un
comportament opozițional provocator la
școală. Este obișnuit să se observe toane,
iritabilitate, bătăi frecvente la școală sau cu
frații, distrugerea proprietății și tratarea crudă
şi abuzivă a animalelor. Ei tind să amenințe
covârstnicii sau frații cu violență și încearcă
să atragă atenția lovind sau sufocându-i pe
covârstnici, sau membrii familiei.
- 97% din delicvenții juvenili au experimentat
violența domestică în timpul creșterii lor.
- 63% din criminalii adolescenți au omorât
bărbatul care o abuza pe mama lor.
- Experimentează vina pentru că nu pot opri
abuzul sau pentru că-l iubesc pe abuzator.
- Suferă traumă emoțională severă și boli
legate de stres.
- 35% din femeile abuzate sunt bătute în
timpul sarcinii.
- Violența domestică afectează chiar și
copiii nenăscuți, Fundația March of Dimes
citează abuzul ca fiind singura cauză majoră
a defectelor de naștere. Știu că ați crezut că
abuzul de droguri este cea mai mare cauză a
defectelor de naștere. Dar trebuie să luați în
considerare faptul că mulți supraviețuitori
ai abuzului amorțesc chinul de frica durerii
emoționale și devastării care îi bântuie cu
alcool și alte droguri.
- Mulți adulți rămân în relații abuzive pentru
că au învățat să le tolereze din timpul copilăriei.
- 90% din părinții abuzivi și/sau neglijenți au
fost abuzați și/sau neglijați în copilărie.
- Experimentează izolarea socială și dificultate
în interacțiunea cu covârstnicii și adulții.

PĂCATELE ALTORA - ABUZURI
- Copiii crescuți în case abuzive suferă de
vină și rușine pentru că se învinovățesc
pentru abuzul din casa lor. Acest lucru cere
ca să li se spună constant că nu este vina lor.
- Băieții care au fost martorii violenței
domestice își vor bate partenerele ca adulți, mai
mult decât băieții crescuți în case nonviolente.

BLOCAJE RELIGIOASE ÎN
VINDECARE... PENTRU
SUPRAVIEȚUITORII UNUI ABUZ
SEXUAL ȘI DOMESTIC
Acest capitol despre blocaje în vindecare
există din cauza minciunilor satanice, vorbite
deseori de oamenii lui Dumnezeu, sau, și
mai rău, de Biserica Lui. Următoarele sunt
mărturii ale unor victime nefericite ale
acestei minciuni demonice.

DUMNEZEU MĂ PEDEPSEȘTE...
Acest obstacol al vindecării înrobitor există
din cauza minciunilor satanice, spuse de obicei
de oamenii lui Dumnezeu, sau și mai rău, de
Biserica Lui. O femeie care participa la unul din
seminariile mele, a vrut să vorbească cu mine
în timpul primei pauze. După un viol urât
i-a spus prietenei ei cele mai bune, o creștină
devotată, de coșmarul prin care a trecut.
Răspunsul prietenei: „Dumnezeu va pedepsi și
judeca întotdeauna păcatul.” Gândindu-mă că a
înțeles greșit sfatul prietenei sale, am întrebat-o:
„Nu crezi că s-a referit la faptul că Dumnezeu
îl va judeca și pedepsi pe violator pentru faptele
sale?” „Cu siguranță nu, a spus clar că a simțit
că Dumnezeu mă pedepsește pentru un păcat
secret pe care l-am ascuns în viața mea.”
Aceasta ne duce la conflictul care iese din
minciuna aceasta satanică: cum poți să crezi
că Dumnezeu te va vindeca de devastarea
emoțională de după un abuz sexual dacă El a
folosit acest abuz pentru a te pedepsi pentru
„păcatele” tale? Și cum ai putea să-l vezi vreodată
ca pe un Dumnezeu iubitor care îți dorește
binele, dacă tu chiar crezi că ar folosi violența
sexuală pentru a te pedepsi? Pentru a distruge
acest obstacol al vindecării, este nevoie de
revelația și/sau cunoașterea înțelegerii harului.
Această mărturie implică o femeie care a fost
victima unui incest în copilărie. Acest incest
a continuat și în anii tinereții ei. Fără să știe
că autorul unui abuz sexual al unui copil
deseori câștigă un control hipnotic, satanic
asupra victimei, ea s-a învinovățit pentru că
a permis să se întâmple. „Poate că nu a fost
vina mea, fiind copil, dar de ce am permis
să continue când eram adult? Uram ce îmi
făcea, dar nu l-am oprit niciodată.”
Ca rezultat al acestei traume, a suferit de
depresie severă, dar cumva s-a convins că
depresia era pedeapsa lui Dumnezeu pentru
partea ei în incest. Ca rezultat îi era teamă să
ceară ajutor pentru depresia ei, de frică să
nu-l mânie pe Dumnezeu mai mult din cauza
efortului ei de a scăpa de această pedeapsă.

Am îndreptat-o cu blândețe spre mila lui
Dumnezeu. „Nu înțelegi”, a plâns ea, „nu merit”.
Am înălţat repede o rugăciune, pentru că am
avut de-a face cu acest fel de gândire de multe
ori de-a lungul anilor și nu am găsit calea
de a o distruge. De data aceasta Dumnezeu
mi-a dat răspunsul: „Nu vezi minciuna lui
satan în asta?”, am întrebat-o. „Satan te-a
mințit convingându-te că eșecul tău e atât
de mare, încât ești descalificată de la mila lui
Dumnezeu.” „Nu m-am gândit niciodată în
felul acesta, dar așa este”. „Soră, Dumnezeu
vrea să știi că singurul care nu are nevoie de
milă este cel care n-a greșit niciodată. Eșecul
tău nu te descalifică de la mila lui, ci te califică
pentru mila lui!” Cuvintele nu pot descrie
bucuria pe care am avut-o când am văzut
cum acest adevăr divin simplu a rupt legătura
acestei minciuni, slăvit fie numele lui Sfânt.

ÎN NUMELE SUPUNERII...
„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca
Domnului căci bărbatul este capul nevestei,
după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El,
Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica
este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să
fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.”
(Efeseni 5:22-24)
Acest pasaj, ca și alte pasaje similare din Biblie,
au fost scoase din context de bărbați pentru a
justifica abuzul soțiilor lor din punct de vedere
mental, emoțional, verbal, fizic și chiar sexual.
Am auzit un profesor recunoscut internațional
declarând că, și dacă soțul tău îți cere să faci
ceva păcătos sau ilegal, Dumnezeu îți cere să
te supui ordinelor lui și să asculți.
Efeseni 5:22 spune: „Nevestelor, fiți supuse
bărbaților voștri ca Domnului.” Isus nu țiar cere niciodată să participi la o activitate
păcătoasă. Unii bărbați folosesc sadic aceste
versete ca o armă împotriva nevestelor pentru
a le determina să facă ce vor ei, și pentru a
justifica trăirea vieții așa cum vor ei, fără să ia în
considerare binele familiei. În mod convenabil
ignoră următorul verset: „Bărbaților, iubiți-vă
nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica, și s-a
dat pe sine pentru ea...”
Căsătoria înseamnă legământul pe care-l fac un
bărbat și o femeie înaintea lui Dumnezeu, prin
care promit să trăiască fiecare pentru împlinirea
emoțională, fizică, mentală și spirituală a
celuilalt. Dumnezeu nu l-a chemat pe soț să fie
o entitate individuală în afara unității familiei,
nici pe soție nu a chemat-o să fie într-o supunere
religioasă, dependentă de soț. Dumnezeu i-a
chemat la o viață interdependentă, punctele
tari ale soției compensând punctele slabe ale
soțului, și punctele tari ale soțului compensând
pe cele slabe ale soției. Punctele tari combinate
devin mai puternice decât suma totală a părților
individuale ale vieților lor în timp ce viața lor
devine una, și una cu Dumnezeu.
A venit la mine o femeie de 70 de ani. Soțul ei
a abuzat-o fizic de-a lungul căsniciei lor . Era
îngrozită că ar putea s-o lovească atât de tare
într-un act de furie, încât să cadă și să-și rupă

șoldul. La vârsta ei, șoldul rupt ar însemna
că s-ar putea să nu mai meargă niciodată.
Victimizarea ei a fost consolidată și mai mult
prin consilierea religioasă. De câte ori a căutat
ajutor de la biserică, a primit mereu același
răspuns: „Supune-te soțului tău, ca Domnului,
și n-o să te mai bată.” Am fost primul care i-a
spus că ceea ce făcea soțul ei nu era numai o
infracțiune, ci și un păcat înaintea Domnului,
și că nu trebuia să se supună unui abuz sub
forma religioasă.

VIOLUL MARITAL
Abuzul sexual este orice contact sexual nedorit.
Mulți bărbați religioși justifică abuzarea soțiilor
prin interpretarea greșită a pasajului din 1
Corinteni 7:3-5: „Bărbatul să-şi împlinească
faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi
nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână
pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul
nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu
vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât
doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să
vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi
să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească
Satana, din pricina nestăpânirii voastre.”
La suprafață ar părea că acest pasaj dă dreptul
atât femeii cât și bărbatului, să ceară contact
sexual de la partenera de viață, chiar dacă nu
are chef. Unii chiar ar folosi aceste versete
să–l facă pe celălalt să se simtă vinovat și să
participe forțat în acte sexuale deviante pe
care aceștia le găsesc neplăcute, degradante
sau le consideră păcătoase.
Hristos este modelul nostru. Știm că Isus nu
s-a căsătorit niciodată, dar dacă ar fi făcut-o,
am putea vreodată să ne imaginăm, că ar
arunca sub nasul soției Lui 1 Corinteni 7 și să
declare îndreptățit „Nu-mi pasă că te doare
capul, Dumnezeu spune că nu poți să-mi spui
nu, trupul tău îmi aparține mie!” Dacă această
scenă vi se pare ridicolă, vă puteți imagina că
Isus și-ar forța soția într-o activitate sexuală
pe care ea o consideră degradantă, neplăcută
sau păcătoasă? Nu, de o mie de ori, nu!
Isus ar trăi pentru împlinirea ei, nu cerând
împlinirea Lui! Nu scrie în 1 Corinteni 13:5
că dragostea nu caută folosul ei?
1 Corinteni 7:3-5 avertizează simplu de
pericolele folosirii sexului ca o armă, și de
tentațiile care apar din cauza unei abstinențe
îndelungate. Majoritatea oamenilor se gândesc
la asta doar din punct de vedere sexual, dar
când citesc: „Bărbatul să-şi împlinească faţă de
nevastă datoria de soţ”, Îl aud pe Dumnezeu
arătând spre nevoia femeii de atingere
nesexuală, îmbrățișări și intimitate emoțională.
Material extras din cartea Conspirația tăcerii
de Joseph Paluszak, un manual care tratează
probleme sensibile ce țin de
abuz fizic, emoțional sau
sexual. Comandă varianta
tipărită la 20 lei, sau accesează
www.alfaomega.tv/viataspirituala/familie-relatii/
abuz pentru a accesa cartea
completă, gratuit online.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cuvânt din Ierusalim
Din actualitate
vineri, 20:00

LUNI 11 iulie

MARȚI 12 iulie

MIERCURI 13 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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 Realități și perspective (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30 Explore
Yosemite/Zion 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 Cartea Cărților (r) 15:30 Explore
Yosemite/Zion (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 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Psalmul
23 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r)
09:00 Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 Matt 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Eu, din nou (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu: Faptele apostolilor (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Ferestrele
sufletului (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Matt (r)
17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00
Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea
este cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Destinație spațială 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Nu acesta
este numele meu (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Antrenor la două
echipe (r) 14:00 Crucea este cheia (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Destinație spațială (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Manualul bunătății (r)

19:00 Ferestrele sufletului documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Antrenor la două echipe 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 Nu acesta este numele meu film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Eu, din nou film artistic
23:30 Muzică

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

talk-show

Realități și
perspective
În cadrul acestei emisiuni se
analizează evenimente, reportaje,
știri și realități cotidiene din
România și din întreaga lume,
comentate dintr-o perspectivă
creștină. Emisiunea își propune
să aducă lumina Scripturii și o
interpretare creștină care să
ajute telespectatorii să înțeleagă
vremurile în care trăim.

