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BISERICA ȘI

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
„Isus i-a chemat pe cei doisprezece, le-a dat putere și autoritate
peste toți demonii și peste boli, ca să le vindece, și i-a trimis
să proclame Împărăția lui Dumnezeu și să-i vindece pe cei neputincioși.”

Luca 9:1-2
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EDITORIAL

BISERICA ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
Ca slujitor în media creștină
constat că suntem martorii
unei schimbări a dinamicii
spirituale. O parte din
liderii creștini continuă să
meargă pe o direcție clasică,
păstrând valorile doctrinare,
identitatea confesională, în paralel cu slujirea și
creșterea spirituală a membrilor bisericii.

tainică, va înceta și ea va fi proclamată public și
instaurată cu putere. Dar, până atunci, Biserica
este „reprezentanța” lui Dumnezeu pe pământ,
este depozitara tainelor Împărăției viitoare.

Este o preocupare care se amplifică, sunt
diferite abordări, cu trimiteri biblice, care
justifică demersurile pentru extinderea
Împărăției. Iată câteva:

Răspunsul în trei puncte:

Argumentele discuțiilor despre Împărăție,
sunt de genul: „noi predicăm doar Crucea”,
„Împărăția va veni la un anumit moment și
va dura 1000 de ani”, „Împărăția este veșnicia
cu Dumnezeu”, „vom experimenta Împărăția
O altă parte, în diferite moduri, caută soluții după moartea fizică, în rai”, „Pavel nu a vorbit
pentru impactarea și transformarea societății, despre Împărăție”, „Împărăția = Biserica”,
prin Biserică, atât ca entitate funcțională, cât „nu putem vorbi despre Împărăție în sferele
mai ales prin fiecare credincios.
societății, doar în Biserică”, etc.

- creștinul este „sare și lumină” în afara
bisericii;
- creștinul și/sau Biserica trebuie să fie
„relevante”;
- nevoia de răspuns la nevoi specifice ale
individului și societății;
- „pregătirea Miresei”, fără pată sau zbârcitură;
- „semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede”
La sfârșitul anului 2015, scriam într-un
articol de analiză: „Simptomatică este
creșterea revelației în Trupul lui Hristos
despre Împărăție. Apoi, amplificarea
valorilor reformatoare, ridicarea liderilor
care doresc mai mult, care se interconectează
informal și sunt catalizatori ai poziționării
pe o direcție principală care are de-a face cu
extinderea Împărăției.”
Dezbaterea despre Împărăție s-a extins și
diversificat, acum, un an mai târziu, dovadă
stă și această ediție a revistei, care include
puncte de vedere și perspective diferite pe
acest subiect. În urmă cu câțiva ani, o astfel de
abordare largă ar fi stârnit nedumerire. Acum,
însă, discuția despre Împărăție se poartă la
nivel de creștin obișnuit, care își pune tot mai
mult problema relevanței vieții lui, la locul lui
de muncă, în familie și societate.
E, în fond, abordarea biblică esențială de
la care trebuie să pornim: Împărăția lui
Dumnezeu este în primul rând, acum,
deocamdată, în mod tainic, înăuntrul
oamenilor. „Nu se va zice: ‘Uite-o aici!’ sau
‘Uite-o acolo!’ Căci Împărăția lui Dumnezeu
este înlăuntrul vostru” (Luca 17:21)... le
spunea Isus ucenicilor și ne spune și nouă azi.
Apoi, Biserica, Trup al lui Hristos, este o
„avanpremieră” a Împărăției. La o scară
redusă, credincioșii experimentează deja,
începând din vremea Bisericii primare,
valorile Împărăției: bucuria Împărăției,
dragostea, ca liant între frați, călăuzirea
lăuntrică prin Duhul Sfânt, autoritatea
și biruința asupra diavolului, sfințenia,
așteptarea revenirii Domnului.
În al treilea rând, Biserica și Împărăția sunt
două entități diferite. Da, Biserica este parte a
Împărăției, dar Împărăția nu poate fi cuprinsă
în Biserică, oricât de înalt ar fi nivelul de
revelație sau trăire creștină. Prin rugăciunea
„Tatăl nostru”, invocăm zilnic venirea
Împărăției, așteptând instaurarea deplină a
acesteia într-un anumit moment al istoriei,
când această prezență „aici și acum”, în formă

-Accesul în Împărăție – prin mântuire,
credință și jertfa de pe Cruce;
-Umblare în Împărăție – sfințenie, caracter,
smerenie, dragoste, slujire jertfitoare, grija
pentru aproapele;
-Manifestarea Împărăției – răspândirea
Evangheliei cu putere, miracole, vindecări.
După înviere, timp de 40 de zile, Isus a vorbit
cu ucenicii Săi pe o singură temă: „despre
lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu”
(Fapte 1:3). Ei L-au întrebat atunci: „Doamne,
în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou
Împărăția lui Dumnezeu în Israel?” (Fapte 1:6).
Ținând cont de contextul politic și religios,
se pare că am fi îndreptățiți să-L întrebăm și
noi azi, în acest an biblic 5777 (2017), același
lucru. Domnul ne răspunde și nouă: „Nu este
treaba voastră să știți vremurile sau soroacele...”
(Fapte 1:6). Și Petru adaugă: „ce fel de oameni
ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și
evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui
Dumnezeu” (2 Petru 3:11-12).
„Așteptând”, cu preocupare pentru sfințire,
creștere spirituală, umblare în dragoste, bucurie.
„Grăbind”, fiind agenți ai extinderii Împărăției,
instrumente vii ale manifestării acesteia, canale
ale revelației și cunoștinței despre Împărăție.
Prin emisiuni pe Alfa Omega TV, prin
temele revistei Alfa Omega TV Magazin,
prin resursele diverse postate online,
prin campaniile tematice (Creștinul și
societatea, Pro-viață, Știință și credință,
Înțelegerea vremurilor, etc.) Alfa Omega
este o platformă media pentru promovarea
valorilor Împărăției. Un forum de dezbateri
(cum este și acest număr al revistei), un
furnizor de resurse în vederea echipării
credincioșilor pentru slujire, un instrument
de evanghelizare și ucenicizare, un liant și o
provocare pentru unitate interconfesională,
o încurajare pentru restaurarea celor cinci
slujiri în Biserică, o motivare pentru misiune,
un argument pentru restaurarea valorilor
Bisericii primare, invățătura și slujire în
vindecare și eliberare (pregătirea Miresei),
o cheie pentru înțelegerea vremurilor, o
trâmbiță a revenirii Domnului și a instaurării
Împărăției, o reflectare a ceea ce Domnul
face acum în România și în întreaga lume.
Mulțumesc, la acest început de nou an, tuturor
celor care sunteți alături de noi, Alfa Omega,
„martor și parte” în lucrarea de extindere în
putere a Împărăției lui Dumnezeu.
Tudor Pețan
președinte, Alfa Omega TV
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Baltice, Polonia, România, dominația Mării
Negre prin ocuparea Crimeii, prezență în
conflictul militar din Siria.

4. Alinierea națiunilor

Retrospectiva spirituală
Prin specificul activității sale, Alfa Omega TV a prezentat și în 2016, prin canalele media pe
care le gestionează, prin emisiuni produse sau traduse, lucruri care țin de dinamica spirituală
din România. De data aceasta, față de anii anteriori, este practic imposibil să discutăm despre
ceea ce Domnul a făcut și face în România, fără să înțelegem, din perspectivă biblică, ce se
întâmplă pe plan internațional. Înțelegerea vremurilor, perspectiva geopolitică, filtrată biblic,
a devenit un lucru necesar. Niciodată evenimentele care se întâmplă accelerat în întreaga
lume nu ne-au îndemnat mai mult să înțelegem vremurile după ceasul lui Dumnezeu și
să ne pregătim pentru ultima fază a istoriei - alinieri, alianțe, conflicte, lideri mondiali,
terorism, persecuție, Orientul Mijlociu, Rusia, Turcia, noi structuri de putere, UNESCO și
Ierusalimul, experiențe genetice, valori fundamentale și „corectitudinea politică”...
Pe plan intern, ca o dominantă în Trupul lui Hristos din România, simptomatică este creșterea
revelației despre Împărăția lui Dumnezeu, despre nevoia de relevanță a creștinului și a
Bisericii în întreaga societate. După calendarul lui Dumnezeu, în luna octombrie 2016
am intrat în anul biblic 5777. Anul sabiei, al separării, al începutului revărsării prezenței
Domnului într-un mod nou - spun profeții.

- Polonia începe să își impună credința
creștină în față UE în ce privește familia.
Recent a decis să declare pe Isus Hristos ca
Rege al Poloniei, printr-o reprezentanții
legali ai națiunii - liderul politic (președintele
țării) și liderul religios al Poloniei.
- Ridicarea extremismului naționalist în
Europa, ca forme de manifestare a identității
naționale în spațiul european.
- Emigrația românilor - dacă Domnul a
folosit români în evanghelizarea altor țări,
acum se apropie vremea întoarcerii acasă

5. Schimbarea tipurilor de guvernare
- Alegerile prezidențiale din SUA deschid un
sezon nou în echilibrul de forțe în lume și mai
ales în Orientul Mijlociu; Israel e pe punctul
să primească din nou un sprijin puternic din
partea SUA

Fără a încerca să acoperim toate domeniile vieții spirituale ale anului 2016 și fără a pretinde
că punctul nostru de vedere este singurul cu înțelegere completă, rândurile următoare
cuprind două categorii de informații: legate de contextul internațional văzut din perspectiva
biblică și repere în dinamica spirituală a României.

- Alegerile prezidențiale din Rep. Moldova și
Bulgaria arată poziționarea acestor țări sub
influența puternică a Rusiei. Influența Rusiei
este prezentă și în Serbia și Ungaria, având și
o dimensiune militară în Ucraina. Acesta este
cercul din jurul României!

- Evreii se întorc masiv în Israel, din toate
colțurile lumii

- În acest context, noul Parlament, Guvern și
președintele României au o misiune dificilă în
a stabili alianțe, strategii de securitate și apărare.

Context internațional
1. Israel - semn profetic, ceasornicul lui
Dumnezeu pentru umanitate
- Se amplifică deschiderea evreilor pentru
creștini, recunoscuți ca prieteni ai Israelului,
atât la nivelul liderilor politici, cât și ai
liderilor spirituali
- Se intensifică bătălia pentru Ierusalim,
pentru Muntele Templului. O rezoluție
UNESCO neagă orice legătură a poporului
evreu cu muntele Templului, ca loc de
închinare. La nivel ONU, se fac presiuni
intense pentru declararea unilaterală a
statului palestinian pe teritoriul Israelului,
cu capitală în Ierusalimul de Est, acolo unde
este Muntele Templului (al Măslinilor). E o
încercare disperată a puterilor întunericului
de a împiedica revenirea Domnului Isus pe
pământ. În același timp, evreii sunt pregătiți
pentru ridicarea celui de-al treilea Templu.
- Națiunile se polarizează tot mai clar față de
Ierusalim, opunându-se recunoașterii acestui
oraș ca și capitală indivizibilă a Israelului.
- Crește izolarea Israelului pe plan
internațional, cu îndepărtarea accentuată a
SUA din ultimii ani.
- Cresc amenințările externe la adresa
Israelului. Anul 2016 relansează Iranul în
cursa nucleară, prin tratatul semnat sub
tutelă SUA. Iranul a declarat repetat că
dorește distrugerea totală a Israelului.
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- Marea Britanie iese din UE (Brexit în iunie
2016) și redevine direct responsabilă de toate
deciziile ei ca națiune înaintea lui Dumnezeu.
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- Spiritual, este o stare de așteptare crescândă
în inima evreilor pentru venirea lui Mesia

2. Primăvara arabă, ultima etapă: Turcia
- Primăvara arabă, începută în 2011, a dus
la dezrădăcinarea unor sisteme de stabilitate
din țări musulmane, cu instalarea unei stări
de haos, care a creat loc pentru ridicarea
islamismului radical. Ridicarea grupării ISIS,
declarată forță pregătitoare pentru reinstalarea
Califatului (imperiului) islamic în lume.
- Expansiunea islamului în lume prin
extinderea terorismului islamic, cu agendă
clară de pregăti lumea (prin haos și teroare)
pentru venirea lui Mahdi - mesia islamului.
- Turcia se radicalizează, mai ales după tentativa
de lovitură de stat din iulie 2016, cu tendința de
a deveni lider în lumea musulmană
- Migrația musulmană, folosită de lideri
islamici ca un vector de islamizare a Europei,
dincolo de suferințele umane uriașe, a
însemnat mântuirea multor imigranți.

6. Globalizarea lumii
- forme de control, manipulare în masă a
populației, prin mijloace media în special,
sub pretextul asigurării securității
- “corectitudinea politică”, care deschide uși
pentru persecuția creștină
- controlul populației, al sănătății ei, al
alimentației, și al resurselor de trai
- bătălia pentru distrugerea esenței familiei,
a scopului și rolului ei, așa cum a fost creată
de Dumnezeu.

7. Amplificarea influenței și prezenței
demonice în spațiul public
- Experiențe genetice, în care omul intervine
în creația lui Dumnezeu (ex: copil cu 3
părinți)

3. Ridicarea Rusiei, alianțe cu Turcia, Iran

- Pângărirea copiilor prin educație sexuală
perversă începând de
la vârste mici,
afterschool satanic, agresivitate prin desene
animate, literatură, filme cu caracter ocult
(Harry Potter, etc)

- Implicarea Rusiei în Orientul Mijlociu,
alianța Rusiei cu Turcia și Iran după iulie
2016 pregătește scena lumii pentru împlinirea
profeției din Ez. 38 și 39 (bătălia Gog-Magog)

- Festivități demonice cu ocazia unor
evenimente oficiale (inaugurarea tunelului
Elveția-Italia), statui, simbolistică idolatră în
locuri oficiale, concerte satanice

- Ridicarea Rusiei ca putere mondială, în
confruntare cu NATO, pe teritoriul Europei
(ridicarea ursului din cartea Daniel). Politică
agresivă deschisă a Rusiei față de Țările

- Prin media - urâciuni sexuale, perversiuni,
invazie de ocult, violență, vrăjitorie, new-age

ROMÂNIA ÎN 2016
1) Amplificarea dinamicii spirituale în țară
O dinamică a separării continuă să fie cea
dintre creștinismul trăit in fiecare zi, în mod
natural, public, deschis la lucrarea Duhului
Sfânt și creștinismul formal, nominal. Tot
mai mulți căutători sinceri, inclusiv din zona
ortodoxă, caută mai mult și primesc mai mult:
revelație, daruri spirituale, libertate în Hristos,
revelația închinării, umblare în profetic.
Apoi, o ieșire la lumină a celor care văd nevoia
unei reforme în sistemul religios, în modul în
care ne afirmăm crezul. Intrarea, în octombrie
2016, în al 500-lea an de la declanșarea reformei
protestante de către Luther pare să fie un
reper divin. Și, nu în ultimul rând, provocarea
sfințeniei în Trupul lui Hristos. Lupta
anticorupție din sistemul economico-politic
este o reflectare a aceleași provocări existente în
sfera religioasă, în biserici.
2) Ridicarea de lideri, biserici, inițiative în
diferite zone confesionale, alinierea lor la o
viziune comună: extinderea Împărăției lui
Dumnezeu în toate sferele societății
Simptomatică e creșterea revelației în Trupul lui
Hristos, în ceea ce privește Împărăția. Dacă până
acum se discuta, în mod limitat, pe acest subiect,
în ultima perioadă, lideri din diferite confesiuni,
de diferite vârste, sunt deschiși către o schimbare
de paradigmă: mutarea focalizării pe Împărăție.
De la o mentalitate orientată confesional spre
o mentalitate a Împărăției, de la o focalizare pe
programe de biserică la o preocupare pentru
relevanța creștinului în toate sferele societății.
Întâlniri formale sau informale, forumuri de
discuții, postări în mediul online sau dezbateri
în emisiuni TV arată că Duhul Sfânt provoacă
inimi, orchestrează discuții, conectează lideri
și organizații într-un sistem spiritual inedit,
care, deocamdată, nu a scos la lumină un lider
național (sau lucrare/biserică dominantă), și
se bazează pe o rețea extinsă, pe „fanioane”
în diferite zone geografice și confesionale.
Una dintre platformele de propagare a acestei
mentalități a Împărăției este și Alfa Omega TV.
Nevoia de unitate și colaborare în slujire între
generații e vitală pentru viitor. E vorba de „funia
împletită în trei” - a tinerei generații, plină de
creativitate și entuziasm, a generației mature,
creștini în floarea vârstei, echipați și motivați de
viitorul copiilor lor, și a generației veteranilor
credinței, care prin experiență, discernământ și
autoritate, pot aduce o contribuție importantă.
Nu e vorba de o predare a ștafetei de la o
generație la alta, ci de o colaborare între cele
trei generații, fiecare cu aport specific.
3) Diversificarea lucrărilor de rugăciune
și închinare extinsă, inițiative de mijlocire
profetică. Ridicarea nivelului de confruntare
spirituală, campanii de post și rugăciune
Tot mai multe biserici reconsideră rugăciunea
și postul ca discipline obligatorii în viața
credinciosului și a Bisericii. O parte a motivației
este creșterea presiunilor din afară. O altă

parte este conștientizarea faptului că lucrurile
se pot schimba prin post și rugăciune: în viața
personală, biserică, localitate, țară. Se inițiază
lanțuri de rugăciune, unele dintre ele ingenioase
dar eficiente (prin SMS, Facebook, etc), cu
impact puternic în lumea spirituală. Literatura
bogată pe această temă, emisiunile radio-TV,
accesul la mediile online aduc învățătură,
provocări și încurajare slujitorului. Se stabilesc
strategii de rugăciune pentru localități, se
identifică și se confruntă, prin rugăciune,
principalități spirituale care domină zona.
Am realizat, ca lucrare Alfa Omega, că Domnul
începe să ridice și să interconecteze mijlocitori
cu autoritate spirituală, care deja stau pe ziduri
și mijlocesc, utilizându-și autoritatea, armele
spirituale și poziționarea în Hristos. O mențiune
specială pentru femei, o armată numeroasă pe
care Domnul a echipat-o și acum o ridică.
4) Preocupare crescută, dincolo de confesiune,
pentru sfințire, înțelegerea nevoii de slujire
pentru vindecare, eliberare, restaurare pe
multiple planuri
De la un interes teoretic acum câțiva ani, tot mai
multă slujire practică în ultima vreme, pentru
restaurare fizică și emoțională, pentru vindecare
interioară și trupească, pentru eliberarea de orice
legături și influențe demonice. Sunt disponibile
resurse și forme de echipare în acest domeniu.
Este o deschidere pentru slujire de acest gen în
toate zonele confesionale: ortodoxă, catolică,
baptistă, penticostală. Riscul exagerărilor în
acest gen de slujire a rămas, sunt încă rezerve
față de vindecări miraculoase sau eliberări
de demoni. Rezervele și argumentele pălesc
însă în fața unor mărturii clare, verificabile a
credinței unor vieți restaurate emoțional, a unor
relații refăcute miraculos, a unor dependențe
rezolvate instantaneu. În multe biserici, slujirea
prin rugăciune a bolnavilor a devenit parte din
program. În altele, este doar ocazională sau
prilejuită de vizita unor invitați care slujesc. În
esență, Domnul Își pregătește accelerat Mireasa
Lui, pe care o vrea fără pată și fără zbârcitură.
5) Context nou pentru Biserică, influențe
și provocări noi pentru credincioși, bătălia
pentru familie și tânăra generație, avalanșa
de informații și alternative, oportunități noi
Marea provocare a ultimei perioade a fost și
este bătălia pentru familie. Începută inițial
prin câteva cazuri izolate (cazul Barnevernet)
această bătălie s-a dovedit a fi parte dintr-o
strategie diabolică: atac la valorile fundamentale
ale familiei, așa cum a stabilit-o Dumnezeu,
contaminarea tinerei generații prin educație
sexuală și, mai apoi, ateist-evoluționistă, prin
activismul LGBT, prin experimente genetice.
Presiunea imoralității, a pornografiei, acces facil
prin internet la informații și resurse, influența
materialistă, lipsa de învățătură privind
administrarea biblică a finanțelor proprii
și tentația împrumuturilor fără acoperire

completează acest context.
Alte provocări: traficul de persoane, abuz
fizic, sexual, verbal și chiar spiritual, migrația
românilor în afară, cultura onoarei neînțeleasă
biblic, „corectitudinea politică”, corupția chiar
în rândul liderilor religioși, și, la toate acestea,
marea parte a Bisericii nu este pregătită să dea
răspunsuri sau să fie deschisă către dialog,
dezbatere. În mediile universitare și nu numai
este în creștere interesul pentru apologetică.
Tinerii și cei cei care au acces la educație au
nevoie de răspunsuri la întrebările esențiale ale
vieții. Se ridică, în acest sezon, și o alternatică
educațională creștină pentru copii (proiecte,
precum Biblia online, Cartea Cărților). O mare
responsabilitate și o provocare pentru Biserică.
6) Conștientizarea responsabilității pentru
misiune, evanghelizare, ucenicizare, echipare
și slujire
Comparativ cu alte țări din zonă, potențialul de
evanghelizare, ucenicizare și slujire al românilor
este uriaș. Avem biserici cu potențial, școli
biblice, școli de misiune, multe edituri și lucrări
de media, și mai ales lideri echipați. Cui i se dă
mult i se cere mult. Conștientizarea pentru
misiune crește pentru zone din România,
pentru diaspora, pentru țări învecinate. Dar
semnificativă este înțelegerea pentru fiecare
creștin de a fi relevant pentru vecin, coleg de
școală sau de muncă, de a-L duce pe Hristos
dincolo de zidurile bisericii locale. Zone în
care Domnul lucrează cu putere: comunități de
rromi, copii și adolescenți, Oastea Domnului,
catolici deschiși la Duhul Sfânt... Încă mai este
deschisă o ușă de har pentru vestirea Cuvântului
românilor... și nu se știe pentru câtă vreme.
7) Interes pentru înțelegerea vremurilor, a
planului Domnului cu Israelul, cu România,
a conflictelor și alianțelor internaționale
dintr-o perspectivă biblică
Creștinul se vrea informat, dorește să aibă o
ințelegere biblică a evenimentelor interne și
internaționale. Cele mai urmărite programe de
televiziune, laice sau creștine, cele mai accesate
resurse online și cele mai dinamice fluxuri
sunt cele de știri. Ce se întâmplă în Orientul
Milociu, expansiunea islamică, ridicarea
Rusiei, repoziționarea țărilor vestice, discursul
naționalist, controlul global - suntem conștienți
că ne privesc direct. Creștinul, Biserica și chiar
România ca națiune sunt tot mai aproape de
Israel, lucru extrem de important în economia
lui Dumnezeu, pentru vremurile ce vin.
Dacă 2016 a fost un an al începutului bătăliei
pentru familie în România, o confruntare
spirituală care se va extinde, pe fondul unor
reașezări politice internaționale și interne, anul
2017 aduce un al doilea motiv semnificativ de
rugăciune: protecția și integritatea teritorială a
României, păstrarea caracterului național unitar
al statului român, bătălia pentru Constituție.
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Dumnezeu știe!
Program religios