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Bunicul de la facultate film artistic
23:30 Muzică

JOI 14 iulie

VINERI 15 iulie

SÂMBĂTĂ 16 iulie

DUMINICĂ 17 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Portretul biblic al căsătoriei 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Drumul spre insule 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Bunicul
de la facultate (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Drumul spre insule (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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 John Ankerberg (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Sursa dragostei (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (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 Cartea Cărților 09:30 Plătit
cu o cană de lapte 10:00 Povestea lui
Mary Jones 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Întrebarea despre Dumnezeu (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 Cartea Cărților (r)
15:30 Povestea lui Mary Jones (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Fiul tigru 10:00 Povestea lui Mary
Jones (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
Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

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

16:00 Conferința „Peniel” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel
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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) progr. muzical străin
program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:00 Suflet gol film artistic
22:30 Dumitru Cornilescu documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
talk-show

19:00 Africa și Biblia documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Întrebarea despre Dumnezeu film
artistic

23:30 Gaither și prietenii program muzical
străin

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Așteptând revenirea Domnului

sexualității
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sâmbătă, 21:00

sexualității

LUNI 11 IULIE

MARȚI 12 IULIE

MIERCURI 13 IULIE

JOI 14 IULIE

VINERI 15 IULIE

09:30 Explore
Yosemite/Zion

18:00 Crucea este
cheia seminar biblic

18:00 Manualul
bunătății seminar biblic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

19:30 InTouch program

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

religios străin

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

John Ankerberg
Talk-show

sâmbătă, ora 17:00

LUNI 18 iulie

MARȚI 19 iulie

MIERCURI 20 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Minunile creației: pomul
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Crucea este cheia
01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 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 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Castelul minunat 10:00
George 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Sortit să se nască
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum a apărut
lumea (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 George (r)
17:30 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Tomberoanele din New York 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Sybil Ludington (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Drumul spre
insule (r) 14:00 Crucea este cheia (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Tomberoanele din New
York (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Sortit să se nască film artistic
23:30 Muzică

19:00 Drumul spre insule documentar
19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

străin

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 Sybil Ludington film artistic
23:30 Muzică

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Pe urmele bunicului film artistic
23:30 Muzică

duminică, 22:00

Program muzical străin

Ambiție creatoare
Ambiție creatoare este o serie de
emisiuni muzicale, care îi aduce
în lumina reflectoarelor artiști
remarcabili din industria muzicală
creștină. Gazda emisiunii, Erica
Lane, a renunțat la profesia
de profesor și a îmbrățișat
cariera muzicală. Călătoria ei îi
amintește mereu că viața este
plină de obstacole. Însă ceea
ce o motivează de fiecare dată
este schimbarea pe care o
experimentează oamenii prin
eforturile ei.

JOI 21 iulie

VINERI 22 iulie

SÂMBĂTĂ 23 iulie

DUMINICĂ 24 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida
Carlos 10:00 Drumul spre insule 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
11:00 Pe urmele bunicului (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Drumul spre insule (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Smerenia
însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Stând în spărtură
pentru Israel 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Suflet
gol (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru fotbal (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (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 Cartea Cărților 09:30 Teknia
10:00 Explore Grand Canyon 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Pe urmele
pașilor Lui (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 Cartea
Cărților (r) 15:30 Explore Grand Canyon (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Teknia (r) 10:00 Explore Grand 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
Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

16:00 Conferința „Peniel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Așteptând revenirea Domnului

16:00 Conferința ”Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

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

program religios

19:00 Africa și Biblia 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 Pe urmele pașilor Lui film artistic
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere(r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Harriet, așteaptă-mă 1&2 film artistic
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 Ambiție creatoare progr. muzical străin
22:30 John Wesley documentar
sexualității
23:30 Pasiune pură program despre problemele
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sexualității

LUNI 18 IULIE

MARȚI 19 IULIE

MIERCURI 20 IULIE

JOI 21 IULIE

VINERI 22 IULIE

22:00 Sortit să se nască

19:00 Drumul spre
insule Documentar

17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni

20:30 Femei cu idealuri

19:30 InTouch

film artistic

Program pentru femei

Program religios străin

Emisiune pentru tineri
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De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu
fiţi necredincioşi!”

RelaȚii sexuale
în afara căsătoriei
LUCIAN CHIȘ, PASTOR, BISERICA
ALETHEIA, TIMIȘOARA
Dumnezeu a gândit bărbatul și femeia să vină
împreună într-un legământ al căsniciei, și în
acest legământ, El a avut în vedere și intimitatea
sexuală. Dacă Dumnezeu a stabilit această
ordine, atunci orice este în afara acesteia este
împotriva lui Dumnezeu și creează probleme
mari pentru cei care nu se raportează bine la
planul lui Dumnezeu. De aceea e important
să abordăm acest subiect al relațiilor sexuale
inainte de căsătorie sau în afara căsătoriei.

Nu judecăm pe cei care au intrat în relații
sexuale în afara căsătoriei, pentru că ei deja
au plătit un mare preț pentru ce au făcut.
Ci suntem aici să-i informăm, să le vorbim
despre îndurarea lui Dumnezeu, de care
avem încă parte și despre ce spune Scriptura
despre cum pot fi restaurate aceste relații și
relația dintre ei și Dumnezeu.

AURELIAN BARBU, PASTOR,
BISERICA DUNAMIS, BUCUREȘTI

Trăim o vreme în care și în România, libertatea
pe care ne-o asumăm îi face pe oameni să
gândească așa: “Sunt liber să fac ce vreau, și am
dreptul asupra vieții mele în toate domeniile,
inclusiv cel sexual. Eu aleg să rămân fidel
soției mele, dacă sunt căsătorit, sau să rămân
curat dacă sunt necăsătorit”. E această libertate
pe care omul de azi și-o ia, neștiind poate ce
responsabilități sau consecințe vin cu această
libertate pe care și-o asumă.

În contextul consilierii, unde slujesc o mare
parte a timpului în București, cele mai mari
probleme sunt în domeniul sexualității și
depresiei. Sexualitatea și afecțiunile interioare
sufletești, de natură spirituală sau chiar psihică
concurează pentru primul loc, uneori existând
o interdependență. În urma păcatelor sexuale
vine vinovăția, condamnarea, iar oamenii
ajung în deznădejde, disperare. Inima lui
Dumnezeu nu a fost să judece.

Rata mare a acestor tipuri de relații în afara
căsătoriei, fie că vorbim de relații sexuale
înainte de căsătorie, fie că vorbim de adulter,
a devenit alarmantă. România nu face
excepție de la ceea ce se întâmplă în Europa.
În comparație cu anumite țări, procentul e
încă mai mic. Dar ultimele statistici pe care
le-am citit spuneau că până la vârsta de 40 de
ani, bărbații, în procent de 50-65%, au relații
sexuale în afara cadrului legitim de căsătorie,
iar femeile în procent de 45-55%. Dacă ne
gândim și la ce înseamnă acest procent, e
important să vorbim despre subiectul acesta.

Avem exemplul femeii care a fost acuzată de
adulter. Domnul Isus a coborât lângă ea, nu
i-a dat dreptate, nu a acceptat păcatul, dar i-a
oferit șansa unei restaurări și a scos-o de sub
condamnarea legii, spunându-i: „Du-te și să
nu mai păcătuiești!” (Ioan 8:11).

Aș mai adăuga un lucru. Biserica nu este
scutită. Poate avem impresia că în Biserică
lucrurile stau foarte diferit. Sigur, stau mai
bine, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta.
Dar nu este scutită. Pentru că în Biserică
se strecoară oameni care nu-L iubesc pe
Dumnezeu din toată inima, care nu trăiesc
din toată inima pentru Dumnezeu. Și asta îi
face să se întoarcă spre ei, să se uite spre ei, în
mod egoist, și își urmează propriile pofte. E
important pentru Biserică să abordăm acest
subiect, să-i conștientizăm pe cât mai mulți
de ce înseamnă pericolul acesta, cum putem
preveni relațiile în afara căsătoriei, care sunt
consecințele dacă se ajunge acolo, și care este
șansa pe care Dumnezeu o acordă din nou
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și din nou.
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Păcatul sexual. Căile prin care un om
poate păcătui
Întotdeauna înainte de o comitere fizică,
păcatul lucrează în interior. Apostolul Iacov
spune că mai întâi vine ispita, fiecare e momit
de pofta lui. Apoi, pofta dacă zămislește, dă
naștere păcatului și păcatul este moarte. În
contextul Scripturii, Domnul Isus ridică
standardul cu privire la păcatul sexual. În
Matei 5:28, Isus spune: „Dar Eu vă spun că
oricine se uită la o femeie ca s-o poftească
a şi preacurvit cu ea în inima lui”, iar inima
poate însemna imaginație, minte. În Matei
6:22 spune că: „Ochiul este lumina trupului.
Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău
va fi plin de lumină;” Deci, un punct de
intrare al păcatului la nivelul minții, a inimii
este pofta ochilor.
În Vechiul Testament este o subliniere foarte
sensibilă în Maleahi 2:15-16: „… Luaţi
seama dar în mintea voastră şi niciunul să nu
fie necredincios nevestei din tinereţea lui!…

Am înțeles că mai întâi se naște păcatul
sexual la nivelul minții, la nivelul dorințelor,
și chiar fanteziile sunt cele care preced uneori
comiterea actului în sine, iar ele sunt deja
păcat. Domnul Isus subliniază acest lucru:
păcatul care e deja înfăptuit la nivelul inimii,
la nivelul dorințelor, în imaginație, el deja
este condamnat, și înaintea lui Dumnezeu,
este văzut ca și curvie sau adulter.

Unde e limita dintre a pofti cu ochii și
a înfăptui fizic păcatul?
Să stabilim când începe pofta ochilor. Au
venit la consiliere tineri cu vinovăție falsă
pentru că în mod involuntar au văzut pe
stradă o femeie și în ei a fost stârnit impulsul
sexual și s-au simțit vinovați. Dacă ar fi
să raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu,
apostolul Iacov stabilește cel mai bine limita
și spune așa: „Ci fiecare este ispitit când
este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi
pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi
păcatul, odată făptuit, aduce moartea.”
Prin simplu fapt că vezi o imagine
indecentă sau cu o moralitate ușoară, în
mod involuntar, nu ai păcătuit. Momentul
când îți oprești privirea, apare un punct al
deciziei. Când ai văzut un lucru care ar putea
să te ademenească spre o ispită, ai opțiunea
să continui să privești și să lași simțurile,
dorințele și instinctul sexual să se dezvolte,
iar apoi primești la nivelul minții sau poți
să iei o decizie de sfințire la nivelul minții și
efectiv să încetezi să mai privești acel lucru.
Chiar dacă un reflex al firii pământești și
al dorințelor au stârnit o plăcere, prin acel
act al deciziei de a nu da curs acelei plăceri,
previi ispita și nu cazi. Pofta este zămislită
atunci când în mod voit continui să privești,
lăsând mintea să gândească dincolo de ce
vede. Doar când simți pofta și ești momit
nu înseamnă că ai păcătuit, ci atunci este
punctul când poți să refuzi accesul păcatului.

Punctul deciziei
Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru și apostolul
Pavel în Galateni 5:16-17 spune: „umblaţi
cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii
pământeşti. Căci firea pământească pofteşte
împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii
pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele
altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.”
Întotdeauna în om va exista un conflict.
Firea pământească, și aici putem adăuga
duhuri de poftă și curvie care pot avea
rădăcini în moștenirea generațională, în
păcate anterioare sau abuzuri din copilărie,
firea pământească împreună cu această
încărcătură negativă lucrează împotriva
Duhului, iar Duhul Sfânt vorbește conștiinței,
vorbește inimii împotriva firii pământești.
Dar punctul decisiv este în mintea omului „nu puteți face tot ce voiți”, nu puteți da curs la
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tot ceea ce simțiți, tot ceea ce vă vine în minte.
Cred că la nivelul minții, în voința liberă
există puterea de a respinge păcatul sau de
a da curs păcatului. Întotdeauna, în interior,
va lupta firea pământească împotriva voii și
legii lui Dumnezeu, dar va fi Duhul Sfânt
care ne va pune gândul lui Hristos.

Ce consecințe pot avea relațiile
sexuale înainte de căsătorie?
Din perspectiva spirituală, cea mai gravă
consecință este că în acest context al intimității
nelegitime înaintea lui Dumnezeu, se poate
face un transfer demonic. Efectiv, duhuri
necurate care să intre în viața partenerului, care
să circule în această relație, pentru că mai ales
dacă este vorba de o trăire în curvie, nu doar o
aventură, pe lângă actul sexual în sine se crează
și o legătură sufletească, chiar cu transmitere
spirituală. Întotdeauna într-o astfel de relație,
cineva domină și celălalt e dominat.
Astfel, există o cale dublă de acces spiritual și
oamenii pot fi legați de duhuri necurate, sau
chiar pot avea duhuri necurate în viața lor în
urma păcatului sexual, și în urma legăturii
sufletești nedumnezeiești în acest context al
păcatelor sexuale.
În slujirea de consiliere, am observat o
diferență de intensitate în stârnirea acestor
pofte. Atunci când pofta vine doar din partea
firii pământești, are o anumită intensitate și
omul o poate controla prin voință. Dar când
deja a fost infestat demonic, uneori puterea
demonică depășește puterea de împotrivire a
voinței omului, și acolo este nevoie de slujire
cu rugăciune, în autoritate, de mărturisirea
păcatelor. Există o anumită ordine pe
care Dumnezeu a lăsat-o în procesul de
restaurare, care începe din zona spirituală,
și apoi pătrunde în zona sufletească, de
vindecare și restaurare emoțională.

Ce se întâmplă cu copiii născuți
dintr-o relație dinainte de căsătorie,
chiar dacă părinții s-au căsătorit
ulterior?
În Deuteronom 23 găsim blestemul
nelegitimității. Dumnezeu e categoric
cu această problemă, acest lucru fiind în
Vechiul Testament, El spune că până la a
zecea generație să nu intre în Casa Domnului
cineva care a fost născut în afara cadrului
căsătoriei (Deut. 23:2).
Există o consecință spirituală. Însă nu aș dori
să rămânem doar cu ideea gravității, pentru că
astăzi trăim în timpul harului lui Dumnezeu,
și există soluții. Există jertfa Domnului Isus
și sângele Lui, există autoritatea pe care
Dumnezeu a lăsat-o în rugăciune. Pot fi
desfăcute aceste legături, ele au fost achitate
prin jertfa Domnului Isus.

Abuzul sexual
În contextul abuzului, am avut la consiliere
cazuri de abuz, viol, chiar în zona de

homosexualitate. Cea mai gravă formă de abuz
e violul. Am avut un caz la consiliere, în care
o persoană a fost violată de mai multe ori, și
traumele au fost majore. Dar inclusiv atingerile
sexuale, sau alte cazuri în care chiar dacă
nu s-a ajuns la sex, au fost stimulări sexuale.
Poate pornesc ca o joacă în adolescență, ca
o explorare a unei zone necunoscute. Dar
în spatele oricărei acțiuni, diavolul pândește
pentru a găsi un teren pe care-l poate valorifica.
Cei care pășesc în această zonă, se expun unui
risc major mai tarziu, în contextul căsătoriei, în
relația cu partenerul.
Poate cea mai importantă cheie în vederea
restaurării celor care au fost abuzați este
iertarea celor care au făcut acest lucru.
Poate de multe ori se roagă pentru eliberare,
vindecare și îndepărtarea consecințelor, dar
atât timp cât iertarea nu e făcută, aceste
lucruri nu se pot întâmpla.
Iertarea e o decizie. Cu siguranță nimeni
nu simte că ar vrea să ierte pe cel care a
comis abuzul. Dar iertarea e o poruncă a lui
Dumnezeu, în două din cele mai importante
rugăciuni. În Tatăl nostru, Isus îi învață
pe ucenici să se roage, și la final conchide
rugăciunea spunând: “Dar, dacă nu iertaţi
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu
vă va ierta greşelile voastre”. Apoi, în Marcu
11:22-26, unde e rugăciunea credinței,
concluzia la final este că, chiar dacă vă rugați
cu credință, dar există acest blocaj și barieră
a neiertării, e o problemă. E extrem de
important ca persoana abuzată, înainte de a
primi restaurarea, să acorde iertarea.
Și iertarea se face în câțiva pași. În primul
rând, ca alegere a voinței, în care victima
hotărăște să ierte pe abuzator. Apoi să-I
ofere Domnului bagajul sufletesc, amintirile,
trăirile. Și am văzut real cum Dumnezeu a
vindecat și a restaurat, pentru că inima și
dorința Domnului este să vindece pe cei cu
inima rănită și să restaureze pe cei cu duhul
zdrobit, vindecare interioară. (Luca 4:18-19)

Rugaciune de pocăință, vindecare
interioară și restaurare
Persoanele care au comis păcatul fizic
de curvie ar trebui conduși în rezolvarea
conflictului spiritual. Au ieșit din cadrul voii
lui Dumnezeu, din perimetrul binecuvântării,
și sunt sub blestem. O parte a rugăciunii ar fi
mărturisirea păcatului și ruperea legăturilor.
Apoi, în urma acestor păcate, pot exista
consecințe: vinovăție sau condamnare.
Atunci când păcătuim ieșim din voia lui
Dumnezeu și păcatul trebuie mărturisit.
Apostolul Ioan spune: „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne
ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”
(1 Ioan 1:9) Primul pas este să mărturisim,
să recunoaștem păcatul. A mărturisi nu
înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce am
făcut, El deja știe, ci de a fi de acord că ceea ce
am făcut este greșit. În urma mărturisirii este

renunțarea la acest păcat, și apoi rezolvarea
consecințelor păcatului.
Cei ce doriți să faceți acest pas, rugați-vă
după modelul următor. Dar nu le spuneți ca
o formulă, nu credem în formule sau tehnici.
Ci efectiv vă conduc, pe baza Cuvântului lui
Dumnezeu, într-o rugăciune de mărturisire
și renunțare. E important să-I cereți Duhului
Sfânt să vă deschidă inima și mintea.

MODEL DE RUGĂCIUNE
(Mărturisirea păcatului) Doamne Tată,
mărturisesc că am păcătuit înaintea Ta
prin... (mărturisiți aici: curvie, adulter, incest,
pornografie, poftă, masturbare, orice alt păcat
sexual păcut), recunosc că am păcătuit. Îmi
cer iertare pentru aceste păcate, și cred că
sângele Fiului Tău mă curățește de aceste
păcate. Te rog, curățește-mă cu sângele lui
Isus, iartă-mă, și spală această zonă care a fost
afectată de păcatele sexuale.
(Renunțare la păcat) Doamne, renunț la
orice gânduri, imaginații, la orice lucruri care
au rămas în inimă ca dorințe și stimulare în
această zonă a păcatului. Mă lepăd de orice
acțiune sexuală păcătoasă, renunț la orice lucru
pe care l-am acceptat în minte sau inimă.
(Dezlegarea legăturilor sufletești) Doamne,
Te rog să desfaci orice legătură sufletească
și spirituală dintre mine și... (toți partenerii
care au fost în păcatele sexuale - numiți-i). Te
rog să o rupi și să o dezlegi.
(Eliberare) Doamne, orice duh necurat care
a avut acces în viața mea prin aceste păcate
sexuale, mă rog în numele Domnului Isus să îl
înlături, să scoți afară acest duh. (Foloseșteți autoritatea și spune) În numele Domnului
Isus, poruncesc oricărui duh necurat de
curvie sau alt duh atașat care ai venit în viața
mea să pleci și să nu te mai întorci.
(Dacă au fost afecțiuni emoționale, toate
aceste lucruri adu-le înaintea lui Dumnezeu)
Doamne, am trăit sub vinovăție, am acceptat
condamnarea, respingerea, am avut neiertare
sau amărăciune sau dezamăgire sau depresie,
toate aceste consecințe ale păcatelor sexuale
le aduc înaintea Ta, și Te rog să restaurezi și
să vindeci viața mea, să îndepărtezi aceste
lucruri din viața mea.
(Predă lui Dumnezeu sexualitatea ta, mintea
ta) Doamne, aceste zone care au fost curățite
prin sângele lui Isus, astăzi decid să le
pun sub autoritatea Ta. Te invit, Isuse, să
domnești peste gândurile mele, imaginația
mea, mintea mea.
Extras din emisiunea “Relații sexuale în afara
căsătoriei”, avându-i ca invitați pe pastorii
Lucian Chiș și Aurelian Barbu, difuzată în
direct pe 17 martie 2016 pe Alfa Omega TV.
În fiecare joi seara, de la ora 21, urmăriți
emisiuni în direct cu rugăciune și slujire, la
Alfa Omega TV. Sau trimiteți motivele dvs
de rugăciune la 0256.284.913, rugaciune@
alfaomega.tv, www.alfaomega.tv/rugaciune.
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Mari isprăvi

Program religios străin
sâmbătă, 20:30

LUNI 25 iulie

MARȚI 26 iulie

MIERCURI 27 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Explore Mount
St. Helens 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 Minunile creației: pomul 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Explore
Mount St. Helens (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 Calea,
Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 Jason și Buntu 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Quigley
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum a apărut
lumea (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Jason și
Buntu (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor
18:00 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
În cercul învingătorilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Clubul micului dejun de miercuri (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Drumul spre insule (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
În cercul învingătorilor (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical

19:00 Drumul spre insule documentar
19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

străin

Documentar

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Quigley film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Este Dumnezeu măreț? documentar
23:30 Muzică

telespectatori

JOI 28 iulie

VINERI 29 iulie

SÂMBĂTĂ 30 iulie

DUMINICĂ 31 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 (germană)
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 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida
Carlos 10:00 Sheila Walsh 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Ciocanul lui Dumnezeu (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Sheila Walsh (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Smerenia
însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Harriet, așteaptă-mă
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru fotbal (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (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 Cartea Cărților 09:30 Teknia
10:00 Explore Yellowstone 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 În așteptarea
fluturilor (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Demascarea palestinianismului creștin (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00 Explore
Yellowstone (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 Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

străin

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

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

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Ciocanul lui Dumnezeu film artistic
23:30 Muzică

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

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Așteptând revenirea Domnului

19:00 Africa și Biblia documentar
19:30 InTouch program religios străin
program religios
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
Mijlociu
22:00 În așteptarea fluturilor film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
muzical străin
22:00 Vindecată prin har film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

16

duminică, 22:30

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 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (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 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare progr. muzical străin
22:30 Dr. David Livingstone documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 25 IULIE

MARȚI 26 IULIE

MIERCURI 27 IULIE

JOI 28 IULIE

VINERI 29 IULIE

09:30 Explore Mount
St. Helens Documentar

22:00 Este Dumnezeu
măreț? Documentar

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

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

17:30 Vieți în lumină
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mărturie

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

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

LUNI 01 august

MARȚI 02 august

MIERCURI 03 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Minunile creației: pomul
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 LaToya 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Spectacol în
doi (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum a apărut
lumea (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 LaToya (r)
17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00
Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Condamnată la viață 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Povestea lui Phil Thatcher (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Drumul spre insule (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Condamnată la viață (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical

19:00 Drumul spre insule 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 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Spectacol în doi film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Povestea lui Phil Thatcher film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

străin

duminică, 22:30

documentar

Samuel Morris
Cu interviuri cu istorici, autori și
reprezentanți de la Universitatea
Taylor, dar și prin poze istorice
și ilustrații grafice, documentarul
aduce la viață povestea adevărată
a lui Samuel Morris, misionarul
african în America de Nord.
Descoperiți viața uimitoare a lui
Samuel Morris.