Duminică, ora 08:30

LUNI 09 ianuarie

MARȚI 10 ianuarie

MIERCURI 11 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Realitați și perspective 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realitați și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Să vorbim în
engleză 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 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (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 Îndrăznește să
gândești 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Iartă
și uită 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Punct central (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Rădăcinile evreiești ale
creștinismului (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Iartă și uită (r)
17:30 Îndrăznește să gândești 18:30 Adevăr
și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Adevăr și libertate 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
Concepții despre lume și viață 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00
Cântăreții străzii - Amsterdam 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Chemați în afaceri (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Descoperind Biblia (r) 14:00 Îndrăznește să
gândești (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cântăreții străzii - Amsterdam (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Descoperind Biblia documentar
19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului 19:30 Secretele succesului program religios străin
documentar
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
19:30 Mesagerul seminar biblic
actualitate
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Chemați în afaceri film artistic
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzică
22:00 Doamne, unde ești? film artistic
23:30 Muzică

Sâmbătă, 21:00

talk-show

Realitați și
perspective

În cadrul acestei emsiuni 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
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa vremurile în care trăim.
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 Ciocanul lui Dumnezeu film artistic
23:30 Muzică

JOI 12 ianuarie

VINERI 13 ianuarie

SÂMBĂTĂ 14 ianuarie

DUMINICĂ 15 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre
lume și viață 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Pasiune pura 03:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Învățătură pentru viață 08:30 Mijlocire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus 10:00
Israel și Biblia 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 Cele 7
biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred? 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger 10:00 Stând în
spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
În așteptarea fluturilor (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv(r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus 1(11)(r)
14:00 Dincolo de bariere(r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 756-5(r) 15:00
Casa zburatoare 37(52)(r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germana) (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 Highlight Andrae Crouch
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 Ascultă și
împlinește 09:00 Casa zburătoare 09:30
Teknia 10:00 Înțelepciune TV 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Soda springs (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Ierusalim orașul
lacrimilor și al speranței (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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)

16:00 Rugăciune pentru Israel program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
religios
17:00 John Ankerberg talk-show
televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
Program pentru femei
18:00 La frontiera promisiunilor lui 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Ierusalim orașul lacrimilor și al Dumnezeu program religios
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
muzical străin
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus speranței documentar
documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Soda springs film artistic
22:00 Un erou obișnuit film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Străinul film serial
23:30 Gaither pentru Romania program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Richard Wurmbrand documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
sexualității
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22:00 Doamne, unde
ești? film artistic

20:00 De ce vremurile
de pe urmă din actualitate

17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni

20:30 Femei cu
idealuri

19:30 InTouch
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emisiune tineri

program pentru femei

program religios străin

RAPORT 2016

ALFA OMEGA TV
În 2016, Alfa Omega TV a continuat să facă
misiune prin media, prin toate mijloacele pe care
le avem la îndemână. Mai jos sunt câteva repere
privind activitatea noastră în anul ce s-a încheiat.

Siglă și identitate vizuală nouă
În vara anului 2016, odată cu aniversarea
canalului, pentru prima oară după 12 ani,
am schimbat sigla noastră și identitatea
vizuală, într-una mai modernă și mai simplă.
Schimbarea aceasta marchează și o etapă nouă
în lucrarea Alfa Omega TV.
De asemenea, anul acesta am trecut la înnoirea
decorurilor pentru emisiunile noastre,
emisiunile Puterea Rugăciunii și De Ce Israel
au primit decoruri noi, precum și emisiunea
proaspăt lansată, Realități și perspective. La
începutul anului 2017 vom înnoi de asemenea
și emisiunea Calea, Adevărul și Viața.

Conținut media
În 2016, am produs sau tradus aproximativ
650 ore de programe creștine noi în
limba română, majoritatea în HD - filme,
documentare, știri, muzică și concerte, predici,
emisiuni și talk-show-uri. Acestea se adaugă
la miile de ore de programe creștine existente,
realizate de la începutul nostru în 1994.

Noua emisiune - Realități și
perspective
Lansată în martie 2016, emisiunea săptămânală
Realități și perspective analizează evenimente,
reportaje, știri și realități cotidiene din România
și întreaga lume, comentate dintr-o perspectivă
creștină. Câteva teme abordate până în prezent:
avortul, adopția, islamul și escatologia islamică,
conflictul Rusia-Ucraina, alegeri în România,
Moldova și SUA, agenda politică europeană,
dependențele, antisemitismul, învățământul
românesc, implicarea creștinului în politică,
emigrația, biserici relevante în societate, nevoia
de reformă a Bisericii.

stații le trimitem lunar documentare, filme,
desene și emisiuni TV creștine, pe care aceștia
le difuzează pe canalele lor, în jur de 20 de ore
pe lună. Multe din programele de la noi sunt
programate chiar în prime-time pe aceste stații
seculare - Calea, Adevărul și Viața, Realități
și perspective, Mapamond creștin, Jerusalem
Dateline, Cartea Cărților. Această activitate de
distribuție a început în 1994 și continuă și azi,
fiind unul din primele noastre proiecte.

Emisiuni în direct
Pe parcursul anului 2016, am permanentizat
și emisiunile în direct cu rugăciune și slujire
pentru nevoile telespectatorilor, în fiecare joi
seara. Săptămână de săptămână, împreună cu
invitații noștri, am abordat teme delicate, am
spus lucrurilor pe nume și ne-am rugat din
studio pentru toți cei ce ne-au contactat, pentru
mântuire, vindecare, eliberare și restaurare.
Deși efortul de producție e mai mare pentru
emisiunile în direct, vedem că ele au impact, și
înțelegem acuta nevoie de slujire în rugăciune
a oamenilor, de aceea am dat prioritate
emisiunilor live cu rugăciune și slujire în 2016.

Misiune prin media
Am extins și permanentizat de asemenea
dimensiunea de rugăciune și slujire la
telefon sau prin email și Facebook. Zilnic,
doi colegi din echipa noastre discută sau
corespondează cu cei care ne contactează,
ajutându-i cu rugăciune, sfaturi și făcândule legătura cu biserici sau consilieri din zona
lor de țară. În 2016, am primit peste 2000
de cereri de rugăciune și cereri de literatură.
Mulțumim tuturor care ne-au scris, pentru
încrederea care au avut-o în noi.

Site și media socială

43 de televiziuni afiliate

Site-ul nostru, modern și mobile-friendly,
www.alfaomega.tv, a fost reorganizat în 2016.
El acum cuprinde 7 secțiuni: Despre noi cine suntem și ce facem; Despre canalul TV
și emisiunile noastre; sectiunea Mediacenter
cu 6500 de clipuri video gratuite; Librăria
noastră cu cărți, DVD-uri și fișiere electronice.
Ultimele 3 secțiuni pe site sunt marile direcții
tematice pe care ne propunem să ne focalizăm
pe viitor: Secțiunea Viața Spirituală (pentru
cei ce doresc să crească spiritual, să primească
vindecare și eliberare și răspuns la întrebări,
să se apropie de Dumnezeu), Secțiunea
Creștinul și societatea (sfaturi practice legate
de trăirea creștină de zi cu zi, pentru a fi sare
și lumină în societate) și Secțiunea Știri și
Înțelegerea Vremurilor (evenimente actuale
privite dintr-o perspectivă creștină, pentru a
înțelege vremurile în care trăim).

Continuăm să lucrăm cu peste 40 de stații
TV comerciale locale și regionale, 39 în
România și 4 în Republica Moldova. Acestor

Vizitatorii site-ului au crescut la 238,5 mii,
în creștere cu 2% față de 2015, petrecând în
medie 3,5 minute pe site-ul nostru. Secțiunile

Canalul Alfa Omega TV
Canalul Alfa Omega TV a aniversat 10 ani de
emisie pe satelit în iunie. Lansat de Rusalii, în
2006, canalul a emis de atunci peste 92.000 de
ore de mesaj creștin, pe satelit, peste România
și întreaga Europă. Am continuat și în 2016 să
fim în lista „must-carry” a CNA, fiind introdus
în numeroase rețele de cablu.
De asemenea, cu privire la canalul AOTV
online, în decembrie am achiziționat
echipamente noi pentru a crește calitatea
transmisiei canalului TV pe internet.

cele mai accesate sunt Canal TV (25%), Știri
(13%) și Viața Spirituală (9%). Iar pe Youtube
avem 9,2 milioane de vizualizări până în
prezent, ale celor peste 5000 video gratuite.
Lunar, aceste videouri sunt urmărite între
1-1,4 milioane de minute.

Campanii media tematice
Am avut 3 mari campanii tematice multimedia
în 2016, mai puține ca în anii precedenți, dar
pe care ne-am focalizat mai bine: Campania
Pro-Viață din martie, campania Înțelegerea
Vremurilor și Pro-Israel din luna mai, și
campania Știință-Credință din noiembrie.
Cele mai virale/distribuite clipuri video pe
Facebook s-au corelat bine cu aceste campanii:
- Strigătul pământului (spot despre avort campania Pro-Viață)
- Controversată politică a Angelei Merkel de a
primi imigranti (Înțelegerea vremurilor)
- Ce spune Biblia despre homosexualitate
(postată cu ocazia dezbaterii privind
redefinirea familiei în Constituție)
- Profeția și sfârșitul vremurilor, islamul
(reportaj J. Richardson, Înțelegerea vremurilor)
- Mărturie vindecare - Raul Matei
- Spot promo Săptămâna pro-viață la Alfa
Omega TV (Campania Pro-Viață)

Revista AOTV Magazin
Revista gratuită Alfa Omega TV Magazin
continuă să fie cea mai tipărită revistă creștină
din România, tirajul ei în 2016 fiind de 16000
de exemplare. Am continuat să publicăm
numere tematice, tratând un singur subiect din
perspective diferite. Temele/titlurile edițiilor
au fost: 6.1 - Întrebări esențiale (dimensiunea
Viața spirituală), 6.2 - Pro-Viață (dimensiunea
Creștinul și societatea, partea socială), 6.3 Înțelegerea vremurilor, 6.4 - Prin ce pot demonii
să ne afecteze (dimensiunea Viața Spirituală,
vindecare-eliberare), 6.5 - Medicina alternativă
(dimensiunea Creștinul și societatea, alte religii/
filosofii) și 6.6 - Verdictul Științei: Creație
(dimensiunea Creștinul și societatea, știință).

Desene animate Cartea Cărților
În noiembrie 2016, am lansat Cartea Cărților
în România, în parteneriat cu CBN. Lansată
inițial în anii ‘90 pe TVR și difuzată și pe Alfa
Omega TV până în prezent, Cartea Cărților
prezintă Cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul
copiilor printr-o grafică modernă și umor,
fiind o unealtă puternică de evanghelizare
a copiilor de azi. Premiera noii serii Cartea
Cărților a fost pe 19 noiembrie pe canalul Alfa
Omega TV. Alte 20 de canale TV regionale din
România au difuzat Cartea Cărților în 2016. Am
lansat și site-ul www.carteacartilor.tv, unde
copiii se pot juca și descoperi lucruri interesante
din Biblie, precum și Evanghelia.
Suntem mulțumitori Domnului pentru un
an dificil, dar în care am văzut și mult rod.
Mulțumim tuturor celor ce ați fost parte, întrun fel sau altul, în 2016. Rămâneți parteneri
Alfa Omega și în 2017, să putem continua să
facem misiune prin media!
www.alfaomega.tv/partener
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Transformari I
Documentar

Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 16 ianuarie

MARȚI 17 ianuarie

MIERCURI 18 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realitați și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Program religios străin (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realitați și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză 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 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul Vieții
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Destinație spațială 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Ce este viața
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Rădăcinile
evreiești ale creștinismului (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Destinație spațială (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:30 Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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 Concepții
despre lume și viață 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Cântăreții
străzii - Barcelona 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Vremea
pustiirii (r) 12:00 Avocatul (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Descoperind Biblia (r) 14:00 Îndrăznește să
gândești (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cântăreții străzii - Barcelona (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Descoperind Biblia documentar
19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului 19:30 Secretele succesului program religios străin
documentar
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
19:30 Mesagerul seminar biblic
actualitate
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Vremea pustiirii film artistic
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Avocatul film artistic
22:00 Ce este viața documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Romani documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

JOI 19 ianuarie

VINERI 20 ianuarie

SÂMBĂTĂ 21 ianuarie

DUMINICĂ 22 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoascut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Învățătura pentru viață 08:30
Mijlocire 09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus
10:00 Israel și Biblia 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Dincolo
de întuneric (r) 12:00 Mai măreață decât
sabia (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Romani (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce
cred? 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germana) 11:00 Un erou
obișnuit (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germana) (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 Highlights Kenny Marks
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 Ascultă și
împlinește 09:00 Casa zburătoare 09:30
Teknia 10:00 Înțelepciune TV 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Mă mai iubiți
acum (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Ierusalim orașul
lacrimilor și al speranței (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (r) 12:30 Centrul Crestin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dincolo de întuneric film artistic
23:00 Mai măreață decât sabia documentar
23:30 Muzică

Miercuri, 19:00

documentar

Romani
Mart DeHaan și Jimmy DeYoung
vizitează rămășițele arheologice
ale Imperiului Roman. Din
țara acestor artefacte antice,
un binecunoscut ucenic al lui
Isus, Pavel, a scris o scrisoare
provocatoare, despre credință,
religie și viață. Epistola a provocat
gândirea tuturor oamenilor din
vremea aceea, de la marele
Cezar la cei mai simpli oameni
din popor. Scrisoarea lui Pavel
este la fel de relevantă în zilele
noastre, cum a fost atunci când a
scris acest mesaj , care continuă
să schimbe viața și gândirea
oamenilor de pretutindeni.

16:00 Rugăciune pentru Israel program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Ierusalim orașul lacrimilor și al 18:00 La frontiera promisiunilor lui 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
Program pentru femei
speranței documentar
Dumnezeu program religios
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
muzical străin
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 19:30 InTouch program religios străin
documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Program religios străin magazin TV
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:00 Mapamond creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 22:00 Mă mai iubiți acum documentar
21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru Romania program 22:00 Transformari I documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Teatrul de pe strada film serial
23:00 Depăsind linia documentar
22:30 John Wesley documentar
muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
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sexualității

LUNI 16 IANUARIE

MARȚI 17 IANUARIE

MIERCURI 18 IANUARIE

JOI 19 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 21 IANUARIE

19:30 Mesagerul seminar

22:00 Vremea pustiirii

19:00 Romani documentar

19:30 Club 700 magazin TV

20:30 Rădăcini și reflecții program religios străin

biblic
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film artistic

Împărăția lui Dumnezeu
Nicu Grămesc, pastor, Suceava
În lucrarea lui publică în această lume, Isus
Hristos a avut trei teme majore la care s-a
referit în mod constant și a revenit asupra lor.
Una este calitatea de Tată a lui Dumnezeu.
Poporul evreu nu Îl cunoștea decât ca și
Dumnezeu unic. Apoi, a vorbit despre
viață - viața veșnică, viața Dumnezeiască,
pe care omul a ratat-o la început. El a venit
să o aducă din nou și să o ofere omului. În
al treilea rând, Isus a vorbit enorm de mult
despre Împărăția lui Dumnezeu.
În Luca 4:43, atunci când oamenii doresc
să Îl țină mai mult în cetate pentru că le-a
vindecat bolnavii și le-a făcut mult bine,
Isus spune: trebuie să vestesc Evanghelia
Împărăției lui Dumnezeu și în celelalte cetăți,
fiindcă pentru aceasta am fost trimis. E foarte
clar definită trimiterea Lui pentru a vesti
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu este planul Lui
veșnic, planul inițial. Noi, în creștinismul
evanghelic, avem o problemă în momentul
de față - problema păcatului. Începem să
citim Biblia din locul nepotrivit, adică din
Geneza 3. Acolo omul deja are o problemă,
fiindcă a păcătuit și a devenit păcătos. Dacă
începem să citim de acolo, din moment ce
omul are o problemă, o rezolvăm. Atunci ne
adresăm păcatului, nevoii de răscumpărare
ce este foarte reală. Domnul Isus care vine
și ridică păcatul lumii întregi, așa cum
zice Scriptura, îl salvează pe om, acesta
zice rugăciunea păcătosului și așteaptă cu
bagajele pregătite să plece în Cer la Domnul.
Dar ceea ce Biblia spune, este diferit. Dacă
începem să citim Biblia de acolo de unde
începe, din Geneza 1, vedem că primele
două capitole din Geneza descoperă planul
veșnic a lui Dumnezeu și înțelegem că
Împărăția lui Dumnezeu care e veșnică
(Ps.145), este făcută vizibilă.
O împărăție ca și definiție, are trei elemente
principale: este un Împărat care domnește,
este poporul peste care domnește și este
un teritoriu. În Geneza capitolul 1, ne este
relatată nu nevoia, ci dorința lui Dumnezeu
ca din dragoste să creeze pe om, să creeze
o entitate care să Îi poarte chipul și
asemănarea. El creează toate lucrurile și în
ziua a șasea face omul.
Biblia spune că l-a creat pe om după chipul
și asemănarea Sa, pentru a-I purta chipul și

pentru a stăpâni peste creație. Acestea sunt
două lucruri importante. Omul trebuie
să aibă grijă de creație și să fie legătura
dintre creație și Dumnezeu. Omul este
acolo pentru a transmite înspre creație
binecuvântarea lui Dumnezeu, purtarea Lui
de grijă și a transmite înapoi spre El lauda și
închinarea din partea creației.
În Geneza 1, avem prima manifestare a
Împărăției invizibile a lui Dumnezeu. Avem
Împăratul care domnește (Dumnezeu),
îl avem pe om (doar Adam și Eva în acel
context) care se supune de bunăvoie domniei
lui Dumnezeu, ascultând de El în toate
lucrurile. În ultimul rând, avem teritoriul,
grădina Eden. În grădină este armonie între
Dumnezeu și om, între om și creație, între
Dumnezeu și creație. Astfel putem spune
că în grădina Eden, în care este omul și
stăpânește peste creație, voia lui Dumnezeu
se împlinește în totalitate, este armonie
deplină. Acolo este prima instaurare vizibilă
a Împărăției invizibile a lui Dumnezeu.
Omul din Geneza 1, care încă nu a ajuns
la păcat și are neprihănirea lui Dumnezeu,
primește prima mare însărcinare din Geneza
1:28: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul
și stăpâniți-l! Peste toate, Dumnezeu a dat
omului stăpânire.
Prima Împărăție, din Eden, a fost dată
omului, cu însărcinarea de a o extinde. Este
intenționată să fie extinsă de către omul
fără păcat, care este chemat să crească,
să se înmulțească și să umple pământul
cu oameni asemenea lui. Dacă omul ar fi
făcut acest lucru, pe pământ ar fi locuit
neprihănirea. De aceea vorbim despre
Împărăția lui Dumnezeu, pentru că planul a
fost de la început instaurarea Împărăției Lui
în această lume. De aceea, Isus ne-a învățat
să ne rugăm: Vie Împărăția Ta, facă-se voia
Ta, precum în Cer, așa și pe pământ.
Din păcate, această primă încercare din
Eden de instaurare a Împărăției s-a sfârșit,
pentru că omul, când a fost pus în fața
alegerii, a căzut în neascultare. Adam,
primul om creat, a fost un reprezentant al
Împărăției nevăzute, în domeniul vizibil. Ca
și orice ambasador, el trebuia să reprezinte
interesele celor de acasă, interesele țării care
l-a trimis. Practic, ceea ce Adam a comis
când a ascultat de dușman, a fost trădare. De
aceea, el a trebuit să moară.

Pe pământul Lui, din lumea stăpânită de cel
rău, Dumnezeu s-a coborât aici, pentru a
restaura lucrurile. Atunci Isus a venit și s-a
făcut om. Biblia spune ceva interesant în Ioan
1: a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit,
dar tuturor celor ce L-au primit, adică tuturor
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul
să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți. La
început doar Fiul veșnic a fost născut. Adam
a fost făcut. De data aceasta, cei care cred în
Hristos, cu credința mântuitoare, au dreptul să
se nască din Dumnezeu, să primească ADNul Lui, natura Dumnezeiască. Biblia spune în
Coloseni 1:13: El (Dumnezeu, prin ceea ce a
făcut prin Isus) ne-a strămutat de sub puterea
întrunericului în Împărăția Fiului dragostei Lui.
Deci, Dumnezeu ne ia de acolo de unde eram
(Efeseni 2) în greșelile și păcatele noastre,
ascultând de domnul puterii văzduhului,
care lucrează prin fii neascultării, și prin
credința în Hristos, prin lucrarea crucii,
Dumnezeu ne transferă în Împărăția Fiului
dragostei Lui. El ne face din nou (ca Adam la
început) cetățeni ai Împărăției, ambasadori,
reprezentanți ai Lui.
Împărăția lui Dumnezeu, ca orice țară, are
regulile și cultura ei. Odată ce am fost, prin
credința în Isus Hristos și nu prin fapte,
strămutați în Împărăția Fiului dragostei Lui
(cum zice Pavel), sau născuți din nou (cum
ne place nouă să spunem), odată ce natura
noastră a fost transformată, intrăm în acest
proces de cunoaștere a culturii Împărăției
lui Dumnezeu, a modului de trăire în
Împărăție. Acest lucru îl găsim clar în Noul
Testament în învățăturile lui Isus, în special
Predica de pe munte, care e fundația.
Scopul nu este doar să ajungem în Cer
după ce murim, ci să fim utili aici și acum
Împărăției lui Dumnezeu, oameni care intră
în Împărăție (prin credința în Isus), trăiesc
Împărăția și extind Împărăția. Atunci, oamenii
din jur vor vedea cine suntem, cum suntem,
cum trăim și vor vrea să știe și ei mai multe.
Nu voi merge la ei cu o Biblie mare și îi voi
da în cap cu versete biblice, ci îi voi prezenta
un fel de viață, voi trăi în fața lor cultura
Împărăției lui Dumnezeu. Altfel spus, voi fi
acel ambasador al țării de acasă, ambasadorul
Domnului și al Împărăției Lui, reprezentantul
Lui în această lume, ce se bazează pe cine este
el ca și om în Dumnezeu, pe ceea ce a făcut
Hristos și pe ceea ce face Hristos prin el.
Sigur că se întâmplă fapte bune. Biblia
spune că suntem mântuiți prin har și prin
credință. Acesta este darul lui Dumnezeu,
nu vine de la noi. Dar mai departe spune că
noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost
creați pentru faptele bune pe care El le-a pus
înaintea noastră ca să umblăm în ele. Asta
tot El face: ne îndeamnă, ne îndrumă. Din
moment ce suntem cetățeni ai Împărăției,
El trăiește în noi și își face faptele prin noi.
Viața lui Isus poate fi văzută în acest mod
înăuntrul nostru.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Transformari II
Documentar

Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 23 ianuarie

MARȚI 24 ianuarie

MIERCURI 25 ianuarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Realitați și perspective 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realitați și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Să vorbim în
engleză 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 Originea speciilor 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul
Vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul
Vieții (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Pescuitul în ape mici 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Este Dumnezeu mareț? (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Destinație spațială (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Pescuitul în ape mici (r) 17:30 Îndrăznește
să gândești 18:00 Afaceri ca la carte 18:30
Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește
să gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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
Concepții despre lume și viață 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00
Cântăreții străzii - Cracovia 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Liftul mântuirii(r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Descoperind
Biblia (r) 14:00 Îndrăznește să gândești (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cântăreții străzii – Cracovia (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

vineri, 22:00

film artistic

Sybil Ludington
Sybil Ludington de 16 ani,
cunoscută ca varianta feminină a
lui Paul Revere, călărește 64 de
km pe o noapte ploioasă pentru
a salva New York-ul în timpul
Războiului de Independență al
SUA.