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Salvat în închisoare film artistic
23:30 Muzică

JOI 04 august

VINERI 05 august

SÂMBĂTĂ 06 august

DUMINICĂ 07 august

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 (germană)
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
Limbajele iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Grădina îngerilor 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
11:00 Salvat în închisoare (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Grădina îngerilor (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Smerenia
însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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 Cartea Cărților
09:30 Fabrica razei de soare 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Vindecată prin har (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (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 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Teknia 10:00 Explore Petrified
Forest NP / Meteor Crater 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Deschide-mi
ochii (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Demascarea
palestinianismului creștin (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Explore
Petrified Forest NP / Meteor Crater (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00
Explore Petrified Forest NP / Meteor Crater
(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 Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

program religios

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

16:00 Conferința „Peniel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Așteptând revenirea Domnului
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

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Deschide-mi ochii film artistic
23:30 Gaither pentru România Program

20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Lumina libertății film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele

muzical străin

sexualității

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 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr. muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare progr. muzical străin
22:30 Samuel Morris documentar
23:30 Pasiune pură progr. despre probl. sexualității

LUNI 01 AUGUST

MARȚI 02 AUGUST

MIERCURI 03 AUGUST

JOI 04 AUGUST

VINERI 05 AUGUST

16:30 Față în față

22:00 Povestea lui Phil
Thatcher film artistic

20:30 Călătoria

20:00 Alfa Omega în
obiectiv din culisele televiziunii

20:00 Israel în primplan din actualitate

talk-show

program religios străin
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Blestem

și binecuvântare

Interviu cu Fănel Șerban, pastor, Biserica Punctul Zero, Brașov

vremea aceea însemna muncă, strădanie. Cu
alte cuvinte nu cu putere omenească ieși de
sub blestemul generațional al familiei, ci prin
sângele lui Isus. Această problemă este foarte
simplă: se identifică blestemele din viața mea
pe care le regăsesc în părinții mei, în bunicii
și străbunicii mei indiferent dacă este linia
tatălui sau a mamei și ieșirea de sub influența
acestor blesteme pe care le-am identificat.

BLESTEMUL CA EFECT AL NEASCULTĂRII
TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM LUMEA SPIRITUALĂ
Există trei categorii de oameni: cei care au
trăit și au înțeles mesajul eliberării, cei care
sunt prinși în tot felul de legături și acest
mesaj vine ca un răspuns la situația în care ei
se află și cea de-a treia categorie sunt scepticii.
Scepticii sunt de două categorii: oamenii
în lipsă de cunoștință care nu au auzit până
acum sau cei care ignoră mesajul eliberării și
sunt orbi spiritual.
Modul în care noi îl vedem pe Isus Hristos
sau credem în El va determina modul în care
trăim. Studiind Cuvântul, vedem subiecte care
se tot repetă legat de eliberare. Mai mult decât
atât, subiectul eliberării în slujirea lui Isus este
de importanță crucială. De fapt, Isus pune
iertarea păcatelor, vindecarea și eliberarea
în același pachet, iar în Isaia 53 spune că
Isus a purtat în trupul său pe cruce păcatele
noastre, bolile noastre și legăturile demonice.
În Luca 4 definește cum va arăta lucrarea
- vor fi oameni iertați, eliberați, vindecați și
restaurați. Acestea sunt categoriile în care Isus
a slujit acum 2000 de ani și slujește și astăzi.
Din rugăciunea „Tatăl Nostru”, rugăciune
pe care o cunoaștem foarte bine și cei mai
mulți dintre noi o și practică indiferent de
confesiunea din care facem parte, învățăm
să ne rugăm astfel: „Izbăvește-ne de cel rău”
sau eliberează-ne. Isus mă învață pe mine,
credinciosul, să mă rog să fiu eliberat de cel rău
și mulți consideră eliberarea un factor automat
atunci când mă întorc la Domnul, dar lucrurile
nu stau așa. Nu îmi pică din cer iertarea, ci eu
acționez ca să primesc harul lui Dumnezeu.
Hristos a făcut tot ce trebuia pentru iertarea,
vindecarea, eliberarea și restaurarea mea.
Toate sunt la pachet și puse sub același cuvânt
„salvare, mântuire”. Oricine va chema Numele
Domnului va fi salvat.
Avem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelii,
lucruri care se repetă legat de eliberare, dar și
lucruri specifice. Pilda Semănătorului arată clar
că Isus își începe învățătura despre împărăție
cu punerea problemei, și anume Sămânța care
cade lângă drum sau cuvântul despre Împărăție
care nu este înțeles - este o cale de acces pentru
Satan. Pasărea cerului, simbolizând pe Satan,
vine și va lua sămânța pentru a nu avea rod
în viața noastră. Învățătura despre Împărăția
lui Dumnezeu are de a face cu eliberarea.
Isus spune că dacă scoate dracii cu degetul
lui Dumnezeu, atunci Împărăția a venit. Sunt
conectate – iertarea păcatelor, vindecarea,
eliberarea și restaurarea, și au de-a face cu
manifestarea Împărăției lui Dumnezeu.
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Revin la rugăciunea Tatăl Nostru. Cum ne
învață Isus să ne rugăm? Pe de-o parte spune
în Romani 12:2 „ca să puteţi deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită”. Cu alte cuvinte Isus spune Voia
Ta care este în ceruri să se facă pe pământ sau
realitatea cerească să se împlinească în viața
mea. Apoi spune „vie impărăția Ta”, referinduse la manifestarea Împărăției aici pe pământ.
Atunci avem de-a face cu Romani 5:17 care
spune: „Dacă deci, prin greşeala unuia singur,
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai
mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul
şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin
acel unul singur, care este Isus Hristos!” Când
vorbim despre har avem de a face cu tot ceea
ce Isus a făcut pentru noi, lucru care noi nu îl
merităm și nu suntem vrednici, dar totuși El
ni-l dă. Acesta e harul.
Iată un cuvânt de eliberare pentru cei care
trec prin probleme și un cuvânt de încurajare
pentru cei care înțeleg acest mesaj.

DE LA BLESTEM LA BINECUVÂNTARE
Tema „Binecuvântare sau blestem” este
esențială, în egală măsură cu iertarea
păcatelor. Când vorbim despre iertarea
păcatelor, ne gândim la cer și veșnicie pentru
că asta ne doare. Eu ajung în cer pentru că
Hristos este Domnul meu și m-a pecetluit
pentru ziua judecății. Iertarea este o chestiune
zilnică pentru că avem tot felul de greșeli și
slăbiciuni, iar noi acționăm de fiecare dată
când greșim pentru că vrem să fim curați,
liberi de condamnare sau ne este frică de
pierderea mântuirii.
Blestemul este consecința neascultării noastre
sau efectul unei cauze. Când nu ascultăm de
Dumnezeu, alegem să ieșim de sub norul
binecuvântării lui Dumnezeu și să ne expunem
„la soarele, vântul sau seceta” spirituală oferită
de această lume. Pavel spune în 1 Corinteni
10 că tot ce s-a întâmplat poporului Israel
este să ne fie nouă drept pildă. Dumnezeu
nu a intenționat ca noi să trăim sub efectele
blestemului, ci El ne-a dorit doar binele nostru.
De aceea spune: „ţi-am pus înainte viaţa şi
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege
viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta.”
Blestemele pot veni pe mai multe căi, dar
prima este calea generațională. De aceea
Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru
1:18: „căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi
de la părinţii voştri”. Aurul și argintul pe

Hristos a luat asupra Sa blestemul legii în
aceeași măsură cu păcatul meu. Asta nu
înseamnă că eu nu mai păcătuiesc dacă El
a luat asupra Sa păcatul meu, dar mă duc la
Hristos și-mi mărturisesc păcatul făcut, apoi
primesc iertarea Sa. Exact la fel trebuie să fac
cu blestemul. El este un efect al neascultării
noastre și trebuie să înțelegem că nu are de a
face cu salvarea sufletului.
Când tu ești un om integru, chiar dacă se
vorbește negativ sau cineva te blesteamă, nu
te afectează. Și chiar dacă vezi efectele acelor
cuvinte, pocăiește-te și cere Sângele lui Isus ca
protecție. S-a vorbit negativ sau minciuni și de
Isus și de Pavel. În Israel, ca să ți se spună că
lucrezi cu Beelzebul, domnul dracilor, era cea
mai mare jignire care se putea adresa, dar Isus
nu ripostează. Știa că lucrurile acestea nu Îl
afectează deoarece El era integru în trăirea Lui.
Dumnezeu nu intenționează să ne blesteme, ci
dorința Lui este să ne atenționeze ce se poate
întâmpla dacă nu ascultăm. Putem vedea
multe efecte ale neascultării noastre pentru că
există anumite principii ale lui Dumnezeu în ce
privește munca noastră, raportul la autoritate
și autoritatea primară - părinții.
Dacă eu nu-mi cinstesc părinții indiferent
cum sunt vor exista probleme. Chiar și în
căsnicie, cinstirea nu se dă doar părinților
naturali, ci și părinților pe care I-am adoptat
în urma legământului. Să nu uităm că este una
din cele zece porunci să-i cinstim pe părinți.
Dumnezeu nu se joacă cu lucrurile acestea, ci
a pus o rânduială în societate.
La fel este și cu păstorii atunci când există
abuzul spiritual. David este un om abuzat
spiritual de către Saul și e o lecție acolo.
Indiferent cum este liderul, cât de deviant,
dominant, dictatorial, poți trăi integru și sub
binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu contează
cum este liderul, contează cum este inima
ta. Chiar dacă umbli în „pustiu” spiritual,
atitudinea inimii tale va determina dacă vei
avea parte de „mană, prepelițe, apă proaspătă”.
Așa cum s-a întâmplat cu poporul Israel
atunci când circumstanțele erau potrivnice,
prin faptul că ei au trăit în ascultare, au avut
parte de binecuvântarea Domnului.
Căutați principiile lui Dumnezeu care sunt
general valabile. Oameni care nu sunt ai lui
Hristos sunt prosperi pentru că sunt corecți,
muncitori și de multe ori găsim principii
biblice pe care le aplică în viața lor. Dacă
principiile lui Dumnezeu sunt împlinite, El
binecuvântează, fie că ești al Lui, fie că nu.
Aici este harul despre care spune Matei 5:45:

PĂCATELE PERSONALE - VORBIREA; GENERAȚIONALE
„căci El face să răsară soarele Său peste cei răi
şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi.”

promisiuni pe buze, să vorbim între noi cu
psalmi, și nu să ajungem să rostim peste noi
lista blestemelor din Deuteronom 28.

Primul pas: Identific ce anume se află în
viața mea din lista blestemelor enumerate în
Deuteronom 28.

Sunt oameni necredincioși care-și lucrează
pământul cu credincioșie și sunt mari fermieri.
Dumnezeu îi binecuvântează pentru că, fără
să le cunoască, împlinesc principiile Lui. Dar
găsim și creștini care au adevărul, revelația lui
Hristos, o relație cu El, dar încalcă principiile
Lui, și aici aș menționa zeciuiala.

Momentul când noi ne folosim gura ca să
binecuvântăm și nu să blestemăm, acest fapt
deschide ușa cerului pentru binecuvantare și
închide ușa iadului pentru blestem.

Al doilea pas: Aleg să fiu onest declarând că
ceea ce se află în viața mea nu este încercare
sau altceva decât blestem. Dacă Domnul spune
că acel lucru este blestem, eu nu trebuie să-l
numesc altfel. Numeşte cazmaua o „cazma”,
şi nu „o ustensilă agricolă”. Nu-ţi denumi
problema cu un nume psihiatric modern, ci
numeşte-o aşa cum este. S-ar putea să vină
momentul în care trebuie să alegi între două
lucruri: demnitatea ta ori eliberarea ta.

Cea mai mare parte din viața noastră o
petrecem muncind pentru bani. Modul în care
eu reacționez sau folosesc banii îmi arată cum
mă raportez la Dumnezeu. Dar Dumnezeu
spune clar în Maleahi 3:8: „Se cade să înşele
un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?
Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu
zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi
blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi,
tot poporul în întregime!” Dumnezeu nu se
joacă cu lucrurile acestea. Când eu dau prima
parte din venitul meu lui Dumnezeu, proclam
că Isus este peste viața mea și El merită
întâietate. Este un principiu al întâietății
pentru binele nostru și pentru a ne pune
inima în locul corect. „Pentru că unde este
comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”
(Matei 6:21) Eu îi arăt Domnului unde este
comoara mea, în Împărăția Lui.
Iată că de la blestem trecem la binecuvântare,
și Domnul zice în Maleahi 3:10: „şi veţi vedea
dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor
şi dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare.” Și dacă ne uităm bine în acest
pasaj, vedem că are de a face și cu eliberarea.
Spune că va fi belșug de binecuvântare și nu
va mai fi lăcustă. Lăcusta este un simbol legat
de activitatea demonică care vine să fure, să
nimicească, să distrugă.

MECANISMUL AUTOBLESTEMELOR
Legat de modul în care noi vorbim, Cuvântul
Domnului ne spune în Iacov 3:6: „Limba
este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri.
Ea este aceea dintre mădularele noastre care
întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii,
când este aprinsă de focul gheenei.”
În momentul când eu îmi folosesc limba în
mod negativ este o influență demonică și prin
modul în care eu vorbesc este pornit destinul
vieții și îmi întinează trupul.
Am întâlnit credincioși care folosesc cuvinte
cu ușurință. Am întâlnit pe cineva, credincios
sincer, care zicea „lasă-mă în durerea mea”. Și
i-am spus: „Nu mai folosi cuvintele acestea,
pentru că Dumnezeu îți va aduce durere și te
va lăsa acolo”. Unii poate cred că asta e gândire
pozitivă, proclamare, vorbire pozitivă, dar este
vorba de un principiu general valabil pe care
Dumnezeu L-a lăsat în Cuvânt. Modul în care
vorbesc îmi va determina traseul în viață. Va
arăta de cine sunt alimentat și ce va aduce peste
viața mea.
Dacă rostești lucruri negative, cu siguranță
vor exista în viața ta lucruri negative. De
aceea ne îndeamnă Pavel să ne punem psalmi,

O altă vorbă din popor este „vai de capul
meu”. Vorbim de lucruri care, spuse de gura
noastră, pot aduce binecuvântare sau blestem.
Ca bărbat întors la Domnul, dacă spun „vai de
capul meu”, de fapt cui mă adresez? Cuvântul
lui Dumnezeu e clar: Isus Hristos este capul
bărbatului. Cu alte cuvinte, fără să-mi dau
seama, eu aduc o jignire Domnului meu. Dacă
o femeie căsătorită zice la fel, cine e capul
acelei femei? Este soțul ei. Fără să vrea, rostește
blestem în loc de binecuvântare peste soțul ei.
În familiile din România există probleme din
punct de vedere al relației, al înțelegerii și
aici ar trebui să ne corectăm. Nu spun să fim
orbi față de defectele celuilalt, ci să ne uităm
la lucrurile frumoase chiar dacă sunt puține.
Rostește-le, pentru că așa îți face și ție Domnul.
Dumnezeu, când se uită la tine, nu se uită la
negativul din viața ta ca să spună „prăpăditule,
prostule, păcătosule, neascultătorule”, ci vine în
fiecare zi și Îți spune: „nu te teme, Eu sunt cu
tine”, „ești prețios”, „te iubesc”, chiar dacă avem
lucruri negative.
Noi trebuie să înțelegem un cuvânt foarte clar
în Scriptură. Nu mustrarea conștiinței mele îmi
aduce schimbare, ci bunătatea lui Dumnezeu.
„Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te
îndeamnă la pocăinţă?” (Romani 2:4)

CUM PRIMIM ELIBERARE DE BLESTEM?
Există două moduri prin care primim
eliberarea. Sunt contexte speciale, și folosim
și noi un asemenea context în biserica noastră,
Punctul Zero din Brașov, în care slujim
oamenilor pentru eliberare. Este o ungere
specială, și acolo se pot întâmpla deblocări și
eliberări peste viața credincioșilor.
Dar lucrurile nu se opresc doar la acest
context. Pe de-o parte, Dumnezeu a ales ca
harul Lui să se manifeste în Biserică. Și de
aceea este importantă biserica și părtășia
sfinților. Domnul zice că va locui în mijlocul
laudelor poporului Său (Psalmii 22:3), nu
în mijlocul laudelor personale ale cuiva,
acasă. Cu alte cuvinte, sunt daruri și favoruri
speciale pe care Domnul le revarsă în Biserica
Sa. Acesta este un aspect.
Cel de-al doilea aspect este cel personal.
Dumnezeu ne învață să ne rugăm personal, iar
rugăciunea „Tatăl nostru” conține „elibereazăne de cel rău” iar Cuvântul lui Dumnezeu
spune în 1 Petru 1:18: „căci ştiţi că nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe
care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri”.
Având cele două pasaje biblice în minte, eu
trebuie să trec prin mai mulți pași pentru a
primi eliberarea de sub blestem.

Al treilea pas: Încep să mărturisesc.
Mărturisirea în Scriptură înseamnă să spui la
fel cum spune Domnul despre aceea situație.
Dacă El o numește păcat, este păcat. Dacă o
numește blestem, atunci acela este blestem.
În cazul în care am identificat neascultare,
rebeliune, păcat personal eu trebuie să le
numesc așa cum le numește Domnul.
Mărturiseşte orice păcat cunoscut, înfăptuit
de tine sau de strămoşii tăi. În unele cazuri,
trebuie să te identifici cu problema familiei
și să spui: „E problema mea. O mărturisesc.
Îmi cer iertare.” Chiar dacă a fost bunica ta,
mătușa ta sau oricine ar fi fost.
Al patrulea pas: Mă pocăiesc. Pocăieşte-te de
toate păcatele. Fără pocăință nu există eliberare.
Proverbe 28:13: „Cine îşi ascunde fărădelegile,
nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se
lasă de ele, capătă îndurare.”
Dacă vrei milă, atunci trebuie să faci două
lucruri: să-ți mărturiseşti păcatele și să te
laşi de ele.
Al cincilea pas: Primesc harul lui
Dumnezeu. Primește favorul lui Dumnezeu
prin ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pe
cruce. El a plătit ca tu să fii iertat, eliberat,
vindecat, restaurat și binecuvântat.
Al șaselea pas: Îmi asum ceea ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că proclam.
Proclam cu gura mea ceea ce spune Cuvântul
despre situația în care mă aflu astfel încât să mă
aud suficient de bine pe mine însumi.
În Galateni 3:13 ni se spune că Domnul Isus
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii.
Proclamă această realitate peste viața ta și
spune că orice blestem nu mai are drept de
ședere în tine.
În felul acesta vei umbla din biruință în altă
biruință, văzând cum puterea de eliberare
primită prin cruce este activă și eficientă
pentru viața ta.
Dacă dorești să afli
mai multe despre acest
subiect, comandă cartea
„Binecuvântare sau blestem
de Derek Prince, la prețul
de 28 lei accesând:
www.alfaomega.tv/librarie/
consiliere-vindecare-eliberare,
comenzi@alfaomega.tv sau
la tel: 0256-284.913.
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Conferința cu Kris Vallotton
Program religios

sâmbătă, ora 18:00

LUNI 08 august

MARȚI 09 august

MIERCURI 10 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Explore John
Day Fossil Beds 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 Minunile creației: pomul 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Explore John
Day Fossil Beds (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 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 Orașul veșniciei 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Întrebarea lui Frank Jenner (r) 12:00
Momentul revelației (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cum a apărut lumea (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Castelul minunat (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Orasul veșniciei (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Crucea
este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Călătorie în întuneric 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Samson
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel (r) 13:30 Carl King (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Călătorie în întuneric (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
19:00 Isus noua cale documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios
străin

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Întrebarea lui Frank Jenner documentar
23:00 Momentul revelației film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Samson film artistic
23:30 Muzică

Documentar

Corrie ten Boom
Când forțele naziste au invadat
Olanda în anul 1940 și au început
să pună în pericol viețile evreilor,
Corrie ten Boom, sora ei Betsie
și vârstnicul lor tată și-au riscat
viețile pentru a salva cât mai
mulți evrei. Au construit o cameră
secretă în casa lor, un loc de
refugiu pentru evreii amenințați,
pe care i-au adăpostit până când
a trecut amenințarea nazistă.

19:00 Temelia evreiască a creștinismului
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 Clubul micului dejun de miercuri
film artistic

23:30 Muzică

JOI 11 august

VINERI 12 august

SÂMBĂTĂ 13 august

DUMINICĂ 14 august

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 (germană)
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 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida
Carlos 10:00 Clipuri de dincolo de moarte
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Clubul micului dejun de miercuri (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Temelia evreiască a creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Clipuri de dincolo de
moarte (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Smerenia însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Lumina libertatii (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Mulțumim lui Dumnezeu
pentru fotbal (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (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 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărților 09:30
Teknia 10:00 Explore Yosemite/Zion 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
Demascarea palestinianismului creștin (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Explore Yosemite/Zion (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Teknia (r) 10:00 Explore Yosemite/
Zion (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
Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

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

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință cu Kris Vallotton program

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

televiziunii

străin

Mijlociu

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Calul pe nume Ursuleț film artistic
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Vocea Duhului film artistic
23:30 Pasiune pură program despre
problemele sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE
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duminică, 22:30

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 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program

religios

muzical străin

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
22:30 Corrie ten Boom documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 08 AUGUST

MARȚI 09 AUGUST

MIERCURI 10 AUGUST

JOI 11 AUGUST

VINERI 12 AUGUST

09:30 Explore John
Day Fossil Beds

19:00 Isus noua cale

19:00 Temelia evreiască a creștinismului

17:30 Dincolo de
bariere mărturie

20:30 Rădăcini și
reflecții Program religios străin

Documentar
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Documentar

Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Ospăț cu mană
Program religios străin
sâmbătă, ora 19:30

LUNI 15 august

MARȚI 16 august

MIERCURI 17 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Minunile creației: solul
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Castelul minunat 10:00 Sticla
spartă 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Un val de lacrimi
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum a apărut
lumea (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Castelul minunat 12(13)(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 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Sonia se prezință 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Toate
lucrurile noi (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Isus noua cale (r)
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Sonia se prezință (r) 17:30
Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00 Două
împărății în conflict (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical

19:00 Temelia evreiască a creștinismului
documentar
19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un văl de lacrimi documentar
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Toate lucrurile noi film artistic
23:30 Muzică

străin

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dumnezeul minunilor documentar
23:30 Muzică

duminică, 22:30

documentar

Maria Prean
Maria Prean a căutat mult timp
sensul vieții, dar nu a găsit ce
căuta. Căsătorită la vârsta de 47
de ani, văduvă la vârsta de 54 de
ani, viața ei a început să capete
sens atunci când a ajuns în
Africa. Deși a fost un șoc cultural
pentru ea la început, a rămas în
acele locuri datorită dragostei
lui Dumnezeu pentru oamenii
din acea zonă. A înființat case
de misiune în care să educe
copiii, ateliere de construcții și
croitorie, schimbându-le în ani
mentalitatea de om sărac prin
descoperirea valorii pe care
Dumnezeu a pus- o în fiecare om
în parte.