19:00 Romani documentar
19:00 Descoperind Biblia documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios străin străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din 20:00 Decupaj din realitate materiale
actualitate

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Este Dumnezeu mareț? documentar
23:30 Muzică

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Liftul mântuirii film artistic
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Călătorie în viitor film artistic
23:30 Muzică

JOI 26 ianuarie

VINERI 27 ianuarie

SÂMBĂTĂ 28 ianuarie

DUMINICĂ 29 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Învățătura pentru viață
08:30 Mijlocire 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aleea cristale 10:00 Highlight Andrae
Crouch 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Călătorie în viitor
(r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Romani (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aleea cristale (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlight Andrae
Crouch (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred? 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
Transformari I (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germana) (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 Highlights Jessy Dixon
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 Ascultă și
împlinește 09:00 Casa zburătoare 09:30
Teknia 10:00 Înțelepciune TV 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Sybil Ludington
(r) 12:00 Worldwar (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Alegând calea Bibliei (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugăciune pentru Israel program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
religios
17:00 John Ankerberg talk-show
televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 La frontiera promisiunilor lui 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
Dumnezeu program religios
19:00 Alegând calea Bibliei documentar
Program pentru femei
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
muzical străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Program religios străin magazin TV
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Sybil Ludington film artistic
21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:30 Gaither pentru Romania program 22:00 Transformari II documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Jock troup și trezirea spirituală a
muzical străin
pescarilor documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
sexualității
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură progr .despre probl. sexualității
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LUNI 23 IANUARIE

MARȚI 24 IANUARIE

MIERCURI 25 IANUARIE

JOI 26 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 28 IANUARIE

22:00 Este Dumnezeu
măreț? documentar

22:00 Liftul mântuirii

22:00 Călătorie în
viitor film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

20:30 Mari isprăvi

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

program religios străin

Cetățean al

Împărăției
Beneficii și responsabilități
Iuliu Centea, pastor, Oradea
În primul rând, când vorbim despre
Împărăție, vorbim despre manifestarea voii
lui Dumnezeu, astăzi, prin Trupul lui Hristos,
Biserica. Împărăția include manifestarea voii
lui Dumnezeu, zonele de manifestare a voii
lui Dumnezeu, conceptul de autoritate a lui
Dumnezeu și e atât prezentă, cât și viitoare.
Pentru Isus, Împărăția lui Dumnezeu a fost
tema dominantă până la înălțare. E interesant
că noi neglijăm acest aspect. Cred că e ca o
reformă a ideilor, revenirea în discuție a
Împărăției lui Dumnezeu.
Revelația despre Împărăție a fost progresivă.
În grădina Edenului e un nivel inițial,
dimineața omenirii. Punctul culminant al
Împărăției lui Dumnezeu, zenitul, a fost adus
de Isus Hristos. Definiția Împărăției, după
acest nivel de revelație maxim, s-a schimbat.
În 2 Petru 1:11, Petru scrie: “În adevăr, în
chipul acesta vi se va da din belşug intrare în
Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos”. Nivelul de revelație a
crescut. E o Împărăție veșnică, eternă, și
arată și cine domnește, ca Domn și Mântuitor.
Și în Coloseni 1:13 găsim cea mai frumoasă
descriere a Împărăției lui Dumnezeu: “El ne-a
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui”.
Împărăția se numește a Fiului dragostei Lui. Ea
arată miezul: e o Împărăție a iubirii. Nu e o
împărăție ca celelalte, cu violență, cu armate,
cu acte sângeroase, ci e o Împărăție a iubirii. De
aceea, noi nu câștigăm oamenii pentru religie
prin sânge și sabie, ci prin dragostea în Isus
Hristos.
În Filipeni 3:20-21, Pavel scrie: “Dar cetăţenia
noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El
va schimba trupul stării noastre smerite şi-l
va face asemenea trupului slavei Sale, prin
lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune
toate lucrurile”. Cei din Filipi erau într-o
colonie romană, aveau cetățenia romană. Pe
acea vreme, cine avea cetățenie romană avea
anumite drepturi, nu putea fi judecat ca și
ceilalți, chiar condamnările erau diferite. Cei
din Filipi erau mândri de cetățenia romană,
unii o obțineau cu bani. Lor le spune Pavel că
au cetățenia cerului, de aici pleacă.
Există o cultură a Împărăției, care pleacă de
la ideea de cetățean al Împărăției. Fiecare
țară are o cultură aparte, proprie. În cultura
Împărăției lui Dumnezeu se pune mare accent
pe sfințenie. Trebuie să semeni cu Împărătul, și

Împăratul este sfânt (Isaia 6). Chiar dacă astăzi
nu e corect politic să proclami sfințenia, pentru
că ești acuzat că ataci drepturile altora.
Corintul era un port în antichitate, o capitală
a imoralității. Pentru ei, Pavel prezintă altfel
Împărăția lui Dumnezeu, ca pe o cultură a
sfințeniei. “Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în
privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici
sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii,
nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din
voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost
socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus
Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru”
(1 Cor. 6:9-11). Intrarea în Împărăția lui
Dumnezeu începe de aici: să fii spălat, sfințit
și socotit neprihănit în numele lui Isus prin
Duhul Sfânt. Sunteți schimbați, aveți o cultură
a sfințeniei pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Isus subliniază clar cum se intră în Împărăție
în predica de pe Munte. Nu oricine-Mi zice:
‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este
în ceruri (Matei 7:21). Intrarea în Împărăția
lui Dumnezeu nu e o chestiune de vorbe, ci
e condiționată de a face voia lui Dumnezeu.
Pasajul continuă cu mulți care îi spun
Domnului că au făcut fapte religioase,
proorocii, exorcizări, minuni, dar nu intră
în Împărăție. Acest lucru nu înseamnă că nu
există azi proorocii, exorcizări sau minuni.
Dar nu acestea sunt condiția de intrare,
nu spectaculosul e condiția de intrare în
Împărăția lui Dumnezeu, ci condiția este să
faci voia Tatălui care este în ceruri. Împărăția
e locul manifestării voii lui Dumnezeu. Intri
în Împărăție când devii parte a voii lui
Dumnezeu, trăiești în voia lui Dumnezeu. În
Împărăția lui Dumnezeu nu vor intra automat
cei religioși, chiar dacă fac fapte bune.
Și în rugăciunea Tatăl Nostru, după “vie
Împărăția Ta” spune “facă-se voia Ta”. Înseamnă
că responsabilitatea noastră principală este să
facem voia lui Dumnezeu. E o sinteză a tuturor
responsabilităților noastre. Intri și rămâi în
Împărăția și voia lui Dumnezeu.
Nu toți membrii unei biserici sunt cetățeni
ai Împărăției. Cum poți să ai siguranța că ești
cetățean al cerului? Atunci când Împăratul
locuiește în inima ta. Indiferent de ce religie
ai, dacă Împăratul Hristos e Domnul și
Mântuitorul tău, ai siguranța că ești cetățean

al cerului. Dacă Hristos nu este Domnul tău,
nu ești cetățean al cerului. Ești cetățean al
denominației respective, al bisericii sau al
organizației. Împăratul face diferența. El nu
intră în inima ta să stea pasiv, ci să domnească,
și aduce Împărăția acolo. Nu se poate Împărăție
fără Împărat. De aceea Pavel pune foarte mare
accent pe ideea de a fi în Hristos, și Hristos în
noi. A fi cetățean al cerului nu are legătură
cu apartenența la o structură. Isus spune clar
în predica de pe munte: degeaba aveți tradiția
voastră religioasă, fără voia lui Dumnezeu, nu
intrați în Împărăție!
Când Pavel prezintă celorlalți apostoli lucrarea
lui, apare clar că nu i s-a dat doar mandatul de
a vesti Evanghelia care duce la mântuire, ci să
aibă grijă și de săraci. Există și o dimensiune
financiară a Împărăției lui Dumnezeu.
Tu ai intrat în Împărăția lui Dumnezeu și
ești cetățean, dar ai și o responsabilitate
financiară. De obicei se fuge de asta. Trebuie
să ne considerăm responsabili financiar
pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu.
Pe lângă responsabilitatea spirituală, există și
responsabilitatea financiară pentru a sprijini
extinderea Împărăției lui Dumnezeu.
Trebuie să fim ca Enoh, să umblăm cu
Împărătul. A trăi în Împărăție nu este ceva
static. Am primit Împărăția, am intrat în ea și
mă avânt înainte. E o alergare, trebuie să fii cel
dintâi în fapte bune. Pavel definește Împărăția
în Romani 14:7: “Împărăţia lui Dumnezeu nu
este mâncare şi băutură, ci neprihănire (sau
dreptate), pace şi bucurie în Duhul Sfânt”.
Sunt mai multe avantaje al Împărăției lui
Dumnezeu. Primul este să trăiască Împăratul
în tine. E relația cu Dumnezeu, care este iubire,
lumină și adevăr. În același timp, e Împăratul,
Tatăl și Mirele tău. A fi cetățean al Împărăției
înseamnă și că intri în familia lui Dumnezeu,
ești scris în cartea vieții. Primul avantaj e
acesta: relație, cunoașterea lui Hristos. Apoi:
manifestarea Împărăției lui Dumnezeu, în
putere. Unii neagă miracolele, dar Împărăția
lui Dumnezeu nu e doar mântuire, sau doar
iubire, ci este și manifestarea puterii Lui.
Semnele pot fi false, dar pot fi și adevărate.
Împărăția lui Dumnezeu se manifestă și prin
minuni, astăzi, și însoțesc pașii Împărătului și
pașii cetățenilor Împăratului.
Un alt beneficiu e cel al autorității spirituale,
cel de a călca peste toată puterea celui rău (Luca
10:19). De asemenea, dacă căutăm Împărăția
lui Dumnezeu mai întâi, vom primi lucruri
pe deasupra: ce vom mânca, cu ce ne vom
îmbrăca (Luca 12:31). Există acest beneficiu al
trăirii cotidiene – Împăratul se îngrijește de
trăirea ta cotidiană, dacă tu-I cauți mai întâi
Împărăția și valorile Împărăției. El are grijă
de tine. Grija mea o poartă și El. El e atent și la
stresul meu. Dacă Împărăția devine prioritate
pentru viața mea, El, Împăratul, promite că va
avea grijă de aceste probleme cotidiene.
Extras din emisiunea Cetățean al Împărăției:
Beneficii și responsabilități, difuzată în direct
joi, 24 noiembrie 2016, ora 21, pe canalul Alfa
Omega TV și pe pagina Facebook Alfa Omega.
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OBSTACOLE ÎN RĂSPÂNDIREA
EVANGHELIEI ÎN sferele societății

Cele șapte sfere ale societății
și influența creștinilor în acestea
Lucian Oniga
Acum 40 de ani, Loren Cunningham
(fondatorul Tineri pentru misiune), Bill
Bright (fondatorul Alege viața) și Francis
Schaeffer (fondator al Centrului L’Abri),
au ajuns în mod independent la concluzia
că orice societate contemporană este
construită, sau cuprinde șapte sfere, șapte
domenii. Ei erau interesați de evanghelizarea
și ucenicizarea națiunilor și se gândeau cum
ar putea influența în mod strategic națiunile
cu Evanghelia lui Hristos. De aceea, s-au
gândit să separe societatea în șapte sfere.
Fiecare societate are un sistem de guvernare
- juridic, legislativ, administrativ - dacă
acestea trei sunt locurile unde se iau
deciziile majore, unde legile sunt promovate
(fie legi pozitive sau negative), se împarte
dreptatea și se administrează banul, dacă
aceste sfere sunt atât de importante, trebuie
ca și creștinii să pătrundă în ele, aducând
dreptatea, neprihănirea, mila.
O altă sferă a societății este educația. De la
grădinițe, școli, facultăți, este sfera în care fie
sunt spuse minciuni despre Dumnezeu, fie
sunt spuse adevăruri despre Dumnezeu. Și
în sfera educației e important ca să pătrundă
Evanghelia, să trimitem tineri bine pregătiți
în ale educării și să pregătească ei o generație
în care știința să fie îmbinată cu credința, să
fie predate adevărurile despre Dumnezeu în
mod corect.
Un alt domeniu al societății este media.
Vedem cum prin media, oamenii sunt
informați, dezinformați sau manipulați. Li se
„vând” valori, sau dimpotrivă, non-valori. Ei
au spus că media trebuie să fie influențată de
creștini, care să pătrundă acolo, să înființeze
televiziuni, radiouri, presă scrisă și prin
acestea să aibă impact pozitiv cu Evanghelia.
O altă sferă a societății, este cea a artei, a
culturii și a divertismentului. Astăzi, din
păcate, nu prea suntem activi și prezenți în
această sferă. E important să avem oameni
creștini ai artei, ai culturii. Astăzi, în
România, oamenii de cultură sunt repere, iar
noi ca și creștini nu prea avem reprezentanți
acolo. Trebuie să pătrundem și în domeniul
acesta, să avem oameni care să scrie nuvele,
teatru, care să se implice în acest domeniu
răspândind valorile creștine.
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De asemenea, este sfera religiei, unde mai
toți suntem implicați, cu câteva excepții.
Religia nu se referă la un gen de legi scrise
sau nescrise, ci mai degrabă la această relegare a relației omului cu Dumnezeu, unde
omul se poate închina în Duh și adevăr. Sfera
religioasă este extrem de importantă pentru
că ea Îl poate îndepărta pe Dumnezeu, sau Îl
poate apropia.

De ce Biserica din România nu reușește să
pătrundă cu Evanghelia în toate aceste sfere?
De ce nu reușesc creștinii să transforme
cultura română cu Evanghelia lui Hristos?
Națiunea română se declară creștină, în
proporție de peste 90%, dar încă vedem în
România corupție, avorturi și alte aspecte
negative. Problema este la noi, cei care
pretindem că suntem credincioși, creștini,
indiferent de confesiune și anume că nu
respectăm ceea ce predicăm.
Am găsit că sunt cel puțin șase obstacole
care ne opresc să pătrundem cu
Evanghelia în toate sferele societății,
transformând societatea prin puterea
Cuvântului lui Dumnezeu.

1. Neintegrarea multor
credincioși în Trupul lui Hristos

Familia este o altă sferă a societății. Nu există
societate fără familie. Astăzi ea este extrem
de lovită. Chemarea credincioșilor este să
pună mare preț pe familie, ancorându-se în
Scriptură, iubindu-se unul pe altul la fel cum
Dumnezeu ne-a iubit pe noi și în felul acesta
având șansa extraordinară de a răspândi
binecuvântări generațiilor următoare. În
cazul nevegherii sau a unor probleme de
familie, îți poți blestema copiii și generațile
următoare.

E una să te declari credincios și alta e să fii
născut din nou. Din păcate, se vede și în
bisericile neoprotestante că se pune accent pe
nașterea din nou și pe botezul la maturitate dar,
cu toate acestea, vedem cum unii credincioși
care sunt botezați, nu sunt și convertiți, nu sunt
și născuți din nou. E trist să spun lucrul acesta,
dar vedem cum copii de-ai credincioșilor își
asumă cultura neoprotestantă, dar nu înțeleg
nașterea din nou, nu au avut o întălnire
personală cu Hristos.

A șaptea sferă a societății e cea de afaceri, a
locului de muncă. Orice om are nevoie de
bani și mai toți oamenii lucrează undeva,
dar și sfera aceasta este o sferă spirituală în
care oamenii trebuie să își asume rolul de
creștini prin etica muncii, prin respectarea
valorilor ce include munca cinstită, plata
taxelor, excelența.

Acest lucru se cunoaște din faptul că
atunci când un om este născut din nou,
el răspândește Evanghelia oriunde s-ar
afla, indiferent că este la școală, la spital,
în Parlament. Oriunde s-ar afla, el devine
molipsitor. Primește o viață din Duhul Sfânt,
care nu îl lasă să tacă. Imediat începe să spună
și altora despre bogăția pe care a găsit-o în
Hristos și despre viața cea nouă în El. Când
vezi că nu se întâmplă acest lucru în viața
unui om care se botează, apar îndoieli în ce
privește nașterea lui din nou. E un obstacol
faptul că unii nu sunt integrați în Împărăția
lui Dumnezeu prin nașterea din nou.

În toate aceste sfere, Biserica trebuie să
gândească strategic și să pătrundă, trimițând
oameni echipați și spunându-le că Biserica
nu se rezumă la o întâlnire duminica, joia,
marțea, ci că ea trăiește Evanghelia în fiecare
zi, în fiecare clipă. Dacă în ziua de duminică
Biserica celebrează împreună, ea își trăiește
viața adevărată începând de luni.
Noi creștinii, am separat lucrurile, între
sacru și profan. Unii fac despărțirea
considerând că „biserica e biserică și
afacerile sunt afaceri”, ceea ce este incorect
din punct de vedere biblic. Creștinul trebuie
să fie o lumină oriunde ar fi, indiferent ce
ar face. De aceea, când ucenicii din biserică
sunt învățați că ei sunt chemați la rândul lor
să facă ucenici indiferent de locul în care se
află, Biserica poate lumina și are șansă 100%,
prin puterea lui Dumnezeu, să transforme
cultura română, astfel punând în practică
Rugăciunea Domnească pe care o fac toți
românii, „Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în Cer, așa și pe pământ”.

2. O escatologie dezechilibrată
Toți suntem de acord că trăim la finalul
zilelor din urmă. Ne bucurăm și parcă
abia așteptăm acea scenă când Hristos va
reveni să își răpească acasă Mireasa. Dar
nu toţi reacționează la fel. Când ne gândim
la Împărăția viitoare, unii nu își doresc ca
aceasta să vină, deoarece nu se consideră
pregătiți. Și nu își doresc din acest motiv ca
Hristos să vină, apucându-i groaza. Alții
așteaptă cu bucurie revenirea lui Isus, dar ei
doar așteaptă, nu mai fac nimic.
Puțini sunt acei credincioși care așteaptă,
dar și grăbesc venirea Domnului. În această
așteptare, ei anticipează și grăbesc venirea Lui
prin răspândirea Evangheliei și printr-o viață

trăită în curăție. Puțini sunt aceia și problema
este că nu predicăm o Evanghelie echilibrată.

din context: „Când va veni Fiul Omului, oare
va găsi credință pe pământ?”

Ne axăm pe Împărăția care trebuie să
vină, cea viitoare, dar uităm că deja trăim
în Împărăția lui Dumnezeu. Isus a zis în
momentul în care El a venit pe pământ
că motivul Lui a fost instaurarea unei noi
Împărății. Împărăția Cerurilor este aproape,
Împărăția Cerurilor s-a apropiat de voi,
Împărăția Cerurilor este în voi. Acestea
sunt cuvintele lui Isus. Chiar dacă nu e
cea deplină, noi trăim deja în Împărăția
lui Dumnezeu și trebuie să trăim activ, s-o
lărgim, până va veni Hristos cu cea viitoare.

Cei mai mulți cred că răspunsul la această
întrebare este „nu” sau „puțină”. Dar această
părere este în contradicție cu Scriptura. Dacă
vorbim de Hristos care va veni să răpească o
Biserică, înseamnă că va fi credință, va fi o
Biserică înflăcărată! În acel context, Luca 18,
era o femeie căruia nu i se făcuse dreptate, iar
acea femeie stăruie în fața acelui judecător
nedrept ca acesta să-i facă dreptate. Nu
e vorba de o întrebare descurajatoare,
retorică, vis-a-vis de Biserică, cum că nu
va exista credință sau că aceasta va fi foarte
mică, slabă. Dimpotrivă, contextul pune un
accent pe stăruința în rugăciune.

Dar până când nu ne însușim ideea de a
trăi astăzi în Împărăția lui Dumnezeu, nu
ne simțim responsabili, lăsând în seama lui
Dumnezeu rezolvarea problemelor lumii
pentru atunci când va reveni El. Dar când
înțelegem că este rolul nostru de a răspândi
Evanghelia și de a lărgi Împărăția actuală în
așteptarea celei viitoare, atunci trăim onești
și ne implicăm activ în sferele societății.

3. Accentul pus de biserici pe
interior
Biserica de azi e una din cele mai autiste
instituții. Trăim atât de dezlipiți de cotidian,
încât uneori am impresia că nu mai suntem
buni pe pământ. Ne pregătim doar pentru
Cer și trăim cu capul în nori, fiindcă ne
orientăm doar pe noi înșine, trăim într-un
mod egoist. Ne concentrăm pe liturghiile
trecutului, pe conservarea valorilor
trecutului, pe forme trecute, dar suntem
total anacronici cu timpul în care trăim.
Apoi vedem cum alții sunt ocupați de legi.
Aceștia și-ar dori să impună uniforme
enoriașilor și tot felul de alte legi. Ei ajung,
din păcate, în categoria de oameni pe care
Isus îi apostrofa - cazul fariseilor de atunci e
valabil și acum. Ei doar vorbesc despre legi
pe care nu le respectă nici ei.
Cred că acest lucru trebuie să se schimbe.
Pe de altă parte, din păcate, vedem oameni
care nu se consideră pregătiți să iasă în
afară. Aceștia spun că trebuie să se ocupe
de programele bisericilor lor, pe lucrurile
din biserică, pe copii sau tineri (pentru a
nu-i pierde), se focalizează pe proiecte de
construcție, schimbat parchetul, sistemul
de sunet - adică pe lucruri de interior. Dar
atunci când te axezi numai pe acestea, lumea
din jurul tău piere sub ochii tăi.

4. O mentalitate defetistă
(sceptică, neîncrezătoare)
Unii predicatori răspândesc o Evanghelie a
descurajării. Aceștia induc îndoială, pesimism
și necredință în frați. Ei spun că vremurile
din urmă sunt rele, meditează pe latura
aceasta atât de sumbră a lumii în care trăim,
încât oamenii ce îi aud merg acasă depresivi.
Aceștia mai vin cu întrebarea retorică scoasă

Mai sunt alte pasaje, în Matei 24, Daniel 2,
Marcu 4, Luca 10:19 care arată o Împărăție
care crește, o Biserică ce se dezvoltă, nu care
stă sau scade până la dispariție. Vedem astăzi
exemple concrete. În țările în care Statul
Islamic decapitează creștinii înflorește Biserica.
Întotdeauna sângele martirilor a fost sămânța
Bisericii, de aceea, ea este predestinată victoriei.
Nu aș vrea să fiu unul din acei predicatori
care predică necredința, pesimismul și o
Biserică ce scade, ci, dimpotrivă, cred că va fi
o Biserică ce crește, în ciuda opoziției. Eu cred
că Dumnezeu își ridică Biserica aceasta în
România chiar acum.

5. Zidurile confesionale
E o derivație a privirii spre interior și a
mentalităților defetiste, atunci când nu ai
îndrăzneală. Acum atât de mult ne apărăm,
până am ajuns la a construi ziduri. Chiar
dacă alții lucrează la fel ca noi, noi îi privim
ca pe dușmani.
E suficient să te uiți puțin în istoria Bisericii.
La început nu au fost confesiuni, ci o mișcare
cristică. După aceea au început doctrinele,
pe care trebuia cineva să le apere. Apoi,
s-au apucat să construiască un monument
în jurul lor: o confesiune religioasă. Când
Dumnezeu venea cu o nouă revelație, acea
mișcare era văzută ca dușmănoasă sau în
dușmănie cu Biblia.
Astfel s-a construit un proces foarte
distructiv. Biserica Catolică a ajuns să
persecute Biserica Protestantă (Luterană)
din cauza Reformei. Apoi Biserica Luterană
a persecutat anabaptiștii pentru că botezau
oamenii mari. Baptiștii au ajuns să persecute
penticostalii, pentru că aceștia vorbeau în
alte limbi. Acum, penticostalii persecută
carismaticii pentru că nu sunt cult. Ne-am
ridicat ziduri confesionale la care ținem mai
mult decât la Dumnezeu, din păcate.
Biblia avertizează foarte clar în Galateni
capitolul 5:14, 15, unde zice că „toată Legea
se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești
pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar, dacă
vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați
seama că nu fiți nimiciți unii de alții”. Păcat că

găsim astăzi creștini canibali, care mușcă și se
mănâncă unii pe alții, din cauza acestor ziduri
confesionale. În Ioan 13:35, spune că „prin
aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii
Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții”.
Biserica, din păcate, uneori eșuează în a
demonstra iubirea lui Hristos, pe care o
predică cu emfază, dar nu o practică. Dacă am
învăța să dăm zidurile la o parte, nu pentru a
ne contopi unii cu alții și a deveni o apă și un
pământ, ci a dezvolta dialoguri ecumenice,
convenind asupra principiilor creștine comune
și dezvoltând căi de colaborare și comunicare,
cred că am fi mult mai eficienți în răspândirea
Evangheliei în toate sferele societății.

6. Lipsa viziunii
Când nu ai viziune pentru biserica ta, atunci
te stingi. Osea 4:6 spune că „poporul Meu
piere din lipsă de cunoștință”, atunci când
nu este o cunoștință a Legii lui Dumnezeu,
a principiilor Scripturii. Atunci când nu ai
o imagine, o descoperire dumnezeiască
(Proverbe 29:18), când nu știi ce vrea
Dumnezeu pentru Biserică sau viața ta,
atunci n-ai frâu, n-ai frâne, n-ai direcție.
Când nu ai imaginea aceasta a unei biserici
triumfătoare, ce pătrunde cu îndrăzneală,
prin puterea Duhului Sfânt, în toate sferele
societății, te pierzi, și ai tendința să te
ascunzi, pentru că te vezi deja un învins.
Dacă ai imaginea biblică a unei biserici care,
prin puterea Duhului Sfânt, penetrează
societatea românească cu Evanghelia lui
Hristos, transformând cultura prin puterea
Evangheliei, automat începi să te trezești,
să învii, să te rogi, să vezi unde este locul
tău în acest proces de cucerire a lumii
cu Evanghelia lui Hristos. Începi să vezi
oportunitățile, nu doar să te uiți la partea
negativă, ci incepi să vezi partea aceasta
negativă ca și oportunitate, nu ca pe ceva
amenințător. Rugându-te lui Dumnezeu,
El va începe să îți dea idei creative, iar mai
apoi îți va da energia și puterea de a pune în
practică ceea ce ai în minte.
Eu cred că Biserica de astăzi va birui. Cred
că Biserica din România se ridică în capul
oaselor și începe să se trezească. Eu cred într-o
trezire fără precedent în România. Dumnezeu
deja și-a ales oameni pe care îi folosește cu
îndrăzneală și trezirea va veni prin ei sau
prin altcineva. Dumnezeu are nevoie de orice
vas care e disponibil. Atâta timp cât vasul
stă cu gura în sus și acceptă să fie umplut de
Dumnezeu, acel vas poate fi util. Dacă acel
vas e cu gura în jos însă, poate sta în biserică,
ploaia să vină și el să nu se umple.
Apelul meu pentru Mișcarea Evanghelică
și pentru cei care înțeleg Biblia este ca,
înflăcărați de Scriptură și de promisiunile ei,
să ne trezim, să ne rugăm și să ne apucăm
de treabă, înaintând cu Evanghelia în toate
sferele societății. Fie ca Dumnezeu să ne
ajute la aceasta!
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Cum a influențat comunismul
Biserica Evanghelică

Nevoia de reformă a Bisericii
Vasilică Croitor, pastor, cercetător istoric
„Răscumpărarea memoriei” a fost un
proiect pe care l-am început acum 9 ani din
dorința de a cunoaște lupta dusă în mod
nevăzut între Statul Comunist și Biserica
din România, în particular vorbesc despre
biserica penticostală. A fost o luptă extrem
de tensionată, încrâncenată în care au existat
victime, cumunități întregi care au suferit
enorm. O istorie fascinantă, tulburătoare,
greu de digerat, dar o realitate pe care nu
o putem ignora și care are repercusiuni,
influențe asupra prezentului. Din dorința
de a înțelege prezentul, am căutat să merg în
arhive și să mă informez pentru a înțelege ce
s-a petrecut în perioada comunistă.
Realitățile acelea au avut de a face cu noi, nu
sunt niște chestiuni abstracte, care au venit
și au plecat fără să ne atingă. Noi am fost
produsul unei perioade istorice care și-a pus
amprenta pe modul în care gândim, vorbim
sau ne manifestăm în mediul bisericesc și
în societate. Relația bisericii cu statul își are
astăzi rădăcinile tot în acea paradigmă care
a fost construită în perioada comunistă. În
România, avem un istoric pe care nu-l putem
ignora. Trebuie să-l înțelegem. De acolo
primim cheia pentru a interpreta prezentul
și pentru a găsi soluțiile, uneltele cu care să
putem răspunde provocărilor pe care le avem
astăzi în viața bisericii și a societății.
Prin cartea, aceasta am urmărit răscumpărarea
memoriei noastre. A fost o încercare de a
dezgropa informațiile acestea și de a le așeza
într-o logică sau tipar coerent pentru ca să
ne putem înțelege istoria, iar acele amintiri
care sunt dureroase sau neplăcute să le putem
îngropa corect. Trecutul nostru ne poate
bântui. Dar atunci când avem maturitatea să
ni-l asumăm, atunci când am învățat lecțiile
respective, când ne-am vindecat de rănile
acelea, trecutul nu mai constituie o povară,
ci rămâne doar o lecție cu care putem merge
înainte. Răscumpărarea este un principiu
biblic necesar ființei noastre pentru a putea să
propășim, să prosperăm în ciuda unor situații
din trecut, care nu au fost cele mai fericite.
Scriptura se ocupă și de mersul unor națiuni,
de direcția pe care o are Biserica sau de
demersul unui individ. Hristos a venit să
răscumpere omul, dar și o comunitate de
credincioși pe care noi o numim Biserică.
La fel, transformarea pe care Dumnezeu o
aduce are de a face cu o națiune care se pune
în slujba lui Dumnezeu. Cred că la toate
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nivelurile trebuie să căutăm răscumpărarea,
vindecarea. O țară ale cărei răni sunt
deschise, este o țară care este împiedicată și
nu poate să-și caute un drum prosper. Este
un principiu din psihologie faptul că durerea
îngropată nu moare, ci doar stă în adormire
până când iarăși sunt lucruri care o stârnesc.

Influențele comunismului
asupra Bisericii
În momentul în care armata sovietică a
venit în România, a preluat punctele cheie
ale autorității statale. Au fost niște consilieri
sovietici alocați în fiecare minister, mult
mai puternici decât ministrul român care
era deținătorul portofoliului respectiv. Acei
consilieri decideau politica statului român pe
domeniul respectiv. Același lucru s-a întâmplat
și la Secretariatul de Stat pentru Culte. Acolo
a venit un consilier sovietic, care pas cu pas a
căutat să implementeze o altă gândire în ceea
ce privește realția cu cultele.
Rusia, la ora respectivă, avea deja peste 20
de ani de istorie comunistă. Încercase mai
multe experimente pentru tranformarea
societății. Încercase printr-o teroare feroce
- în primă fază au ucis foarte mulți lideri
din Biserica Ortodoxă rusă, apoi au relaxat
puțin presiunea și au oferit recunoaștere, au
găsit calea împrietenirii cu liderii religioși
pentru a-i influența să îndeplinească politica
statului comunist. Deci, Rusia avea deja de o
experiență malefică dobândită în a controla
viața religioasă a țării, și totul era îmbrăcat
într-o sublimă propagandă - „Totul este
frumos sub comunism și noi vă putem arăta
cum să lăsați cultele să înflorească.”
În momentul în care a început această acțiune
a consilierului sovietic, Ministerul Cultelor
a devenit un mijloc de influențare a vieții
religioase din România pentru a fi subordonată
priorităților și agendei Partidului Comunist.
Acest Minister al Cultelor a început să emită
legi și decrete care să reglementeze viața
religioasă din România, dar ținta era să creeze
un organism care să arate frumos, dar lipsit de
viață. Comunismul și-a dorit să existe religia
în continuare, dar să existe un cadavru numit
religie pe care sa-l machieze în permanență,
să-l pună într-o vitrină și să spună: „Noi avem
libertate religioasă. Toate cultele sunt libere.”
Le confereau titluri, instituții sau conferințe
ecumenice, dar ținta lor era să ajungă să aibe un
cadavru frumos pe care să-l arate lumii vestice.

Au fost influențe pozitive și negative.
Acele reglementări erau foarte meticulos
argumentate când se prezentau liderilor
religioși, iar aceia care nu aveau pregătire și
o înțelegere bună a Scripturii, au reușit să
accepte foarte multe dintre acele sugestii pe
care le dădea împuternicitul cultelor. Au fost
anumite domenii în care lideri religioși au
înghițit momeala, s-au împrietenit cu statul
care nu le oferea decât o falsă libertate în
schimbul renunțării la unele convingeri intime
despre spiritualitatea bisericii, despre prezența
Bisericii în societate sau mărturisirea publică a
lui Hristos. Biserica a fost tot mai mult forțată
să-și desfășoare activitățile doar în interiorul
zidurilor ei, pentru ca, mai târziu, inclusiv
acele activități să fie restricționate după un
program strict aprobat de către guvern.
Au existat acești pași înapoi, dar în același
timp, a existat o Biserică mărturisitoare,
conștientă de acele piedici sau capcane care
le-a întins statul și care a dezvoltat o viață
paralelă cu cea oficială a Bisericii.
Din studiul pe care l-am făcut în arhive și din
mărturiile pe care le-am adunat, am ajuns la
concluzia că separarea dintre Biserica oficială
și cea subterană din România a fost un caz
unic în spațiul comunist, în cazul Bisericii
Penticostale. Biserica Penticostală a avut o
parte oficială, recunoscută, niciodată nu a fost
trecută în ilegalitate din 1950 de când a fost
recunoscută de guvernul comunist printr-un
decret, ea a continuat să funcționeze până la
Revoluție și după aceea. A existat o Biserică
oficială, recunoscută, însă, în paralel, avea și
o viață în subteran. Nu s-au separat cele două.
Biserica oficială își desfășura duminica
programele, întrunirile la care erau prezenți
informatorii, în care existau anumite limitări,
de exemplu botezurile. Lista candidaților
trebuia aprobată în prealabil de către Secretarul
de Stat pentru Culte, moment în care automat
divulgai care sunt persoanele care vor să se
boteze. Din momentul acela îi expuneai la
persecuție atât pe ei, cât și pe cei din anturajul
lor și îi aruncai în gura lupului, mai ales dacă
era o persoană membră de partid, care fusese
apropiată de ierarhia comunistă sau cu o
funcție de conducere într-o inteprindere.
În paralel, în timpul săptămânii, Biserica
subterană intra în activitate. Asta însemna
în primul rând întruniri de casă, grupuri
de studiu ilegal pentru că studiau Biblia
și foloseau materiale care erau aduse din
Occident, pentru că nu existau seminarii
decât cel de la București unde se intra foarte
greu. Biserica subterană se ocupa de formarea
de slujitori, de menținerea spiritualității în
viața Bisericii prin rugăciune, ajutorarea
celor săraci, cu implicare socială a Bisericii.
Era o acțiune pe care numai Dumnezeu o
putea coordona pentru că nu existau lideri
naționali pentru Biserica subterană. În
China, Biserica subterană avea și ea liderii ei

care atunci când erau descoperiți erau uciși.
La fel și în Rusia sau Republica Moldova.
La noi, Biserica a rămas una, dar în timpul
săptămânii se desfășurau acele întâlniri.
A fost o minune faptul că neavând lideri pentru
Biserica subterană, Dumnezeu a lucrat în așa
fel încât totuși aceasta în fiecare localitate, în
fiecare zonă a avut parte de oameni influenți.
N-au fost numiți lideri, n-au fost ordinați, dar
au exercitat o influență puternică, evlavioasă și
asta s-a văzut peste generații.

Tranziția Bisericii Evanghelice
după 1989
Cred că s-a încheiat o etapă, de la Revoluție
încoace, acea tranziție în care nu ne
găseam identitatea ca națiune, din punct de
vedere politic, economic. Acum societatea
românească a început să se așeze. Știm
puțin cine suntem, încotro vrem să mergem.
Economic vorbind, am fost pe punctul să
ajungem un stat mafiot în care niște grupuri
de interese să controleze totul. La fel, politic,
au fost perioade serioase în care ne-am
întrebat dacă să intrăm în sfera de influență
a Moscovei sau a Occidentului.
La fel și în viața Bisericii. Au fost perioade
în care întrebarea de bază a fost: Care ne
este identitatea? Problema asta și-o pune și
Biserica Ortodoxă. Care sunt valorile după
care își așează drumul mai departe? La fel este
și pentru evanghelicii din România. Vorbim
de o criză de identitate pe care am avut-o în
primii 20 de ani de la Revoluție încoace.

Biserica - agent de extindere a
Împărăției în societatea de azi
Cred că atunci când vorbim despre Împărăția
lui Dumnezeu este necesar să definim puțin
conceptul. Nu ne referim la Împărăție ca la
unele dintre statele din istoria lumii. Nu ne
referim la o entitate politică sau teritorială, ci
la acel domeniu spiritual în care niște principii
scripturale iudeo-creștine sunt acceptate
într-o societate și constituie sistemul nervos
central, ca să spun așa, al valorilor societății.
Din perspectiva aceasta, în societatea din
România este nevoie de o prezență a Bisericii
care să poată să promoveze valorile creștine.
Și aici cred că avem un teren comun pentru
toate cultele creștine. Chiar dacă există
diferențe majore în doctrină, când vorbim
de valorile iudeo-creștine avem un câmp
comun de valori pe care le împărtășim și pe
care ar trebui să le putem susține într-un mod
articulat și chiar organizat, cred eu, în locul
public în care are loc o dezbatere de idei, fie
că este vorba de universități, mass-media,
activități sociale sau mediul politic.
Biserica trebuie să se orienteze spre aceste
câmpuri și să fie prezentă acolo pentru că
Bisericii i-a lipsit exercițiul democrației datorită
perioadei foarte aspre prin care a trecut. Nici
măcar nu a apucat să-și mai formeze niște
apărători ai credinței. Chiar dacă au existat

astfel de apologeți, ei au trebuit să scrie sub
anonimat, pentru că altfel era un autodenunț
pentru a pleca la închisoare. Biserica nu a putut
să-și dezvolte aceste mecanisme. Prima carte a
lui Richard Wurmbrand pe care am citit-o era
scrisă sub un pseudonim - Nae Ionescu. Dar el
nici nu mai trăia în România, nu se ascundea,
dar știa că ne pune pe noi într-un mare risc.
Simplul fapt de a deține o carte de a lui,
însemna închisoare.
După o astfel de perioadă, este evident că
Biserica are nevoie de dezvoltarea unor
capacități pentru a comunica în mod public,
pe înțelesul generației actuale, care este
miza, tensiunea sau pericolele din societatea
contemporană. Avem nevoie de astfel de
apologeți, oameni care să fie buni exegeți,
analiști ai fenomenului politic, religios,
economic, cultural, și care să poată să ofere
niște răspunsuri adecvate.
Biserica, și aici vorbesc iarăși de toate cultele,
tinde să fie atrasă în dezbateri care nu îi
aparțin și să uite care este menirea ei. Sigur,
presa vrea să discutăm doar despre banii pe
care statul îi dă cultelor sau de ce sunt mai
multe biserici decât școli sau spitale, de parcă
putem compara merele cu perele. În schimb,
rolul Bisericii, în ceea ce privește valorile
pe care este clădită civilizația noastră, nu
mai este prezent în discuții și dezbateri, iar
valorile nu mai fac parte din discuție.

Relevanța Bisericii în
societatea actuală
Pericolul care ne pândește în perioada asta de
libertate și prosperitate este să abdicăm de la
misiunea noastră pe care o avem în societate.
Însăși societatea reclamă prezența Bisericii, o
cere. La tragedia de la Colectiv, foarte mulți
au criticat Biserica pentru că ea nu a fost
prezentă acolo. În dezbaterea despre avorturi,
de exemplu, Biserica nu poate spune doar că
avortul este păcat, deși este adevărat. Avortul
este o crimă. Dar Biserica trebuie să fie parte a
soluției, a căii de vindecare.
În dezbaterea despre homosexualitate,
Biserica nu poate spune doar „nu” căsătoriilor
homosexuale. Ea trebuie să facă mult mai mult
de atât. Trebuie să ajute tinerii să fie conștienți
de pericolul acesta, să facem un front
comun împotriva falsei educații și împotriva
ideologiilor. Trebuie să cerem, dincolo de
modificarea legislației și constituției, sau să
promovăm o educație familială foarte serioasă,
pentru că mulți dintre cei care sunt victime
ușoare pentru mișcarea homosexuală sunt cei
care provin din familii dezorganizate, care nu
au găsit niciun fel de dragoste părintească și
atunci își găsesc refugiul în astfel de relații. Ori,
biserica ar trebui să ofere grija părintească,
spirituală pentru astfel de oameni, pentru ca ei
să poată fi vindecați sufletește și să nu cadă în
direcția aceasta.
Biserica trebuie să fie parte a soluției, nu doar
cea care să atragă atenția derapajelor morale.
Aceasta este o Biserică marturisitoare,

vibrantă. Ideal, dorința și modelul scriptural
este cel a unei Biserici vii, dinamice, prezente
în viața cetății, nu doar prezentă între cele
patru ziduri ale lăcașului de inchinare.
De fapt, aceasta a fost dorința supremă a
comunismului. Biserica să trăiască între
cele patru ziduri. Ori modelul biblic este o
Biserică prezentă în „cetate”.
Ecclesia este comunitatea celor chemați afară,
nu o comunitate care se închide. Chemarea
noastră este să mergem în societate pentru că
acolo sunt luptele de purtat, sunt ideologiile care
trebuie contrazise și acolo este o lume rănită
care trebuie slujită. Deci, trebuie să echilibrăm
obiectivul nostru al prezenței în societate. Nu
mergem să spunem doar nu păcatului, ci să
arătăm calea. Nu mergem doar să condamnăm
corupția, ci mergem să oferim modele de trăire
corectă. Trebuie să fim instrumentul vindecării,
restaurării, comunitatea care oferă speranță
unei lumi atât de tulburate.