JOI 18 august

VINERI 19 august

SÂMBĂTĂ 20 august

DUMINICĂ 21 august

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 (germană)
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 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida
Carlos 10:00 Îngerul orașului Lvov 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
11:00 Dumnezeul minunilor (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Temelia evreiască a creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Îngerul orașului Lvov (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Smerenia
însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Fabrica razei de soare 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Vocea Duhului (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(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 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărților 09:30
Teknia 10:00 Explore Mount St. Helens
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Dragostea așteaptă (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Demascarea palestinianismului creștin (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Explore Mount St. Helens (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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
necunoscu 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00 Explore Mount
St. Helens (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 Cartea Cărților (r) 15:30 Teknia (r)

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:00 Demascarea palestinianismului
creștin documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

16:00 Conferința „Peniel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință cu Cris Valloton program
religios

televiziunii

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

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dragostea așteaptă film artistic
23:30 Gaither pentru România program

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

televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
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 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Păstorul film artistic
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Maria Prean documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

muzical străin

RECOMANDĂRI ZILNICE

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

sexualității

LUNI 15 AUGUST

MARȚI 16 AUGUST

MIERCURI 17 AUGUST

JOI 18 AUGUST

VINERI 19 AUGUST

22:00 Un văl de lacrimi

22:00 Toate lucrurile
noi film artistic

22:00 Dumnezeul
minunilor Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

20:30 Rădăcini și
reflecții program religios străin

Documentar
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Exemple

de restaurare și vindecare
Interviu cu Mircea și Bogdan Graur, consilieri, InHim Ministry - www.inHimMinistry.com
Lucrurile rele vin de la Satan,
lucrurile bune de la Dumnezeu
Dincolo de orice teologie, aș vrea ca oamenii
să înțeleagă un lucru. Lucrurile rele vin de la
cel rău, lucrurile bune vin de la Dumnezeu.
Dumnezeu este inițiatorul lucrurilor bune,
dar Satan e cel care face lucrurile rele.
Am întâlnit părerea unui om, un credincios
care mi-a împărtășit faptul că a avut un
accident la locul de muncă, i-a căzut un stâlp
în cap și a avut două operații pe creier. A fost
destul de dramatic episodul și, mai în glumă,
mai în serios, mi-a spus: „Știți... e nuieluța
lui Dumnezeu”. Eu m-am umplut de revoltă
și i-am spus: „Cum poți să spui că așa ceva ar
putea fi nuieluța lui Dumnezeu?
Faptul că Dumnezeu este asemuit cu un tată
care își iubește copiii, și chiar dacă noi ca tați
pământești mai putem să dăm rateuri și să
mai facem și lucruri rele, asta nu înseamnă
că Dumnezeu poate fi acuzat de așa ceva. E o
adevărată blasfemie să-L acuzi pe Dumnezeu
că El ar fi făcut așa ceva. Dacă tatăl tău
pământesc ți-ar fi dat cu stâlpul în cap, să-ți
trebuiască după aceea două operații pe creier,
te-ai fi gândit că e un lucru bun pe care tatăl tău
îl face ca să te corecteze? Ar fi putut fi aceasta
o metodă didactică pe care să ți-o aplice? Nu.
Ți se pare o nebunie, nu?” Tot astfel, cum să
pui asta pe seama lui Dumnezeu?
Uneori oamenii interpretează lucrurile rele ca
fiind din partea lui Dumnezeu pentru că au
agățate de ele și lucruri pozitive. Era mărturia
cuiva căruia i s-au tăiat picioarele într-un
accident, și mărturisea că a fost intervenția lui
Dumnezeu fiindcă îi plăcea să meargă pe la
discoteci să danseze.
Este o adevărată blasfemie să pui pe seama
lui Dumnezeu astfel de metode didactice, să
te mutileze ca să nu mai poți dansa. Sigur că
lui Dumnezeu nu-I plăceau lucrurile acelea,
cu siguranță. Dar faptul că te-ai întors la
Dumnezeu în urma acestei experiențe nu
înseamnă că aceasta este metoda lui Dumnezeu
de a te atrage la El. Asta a fost metoda lui Satan
de a te mutila, Dumnezeu însă a intervenit și a
mântuit ce a mai rămas din tine.
Asta nu înseamnă că aceasta a fost intenția
lui Dumnezeu și se folosește de astfel de
lucruri. Îi explicam cuiva: „Dacă mi-aș găsi
mașina zgâriată aș spune că prietenul tău a
făcut-o pentru că e supărat că nu i-am făcut
o favoare de care avea nevoie de la mine și s-a
răzbunat astfel pe mine. Tu, cunoscându-l pe
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prietenul tău ca pe un om onest, ai sări și
ai spune că el nu poate să facă așa ceva, că
nu-i stă în caracter, e imposibil ca el să-ți fi
zgâriat mașina din motive de răzbunare.” Cu
atât mai mult nu se face să punem pe seama
lui Dumnezeu, despre care Biblia zice că „nu
poate fi ispitit să facă lucruri rele”, tot felul de
accidente, de nenorociri care, având atașate
în seama lor și chestiuni pozitive, să spunem
că sunt de la Dumnezeu, pentru că, uite, în
felul acesta s-a ajuns și la lucruri bune, la
întoarcerea la Dumnezeu.
Trebuie să știm că întotdeauna lucrurile
rele vin de la cel rău și trebuie să luptăm
împotriva lui, iar lucrurile bune vin de la
Dumnezeu și trebuie să-I mulțumim pentru
binele făcut.

Ideea greșită că Dumnezeu te
ține într-o boală sau infirmitate
O încredințare greșită pe care am văzut-o și
este destul de răspândită, este că Dumnezeu
s-ar putea să vrea să te țină într-o anumită
boală sau infirmitate. Chiar discutam cu o
doctoriță care îmi sugera ideea că dacă eu ca
și om care consiliez și care încerc să-i scap pe
oameni așa cum pot de diverse boli, intru în
conflict cu Dumnezeu, că poate Dumnezeu
vrea să îl țină pe un om în boală, iar eu încerc
să-l eliberez pe omul respectiv.
Mi-a venit atunci un răspuns de care și eu
m-am mirat, cu siguranță era de la Domnul și
am zis. „Eu consiliez 3-5 ore pe săptămână și
încerc să rezolv problemele unora, cu ajutorul
lui Dumnezeu. Dar tu, practicând medicina
8 ore pe zi, nu te gândești că poate tu ai fi
aceea care s-ar împotrivi lui Dumnezeu,
dacă crezi că asta e logica lui Dumnezeu?
Dumnezeu vrea să îl țină în boală și tu îi dai
medicamentație și încerci să-i rezolvi bolile?”
S-a speriat pur și simplu și a zis că nu s-a gândit
la chestiunea asta. Tot ei i-am spus că accept
cu siguranță intervențiile medicale, nu sunt
împotriva lor, dar cred că suntem justificați,
îndreptățiți să luptăm împotriva răului și a
bolii, pentru că boala este un rău indiferent
de ce natură e ea, cu toate mijloacele, până
la urmă și cu mijloacele medicale și cu cele
spirituale, fiindcă Dumnezeu vrea salvarea
omului, nu vrea chinuirea lui, să-l țină în
boală și în necazuri.
Există însă un început pentru toate lucrurile.
Dacă nu începi să te rogi pentru o banală
durere de cap, măcar să începi să te rogi
pentru ea chiar dacă după ce vezi că nu îți

trece iei un medicament care să îți ia durerea
de cap. Măcar să începi să lucrezi împreună
cu Dumnezeu la chestiunea asta. Mă îndoiesc
că dacă nu ai curajul să îndrăznești în lucruri
mărunte, vei avea curajul să pui mâna pe o
raclă și să încerci să înviezi un mort, dacă nu
ai început măcar cu propria-ți durere de cap.
După ce a stat puțin în cumpănă a zis: „Da,
cred că așa ar fi normal, să începi cu lucrurile
astea mărunte”. Am mai stat apoi de vorbă cu
ea și mi-a zis cu stupoare: „Să știi că eu am avut
dureri cronice de cap, pe care le-am tratat cu
tot felul de medicamente și știi că atunci când
ai zis că trebuie să începem să ne rugăm pentru
dureri de cap, să știi că m-au lăsat durerile de
cap. Chiar acum nu mai am dureri de cap,
măcar că nu mă lăsau niciodată”.
Vedem că uneori Dumnezeu ne dă harul
unor mostre de binecuvântare, de eliberare
chiar dacă nu facem o chestiune din asta cu
toată logistica, dar, sigur că ar trebui să nu ne
risipim suferințele și să începem să-L punem
pe Dumnezeu la încercare, sau să începem
să colaborăm, să facem acest parteneriat
cu Dumnezeu în care să vedem care sunt
rădăcinile, ce trebuie făcut și să mergem
până la capăt, chiar dacă acest capăt este mai
îndepărtat și ține de lucruri pe care trebuie
să le facem. Și am văzut că în foarte multe
cazuri e vorba de iertarea acordată, de cererea
de iertare. Îi încurajez pe toți să înceapă de
undeva, de unde pot și să nu se lase, ci să
continue cu cercetarea lucrurilor acestora.