Concluzii
A ne înțelege trecutul este o primă cerință,
apoi, a ne clarifica identitatea noastră
prezentă. Insist pe faptul că noi trebuie să
înțelegem societatea de astăzi. Din păcate,
faptul că societatea se schimbă atât de mult,
sistemele eclesiastice tind să rămână mereu
în urmă, pentru că noi avem dogme și
tradiții, cadrul bisericesc în care funcționăm
și care oferă stabilitate. Dar, în același timp,
trebuie să vedem, măcar cu coada ochiului,
care sunt tendințele în societate pentru a avea
niște reacții în timp real.
Dacă dezvoltăm mereu un sistem de reacții
anacromic, mereu decuplat de ceea ce se
întâmplă astăzi în societate, atunci e ca și
când un pompier ajunge după ce focul a
mistuit totul. El vine, scoate furtunul și
face o constatare, dar nu mai este atâta de
eficientă activitatea lui. Cred că avem nevoie,
într-o societate care se schimbă cu atât de
mare repeziciune, de oameni prezenți în
toate nivelurile societății, care să poată oferi
răspunsuri relevante și actuale.
Biserica vibrantă, vie, într-adevăr este în primul
rând un organism. Oamenii, când aud de
biserică, se gândesc la structuri, lideri locali, la
un lider regional, care e sau nu un om foarte
evlavios, poate implicat în scandal etc. Dar
noi trebuie să subliniem faptul că Biserica
înseamnă o comunitate a credincioșilor,
înseamnă ceea ce faci tu și eu pentru a-L
mărturisi pe Hristos. Și atunci, eu, în calitate
de copil al lui Dumnezeu, pot să manifest viață
nouă, să fiu o binecuvântare, transformare
în mediul meu, în universul meu. Acolo pot
să aduc acea Împărăție a lui Dumnezeu, care
înseamnă principii frumoase, un mod de viață
binecuvântat care să fie o încurajare pentru
ceilalți și să aducă schimbare în viața oamenilor.
Extras din emisiunea Realități și perspective 35 Nevoia de reformă a Bisericii, difuzată sâmbătă
17 decembrie 2016, la Alfa Omega TV.
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Reforma a schimbat totul I
Documentar

Duminică, ora 22:30

LUNI 30 ianuarie

MARȚI 31 ianuarie

MIERCURI 01 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realitați și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Program religios străin
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realitați și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză 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
Originea speciilor 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urma 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul
Vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Producătorul
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Știința și problematica
existenței lui Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Pescuitul în ape mici (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Producătorul (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:30 Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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 Concepții
despre lume și viață 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Cântăreții
străzii - Tesalonic 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Lumină în
întuneric (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:30
Descoperind Biblia (r) 14:00 Îndrăznește să
gândești (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cântăreții străzii - Tesalonic (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Descoperind Biblia documentar
străin
19:30 Secretele succesului program religios 20:00

JOI 02 februarie

VINERI 03 februarie

SÂMBĂTĂ 04 februarie

DUMINICĂ 05 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Învățătură pentru viață 08:30
În căutarea libertății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aleea cristale 10:00 Highlights Kenny
Marks 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Urmează-ți vocația
I (r) 12:00 Worldwar I (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Romani
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Aleea cristale (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlights Kenny Marks
(r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 Program

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața 08:00 De ce cred? 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
Transformari II (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germana) (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 Highlights Iona 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
Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Teknia 10:00 Înțelepciune TV
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Liftul
mântuirii (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Alegând
calea Bibliei (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 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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 Teknia (r)

străin

19:00 Romani documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:00 De ce vremurile de pe urma din 20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
22:00 Urmează-ți vocația I documentar
străin
23:00 Worldwar 1 documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Știința și problematica existenței lui 22:00 Lumină în întuneric film artistic
23:30 Muzică
Dumnezeu talk show
23:30 Muzică
23:30 Muzică

sâmbătă, 23:00

documentar

Divorțând de
Dumnezeu
O societate este în declin
atunci când principiile ei de
bază se degradează. Istoria
lumii demonstrează că nicio
națiune care a abandonat
lucrurile morale sigure, nu a
putut supraviețui. Societatea
despre care se vorbeste în acest
documentar este cea americană.
Oare această societate va fi o
excepție, atâta timp cât îl dă pe
Dumnezeu deoparte?

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugăciune pentru Israel program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Alegând calea Bibliei documentar
18:00 La frontiera promisiunilor lui 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
Dumnezeu program religios
19:30 InTouch program religios străin
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
pentru femei
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
muzical străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
documentar
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Program religios străin magazin TV
străin
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 22:00 Liftul mântuirii film artistic
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
23:30 Gaither pentru Romania program 21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
22:00 Uganda documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Divorțând de Dumnezeu film artistic
22:30 Reforma a schimbat totul I film artistic
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
sexualității
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LUNI 30 IANUARIE

MARȚI 31 IANUARIE

MIERCURI 01 FEBRUARIE

JOI 02 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 04 FEBRUARIE

22:00 Știința și
problematica existenței
lui Dumnezeu talk show

22:00 Lumină în
întuneric film artistic

23:00 Worldwar 1

19:30 Club 700 magazin TV

22:00 Uganda Documentar
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Documentar

Pornografia

Cea mai mare amenințare la adresa Bisericii
Josh McDowell, scriitor, apologet, evanghelist
Cea mai mare amenințare pentru cauza
lui Hristos, din toată istoria Bisericii, este
pornografia. Ea distruge mai multe biserici,
pastori, căsnicii, bărbați și femei decât orice
altceva din toată istoria. Pornografia online e
prezentă pretutindeni. Problema este ușurința
cu care o o poți accesa, faptul că e ieftină și ți-o
poți permite. Și faptul că o poți face în privat.
Sunt 210 țări din lume. Cu privire la cele care
caută cuvintele „sexy” și „porn”, numărul 10
în lume e România. La vârsta de 8 ani, global,
copiii încep să consume pornografie. Asta
înseamnă că mulți din ei încep să vadă aceste
materiale înainte de 8 ani, de la 4-6 ani.
Un exemplu - O mamă creștină mă sună și mă
întreabă ce să facă cu fiul ei. Fiul ei, în vârstă de
13 ani, mergea la o școală creștină, dar mama a
simțit că ceva nu e în regulă, i-a luat telefonul
să-l verifice și a găsit pornografie în el. Evident,
ca orice „părinte creștin bun”, nu au vorbit
niciodată despre pornografie cu el. Mai târziu, au
stat de vorbă cu el, întrebându-l de ce are acele
materiale pornografice pe telefon. „Tată, a trebuit
să o fac, pentru că în vestiar la școală, toți băieții
credeau că eu sunt homosexual pentru că nu mă
uitam la pornografie. Așa că a trebuit să descarc
materialele, și în fiecare zi, în vestiarul băieților,
ne uităm pe telefon, pentru ca ceilalți băieți
creștini să nu-mi spună că sunt homosexual”.
Să nu crezi că în România e diferit. Câți dintre
voi ați vorbit cu copiii voștri despre pornografie?
Dacă nu ai vorbit cu ei, ești un părinte
iresponsabil. Dacă copilul tău devine dependent
de pornografie, vina e a ta, nu a copilului.
Cum vorbești cu copilul tău despre sex, în
zilele internetului și a pornografiei? Totul s-a
schimbat. Frica mea e că Biserica nu se va adapta
la această realitate suficient de repede. Dacă
vorbești cu copiii tăi așa cum au vorbit părinții
tăi cu tine (deși probabil că în cazul multora,
părinții nu au vorbit deloc cu voi despre asta)
o să vă pierdeți copiii. Trebuie să schimbăm
modul în care vorbim cu copiii noștri.
Peste jumătate din voi sunteți consumatori de
pornografie. Probabil 75% dintre toți bărbații
se uită la materiale pornografice. Și pot să vă
spun un lucru: vă va distruge. Și pot dovedi
asta cu date concrete.
Recent m-a abordat o mamă care avea un
copil de 8 ani, ce mergea la o școală creștină.
Când a deschis ușa camerei fiului ei, acesta
avea telefonul în mână. Copilul a aruncat
telefonul în cealaltă parte a camerei, spunând:
„Sunt un băiat rău”. Mama a luat telefonul,
și nu i-a venit să creadă privind materialele
pornografice pe care fiul ei le accesa pe telefon.
Ea a acționat corect - s-a așezat lângă fiul ei și
plină de dragoste, l-a întrebat: „De ce te uiți la
așa ceva?” Copilul a răspuns: „La școală, toți
băieții vorbesc despre sânii fetelor. Nu știam

la ce se referă, așa că am căutat pe Google”. Și
așa a ajuns dependent de pornografie. Mama a
știut atunci că nu a clădit o relație cu copilul ei
în care acel copil să aibă libertatea să o întrebe
orice, fără rușine, fără condamnare, fără
batjocură și fără să primească citate din Biblie.
Pornografia a înlocuit școala, căminul și
biserica ca sursă pentru educația sexuală.
Nici măcar nu contează dacă vorbești sau nu
cu copilul tău. Ei vor căuta pe internet „sex”.
Google a devenit profesorul #1 de sex din lume.
Aproape orice vor auzi despre sex, vor căuta pe
Google, și aproape de fiecare dată vor ajunge să
urmărească materiale pornografice. 93% din
tinerii cu vârsta între 12-17 ani sunt online.
În Marea Britanie, un studiu a găsit că toți copiii
până la 10 ani ajung să urmărească materiale
pornografice. Le va distruge cultura. 75% dintre
părinții britanici nu le-au vorbit niciodată
copiilor despre pornografia online. Nu-mi
imaginez de ce vreun părinte își permite să nu
vorbească cu copilul lui despre pornografie,
pentru că copiii sigur vor fi expuși la ea. Nu îți
poți proteja copilul de pornografie. Fetița sau
băiețelul tău prețios, nepotul sau nepoțica ta,
toți vor ajunge să vadă materiale pornografice.
Indiferent că-i educi acasă, îi trimiți la o școală
creștină, te rogi pentru ei în fiecare zi și le citești
din Biblie, ei vor ajunge să vadă pornografie.

care ascultă bine. Nu încerca să abordezi
toate aspectele unei întrebări. Ei au nevoie
de răspunsuri simple, precise și clare.
Când vorbești cu copiii tăi, trebuie să spui
lucrurile așa cum sunt. Mulți părinți spun
lucruri incorecte științific sau medical,
sau chiar incorecte biblic. Poate acum 30
de ani nu conta, dar azi, orice le vei spune
copiilor tăi, ei vor căuta pe Google, și dacă
află că nu le-ai spus adevărul, nu vor avea
încredere în tine. Pe măsură ce cresc, copiii
pot gestiona detalii mai directe și sincere.
3. Fii un părinte cu convingeri și valori.
Studiile spun că părinții care le transmit
copiilor valorile lor au cea mai mare
influență în viața lor. Transmite copilului
valorile tale despre familie, viață, trup.
4. Fii prieten cu prietenii copiilor tăi. Am
aflat, din viața mea, că cu cât mai mult
prietenii copiilor mei mă respectau pe
mine, cu atât erau mai puțin înclinați să
facă lucruri rele cu copiii mei.
Extras dintr-un material filmat în cadrul
Conferinței Vertical, București 2015, și difuzat
pe canalul Alfa Omega TV în cadrul emisiunii
Cuvântul Vieții. Comandați înregistrările complete:
www.verticalromania.ro/arhiva-vertical-2015/
N.red.: Mai jos sunt statistici recente și grafice
oferite de un site pornografic, care, deși nu sunt
complet reprezentative, dau o perspectivă mai
clară asupra problemei pornografiei despre care
se vorbește în articol, pentru țara noastră.

Statisticile spun că dintre tinerii din întreaga
lume care accesează pornografie, 91% nu
căutau așa ceva, ci căutau ceva pe Google și
a apărut o imagine pornografică. 91% din
ei așa au început. Dar tragedia e că 38% din
aceștia vor deveni dependenți de pornografie,
dependenți de ceva ce nici măcar nu căutau.
E vital să îi abordăm pe copii la o vârstă fragedă,
la 5 ani, să pregătim mintea lor pentru acest
concept important - ce este sexul, cine l-a creat,
cât de minunat e trupul uman. Atunci când
copilul tău vede pornografia pentru prima dată,
și o va vedea, dacă nu ai stabilit clar modelul
proiectului original divin, copilul tău nu-și va da
seama care e falsul. Trebuie să începem să facem
asta devreme. Dacă Biserica nu se schimbă, dacă
nu îi ajută pe părinți să-și înțeleagă propria lor
sexualitate și să-i învețe pe copii lor despre sex,
cel puțin 60% din familiile bisericii își vor pierde
copiii, poate chiar 80%.
Ghid pentru dezvoltarea sexuală sănătoasă a
copilului:
1. Discută permanent cu copiii tăi. E cea
mai bună cale să-I ajuți să dezvolte o
sexualitate sănătoasă. Fii un părinte
deschis la întrebări.
2. Discută cu copiii mici (de până la 10 ani),
încet, folosind pași mici. Nu le da prea
mult deodată. Repetă mai târziu și mai
adaugă o nouă informație. Fii un părinte
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Reforma a schimbat totul II
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Duminică, ora 22:30

LUNI 06
03 februarie
octombrie

MARȚI 07
04 februarie
octombrie

MIERCURI 08
05 februarie
octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realitați și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Program religios străin
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realitați și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză 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
Cum a apărut lumea 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul Vieții
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Agentul
imobiliar 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Dumnezeu îngropat
de știință? (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Rădăcinile
evreiești ale creștinismului (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Agentul imobiliar (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:00 Afaceri ca la carte 18:30
Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește
să gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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
Concepții despre lume și viață 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Cântăreții străzii - Viena 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Punct central (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 14:00
Îndăznește să gândești (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Cântăreții străzii - Viena (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepții
despre lume și viață (r)

JOI 09
06 februarie
octombrie

VINERI 10
07 februarie
octombrie

SÂMBĂTĂ 11
08 februarie
octombrie

DUMINICĂ 09
12 octombrie
februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Învățătură pentru viață 08:30 În
căutarea libertății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aleea cristale 10:00 Highlights Jessy
Dixon 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Urmează-ți vocația
I (r) 12:00 Worldwar II (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Romani
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Aleea cristale (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlights Jessy Dixon
(r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 Program

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred?
08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germana) 11:00 Uganda
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germana)
(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 Highlights Ingemar Olsson
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 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Cartea Cărților
09:30 Teknia 10:00 Înțelepciune TV 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Prințesă
de departe 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Supraviețuirea miraculaosă a Israelului (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 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realitați și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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 Romani documentar
19:00 Descoperind Țara Sfântă documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Urmează-ți vocația II documentar
22:00 Dumnezeu îngropat de știință? talk 22:00 Punct central film artistic
23:00 Worldwar II documentar
show
23:30 Muzică
23:30 Muzică
23:30 Muzică
19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugăciune pentru Israel program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Supraviețuirea miraculaosă a 18:00 Închinare pentru națiune program religios
Israelului documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
pentru femei
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realitați și perspective talk-show
22:00 Lazer us film artistic
22:00 Maria Prean documentar
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
23:30 Gaither pentru Romania program 23:00 Doamne sunt al Tău documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
sexualității
23:30 Muzică
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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 pentru Romania (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul II documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 06
03 FEBRUARIE
OCTOMBRIE

MARȚI 07
04 FEBRUARIE
OCTOMBRIE

MIERCURI 08
05 FEBRUARIE
OCTOMBRIE

JOI 06 OCTOMBRIE
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10 FEBRUARIE

DUMINICA11
SÂMBĂTĂ
09FEBRUARIE
OCTOMBRIE

22:00 Tații
Dumnezeu
film artistic
îngropat de știință? talk

22:00 Punct
Invaziacentral
păgână

23:00 Worldwar
22:00
New age miracol
II
Documentar
sau miraj II Documentar

22:00 Lazer
20:00
Alfa Omega
us film artistic
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obiectiv din culisele televiziunii
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23:30
Pasiune pură
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despre
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știriproblemele
din Orientul
sexualității

show
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Mijlociu

Evanghelia și puterea Împărăției
Titus Colțea
pastor, Florida

UN CREȘTIN RELEVANT
Ce se ascunde în spatele termenului
„relevanță” este faptul de a fi o expresie
adecvată, autentică a creștinismului
primar. Cam asta cred că ar însemna să
fii relevant, asta înseamnă să reprezinți o
alternativă care este viabilă, reală, genuină
a Împărăției lui Dumnezeu! Nu limbaj de
lemn, nu doar să ai un batic legat și să crezi
că această este marca sfințeniei sau să fii tuns,
ca și cum acesta ar fi omul adevărat evlavios.
Asta nu are relevanță, poate datorită faptului
că ești considerat a fi ignorant, anticultural.
Relevanța, după mine, constă în a aduce lumii
misiunea și mesajul lui Isus, în termenii în
care Hristos i-a adus. Nu cred că lumea are
nevoie de ceva mai mult în generația în care
trăim, decât exact ce Hristos a venit să aducă:
predicarea Evangheliei, iluminarea minții cu
adevărurile lui Dumnezeu.
Din sutele de voci, care mai de care mai
țipătoare și confuze, din smintelile din
jurul nostru, ideologii care mai de care mai
aberante, e nevoie ca oamenii să audă clar
mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este
nici mut, nici surd, ci vorbește și El a trimis
în lume pe Fiul Său. Așa cum spune Pavel:
Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască. Pentru că vine
o zi în care va judeca lumea după dreptate,
după omul pe care l-a rânduit pentru aceasta
și despre care a dat o dovadă netăgăduită, prin
faptul că L-a înviat din morți: Isus Hristos! El
trebuie predicat cu îndrăzneală!
Și orice român care se pretinde intelectual
și n-a citit o evanghelie, îmi pare rău, este
stupidul stupizilor! Este niet cultură când
tu nu știi cine este Hristos, pentru că El este
capul culturii. Creștinismul a fost cu capul și
cu umerii și a transformat lumea din jurul
nostru și în continuare o face. Du-te în
oricare altă cultură în care nu este Hristos și
vei vedea absurditățile, prețul ieftin al vieții.
Un scuipat valorează o viață umană! Numai
în creștinism avem valoarea reală pe care
Dumnezeu ne-a dat-o.
De aceea e nevoie să predici Evanghelia.
Asta înseamnă relevanță. O predicare a
Evangheliei cu îndrăzneală, cu putere, cu
Duh Sfânt, coerentă, articulată, cu dovezi.
De aceea evanghelicii sunt așa de necesari
în ceea ce înseamnă misiunea pe care
Hristos ne-a dat-o: să aducem la ascultarea
credinței pe toate neamurile. Nu bâlbâieli,
nu presupuneri, nu „crede și nu cerceta”,

nu alte simboluri, istorii, icoane și practici
superstițioase, care de fapt sunt o ofensă la
adresa supremației și suficienței lui Hristos.
Următorul lucru de care avem nevoie este:
demonstrația faptului că Isus Hristos este
Domn asupra dracilor. A ne uita la realitate
și a nu face acest reducționism simplist la care
realitatea nu este numai ce izbește ochiul.
Știința modernă spune că există universuri
paralele, și unul dintre universurile paralele
care există și interferează cu noi, este lumea
spirituală. Este nevoie să adresăm această
lume spirituală care ne parazitează, ne
hărțuiește, ne robește și ne face să îi împlinim
agenda întunericului, cultura morții, cultura
păcatului. Dar asta nu o poți face jucându-te
cu puști de jucărie.
Nu știu dacă te-ai jucat vreodată cu pușcă
de soc. Eu m-am jucat cu pușcă de soc și cu
gloanțe de câlți. Asta fac majoritatea când
merg să poarte războiul. Este un război pe
viață și pe moarte, un război vicios care se
luptă cu forțe puternice, cu draci impielițați
care trebuie învinși. E nevoie de oameni plini
de Duh Sfânt să meargă să pună pe fugă oștile
vrăjmașe, să înmulțească numărul de morți
în cohoartele demonilor și să aducă eliberare.
Apoi, e nevoie ca Evanghelia să fie însoțită
de vindecări. Hristos a venit să se adreseze
tuturor părților unei persoane și noi suntem
suflet, suntem spirit și suntem trup. La nivelul
sufletului e nevoie de Evanghelie, la nivelul
spiritului e nevoie de eliberarea de acei paraziți
infecți din hăurile iadului, duhuri necurate, și
la nivelul trupului e nevoie de vindecare.
Asta înseamnă, după părerea mea, relevanța
creștinismului. Fără ea, suntem doar niște
patetici lamentabili, însemnând că mergem
la război cu puști de soc și gloanțe de câlți.
Interviu difuzat în em. Întrebări Esențiale,
difuzată zilnic la ora 6:45 la Alfa Omega TV.

Iosif Țon
teolog

DOMNUL ISUS ȘI PUTEREA
ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU
Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe,
ci în putere. Dacă reducem totul la vorbe,
înseamnă că nu e Împărăția lui Dumnezeu.
Ea se manifestă prin acte de putere.
Domnul Isus, când ne-a învățat Rugăciunea
Domnească, ne-a învățat două lucruri legate
de Împărăție. Primul e să ne rugăm „vie
Împărăția Ta”, „să se facă pe Pământ voia Ta,
așa cum se face în ceruri”. Și încheie: „Căci a
Ta este Împărăția, puterea și slava”.

Și Domnul Isus a venit pe pământ cu scopul
acesta: să așeze pe pământ Împărăția lui
Dumnezeu, puterea și slava Lui. Noi trebuie
să urmărim acest proiect, să vedem acest
plan în întregime, și să înțelegem unde e
secretul puterii. Am văzut puterea Domnului
Isus, și cum Isus îi însărcinează pe ucenicii
Săi cu aceeași misiune și cu aceleași puteri.
Și trebuie să înțelegem cum ne calificăm noi
pentru ca Dumnezeu să ne dea aceleași puteri
pe care le dădea Domnului Isus
Principiul fundamental este că Dumnezeu
vrea fii, cărora să le dea slava Lui. Vrea să
facă prin ei tot ce a făcut prin Domnul Isus.
Dumnezeu are un plan extraordinar cu copiii
Lui, aici pe Pământ. Are și un plan în cer, dar
să nu le confundăm. Cei care neagă puterea
lui Dumnezeu spun că aici și acum nu se mai
întâmplă nimic, ci am crezut în jertfa lui Isus,
și prin asta mergem în cer. Dar planul lui
Dumnezeu e mult mai mare.
El vrea să ne facă părtași la Împărăția și slava
Lui, aici și acum. În primul rând pentru noi
înșine, să ne învețe frumusețea intimității cu
Tatăl. Căutați să deprindeți și să practicați
intimitatea cu El. După aceea, Tatăl vrea să
lucreze cu noi, cu toată puterea cu care a
lucrat în Domnul Isus. Știu că pentru noi e
incredibil, și aici e problema. Am intrat în
această necredință. Nu ne vine să credem că
Dumnezeu vrea să facă asemenea lucruri cu
oamenii din secolul XXI.
Dar Dumnezeu vrea să le facă, și le face.
În ultimii 30 de ani, Dumnezeu a deschis
zăgazurile, și se întâmplă mai multe minuni
decât în ultimele 3 secole. E nemaipomenit!
E o carte publicată acum câțiva ani, Miracles
de Craig Keener, două volume de 600 de
pagini, care doar documentează minunile din
ultimii 30 de ani pe tot pământul. Dumnezeu
și-a găsit oameni prin care să facă minuni ca
cele pe care le făcea pe vremea Domnului
Isus. El face și astăzi minuni.
Cred că a venit vremea să le facă și în România.
Și El caută oameni care să Îl creadă. Acesta
e primul lucru. Dumnezeu caută oameni, și
poate și acest seminar e trâmbița care zice
„Eu totdeauna lucrez prin oameni care se pun
la dispoziția Mea, prin care să demonstrez încă
o dată că sunt Dumnezeu, că fac și azi ce am
făcut în vremurile biblice”. Aceasta e intenția
lui Dumnezeu. Și El își caută oameni. Fii tu
unul din aceștia!
Extras din seminarul
Domnul Isus și
puterea Împărăției
lui Dumnezeu, predat
de Iosif Țon. Albumul
DVD conține 14 sesiuni
de o oră, costă 55 lei.
comenzi@alfaomega.tv
0256.284.913
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violenței, a superstițiilor și a sărăciei să
ia sfârșit. Pe măsură ce credincioșii își
îndreptau cererile către Dumnezeu, prin
rugăciune, ei se umpleau de credință.