Neiertarea poate bloca
vindecarea
Am întâlnit multe cazuri în care oamenii
apelează doar la rugăciune, fără să țină cont de
faptul că poate ar exista și cauze care împiedică
răspunsul la rugăciune. Unul dintre cei mai
mari blocatori ai vindecării, atât fizice, cât și
sufletești și spirituale, este trăirea în neiertare.
Am fost odată invitați să ne rugăm pentru
cineva în mediul rural, o persoană care de șapte
ani era bolnavă de o hemipareză la pat. Femeia
era într-un asemenea stadiu, încât nu putea să
meargă până la toaletă în curte. Avea nepoata
care se ocupa de ea, stătea tot timpul cu ea ca
să îi dea să mănânce și să se ocupe de ea. Abia
putea să stea șezând pe pat cât am vorbit cu ea.
Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i
spunem că suntem dispuși să ne rugăm pentru
ea. Am primit însă din partea Domnului să-i
spun următorul lucru: „Înainte să continuăm
rugăciunea, dacă există cumva persoane pe

care trebuie să le iertați atunci ar fi bine să le
aduceți înaintea lui Dumnezeu pe fiecare în
parte și să-i iertați. Poate fi vorba de un vecin,
care nu ți-a respectat proprietatea și ți-a
încălcat grădina, anumite lucruri care unii și
alții ți le-au făcut.” Și felul în care am procedat
atunci a fost să o lăsăm pe ea să îi aducă
înaintea lui Dumnezeu pe acești oameni,
să-i ierte pe fiecare în parte, iar după aceea să
revenim să ne rugăm pentru ea.
Am ieșit afară și am așteptat 20 minute până
când ea și-a luat acest timp în care să-i aducă
pe toți acești oameni înaintea lui Dumnezeu
și să-i ierte pe fiecare. Când am revenit în casă
am început din nou să ne rugăm și în timpul
rugăciunii am venit împotriva duhurilor d
eboală și am poruncit să plece de la ea orice
duh de infirmitate, să se depărteze de la
duhul, sufletul și trupul ei și vindecarea lui
Dumnezeu să vină să restaureze fiecare parte
din ea, creierul ei, întregul trup.
Cineva în timpul rugăciunii a simțit în timp ce
ne puneam mâinile peste femeie și ne rugam,
că ceva negru pleacă de la ea. Asta a fost pentru
noi o confirmare că rugăciunea noastră a fost
ascultată de Dumnezeu, s-au întâmplat acolo
niște lucruri, femeia obținuse prin acordarea
de iertare dreptul ca Dumnezeu să vină în
viața ei și să intervină. Exact așa învățăm
și în rugăciunea Tatăl nostru: „Și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm
greșiților noștri”. Dacă nu ești dispus să ierți
la rândul tău pe alții, cum vrei tu să fii iertat,
binecuvântat și restaurat de Dumnezeu?
La ceva vreme după această slujire, am primit
un telefon de la această femeie spunândune că este complet restaurată, a început să
umble, a coborât în sat și toată lumea era
uimită să vadă că după atâția ani de stat la
pat, ea este vindecată și restaurată. La baza
acestei lucrări a lui Dumnezeu a stat dorința
ei de a-și curăța viața, de a elibera iertare
către toți oamenii care la un moment dat în
decursul vieții i-au greșit.
Dacă o persoană se confruntă cu o astfel de
problemă în trup, cu o infirmitate, cu un astfel
de jug al vrăjmașului peste viața lui, sugestia
mea este să înceapă să caute dacă nu cumva
există oameni în viața lui care în decursul
timpului, chiar dacă s-a întâmplat demult, i-au
greșit în vreun fel, atunci pe fiecare în parte să-l
aducă înaintea lui Dumnezeu și să numească
câteva lucruri: „Doamne, îl iert pe vecinul
cutare că mi-a făcut lucrul respectiv. Nu a fost
corect din partea lui, dar eu îl iert. Așa cum Tu
m-ai iertat pe mine de toate păcatele mele, așa
îl iert și eu pe cel care mi-a greșit mie.”
Când acordăm iertare, nu înseamnă că ceea
ce acea persoană ne-a făcut e nimic, sau nu
e nicio problemă, sau că am minimaliza răul
pe care celălalt ni l-a făcut. În momentul în
care alegi să ierți, în ciuda greșelii celuilalt, a
păcatelor lui îndreptate împotriva ta, tu alegi
să fii de acord cu Dumnezeu și chiar și cele
mai grele păcate să le acoperi cu iertare, la fel
cum Dumnezeu e dispus să ne ierte și să ne

accepte, să ne restaureze viețile și să Se uite la
noi cu dragoste și acceptare.
Dumnezeu poate să facă lucruri foarte mari
în viețile oamenilor din jurul nostru, dar El
așteaptă și ne încurajează să facem același
lucru care l-a făcut și El stând pe cruce când
Se ruga: „Doamne iartă-i că nu știu ce fac!” El
Se așteaptă ca noi să facem același lucru: să-i
eliberăm pe oamenii care ne-au greșit într-un
moment sau altul în viață, indiferent cât de
mari sau mici sunt păcatele săvârșite împotriva
noastră, să-i iertăm și să-L lăsăm pe Dumnezeu
să fie Judecătorul acestor oameni și să nu fim
noi cei care-i ținem pe oameni în neiertare.

Legătura între boală și păcat
Eram la începutul activității de consiliere
și la un moment dat mi s-a încredințat în
biserică un caz al unui tânăr care avea dureri
lombare cronice. Eram chiar la început și
mă gândeam „Doamne, acuma ajută-mă să
rezolv cumva problema asta că n-am nicio
expertiză în domeniu”. Ne-am retras întrun colț al bisericii și am început să vorbesc.
Având mentalitatea că boala e legată de păcat
în cele mai multe cazuri, l-am întrebat dacă
își aduce aminte de vreun păcat și i-am zis să
ne rugăm să vedem ce ne descoperă Domnul
că ar trebui să mărturisești. Ne-am rugat și
el mi-a spus că nu-și aduce aminte de niciun
păcat. Eram disperat. Îi ceream ajutor lui
Dumnezeu în gând, și i-am spus mai apoi
tânărului să ne mai rugăm o dată.
I-am spus că sunt unele lucruri pe care poate
el nu le consideră păcate, dar ele sunt, așa cum
spune Isus „dacă te uiți la o femeie cu gândul
să o poftești în inima ta, deja ai și preacurvit
cu ea în inima ta.” Imediat omul meu a lăsat
garda jos și mi-a zis: „Într-adevăr aici am tot
felul de gânduri și de fantezii și mă masturbez,
și cred că asta ar fi o problemă.” I-am zis atunci
să-și ceară iertare de la Domnul pentru că a
avut astfel de gânduri și practici pentru ca mai
apoi să mă pot ruga pentru el. A făcut acest
lucru. Apoi am alungat orice duh de curvie,
de legare a minții, de confuzie, de practici
sexuale aberante, le-am alungat în numele
Domnului și tânărul a mărturisit că a simțit
cum l-a lăsat durerea, o durere care persista
constinuu, nu-i dădea pauze. Au fost niște
dureri permanente care-i creau un disconfort
continuu, de la niște păcate comise la nivelul
minții, fără să fie implicat în altfel de păcate.
Important este să înțelegi legătura dintre
boală și păcat. Să nu uităm că Dumnezeu
are totuși niște principii și e constant în
felul în care le așteaptă împlinirea lor. Și un
principiu este acesta al mărturisirii păcatelor
și El zice: „Dacă ne mărturisim păcatele, El
este credincios și drept ca să ne ierte și să ne
curățească de orice fărădelege” (1 Ioan 1:9).

Relația între soți
Un subiect foarte important pentru cupluri
este relația dintre cei doi soți, și modul în
care noi efectuăm consilierile este următorul:

consiliem pe fiecare dintre soți separat
pentru ca să dăm libertate fiecăruia să spună
problemele pe care le are.
Am consiliat odată o femeie care avea diverse
nemulțumiri față de soțul ei. Și el era creștin,
dar nu o ajuta în casă cu lucrurile, nu era
genul de soț care să-i ofere ajutor, și ea se
simțea copleșită cu lucrul casei, copiii. În
procesul de restaurare a relației dintre cei
doi, am îndemnat-o pe soție să-l ierte pe soț,
punctual, pentru toate lucrurile în care i-a
greșit. A fost de acord și a început să îl ierte.
Am condus-o în rugăciune pentru dezlegarea
tuturor legăturilor nedumnezeiești dintre
ea și soțul ei, și să rămână între ei doar
legătura care Dumnezeu o dorește să fie
între cei doi soți, de unitate în Domnul și să
fie binecuvântată viața lor. Revine ulterior la
consiliere și spune: „Nu pot să cred! Soțul
meu se comportă total diferit. A început
din proprie inițiativă să ducă gunoiul, să mă
ajute la cumpărături, să spăl vasele, parcă e
altă persoană. Relația noastră s-a restaurat!”
Ne-am bucurat să vedem acest rezultat și am
realizat că totul s-a datorat disponibilității ei de
a-și ierta soțul pentru micile probleme pe care
i le făcea, pe care trebuia să le aducă înaintea
lui Dumnezeu și să-i ofere iertare. A fost gata
să se concentreze pe partea ei din căsătorie și
să nu se mai concentreze la ce lipsuri are soțul
ei și să i le amintească de câte ori are ocazia.
Dacă aveți tensiuni în relația cu soțul/soția este
important să le aduceți înainta lui Dumnezeu,
apoi vizavi de partener să aveți dragoste,
acceptare, iertare. Cu dorința de a închide ochii
la problemele pe care vi le face, manifestăm tot
mai mult în caracterul lui Hristos și astfel dăm
ocazia unei apropieri și restaurări a relației.

Depresia
Depresia e una dintre cele mai mari
probleme pe care le întâlnim în consiliere.
Am consiliat o persoană care, atunci când
simțea aceste gânduri de depresie care veneau
asupra ei, zile la rând nu se mai putea ocupa de
familie, de treburile casei, nu ieșea afară, avea
parcă agorafobie, și întreaga ei viață era parcă
blocată în această depresie. Stătea la pat și nu
putea să facă mare lucru, nici când își dorea.
Am fost surprins că a reușit să vină la noi la
consiliere, să parcurgă jumătate din oraș ca să
ajungă la noi, lucrul acesta a fost în sine un har.
În procesul acesta al consilierii, ea a trebuit
să-și ierte membrii familiei pentru anumite
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lucruri care s-au întâmplat acolo, să-și
aducă păcatele înaintea lui Dumnezeu, să
le mărturisească. A beneficiat din partea
noastră de slujire și rugăciune.
Unul dintre elementele pe care vreau să
le subliniez aici este ceea ce i-am spus în
continuare: „Am rezolvat acum păcatele din
viața ta. Când se întâmplă să cazi în depresie,
tu poți să observi zona aceasta în care intri?” A
spus că da. „Simt că vine înspre mine ceva așa
ca un nor și odată intrată în el parcă sunt beată
de cap, nu mai pot să fac nimic, sunt blocată.”
I-am spus: „Bine. Acum ne-am rugat să fii
liberă de depresie. Însă dacă se mai întâmplă
să vină ulterior peste tine, roagă-te astfel:
“În numele lui Isus, duh de depresie, te leg și
îți poruncesc să pleci de la mine. Eu sunt un
om al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt.
Dumnezeu este puterea mea, tăria mea în orice
circumstanță și refuz să mă las pradă depresiei.”
La câteva zile după ce îi dădusem aceste
sfaturi, ea s-a întors înapoi la noi bucuroasă că
funcționează. A văzut că cel rău încearcă din
nou să aducă un val de depresie și să o bage în
aceeași stare și s-a împotrivit. A spus că refuză
în numele lui Isus orice depresie de peste viața
ei. A funcționat! A spus că imediat a dispărut
și ea era în regulă, perfect funcțională în casă.
Am avut ocazia ulterior să o văd și la anumite
conferințe, că poate ieși din casă să trăiască
o viață binecuvântată așa cum Dumnezeu
dorește. Să nu ne lăsăm pradă vrăjmașului ca
să dicteze și să facă orice dezordine în viața
noastră, ca și credincioși!