Transformări:

Trezirea din Almolonga, Guatemala
Almolonga era o localitate extrem de săracă.
Această comunitate se afla într-o sărăcie
cumplită, iar locuitorii ei consumau cantități
uriașe de alcool. Aici exista violență,
ignoranță, vrăjitorie, ocultism și închinare
la idoli. Cei peste 20.000 de locuitori ai
orașului au luat o hotărâre conștientă de a
se întoarce la Dumnezeu și de a-și schimba
viața. Ca rezultat, Almolonga este astăzi
unul dintre cele mai curate și prospere orașe
din toată Guatemala.

Bailon, idolul morții, iar altul era Maximon,
un idol puternic. Maximon era cel mai
important idol din Almolonga. Când au
venit spaniolii în Guatemala, cu mulți ani în
urmă, ei au văzut că băștinașii erau dispuși
să negocieze în legătură cu anumite lucruri,
însă nu voiau să negocieze nimic în legătură
cu Maximon. Acest lucru a creat o legătură
foarte puternică. Cu toate că Maximon
era doar un manechin din lemn, spiritul

„I-am zis Domnului că noi, credincioșii, nu
puteam fi nesemnificativi fiindcă în Biblie ni
se spune că noi vom fi cap și nu coadă. Am
continuat să postim de trei ori pe săptămână,
iar sâmbăta era o zi dedicată rugăciunii. Cred
că acest lucru ne-a deschis o ușă. Oamenii
au devenit credincioși, au fost mântuiți și au
început să vină la biserică. Aș numi-o trezire
spirituală. După ce au început să aibă loc
semne și minuni, iar mulți oameni au început
să fie eliberați de puteri demonice, numărul
credincioșilor din biserici a crescut”, a spus
pastorul Mariano Riscajche.
O vindecare deosebită a avut loc în viața unei
femei numite Teresa. Medicii i-au spus că are
cangrenă. Organele ei interne pur și simplu
putrezeau. „Aveam dureri atât de mari încât
nu puteam umbla. Întregul meu trup era
paralizat și nu puteam să mănânc sau să
vorbesc”, mărturisește Teresa. Era foarte
bolnavă și starea ei se înrăutățea cu fiecare
zi care trecea. Nu se mai putea face nimic
pentru ea, așa că s-au început pregătirile
pentru înmormântare. Casa era plină de
membri ai familiei ei și de vecini. Toți se
gândeau că Teresa era pe moarte. Mirosul

Mulți consideră Almolonga un exemplu de
transformare a unei comunități, un exemplu
pentru întreaga lume. Opt din zece locuitori
sunt creștini născuți din nou, însă nu a
fost așa tot timpul. În urmă cu 20 de ani,
Almolonga era un loc întunecat și periculos.
Oamenii sufereau de sărăcie, violență
și ignoranță, dar, pe lângă toate acestea,
alcoolul era principala problemă. Dacă în
urmă cu 20 de ani ai fi mers în Almolonga și
ai fi cutreierat străzile dimineața, ai fi văzut
foarte mulți oameni beți, întinși pe jos din
cauza alcoolului.
„Am avut multe închisori pentru că existau
foarte multe probleme”, își amintește Donato
Santiago, seful poliției. El spune că oamenii
se băteau tot timpul. Se construiseră patru
închisori, dar acestea nu erau suficiente. Din
această cauză, un autobuz îi ducea pe cei ce
încălcau legea într-un oraș din apropiere.
Violența era întâlnită la tot pasul. O femeie
a spus că, dacă soțului ei nu îi plăcea
mâncarea, o lua la bătaie și o gonea din casă.

20

lui deținea puterea rațiunii și îi subjuga pe
oamenii din Almolonga. Era doar o mască
de lemn, însă avea puteri foarte mari. Era o
stăpânire care îi ținea legați pe oameni.

Pastorul Mariano Riscajche, unul dintre
conducătorii
trezirii
spirituale
din
Almolonga, spune: „Am crescut în sărăcie.
Tatăl meu era alcoolic. Uneori bea 40-50
de zile la rând, fără oprire. Nu prea aveam
mâncare. Mâncam puțin și beam o ceașcă de
cafea. Banii puțini pe care îi aveau părinții
mei îi cheltuiau pe alcool.”

În zilele acelea întunecate, Evanghelia nu
era primită cu bucurie. Evangheliștii din alte
țări erau alungați cu ciomege, iar micuțele
biserici locale erau împroșcate cu pietre.
Evanghelicii reprezentau o minoritate care
era disprețuită. Într-o zi, șase bărbați l-au
prins pe Mariano, iar unul dintre ei ținea
pistolul îndreptat spre gura lui. În timp
ce bărbatul apăsa trăgaciul, Mariano se
ruga Domnului pentru protecție. Când s-a
descărcat arma, nu s-a întâmplat nimic.

Pentru a-și ușura suferința, mulți oameni
din oraș și-au făcut idoli la care să se
închine. Unul dintre aceștia era Pascual

Scăpat de moarte, pastorul Riscajche a
chemat puținii credincioși din Almolonga
la rugăciune. Era timpul ca stăpânirea
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morții plutea peste tot. Pe drum, Domnul i-a
pus pe inimă pastorului Riscajche să se roage
pentru ea. Când a ajuns lângă patul ei, a spus:
„În numele lui Isus Hristos, ridică-te!”, iar
ea s-a ridicat în capul oaselor chiar în clipa
aceea, fără niciun fel de boală în trupul ei.
„Am simțit o căldură, apoi am văzut o lumină
strălucitoare deasupra mea, iar când am
deschis ochii, l-am văzut pe pastorul Mariano.
M-am bucurat înaintea Domnului pentru

vindecarea care mi-a dat-o. Când au văzut
această minune, mama mea și toți frații mei
s-au întors la Dumnezeu”, își amintește Teresa.

Produsele au dimensiuni biblice. O sfeclă
roșie cântărește 2.25 kg, iar un morcov are
dimensiunea antebrațului.

Primarul, care a devenit credincios, născut
din nou, a urat bun venit celor aproximativ
15.000 de oameni care s-au adunat în piața

Auzind asemenea mărturii, sute de oameni
și-au predat inima lui Hristos. Când au văzut
oamenii că Evanghelia schimbă vieți, ei au
început să ia seama la acest lucru. S-au simțit
tot mai atrași de Evanghelie pentru că au văzut
transformările care avuseseră loc în viața
semenilor lor. Acum există peste 40 de biserici
evanghelice în Almolonga, un oraș care are
numai 19.000 de locuitori. Biserica Calvaro,
păstorită de Mariano Riscajche, are 12.000 de
locuri și aproape întotdeauna este arhiplină.
Prezența Duhului, însă, nu înseamnă
doar creșterea numărului de credincioși
din biserici. O plimbare pe străzile din
Almolonga arată impactul trezirii spirituale
asupra situației economice și sociale.
Străzile și clădirile au nume biblice. Dacă
străinii cred că această mărturisire publică a
credinței este un lucru extraordinar, Mariano
îl vede ca pe ceva foarte normal. „Cum poți
să spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă nu
lași ca asta să se vadă? Apostolul Pavel a zis:
‘Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui
Hristos...’” spune el.
Într-un oraș plin de baruri sau cârciumi,
36 la număr, acum mai sunt numai trei. Iar
după ce mulți oameni au încetat să consume
alcool, și violența a încetat. Timp de 20 de
ani, rata infracțiunilor a scăzut constant.
În 1994, s-a închis ultima închisoare dintre
cele patru existente. Clădirea a fost renovată
și acum poartă numele de „Sala de onoare”.
Pentru șeful de poliție din Santiago, acestea
sunt vremuri bune. Acum nu mai există
nicio închisoare în Almolonga. De ce?
Pentru nu mai este cine să încalce legea.
Chiar și agricultura a renăscut. Timp de ani
de zile, recoltele din Almolonga erau slabe
din cauza pământului arid și a tehnicilor de
lucru folosite. Dar când oamenii s-au întors
la Dumnezeu, s-a văzut o transformare
deosebită a pământului. Almolonga a
devenit o vale fertilă, iar pământul este atât
de bun acum încât produce cele mai bune
legume și zarzavaturi. Oamenii au parte de
trei recolte pe an. Legumele și zarzavaturile
sunt vândute în Guatemala, sudul Mexicului
și în El Salvador.

Înainte de trezirea spirituală, se exportau
patru camioane de produse pe lună. Acum
se încarcă 40 de camioane pe săptămână.
Almolonga a fost poreclită „Gradina
de legume și zarzavaturi a Americii”.

Intrigați de dimensiunile acestora și
creșterea de 1000% a productivității în
agricultură, oamenii de știință din alte țări
au venit pentru a afla secretul, dar răspunsul
nu a fost cel așteptat. Dumnezeu le-a dat
fermierilor din Almolonga înțelepciune
pentru a obține recolte mai bune decât dacă
ar fi folosit metode științifice. Fermierii
îi dau slavă lui Dumnezeu pentru aceste
recolte îmbelșugate. „Înainte, când recoltam
ridichia, procesul dura până la 60 de zile,
însă de când a intervenit Dumnezeu în viața
orașului nostru, strângerea recoltei de ridichi
durează doar 40 de zile, și destul de des doar
25 de zile”, pastorul Mariano Riscajche.
Se poate vedea o paralelă între creșterea
credinței oamenilor și îmbunătățirea
solului. Oamenii au început să creadă în
Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții
lor, iar legumele și zarzavaturile au început
să capete aceste dimensiuni. După ce au
fost eliberați, oamenii au început să lucreze
pământul, iar apoi au început să câștige bani.
Atunci, ei au lucrat și mai bine, iar pământul
rodea și mai mult. Fermierii îți cumpără
camioane Mercedes, pe care apoi scriu fraze
biblice. Acesta este rezultatul Evangheliei
care transformă comunitatea.
Idolatria și superstițiile au dispărut,
lăsând în urmă oameni dedicați închinării
fierbinți înaintea lui Dumnezeu și muncii
cinstite. Stoicismul tradițional a lăsat loc
exuberanței deosebite. Ei au acum 20 de
biserici evanghelice foarte active, militante
și împlicate în laudă, închinare și eliberare.
În ciuda succesului de care se bucură,
credincioșii din Almolonga nu intenționează
să renunțe. Mulți dintre ei postesc de
trei ori pe săptămână și continuă să se
împotrivească puterilor întunericului prin
rugăciune și evanghelizare. În timp ce unii
locuitori din Almolonga sărbătoresc Ziua
Morților, credincioșii ies într-un număr
mare pe străzile orașului pentru a-L glorifica
pe Dumnezeul cel Viu.

orașului. Acești oameni au venit aici ca să
se roage pentru o continuă răspândire a
Evangheliei în orașul lor și în toată lumea.
„Prețul pe care îl plătim pentru aceasta este
sfințenie și dăruire. Rugăciunea și postul
ne dau biruință asupra puterilor celui Rău.
Noi nu avem pregătire teologică, ci doar neam predat în totalitate Domnului”, spune
pastorul Mariano Riscajche.
Cred că, în multe cazuri, când vorbim
despre transformarea unei comunități, ne
luptăm cu necredința. Este Dumnezeul
nostru despre care citim în Evanghelie
suficient de puternic pentru a transforma cu
adevărat comunitatea noastră? Almolonga
ne spune: „Da, este!” O comunitate dedicată
idolatriei, vrăjitoriei, consumului de alcool
și în care familiile erau dezbinate a devenit o
comunitate transformată.
Aceasta este o bună ilustrație a faptului că,
dacă Dumnezeu a transformat comunitatea
din Almolonga, El poate transforma și
comunitatea în care trăim noi. Dumnezeu
ne-a ridicat, iar noi trebuie să profităm de
această ocazie. Suntem o generație pe care
Dumnezeu o va folosi nu numai pentru
transformarea comunității noastre, ci și a
întregii lumi.
Este minunat să vezi efectul Evangheliei
în viața oamenilor! El poate fi observat
cu adevărat și acest lucru îl dorim pentru
comunitatea noastră, pentru orașul nostru
și pentru națiunea întreagă.
Extras din doc. Transformări, ce va fi difuzat
pe canalul Alfa Omega TV în februarie 2016.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Reforma a schimbat totul III
Documentar

Duminică, ora 22:30

LUNI 13 februarie

MARȚI 14 februarie

MIERCURI 15 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Realitați și perspective 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realitați și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză
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 Cum a apărut lumea 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul Vieții
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Omul
de afaceri 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Dezbatere despre himera
credinței în Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Rădăcinile evreiești ale creștinismului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Omul de
afaceri (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:30 Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește
să gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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
Trăirea în împărăția lui Dumnezeu aici și
acum 09:00 Cartea Cărților 09:30 Cufărul
cu comori 10:00 The Tattoo 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Dreptul de a ști (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 14:00
Îndrăznește să gândești (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 The
Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

JOI 16 februarie

VINERI 17 februarie

SÂMBĂTĂ 18 februarie

DUMINICĂ 19 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgara) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Învățătura
pentru viață 08:30 În căutarea libertății
09:00 Cartea Cărților 09:30 Aleea cristale
10:00 Highlights Iona 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Vestea
bună (r) 12:00 Worldwar III (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Romani (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aleea cristale (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Highlights Iona (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 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 Romani 12 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
Maria Prean (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germana) (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 Highlights Greg X.Volz
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufarul cu comori 10:00 Înțelepciune
TV 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Un val de lacrimi (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Supraviețuirea miraculaosă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Cufărul cu comori (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 02:00
Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realitați și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Misiune
urbană (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 Cufărul cu comori (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

vineri, 22:00

film artistic

Un val de lacrimi
Femeile din India traiesc
o adevarata drama, fiind
marginalizate, lasate sa moara de
foame, batute sau chiar ucise din
cauza mentalitatii acelei societati.
Insa unele organizatii incearca
sa le arate acelor oameni ca
Dumnezeu ne iubeste pe toti la
fel, barbati si femei, si ca toti ar
trebui sa pretuim viata.

19:00 Romani documentar
19:00 Descoperind Țara Sfântă II documentar 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
străin
actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dezbatere despre himera credinței în 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Vestea bună film artistic
Dumnezeu talk show
22:00 Dreptul de a ști film artistic
23:00 Worldwar III documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică
23:30 Muzică

16:00 Misiune urbană program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
a 18:00 Închinare pentru națiune program

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Supraviețuirea miraculaosă
Israelului documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
19:30 Club 700 magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un val de lacrimi film artistic
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
23:30 Gaither pentru Romania program
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
muzical străin
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică
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religios

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 pentru Romania (r) 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 Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realitați și perspective talk-show
22:00 Demascarea palestinianismului
creștin I documentar
22:30 Luptând cu Dumnezeu film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul III documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

sexualității

muzical străin

LUNI 13 FEBRUARIE

MARȚI 14 FEBRUARIE

MIERCURI 15 FEBRUARIE

JOI 16 FEBRUARIE

VINERI 17 FEBRUARIE

22:00 Dezbatere despre himera credinței
în Dumnezeu talk-show

22:00 Dreptul de a ști

23:00 Worldwar III

20:00 Alfa Omega în
obiectiv din culisele televiziunii

18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince
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film artistic

documentar

seminar biblic

Biserica și societatea
Pavel Riviș-Tipei

pastor Biserica Betania Arad

E o bucurie pentru noi pentru că, pentru
prima dată în istoria României, avem un
președinte evanghelic. Dar aș vrea, dincolo
de titulatura de evanghelic, să dovedească
că el este un evanghelist prin viața lui, că
propovăduiește prin ceea ce face și trăiește.
Fiecare din noi ar trebui să avem o viață
evanghelică. Noi toți suntem chemați să
fim purtători ai veștii bune a lui Isus Hristos.
Așa de mult mă bucur când aud confirmări
de trăire în sfințenie și curăție, într-o
viață deosebită și luminoasă a tinerilor, a
membrilor bisericii. Și sunt îndurerat atunci
când aud că se spune ceva neplăcut despre cei
ce sunt parte din biserică.
Biserica trebuie să se implice în structurile
societății, să aibă un cuvânt de spus, iar
cuvântul ei să fie întotdeauna respectat. Să fie
sare, sarea pământului. Ea e lumina lumii. E
cetatea așezată pe un vârf de munte.
Locul Bisericii e în societate, și statul român
ar trebui să țină cont de Biserică. Unii spun că
sunt prea multe biserici, prea puține spitale
sau discoteci, că nu se dă șansa tineretului
să se exprime. În toate aceste discuții și
zbuciumuri, Biserica e marcată, dar cred că
e marcată pozitiv. Citim în Biblie că drumul
spre Împărăția lui Dumnezeu duce prin
multe necazuri. Îi mulțumim lui Dumnezeu
că la necazuri încă nu am ajuns în România,
ca în sânul Bisericii siriene sau ucrainiene.
Cred că Biserica trebuie lăsată să fie Biserică.
Indiferent cât de mare e furtuna, Biserica trebuie
să meargă înainte. Fiecare biserică trebuie să
aibă viziunea ei. Și viziunea Bisericii trebuie
aplicată în misiunea ei. Domnul Isus a spus să
mergem în toată lumea, să vestim Evanghelia
la orice făptură. Noi credem că această Mare
Trimitere este o sarcină a fiecărui membru
al Bisericii. Dar nu există misiune fără viziune.
Și ca Biserica să-și poată aplica viziunea,
trebuie susținută. Să o susținem, încurajând
Biserica, stimulând-o și fiind alături de ea. Să o
susținem să-și implementeze învățătura în toate
segmentele și structurile sociale.
Biserica nu este doar biserică între cele patru
ziduri ai unei clădiri. Biserica este biserică
în fiecare zi. Când vorbim de Biserică, trebuie
să ne raportăm la Biserica stradală, la Biserica
subterană, și acolo avem atâția care au nevoie
de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm
bolnavii din spitale. Trebuie să coborâm la
adâncime, să scoatem briliantele de acolo,
pentru că ele se scot de la adâncimi mari, și

avem în canalele orașelor atâția cărora le e
foame, sunt nespălați și au nevoie de ajutor.
Biserica trebuie să-și facă datoria.
Extras dintr-un interviu realizat în dec. 2015.

Cristian Șoimaru

pastor Biserica Internațională
București

Discutăm mult despre Biserica din lumea
post-modernă urbană, în care mulți dintre
noi trăim. Aici ne dăm seama că trăim într-o
paradigmă unde lucrurile sunt ușoare. Ce să
facem? Să ne axăm mai mult pe ucenicizarea
membrilor, sau mai mult pe cei din afară?
Pe ce să ne axăm? Pe inițiativele bisericii,
sau să încurajăm creștinul individual în
munca lui, în implicarea lui social-politică
pentru a face ceva?
Răspunsul nu este alegerea dintre una și
cealaltă, ci trebuie făcute toate aceste
lucruri. Prin aceasta, vrem ca credincioșii
să fie încurajați, dar și comunitățile, de
inițiativele ce au loc la nivelul conducerii
bisericilor. Vrem ca și acestea să preia, să
vadă chemarea, înzestrările, pasiunile și
visele pe care Dumnezeu le-a pus în rândul
credincioșilor.
Eu sunt pastor, dar nu toate ideile bune vin
de la pastori. Vrem să împuternicim oamenii,
ca în acea imagine din Efeseni 4:11-12, unde
liderii bisericii, apostolii, profeții, învățătorii,
cu toții împreună, să echipăm credincioșii
pentru lucrarea de slujire. Nu vrem să mai
fie ideea cum că unii sunt slujitorii, iar alții
non-slujitori. Nu! Toți suntem slujitori, robi
ai lui Dumnezeu, pentru că Isus Hristos
Însuși este cel care a zis: am venit să slujesc,
nu ca să fiu slujit. Gândul acesta care a fost în
Hristos, trebuie să fie și în noi. Asta înseamnă
a avea mentalitatea Împărăției și în felul
acesta se poate vedea mai mult Împăratul
onorat în toate sferele societății.
Când și-a început mesajul, Isus nu a venit la
oameni să le spună că își deschide mâine o
biserică și că oamenii Îl pot găsi în ziua de
sabat de la orele 9-12 sau de la 18-20. El a
venit să vestească Împărăția. Împărăția lui
Dumnezeu are de a face, evident, cu locul/
modul scriptural, spiritual, geometric, în
care Isus domnește, în care Dumnezeu este
onorat și în care voia lui Isus e făcută.
Cum ne rugăm noi rugăciunea domnească:
Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ, Împărăția nu
este doar o realitate virtuală, ci și una prezentă.
Noi ca oameni, nu prea suntem buni în a trăi
în tensiune, ne plac lucrurile cât mai simple,
cât mai clare. În dorința noastră de a simplifica,

uneori rupem în bucăți Împărăția. Noi spunem
că Împărăția se referă la a fi salvat din focul
veșnic, dar Împărăția se referă la viața de
acum cu familia mea, cu părinții mei.
Însă, de la început de când Dumnezeu a dat
cele zece porunci, multe aveau de-a face cu
legăturile sociale în comunitate, cu legăturile
politice, militare, despre cum să îți tratezi
vecinul, despre faptul că trebuie să îți ajuți
aproapele. Împărăția are de a face cu asta. Ea
are niște principii care sunt deasupra acestei
lumi, indiferent că vorbim de sistem, că vorbim
de perioada ebraică sau romană, de sistemul
constituțional american, românesc sau britanic.
De exemplu, în Împărăție, dacă vrei să fii
mare, trebuie să fii slujitorul celorlalți.
Acesta e un principiu al Împărăției pe
care mulți încă nu îl înțeleg, inclusiv lideri
religioși. De asemenea, Împărăția lui
Dumnezeu este ca un grăunte. Unii cred că
sunt doar niște creștini într-un oraș, ce nu au
resurse și se întreabă cum pot face din acel
context ceva pentru Dumnezeu. Dacă aplici
principiile Împărăției, ce cuprind principiul
credinței, al slujirii, folosinței, multiplicării,
semănatului, atunci Împărăția poate să ia
chip. Noi trebuie să vedem tot mai mult
lucrarea lui Dumnezeu în aceste lucruri.
Sunt principii sau manifestări ale Împărăției,
în toate sferele societății. De exemplu, de ce
Dumnezeu a făcut mai întâi Cortul Întâlnirii,
a dat niște instrucțiuni atât de precise
despre materiale și despre cei care să le facă?
Dumnezeu e interesat de lucrurile frumoase.
Nu Diavolul a inventat cultura, pictura. În
Geneza, găsim scris despre muzicieni. Atunci
de ce să ne retragem din aceste sfere, să
o lăsăm pe mâna celui rău și apoi să fim
reactivi, să ne plângem de ceea ce fac ei?
Noi înțelegem că Împărăția lui Dumnezeu
presupune și cultivarea frumosului. În sistemul
educațional nu există o matematică creștină și
una necreștină. La fel și cu biologia. Însă, există
o biologie care îl recunoaște pe Dumnezeu ca
și Creator și una care nu Îl recunoaște.
Când înțelegem Împărăția sau perspectiva
lumii creștine, înțelegem că în toate aceste
sfere (relații sociale, educație și știință),
trebuie să vedem mâna lui Dumnezeu. Aici
nu mă refer la modul în care să venim doar
cu niște dogme, ci să căutăm răspunsuri.
În istorie, atunci când Biserica a fost prea
dogmatică, s-a împotrivit unor descoperiri
și încă plătim un preț în fața unei generații
care nu înțelege faptul că Biserica mereu
a fost factorul de educație, de căutare.
Universitățile, doctorii și spitalele, au fost
inițiative ale unor credincioși. Noi trebuie să
recăpătăm acest spirit apostolic, al căutării
și al profunzimii Împărăției.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23

În vremurile din urmă, Dumnezeu îl va
trimite pe profetul Ilie. Ce va face acesta? Va
întoarce inima părinților spre copii și inima
copiilor spre părinții lor.

Cultura Împărăției lui Dumnezeu
interviu cu Kris Vallotton, pastor, Biserica Bethel, Redding, SUA
De ce e important să ne cunoaștem
identitatea când vorbim despre Împărăția
lui Dumnezeu?
Cred că dacă știi cine ești și cui aparții,
atunci majoritatea problemelor din viața ta
se rezolvă. Dacă știi că Dumnezeu e Tatăl
tău atunci, anxietatea, frica, toate aceste
lucruri devin iraționale.
Cred că cel mai important lucru pe care
îl putem învăța în viață e cine e Tatăl
nostru. De asemenea putem învăța despre
identitatea noastră - că am fost creați să fim
o preoție împărătească și că atunci când Îl
acceptăm pe Isus, El ne transformă din
păcătoși în sfinți și că, literalmente, El ne dă
gândirea Lui, inima Lui. De fapt, Efeseni 5:1
zice să fim asemenea lui Dumnezeu.
Așadar, descoperim că scopul nostru este
să fim asemenea lui Hristos, iar Hristos este
Dumnezeu. Viața e diferită când știi cine ești.
Cred că există o criză de identitate peste tot
în lume momentan. Oamenii nu înțeleg cine
sunt, sunt confuzi cu privire la sexualitatea
lor. Cred că toate se rezumă la faptul că am
pierdut legătura cu Cel care ne-a creat, care
ne dă scop și direcție, care ne răspunde la
întrebările: De ce m-am născut? De ce mă
aflu aici? Ce și cine trebuie să fiu?
Să ne concentrăm pe termenii „apostolic’’
și „profetic’’. Ne poți explica de ce există
o legătură așa puternică între apostolie și
Împărăția lui Dumnezeu?
În Efeseni 2 scrie că temelia Bisericii a fost
zidită pe apostoli și proroci. Cartea Evrei
spune că Avraam era în căutarea unei cetăți
nepieritoare, al cărei Ziditor și Creator
era Dumnezeu. În Biblie găsim multe
motive pentru care apostolii și prorocii
sunt importanți, dar unul dintre motivele
principale e acela că ei sunt cei care pun
temelia bisericii într-un oraș.
Un apostol este o persoană care are o misiune
din cer, iar oamenii vin, se supun misiunii
iar apoi sunt trimiși. Cred că apostolii dau
scop și identitate unei biserici și unui oraș
prin influența lor asupra altora. Cred că e
important ca apostolii să se afle la temelia
bisericii. Ei sunt asemenea arhitecților,
constructorilor Împărăției.
Maleahi 4 zice că în vremurile din urmă
Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie, că
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va întoarce inima părinților spre copii și
inima copiilor spre părinții lor. Una dintre
sarcinile principale ale unui profet al Noului
Testament e aceea de a ajuta la restaurarea
legământului, a familiei, a sentimentului
apartenenței, la definirea granițelor familiei,
a unui grup de persoane și ajută la echiparea
sfinților cu capacitatea de a auzi și a vedea.
Cred că mulți oameni sunt orbi și surzi
spiritual, iar darul profeției echipează sfinții
să slujească altora pentru a aduce în ființă
o cultură în care toți să poată vedea și auzi.
Așadar, profeții și apostolii sunt esențiali
pentru Biserică și chiar mai mult, pentru
Împărăție.
Care e diferența dintre apostolul-profetul
din Vechiul Testament și cel din Noul
Testament?
Deși există biserici care nu cred în lucrarea
profetică în contextul Noului Legământ,
Efeseni 4:11-13 spune că: ‘’El a dat pe unii
apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori
și învățători pentru desăvârșirea sfinților în
vederea lucrării de slujire, până vom ajunge
toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului
lui Dumnezeu la starea de om mare.’’ Doar
versetul acesta spune că Dumnezeu a rânduit
apostoli și profeți în Noul Testament.
Înaintea crucii, Vechiul Testament era un
învățător care ne spunea că avem nevoie
de un Mântuitor. Așadar, care e mesajul
principal al Vechiului Testament? Păcatul
trebuie judecat. Păcătoșii au nevoie de un
Mântuitor. Rolul principal al profeților
Vechiului Testament era cel de polițiști.
Preotul prezenta legea iar profetul declara
judecata când oamenii încălcau legea.
Acum am intrat într-un legământ nou. Isus
a venit să mântuiască lumea nu doar să
mântuiască Biserica. Așadar, nouă ni s-a
încredințat lucrarea de împăcare despre care
vorbește pasajul din 2 Corinteni 5:18. Care
este slujba de împăcare? A nu ține socoteala
nelegiuirilor. Slujba unui profet este de a
împlini lucrarea împăcării.
În același fel, Maleahi zicea că în vremurile
din urmă Ilie se va întoarce și va întoarce
inima părinților spre copii și inima copiilor
spre părinții lor. Ce făcea Ilie ca profet al
Vechiului Testament, înainte de cruce?
Judeca orașe, poruncea ploii să înceteze și
focului să cadă asupra profeților mincinoși.

În Vechiul Testament profetul împlinea
lucrarea judecății, dar în Noul Testament
împlinea lucrarea împăcării. Profeții Noului
Testament nu au ca lucrare slujba judecății, ci
slujba împăcării. Noul Testament încurajează,
îndeamnă și mângâie. Aceasta este lucrarea de
profeție a Noului Testament. A găsi valoarea
din mizeria fiecărui om și a numi valoarea
din acel om. A vedea oasele uscate și a profeți
înălțarea, nu condamnarea lor.
Spuneai că Dumnezeu a gândit lucrarea
apostolică și profetică în vederea echipării.
Ce înseamnă să echipezi un credincios?
Pentru ce? Să fie un bun membru al bisericii?
Să fie sare și lumină? Echiparea este pentru
lucrarea din biserică sau în afara ei?
Când ești matur spiritual ești echipat cu
daruri care schimbă lumea. În Matei 28, Isus
a spus ‘’Toată puterea Mi-a fost dată în cer
și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din
toate neamurile!’’ Fiecare creștin trebuie să
își propună să aducă speranță, să fie sare și
lumină, să vindece bolnavii, să scoată draci,
să profețească destine, să dea scop, să aducă
Vestea Bună. Pentru asta suntem pe Pământ.
Avem nevoie de echipare pentru a împlini
aceste lucruri. Avem nevoie de antrenament.
Trebuie să învățăm anumite aptitudini. Toate
astea fac parte din caracterul credinciosului.
Duminică dimineața nu mergem la biserică
să fim hrăniți, ci să fim echipați. Nu ascultăm
un mesaj, ci luăm parte la împlinirea lui.
Este un verset drag mie în Deutoronom care
zice că Iosua a fost înzestrat cu înțelepciune
pentru că Moise și-a pus mâna peste el.
Pavel zice în Romani 1: ‘’Doresc să vă văd
ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru
întărirea voastră’’. Unul dintre lucrurile
care se împlinesc prin apostoli, profeți,
evangheliști, păstori și învățători e acela
că în unitate ei nu dau numai învățătură
ci de asemenea echipează, împuternicesc
credincioșii să facă ce nu puteau face înainte.
Cred că toți avem nevoie de asta. E nevoie
de credincioși echipați pentru orice lucrare
bună în Hristos care umblă în har și în putere,
ca atunci când întâlnesc un bolnav, să nu se
roage pentru el. Isus nu a zis să ne rugăm
pentru bolnavi, ci să îi vindecăm. Poate zici
că nu poți vindeca bolnavii. Trebuie să poți
pentru că Isus a zis să vindecăm bolnavii.
Poți să vindeci bolnavii pentru că ești copil
de Rege și poți să te comporți ca un copil al
Regelui care trăiește în tine.
Trebuie să ne cunoaștem identitatea. Chiar
dacă suntem echipați, nu știm dacă avem
autoritatea să facem asta. Dacă știu cine
sunt, dacă înțeleg că Dumnezeu e Tatăl
Meu, Dumnezeul care a creat totul, îmi pun
întrebarea: Unde îmi e puterea?

Mulți spun că ‘’Biserica trebuie să fie
relevantă’’ sau ‘’Biserica trebuie să fie sare
și lumină dincolo de zidurile bisericii’’ sau
‘’Împărăția trebuie să se manifeste în lume’’.
Însă multe biserici se concentrează pe un
program, pe o denominațiune. Să vorbim
despre cele două categorii de biserici: cele
care se concentrează pe denominațiune, pe o
listă de reguli și pe programul de duminică și
bisericile apostolice pregătite să echipeze și să
trimită oamenii pentru a împlini lucrarea.
Cred că trebuie să existe anumite limite. Nu
poate fi un haos total. Dumnezeu pune vinul
nou în burdufuri noi. Trebuie să existe limite.
Dar Biserica, locul unde mergi pentru a fi
echipat, trebuie să fie un loc unde oamenii pot
greși, unde oamenii pot să încerce. Credința,
Biserica e asociată cu riscul. Oamenii își
asumă un risc, credința presupune să riști.
Dacă biserica face reguli pentru toate lucrurile
care nu merg cum trebuie și afirmă că toate
lucrurile merg bine în biserică, atunci, nu se
întâmplă nimic în acea biserică.
Nu poți să te antrenezi la grădina zoologică
și să fii pregătit pentru junglă. Așadar,
biserica trebuie să aibă o parte de cercetaredezvoltare. În fabrici, dacă nu există un
departament de cercetare și dezvoltare, nu
vor exista produse noi. Trebuie să avem
parte de experimente. Trebuie să riscăm.
Trebuie să definim succesul cu termenul de
devotament. Trebuie să le oferim oamenilor
un loc în care să încerce și să eșueze. Un loc
unde eșecul nu e rezultatul final.
Iuda și Petru s-au lepădat deopotrivă de
Hristos. Unul s-a spânzurat iar celălalt a
devenit liderul Bisericii. Le spun studenților
noștri că trebuie să învețe să eșueze cu
succes. Singurii oameni care nu eșuează
sunt cei care nu fac nimic. Dacă nu suntem
atenți, vom face atâtea reguli în Biserică
încât Biserica se va transforma într-un
monument, nu o mișcare.
Prevăd că în România vor exista unele
tensiuni, fiindcă tot mai mulți lideri
înțeleg că trebuie să își schimbe gândirea,
să devină noile burdufuri, să își alinieze
gândirea la Împărăția lui Dumnezeu. Însă
sistemul multor biserici se concentrează
pe denominație. Cum crezi că putem
rezolva această problemă ca Trup al lui
Hristos din România?
Problema denominaționalismului se rezolvă
prin relații. Vorbim despre faptul că Biserica
trebuie să devină o familie din nou în care
să existe tați și mame, frați, surori, verișori și
unchi. Biserica să devină un trib, un sat, un
grup în cadrul căruia să existe tați și mame
care ne influențează viața, ne corectează,
ne ghidează, ne dau identitate și declară
înțelepciune peste viețile noastre.
Cum devine denominațiunea o familie?
Când se leagă relații. Atunci începem să
facem ucenici, să ne conectăm unii cu alții, să

înțelegem ce înseamnă să onorăm oamenii cu
mai multă experiență decât noi, iar părinții, cei
cu mai multă experiență, în loc să controleze
oamenii, învață să îi împuternicească.
Învață să le permită oamenilor să greșească,
iar Biserica devine o organizație fundamental
relațională. Fundamentul organizației nu se
bazează pe reguli, ci se bazează pe relații.
Aceasta este direcția noastră.
Voi ați crescut în România și ați văzut multe
până acum. Ați văzut transformarea de la
stagiul de sclavi. Unul dintre exemplele pe
care le folosesc este cel al Coreei de Nord
și al Coreei de Sud care au fost cândva
o singură țară. Rușii au pus stăpânire pe
Coreea de Nord iar americanii au influențat
Coreea de Sud. S-a pus un zid între ei. Au
fost oameni din același popor, oameni
din același continent care au beneficiat de
aceleași resurse. Tot ce s-a întâmplat e că
s-a pus un zid între ei. În partea condusă
de comuniști, oamenii nici măcar nu se pot
hrăni. Dincolo de zidul de 15 cm poți vedea
oamenii prosperând.
Vreau să zic că România devine, metaforic
vorbind, Coreea de Sud, un loc unde oamenii
cresc și visează din nou, un loc în care orașele
și afacerile renasc. E o țară care în care oamenii
ies din sărăcie, din datorii și din autodistrugere.
Ei operează în Împărăția lui Dumnezeu, care e
neprihănire, pace și bucurie.
În ultimii 20 de ani am fost martorii unei
tranziții. Suntem martori la ieșirea din
sclavie. În același fel în care israeliții au ieșit
din Egipt, Egiptul trebuie să iasă din ei. Cred
că România este momentan în deșert. Au ieșit
din Egipt. Sunt în deșert. Cred că în următorii
cinci ani vor fi în Țara Promisă. Egiptul a fost
țara insuficienței, a sclaviei, nu era niciodată
destul. Nu puteai gândi, altcineva gândea
pentru tine. Apoi, când ieși din deșert nimeni
nu gândește pentru tine. Aceasta este țara în
care toate îți sunt de ajuns.
Sunteți pe cale să intrați în țara în care toate
sunt din abundență. Ea e Țara Promisă,
unde curge lapte și miere. Sunt convins
că următorii cinci ani sunt strategici în
sensul în care mulți oameni devin comozi
și își amintesc cum era în Egipt. Știu că nu
mai sunt sclavi. Da, așa e. Însă există ceva
mai bun! Este o țară în care toate sunt din
abundență. Nu există doar clasa mijlocie
și cea de jos. Este un loc în care toți pot
prospera și în care toți au un loc în Împărăție.
Sunt foarte încântat să știu că rolul Bisericii
e de a stimula și de a fi catalizatorul acestei
țări prospere. Și mă bucur de lucrarea pe
care o faceți la Alfa Omega TV. Suntem
în era informațională. Canalul Alfa
Omega este unul dintre cele mai influente
catalizatoare din România și se află la
porțile informațiilor, oferind descoperire
oamenilor. Nu poți deveni ceea ce n-ai
auzit și n-ai văzut. Voi toți dați României o

perspectivă a Țării Promise spunând că dacă
Dumnezeu a făcut asta pentru o persoană, o
va face pentru toți.
Te-aș ruga să spui o rugăciune scurtă la
sfârșit pentru România.
Doamne, ne rugăm acum pentru România!
Doamne, Îți mulțumim că n-ai venit să
condamni lumea, nici să condamni România,
ci ca lumea să fie mântuită prin Tine. Ne
rugăm să lași duh de descoperire în România,
ca oamenii să fie vii și alții să zică că vor să
meargă în România ca să își îndeplinească
visele. Ne rugăm ca aceasta să fie o țară a
abundenței, o țară în care visele se împlinesc,
o țară în care liderii împuternicesc oamenii să
intre în destinul lor.
Ne rugăm pentru toată Biserica din
România, ca ea să fie ușa principală spre
împlinirea destinelor, ca atunci când oamenii
vin la biserică, să li se descopere destinul.
Ne rugăm ca Tu să numești tați, mame,
frați, surori, verișori, unchi și mătuși care
să împuternicească și să echipeze oamenii
pentru a-și împlini scopul și destinul.
Doamne, ne rugăm pentru cei săraci și cei
în suferință ca tu să dezlegi duhul de sărăcie
care e asupra lor și să dai săracilor puterea
de a se îmbogăți. Ne rugăm să desființezi
sărăcia și gândirea limitată din România.
Dezrădăcinează aceste lucruri și ajută
fiecare cetățean al României să-și înțeleagă
bine scopul și destinul.
Mă rog să dai liderilor țării înțelepciune
și descoperire. Mă rog să rupi puterea
corupției. Simt că Dumnezeu rupe
puterea corupției. Simt că Dumnezeu
dezrădăcinează corupția. A îngăduit-o
mult timp, dar acum o dezrădăcinează și
trimite oameni ca Daniel, care au un duh
extraordinar în ei în palatele regilor, dacă
pot zice așa. Asta va rezulta într-un duh de
excelență și moralitate și va aduce ungerea
peste nobili ca să poată conduce cu adevărat.
Dumnezeu a spus că un om bun face
roade bune și prin acele roade rămâne în
picioare. Doamne, ne rugăm ca această țară
să prospere prin bunătate, neprihănire și
moralitate. Amin!
Material extras din emisiunea Calea, Adevărul
și Viața 561 - Cultura Împărăției, având ca
invitat pe Kris Vallotton, pastor, biserica Bethel
din Redding, SUA.

Cum cerul invadează pământul
Cum INVADEAZĂ CERUL
PĂMÂNTUL
astfel
încât
Pământul să devină asemenea
cerului? Carte de revelație
profundă, aduce înțelegere
privind dinamica spirituală a
momentului. Autor: K.Vallotton.

Preț: 20 lei
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Ospăț cu mană
program religios străin
Sâmbătă, ora 19:30

LUNI 20 februarie

MARȚI 21 februarie

MIERCURI 22 februarie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Realitați și perspective 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realitați și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză
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 Cum a apărut lumea 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul Vieții
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germana)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Zece ani
mai târziu 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Poate salva ateismul
Europa? (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Rădăcinile
evreiești ale creștinismului (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Zece ani mai târziu (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:30 Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește
să gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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
Trăirea în împărăția lui Dumnezeu aici și
acum 09:00 Cartea Cărților 09:30 Cufărul
cu comori 10:00 The Tattoo 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Nu acesta este numele meu (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:30 Descoperind Țara Sfântă
(r) 14:00 Îndrăznește să gândești (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
The Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Descoperind Țara Sfântă III documentar 19:00 Romani documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

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 Poate salva ateismul Europa? Talk show 22:00 Nu acesta este numele meu film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Telefonul film artistic
23:00 Worldwar IV documentar
23:30 Muzică

JOI 23 februarie

VINERI 24 februarie

SÂMBĂTĂ 25 februarie

DUMINICĂ 26 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgara) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în Duhul
08:30 În căutarea libertății 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aleea cristale 10:00 Highlights
Ingemar Olsson 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Telefonul
(r) 12:00 Worldwar IV (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Romani
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Aleea cristale (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlights Ingemar
Olsson (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 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 Romani 12 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
Demascarea palestinianismului creștin
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germana)
(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 Highlights - Lisa Bevill
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Înțelepciune
TV 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Mesagerul (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Supraviețuirea miraculaosă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Cufărul cu comori (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 02:00
Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realitați și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Misiune
urbană (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 Cufărul cu comori (r)

străin

RECOMANDĂRI ZILNICE

program religios

Misiune urbană
Vorbitorii din cadrul acestei
conferințe conduc biserici
implicate activ în misiunea
urbană contemporană, au
experiență în plantare de biserici,
slujire în echipe apostolice și
impact la nivel international.

străin

20:00 De ce vremurile de pe urmă din 20:00
actualitate

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

16:00 Misiune urbană program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Închinare pentru națiune program religios
19:00 Supraviețuirea miraculaosă a 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
Program pentru femei
Israelului documentar
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 19:30 InTouch program religios străin
Mijlociu
documentar
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Demascarea palestinianismului
televiziunii
creștin II documentar
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
22:00 Mesagerul film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru Romania program 22:30 Să explorăm Efesul documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
23:30 Muzică
sexualității
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sâmbătă, 16:00

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 pentru Romania (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Samuel Morris documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 20 FEBRUARIE

MARȚI 21 FEBRUARIE

MIERCURI 22 FEBRUARIE

JOI 23 FEBRUARIE

VINERI 24 FEBRUARIE

22:00 Poate salva
ateismul Europa?

22:00 Nu acesta este
numele meu film artistic

23:00 Worldwar IV

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

22:00 Mesagerul

talk-show
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documentar

film artistic

PĂRINȚI SPIRITUALI
UCENICIA CA MOD DE VIAȚĂ
interviu cu Mihai Dumitrașcu, pastor, Biserica Emanuel, Galați
Când Isus vorbește pentru ultima oară cu
ucenicii Săi, articulează visul lui Dumnezeu:
mergeți și faceți ucenici din toate neamurile,
botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al
Duhului Sfânt, și învățându-i să păzească tot
ce v-am poruncit. Investiția de 3 ani făcută
de Isus în ucenicii Săi ajunge la punctul de
maxim, și ei sunt împuterniciți să ducă mai
departe modelul pe care Isus l-a transmis - să
facă ucenici.
Nu există nici un alt mod prin care noi să
împlinim voia și visul lui Dumnezeu pe
pământ, decât prin faptul că predicăm,
consolidăm, echipăm și trimitem oameni
în lucrare. Iar tot procesul acesta îl putem
numi ucenicie.
Ucenicia ca mod de viață presupune că
fie că lucrăm, fie că ne plimbăm, fie că
participăm la viața spirituală a bisericii,
suntem implicați în a face ucenici, în a
transmite chipul lui Dumnezeu celorlalți.
Iar asta presupune un context relațional,
un context intenționat, când oferim ceea ce
Dumnezeu a pus în noi celuilalt.
Când mă gândesc la ucenicie, văd că Isus
a avut un plan. Când a transferat acest
concept ucenicilor Săi, le-a dat tot planul.
Mergeți - e prima fază, expune-i pe oameni
la mesajul Evangheliei. Botezați-i, integrați-i
în Biserică - asta presupune catehizare,
presupune ca omul să înțeleagă valorile de
bază ale creștinismului. Învățați-i să păzească
tot ce v-am poruncit - presupune o relație în
cadrul căreia adevărurile scripturale sunt
transferate. Asta e ceea ce Dumnezeu ne
cheamă să facem, neuitând că noi nu facem
ucenici pentru noi, ci facem pentru Domnul
și în totală dependență de Duhul Sfânt.
Dumnezeu nu încurajează lenea spirituală și
neimplicarea în procesul acesta.
În 1 Corinteni 4:15, Pavel scrie: Căci chiar dacă
ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși
n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am
născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. Pentru
orice om care pășește în viața spirituală, există
cineva care l-a condus la Domnul, un părinte
spiritual. Apostolul Pavel nu a făcut din
asta un eveniment, ci un proces. Un părinte
spiritual este cel care îl asistă pe noul-născut,
îl hrănește, îl ajută să se consolideze, răspunde
întrebărilor lui, dar se așază și sub poverile lui,
trăiește cu el toate etapele vieții.