Ce poți face când ai pe cineva
în familie cu probleme
Atunci când aveți pe cineva drag, pe cineva
pe care îl aveți pe inimă, cu probleme, să aveți
în minte următoarea logică: pe de o parte
trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu cu
privire la situația respectivă, călăuzirea Lui,
cuvintele potrivite, curajul și determinarea
ca să mergeți până la capăt, iar pe de altă
parte, aveți de luptat împotriva duhurilor
răutății care sunt în locurile cerești și care
trebuie legate, duhuri de dependențe, de
drog, de alcoolism, duhuri de nebunie, de
legare a minții, de confuzie, etc.
Sigur că ai o mulțime de duhuri care trebuiesc
legate și ai o oarecare autoritate atunci când
ești într-o relație de rudenie cu persoana
respectivă sau chiar într-un moment de
luciditate, persoana aceea îți cere ca să te rogi
pentru problema ei, nu refuză rugăciunea
de mijlocire. Cu atât câștigi mai multă
autoritate, cu cât o obții prin cooperarea celui
cu probleme, sau o ai nativ, prin relaționare
cu persoana respectivă. În acest caz trebuie
să duci lupta până la capăt, cu încredințarea
că nu trebuie să te lași niciodată biruit de
ceea ce vezi, fiindcă nu știi ce se întâmplă în
spatele scenei, ce logistică pune Dumnezeu
în aplicare ca să ajungi în final la biruință.
Gândiți-vă că aveți autoritate fie când este
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vorba despre cineva din familie, fie când
cineva care vă roagă să vă rugați pentru
altcineva. Aveți autoritate pe care trebuie să
o manifestați. Imaginați-vă că sunteți acasă
într-o încăpere în care intră un cetățean și
vrea să fure servieta copilului dvs. Nici nu-ți
pui problema că nu poți să-i spui acelui hoț:
„Hoțule, îți poruncesc să lași servieta în pace,
ieși afară”, fiindcă e servieta copilului, tu totuși
ai autoritate și poți să ți-o manifești.
Tot așa atunci când intră în acțiune niște
duhuri de nebunie, de dependențe, de tot felul
de astfel de lucruri, pe care cum le identifici?
După acțiunea pe care o fac. Duhuri de
violență, de mânie, de respingere, șamd. Tu le
denumești după activitatea pe care o fac aceste
duhuri și o vezi manifestată sub diferite forme,
le legi în numele lui Isus Hristos, fiindcă ai
autoritatea aceasta. Căci Scriptura zice: „Ce
veți lega pe pământ, va fi legat în ceruri”, „Vă
dau autoritate să călcați peste șerpi, peste
scorpii și peste toată puterea vrăjmașului”,
deci avem această autoritate, și tu trebuie
doar să ți-o afirmi cu vocea; nu neapărat să
strigi, căci duhurile aud și dacă le spui ceva în
șoaptă, și nu neapărat în încăperea respectivă.
Am avut odată un caz în care femeia stătea
în bucătărie și se ruga, iar tatăl ei stătea în
altă încăpere fără să o audă ce spune ea.
Ea mijlocea în limbi și lega duhurile de
alcoolism, de violență care se manifestau
prin tatăl ei. La un moment dat, tatăl ei, din
camera unde se afla, a început să strige: „Nu
te mai ruga în limbi! Ce te tot rogi în limbi?”
Nu auzea efectiv ce făcea fiica lui în cealaltă
încăpere, dar duhurile auzeau și reacționau.
Ea nu s-a lăsat și a avut succes.
De aceea trebuie să înțelegem care e
autoritatea noastră în lumea spirituală și că
trebuie să ne manifestăm această autoritate.
Dacă o facem, lucrurile se vor schimba, iar
dacă nu, vom rămâne mirați că lucrurile nu
se îndreaptă. Acesta e rolul creștinului în
ecuația în care altul este implicat în nevoie, și
nu el însuși. Ai nevoie de curaj ca să te implici
într-o astfel de luptă spirituală, indiscutabil,
dar curajul și dorința de a te implica le obții
de la Dumnezeu, pentru că El este de partea
ta, care vrei să rezolvi problemele.
Scriptura zice că Dumnezeu binecuvântează
începuturile slabe, de undeva trebuie să
începi. Și dacă ai problema în casă, n-o poți
ignora. Și acesta e primul ajutor pe care-l
poți da. Sigur că lucrurile te pot lua prin
surprindere uneori, dar în rest ar trebui să
cauți și să ceri lui Dumnezeu călăuzire ca să
obții fie cursuri, fie cărți, fie pe cineva care să
te ajute în această luptă spirituală și să începi
pregătirea, fiindcă știi că ai problema în casă.
Un alcoolic sau un drogat nu crează probleme
o singură dată, ci o face de nenumărate ori. Și
atunci de ce să rămâi un veșnic necunoscător,
speriat, în loc să iei inițiativa și să vezi ce
se poate face. Sunt convins că Dumnezeu
onorează căutările tale sincere de a rezolva
problema. Trebuie de asemenea să-ți înțelegi

rolul și puterea lui Dumnezeu care stă în
spatele acțiunilor tale bune de calmare, de
rezolvare a problemei. Să înțelegi că tu ești de
partea bună a baricadei și că nu ești doar tu
singur în această bătălie, că tu vii în numele
Domnului Isus Hristos.
De aceea încurajez pe oricine care are
probleme în acest domeniu să înceapă să
studieze și cred că Dumnezeu îi va pune la
dispoziție materiale pe tema aceasta și ca să-și
cunoască rolul, limitele succesului pentru că,
sigur ar fi minunat dacă ai spune un cuvânt și
totul s-ar liniști și dintr-o dată ți-ai descoperi
marile puteri de rezolvare a problemelor,
dar lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Avem
autoritate limitată, pentru că e limitată și de
disponibilitatea celeilalte persoane care e în
problemă, de a-și soluționa problema. Atunci
apar conflicte de autoritate și în acest caz
ecuația e mai complicată puțin, dar primul
pas spre rezolvare este să începi mijlocirea și
să ceri călăuzirea lui Dumnezeu.
Următorii pași sunt aceia de a-ți găsi
persoane care să te îndrume, cărți care te pot
forma și să practici aceste lucruri. Sarcina
noastră este să facem cât bine putem, să nu
dăm înapoi.
Am discutat cu cineva care avea încredințarea
că dacă se roagă pentru cineva, va avea
probleme. Chiar încredințarea că atunci
când te rogi pentru cineva, cel rău te poate
ataca, îi dă acces celui rău să facă ceva.
Trebuie să ai convingerea că Dumnezeu te
protejează, că ești conlucrător cu Dumnezeu
pentru că ai disponibilitatea să fii de partea
Lui și să faci bine. Ideea că trebuie să te temi
atunci când te bagi în rugăciuni pentru
alții vine de la cel rău. Nu fiți dezamăgiți
că minunea nu se întâmplă imediat. Unele
minuni au nevoie de timp.
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SĂPTĂMÂNII

Călătoria unui pelerin
Documentar

duminică, ora 22:30

LUNI 22 august

MARȚI 23 august

MIERCURI 24 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Explore Glacier
National Park 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 Minunile creației: solul 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Explore
Glacier National Park (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 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 Sfârșitul jocului în Littleton 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Exploring Ephesus (r) 12:00 Ochi să
văd (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Originea
speciilor (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Castelul minunat (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Sfârșitul
jocului în Littleton (r) 17:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 18:00 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Povestea lui Julie Miller 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Activist fără voie (r) 12:00 O inimă de rege (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Povestea lui Julie Miller (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Originea speciilor documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program
muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Exploring Ephesus documentar
23:00 Ochi să văd film artistic
23:30 Muzică

19:00 Isus noua cale 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 Activist fără voie film artistic
23:00 O inimă de rege film artistic
23:30 Muzică

sâmbătă, 22:00

documentar

John Wycliffe

În timpul celei de a 2-a jumătăți
a secolului al XIV-lea, în Anglia
se înfruntau tot mai multe forțe.
Lumea medievală se apropia de
final, dar marea epocă nu era
încă pregătită pentru a se naște.
Biserica, cea care adusese cultură
și ordine în Europa Medievală,
dobândise avuții și putere. Dar nu
existau Biblii în limba engleză iar
19:00 Temelia evreiască a creștinismului Evanghelia era compromisă prin
documentar
superstiții și jumătăți de adevăr.
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Din interiorul Bisericii s-au ridicat
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale voci care cereau reforma, una din
telespectatori
aceste voci îi aparținea lui John
20:30 Călătoria program religios străin
Wycliffe.
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un motiv să cânți film artistic
23:30 Muzică

JOI 25 august

VINERI 26 august

SÂMBĂTĂ 27 august

DUMINICĂ 28 august

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 (germană) 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 Limbajele iubirii 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Viața și
moartea în Shanghai 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Un
motiv să cânți (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Viața și moartea în Shanghai (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Smerenia
însemnul regal

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Smerenia
însemnul regal 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
Dragoste, sex și relații de durată 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Casa zburătoare
09:30 Gus 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Păstorul (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Ferma stejarilor (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus
(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 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia 10:00 Explore John Day
Fossil Beds 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Ce lași în urma ta? (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim
(r) 13:30 Cele 7 biserici din Apocalipsa (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Explore John Day Fossil Beds (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia (r) 10:00 Explore John Day Fossil
Beds (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 Teknia (r)

19:00 Ferma stejarilor documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

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

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

documentar

19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Ce lași în urma ta? film artistic
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program

religios

muzical străin

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

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 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
22:00 John Wycliffe documentar
22:30 Călătoria unui pelerin documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității
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televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință cu Cris Valloton program

talk-show

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa

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

sexualității

LUNI 22 AUGUST

MARȚI 23 AUGUST

MIERCURI 24 AUGUST

JOI 25 AUGUST

VINERI 26 AUGUST

09:30 Explore Glacier
National Park Documentar

22:00 Activist fără voie

22:00 Un motiv să
cânți film artistic

19:00 Ferma stejarilor

22:00 Ce lași în urma
ta? film artistic

film artistic

Documentar
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Puterea rugăciunii
Program religios

sâmbătă, ora 17:30

LUNI 29 august

MARȚI 30 august

MIERCURI 31 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
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
Realități și perspective (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 Minunile creației: solul
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 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Semințe 10:00
Dimineața în Bangkok 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Autografele evangheliștilor (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Originea speciilor (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Semințe (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Dimineața în Bangkok (r) 17:30 Liber
de datorii 18:00 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 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 Scara lui Iacov 10:00 Al
13-lea etaj 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Printesă de departe
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Al 13-lea
etaj (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Originea speciilor documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare program muzical

19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Secretele succesului program religios

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Autografele evangheliștilor film artistic 22:00 Prințesă de departe film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

Cel care deține controlul asupra
mass-media, controlează cultura
care alege politicienii, care
aleg la rândul lor judecători ce
formează legile statului, precum
și perspectiva asupra lumii
spirituale. Mass-media încearcă
19:00 Temelia evreiască a creștinismului sa erodeze valorile tradiționale,
libertatea și decența socială.
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios Acest documentar ne dezvăluie
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale planul din spatele lăcomiei de
telespectatori
putere a 5 conglomerate media
20:30 Călătoria program religios străin
uriașe, care controlează 95% din
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
mass-media și divertismentul din
22:00 Secrete ascunse film artistic
23:30 Muzică
lumea întreagă.

JOI 01 septembrie

VINERI 02 septembrie

SÂMBĂTĂ 03 septembrie

DUMINICĂ 04 septembrie

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 (germană) 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 Limbajele iubirii
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Catastrofa din Siberia 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Secrete ascunse (r) 12:30 Călătoria 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Catastrofa din Siberia (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Integritatea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Integritatea 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 Dragoste, sex și
relații de durată 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 John Wycliffe (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Dumnezeul creației (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus (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 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia 10:00 Explore Glacier National
Park 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Cartea lui Rut (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Explore
Glacier National Park (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități 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 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia (r) 10:00 Explore Glacier National
Park (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 Teknia (r)

documentar

religios

străin

16:00 Conferința „Peniel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa 18:00 Conferința cu Cris Valloton program

duminică, 22:30

documentar

Idolii
divertismentului

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 Christ for the Nations progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr.

19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Dumnezeul creației documentar
muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
străin
Mijlociu
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cartea lui Rut film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Gaither pentru România progr. muzical 22:00 Am fost rănit film artistic
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Idolii divertismentului documentar
străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 29 AUGUST

MARȚI 30 AUGUST

MIERCURI 31 AUGUST

JOI 01 SEPTEMBRIE

VINERI 02 SEPTEMBRIE

18:00 Cuvântul Vieții

22:00 Prințesă de
departe Film artistic

22:00 Secrete ascunse

18:00 Integritatea

22:00 Cartea lui Rut

Seminar biblic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Film artistic

program pentru femei

Film artistic