În cadrul acestui proces, din bebelușul
proaspăt născut, părintele vrea să facă om
mare, într-o zi să-și facă o familie și apoi să
își asume responsabilitatea de părinte. Eu așa
înțeleg că Biblia mă învață: în Biserică, e de
dorit ca fiecare credincios să fie la rândul lui
un părinte spiritual pentru un nou convertit, și
fiecare părinte spiritual să aibă la rândul lui un
mentor, cineva cu care împărtășește, cu care se
roagă, stăruiește în Cuvânt, de la care primește
încurajare, dar și mustrare când e cazul.
Ucenicia e și un context în care dăm socoteală
despre viața noastră, pentru a crește spiritual.

Gândiți-vă la tatăl dumneavoastră, la
relația pe care ați avut-o cu el. Ce imagini
vă vin în minte? Sunt conștient de faptul că
această amintire, în anumite situații, poate
să fie dureroasă. Gândiți-vă și la mama
dumneavoastră? Care sunt gândurile care
vă vin? Dar cum credeți că ar evalua copiii
dumneavoastră relația cu voi, ca părinți?

Este o singură persoană în viața noastră
care e părinte spiritual. Dar sunt mai mulți
alți mentori, aduși în viața noastră pentru
a împlini anumite nevoi, pentru anumite
perioade. Nu trebuie să ne facem griji dacă
nu avem un singur mentor pentru toată
viața, pentru că dinamica vieții noastre
poate cere să existe și alți mentori.

Fiecare din noi vom avea tendința să ne
raportăm la orice autoritate așa cum a fost
relația cu tatăl și mama noastră, mai ales
cu tatăl nostru. Dacă am avut un tată care
a abuzat ființa noastră, emoțional sau fizic
sau chiar sexual, atunci vom avea tendința să
ne raportăm din această perspectivă la orice
autoritate, și să reacționăm advers.

Pavel avea pe cineva în care investea Timotei. Dar fiecare Timotei trebuie să aibă
un Pavel de la care primește. Pavel l-a avut
pe Barnaba, care l-a încurajat la începutul
slujirii. A avut un Sila cu care a slujit în
călătoriile sale misionare.

Mai mult, când ne vom gândi la Dumnezeu
ca Tată, vom avea o imagine deformată
despre El, pentru că Îl vom vedea prin prisma
relației pe care am avut-o cu tatăl nostru.
Părintele spiritual nu își rușinează copiii, ci
îi sfătuiește (1 Corinteni 4:14). În Biserica
din Corint e dezbinare, darurile spirituale
nu sunt bine folosite, se dau în judecată
unii pe alții, se trăiește în imoralitate. Și în
acest context, apostolul Pavel spune că nu
vrea să îi facă de rușine, ci să îi sfătuiască. A
face de rușine presupune să pui vinovăție pe
cealaltă persoană.
Ca părinți, noi avem rol dublu în familie, atât
de părinți fizici, cât și de părinți spirituali
pentru copiii noștri. În acest context,
administrăm disciplina, și scopul disciplinei
nu este de a pune rușine peste ei, ci de a-i
sfătui. Și asta comunică ceva despre inima
noastră. Nici un copil înțelept, nici o biserică
înțeleaptă nu vor disprețui sfatul părintelui
spiritual. Trebuie să-i sfătuim și să le atragem
atenția copiilor și copiilor spirituali când
greșesc, dar e responsabilitatea lor cum vor
răspunde (Ezechiel 33:7-9).
Fiecare din noi, când venim la Domnul,
venim cu bagajele noastre. Avem nevoie,
printre altele, de un părinte spiritual care
să ne ajute să despachetăm bagajele. De
anumite aspecte din trecutul nostru suntem
conștienți, de altele însă nu, dar trăim
consecințele acelor experiențe din trecut.
Ori, părintele spiritual tocmai acest rol îl
are. E tatăl care dă direcție, care îmbină
dragostea cu dreptatea, purtarea de grijă cu
responsabilitățile, iubirea cu disciplina.

Sunt mai multe relații de mentorare care ar
trebui să existe în viața unui om. Trebuie
să fie cineva la care persoana respectivă se
raportează ca la o autoritate, apoi altcineva
în care persoana investește, sub el, și mai
trebuie colegi de slujire, la același nivel.
Când îi pui pe toți aceștia împreună, e ca o
constelație de mentori, ceea ce e de dorit în
viața noastră.
Ucenicia nu se întâmplă în afara contextului
relațional. Nu putem să beneficiem deplin
de transformarea noastră decât în contextul
pe care Dumnezeu l-a organizat: omul
este în familie, familia în comunitate,
comunitatea în societate. În cadrul acestor
relații, Dumnezeu se folosește de Cuvânt,
de Duhul Sfânt și de alți credincioși pentru
desăvârșirea noastră.
El a dat în Biserică apostoli, proroci,
evangheliști, păstori și învățători, pentru
desăvârșirea sfinților (Efeseni 4:11). Același
pasaj spune în continuare că fiecare credincios
trebuie să ajungă la maturitate și să înceapă la
rândul lui să slujească. Așa a creat Dumnezeu
Biserica, cu această interdependență între
membri, între credincioși.
O trezire spirituală nu poate să aibă impact
de durată dacă oamenii nu sunt implicați
într-un proces de ucenicie. Istoria trezirilor
ne arată că, după ce oamenii au fost treziți
din starea lor de păcat și aduși la viață, nu
a fost cineva care să-i ajute să consolideze
credința lor, și pe termen lung, flacăra s-a
stins, impactul nu a fost pe măsură.
Extras din emisiunea Calea, Adevărul și
Viața 472 - Părinți spirituali.
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făcut Isus cu ei și mergând în ritmul vieții
mai departe cu acest mesaj transformator la
oamenii care nu Îl cunosc pe Dumnezeu.

Biserica: Comunități ca familii
Interviu cu Adiel Bunescu, pastor, Biserica Missio Dei, București
Biserica și societatea
Cred că Biserica este deja prezentă în
societate. Totul pleacă de la modul în care
descoperim definiția Bisericii în Cuvântul
lui Dumnezeu. Biblia nu prezintă Biserica
ca fiind o instituție, cu toate că poate avea
o formă instituțională. Biserica nu este o
clădire, așa cum e percepția dominantă
în popor. Biserica nu este nici o întâlnire,
așa cum tindem să credem ca evanghelici.
Ci Biserica e un grup de oameni ai lui
Dumnezeu, adunat de Dumnezeu împreună,
și în același timp, trimis de Dumnezeu în
lume, cu misiunea Lui. Noi nu trebuie să
ieșim în afara bisericii, pentru că noi suntem
Biserica, și „ducem Biserica cu noi” peste tot
pe unde mergem.
Întrebarea nu e dacă Biserica iese în afară,
pentru că Biserica e deja prezentă în cultură.
Ci întrebarea pe care trebuie să ne-o punem
este: Ce fel de prezență suntem? Suntem
o prezență activă, strategică? Suntem o
sare care dă gust, sau o sare fără gust? Noi
suntem deja în societate, întrebarea e dacă
suntem acolo pentru a fi o binecuvântare, ne
rugăm pentru oamenii din orașul nostru, de
la serviciu? Suntem atenți la oportunitățile
pe care Dumnezeu ni le deschide? Căutăm
oamenii care sunt deschiși, „copți” spiritual
pentru seceriș?
Cred că sunt oameni în Bucureștiul acesta
mare care sunt copți pentru seceriș. Și cred
că ne trebuie nouă inimi să ne pese și ochi
să-I vedem, și curaj să ieșim din zona de
confort și să inițiem discuții, să manifestăm
bunătate față de oameni. Am constatat
că bunăvoința și uneori micile gesturi de
bunătate, generozitate și ajutor deschid uși
pentru conversații și relații, și că oamenii
sunt mai dornici să discute despre lucrurile
spirituale dacă vin într-un mod care lor li se
pare că are sens.
Dacă eu bat din ușă în ușă în Bucureștiul de
azi, cu o Biblie în mână, și le spun oamenilor
cum pot să ajungă în rai, nu cred că o să
mă audă prea mulți, nu o să rezoneze cu
asta (deși nu cred că e un lucru rău în sine).
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Însă dacă eu sunt un bun vecin, dacă caut să
fiu de ajutor vecinilor mei, dacă sunt activ,
repar ușa la ghena care scârțâie de fiecare
dată când ducem gunoiul, dau o mână de
ajutor, mă opresc să dau bună-ziua – acestea
fiind doar câteva exemple, atunci se deschid
uși relaționale.
Asta dacă vorbim despre componenta
individuală. Dar noi am constatat că cea
mai puternică este componenta comună,
colectivă. Impactul cel mai mare nu îl are un
creștin, ci un grup de creștini. Atunci când
oameni care nu Îl cunosc pe Dumnezeu văd
ce înseamnă o comunitate de oameni care
Îl iubesc pe Isus și care împărtășesc întrun anume sens viața împreună, aproape
întotdeauna sunt ridicări de sprâncene, ahauri, uau-uri, și oamenii spun: „Eu nu am
crezut că există așa ceva în București. Nu am
crezut că există oameni de vârsta voastră,
educați, inteligenți, care să se preocupe, să se
întâlnească să vorbească despre ce înseamnă
implicațiile concepției creștine despre lume și
viață în viața de zi cu zi, în școală, ce înseamnă
chemarea lui Isus, Biblia, etc. E foarte tare!”

Bisericile sănătoase comunități ca familii
Cred că bisericile sănătoase dau naștere
unor lucrări, proiecte, inițiative, implicări
sănătoase. Eu văd în România puține biserici
cu o dinamică sănătoasă. Dacă ar fi să mă
gândesc la ce are nevoie astăzi România
și Biserica, aș spune că are nevoie de tot
mai multe comunități care să funcționeze
realmente ca familia lui Dumnezeu, formată
din ucenici ai lui Isus, marcați de Evanghelie
și trimiși cu Evanghelia ca să facă ucenici din
oamenii care nu sunt ucenici. Aceasta ar fi
după mine definiția unei biserici sănătoase.
Pentru aceasta, cred că avem nevoie să punem
centrul de greutate tot mai mult în acest lucru.
Cred că programele sunt bune, predicile sunt
bune și pot ajuta la echipare, dar problema se
pune dacă majoritatea bisericilor din România
funcționează ca niște comunități vibrante
de urmași ai lui Isus, încântați de ceea ce a

Cred că, dacă ajungem la o masă critică
de asemenea biserici, se va resimți în
România și în diverse zone ale societății.
Ucenicii respectivi care sunt parte ale
acelor comunități, vor marca segmentele
lor de activitate, fie că e vorba de sănătate,
de zona culturală sau de zona de afaceri. În
perspectiva mea, avem nevoie de comunități
centrate în Evanghelie, împuternicite de
Duhul Sfânt, transformate în mod profund
care își asumă mandatul de a merge și de a fi
sare și lumină în lumea în care trăim.

Obstacole în calea comunicării
Evangheliei
Vorbind despre obstacolele în calea
comunicării Evangheliei, ar fi trei categorii de
obstacole: obstacole care țin de cel ce comunică
(de noi ca și emițător al mesajului, dacă
folosim conceptele din teoria comunicării),
apoi sunt obstacole la receptor (la oamenii
cărora li se adresează mesajul) și sunt în final
obstacole la canalul de comunicare (la felul
în care transmitem sau mediile prin care
transmitem mesajul respectiv).
Unul dinte obstacolele mari ale comunicării
Evangheliei către oamenii care au nevoie
să o audă, este această tendință de izolare.
Aici mă refer la acea tendință de a ne
retrage noi între noi unde e călduț și bine,
ne simțim bine unii cu alții deoarece toți
gândim la fel, avem aceleași valori, avem
aspirații asemănătoare, împreună Îl iubim
pe Isus. E comod. Însă, mandatul Domnului
Isus este: duceți-vă! Nu stați doar împreună
bucurându-vă de ce aveți, de Mine și de
Vestea Bună, ci duceți vestea aceasta bună!
Principalul obstacol este faptul că noi avem
prieteni creștini, petrecem timp cu creștini,
ne simțim bine cu creștini și nu ne expunem.
Domnul Isus spune că, pentru ca lumina să
fie de folos, trebuie să fie pusă undeva sus
în lampă, nu trebuie pusă sub obroc. De
asemenea, sarea trebuie așezată acolo unde
ai nevoie de ea, nu să fie izolată în borcan,
altfel nu folosește la nimic. Prin urmare,
principalul obstacol în ce ne privește pe noi
este tendința de izolare.
Acest lucru trădează probleme mai profunde,
cum ar fi: Avem suficientă încredere
în puterea Evangheliei? Luăm în serios
mandatul pe care Isus ni l-a dat de a merge
și de a face ucenici din oamenii care nu Îl
urmează pe El încă? Avem încredere că
Dumnezeu poate să ne păstreze? Acesta este
un alt argument al faptului că ne izolăm ca să
ne ferim de lume, să nu fim contaminați. Dar,
dacă eu merg cu cea mai puternică forță din
acest Univers, cu puterea care L-a înviat pe
Hristos din morți și care este în mine, de ce
m-aș putea teme? Avem suficientă încredere
în puterea Evangheliei să învieze oameni la

viață, oameni morți spiritual, așa cum L-a
înviat pe Hristos? Eu cred că acestea sunt
obstacole în calea comunicării ce țin de noi.
Apoi, sunt obstacole la receptori. De multe ori
sunt experiențe nefavorabile cu alți ucenici
ai lui Isus. O percepție destul de negativă
a Bisericii ca instituție într-un segment al
societății în care trăim. Oamenii în mod legitim
cred că dacă Biserica e în acest fel, automat și
Dumnezeu e așa. Sau unii oameni disociază.
Lor le place de Dumnezeu, dar nu sunt pentru
Biserică și reprezentanții ei. Atunci cred că
o comunitate creștină sănătoasă poate fi un
răspuns la acest gen de obiecții. Într-adevăr,
sunt oameni care Îl prezintă mai bine sau mai
puțin bine pe Dumnezeu, noi toți suntem
imperfecți. Însă, sunt și comunități la care te
poți uita și vedea ceva din Dumnezeu. Dorința
și rugăciunea mea este de a avea tot mai multe
comunități creștine care să spulbere și să
depășească acest obstacol al preconcepților pe
care îl au oamenii.

Valorile Bisericii Missio-Dei,
București
Dacă ar fi să sumarizez în trei puncte esența
valorilor bisericii noastre, ar fi următoarele:
Evanghelia, comunitatea și misiunea.
Evanghelia, nu doar ca și modalitate de a ajunge
într-o relație cu Dumnezeu, ci Evanghelia ca o
realitate atotcuprinzătoare, care ne șlefuiește
întreaga viață, ca ABC al creștinismului, dar
și ca creștinism de la A la Z care ne afectează
viața, relația cu soția, ritmurile, prioritățile,
felul în care îmi tratez colegii, etc.
Apoi comunitatea. Biserica nu este doar un
program, cu toate că biserica are programe,
ea nu e o cladire, cu toate că folosește spații și
clădiri. De asemenea, ea nu este o instituție,
cu toate că ia și o formă instituțională.
Biserica reprezintă un popor. De-a lungul
Scripturii dacă ne uităm în toată teologia
Vechiului și Noului Legământ, Dumnezeu
lucrează cu un popor, iar Biserica este o
comunitate de oameni. De aici sunt multe
implicații. Dacă noi suntem o comunitate de
oameni înseamnă că împărtășim viața unii
cu alții, ne învățăm unii pe alții, ne șlefuim
unii pe alții, facem ucenici unii din alții.

A treia valoare este misiunea. Noi nu existăm
doar pentru noi. Dorința lui Dumnezeu este
ca întreg pământul să fie acoperit de gloria
Lui, precum e adâncimea apelor de apele pe
care îl acoperă. Vestea aceasta bună care ne-a
transformat pe noi și ne șlefuiește pe noi într-o
comunitate, ar trebui să meargă mai departe
la oamenii care nu Îl cunosc pe Dumnezeu și
care au nevoie să audă mesajul Lui.
Prin urmare, în acestea trei le-aș sumariza:
Evanghelia ca fiind centrală, comunitatea
ca fiind definitorie pentru ce suntem noi
(o comunitate de ucenici ai lui Isus) și
misiunea. Misiunea comunității este să
meargă cu Evanghelia ce ne-a binecuvântat
pentru a binecuvânta pe alții făcând din ei
urmași ai lui Isus.
Există în Scripturi o serie de îndemnuri
de tip „unii-altora”: slujiți-vă unii pe alții,
iertați-vă unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții,
îngăduiți-vă unii pe alții, încurajați-vă unii
pe alții, mustrați-vă unii pe alții, învățați-vă
unii pe alții. Problema se pune dacă noi ca și
creștini putem îndeplini în mod real poruncile
de acest tip „unii-altora” într-un cadru de
câteva sute de oameni. Acest lucru este foarte
nerealist, de aceea avem nevoie de cadre mai
restrânse în care putem să „ne mângâiem
umerii unii altora” suficient de aproape încât
să ne cunoaștem, să știm care ne sunt punctele
forte, să știm care ne sunt punctele slabe.
De aceea, noi avem o structură de grupuri
zonale (noi le spunem „comunități
misionare” pentru că sensul este ca oamenii
să fie unii pentru ceilalți, cât și în vederea
misiunii, a ajungerii cu Evanghelia la oamenii
care nu Îl cunosc pe Dumnezeu), deoarece
în cadrul acestor comunități putem să ne
cunoaștem, înțelegem, șlefuim unii pe alții,
să găsim camaraderie, prietenie, părtășie,
relații profunde amicale, dar și de relaxare și
spirituale, în care ne ajutăm unii pe alții să Îl
urmăm mai bine pe Domnul Isus.
Cred că acest lucru are de-a face cu intenția
originară a lui Dumnezeu. El ne-a creat,
deoarece a spus că nu e bine ca omul să fie
singur. Domnul o aduce pe Eva la Adam
și împreună formează prima comunitate
umană. Dumnezeu vrea să fim împreună în
relații apropiate, armonioase. Rolul păcatului

este de a intra și a bruia relațiile interumane.
Aici apare vina, rușinea, acuzarea celorlalți
de vină și viceversa.
Hristos a venit ca să restaureze toate
lucrurile. În primul rând, să restaureze
indivizii și comunitățile umane în ceea
ce este Biserica. Atunci, ea prin excelență
ar trebui să prezinte comunitatea umană
restaurată de Dumnezeu, care să fie un
exemplu pentru toate celelalte comunități
umane. Valorile și modelul Bisericii ar
trebui să fie un standard și un etalon pentru
comunitățile și societatea noastră. Cred că
așa ar fi sănătos, ca oamenii să se uite și să
vadă că e ceva în legătură cu noi, că suntem
ciudați poate în ceea ce credem, dar felul în
care ne ajutăm unii pe alții, ne slujim, ne
răbdăm unii pe alții, fiecare cu diferențele
lui, e ceva diferit.
De exemplu, eu sunt parte dintr-o comunitate
foarte diversă acum, o comunitate misionară
ce reprezintă o parte din biserica noastră.
Este o familie de oameni care au ajuns să Îl
cunoască pe Isus în ultimii ani, la vârsta la
care copiii lor nu mai sunt acasă (50+ani).
Apoi suntem noi o familie (30+ ani) cu
copii între 5-11 ani, având ca și ambient un
mediu creștin, crescuți în familii evanghelice.
De asemenea, mai avem o familie tânără
cu un ambient evanghelic, care nu au copii.
O mamă singură adoptivă ce a ajuns să Îl
cunoască pe Dumnezeu acum câțiva ani, face
și ea parte dintre noi. O soție a cărei soț își
pune întrebări cu privire la Dumnezeu, viață
sau existență este de asemenea cu noi. Mai
avem o femeie necăsătorită care a crescut în
instituții precum centrele de plasament.
Suntem o comunitate foarte diversă și în
același timp e o experiență unică să vezi cum
oameni cu proveniențe foarte diverse, cu
etape de viață tot foarte diverse, sunt aduși
împreună de Hristos. Toate aceastea din
dorința noastră de a-L urma împreună pe El,
de a ne ajuta împreună unii pe alții pentru a
fi ucenici mai buni ai Lui și de a face ucenici
din oameni care încă nu sunt urmași ai Lui.
Interviuri incluse în cadrul emisiunii
Întrebări esențiale, difuzată în fiecare zi de la
ora 6:45, pe canalul Alfa Omega TV.

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

We promise

Film artistic premieră
vineri, ora 22:00

LUNI 27 februarie

MARȚI 28 februarie

MIERCURI 01 martie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realitați și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Program religios străin
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realitați și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză 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
Cum a apărut lumea 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul
Vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul
Vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Zidurile inimii mele 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Dumnezeu în instanță (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Rădăcinile evreiești ale
creștinismului (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Zidurile inimii mele (r) 17:30 Îndrăznește
să gândești 18:00 Afaceri ca la carte 18:30
Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește
să gândești 01:30 Trăiește-ți viața 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
Trăirea în împărăția lui Dumnezeu aici
și acum 09:00 Cartea Cărților 09:30
Cufărul cu comori 10:00 The Tattoo 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Între zidurile Ierusalimului (r) 12:00
Agentul Abbey (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 14:00
Îndrăznește să gândești (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 The
Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Descoperind Țara Sfântă documentar
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
actualitate

documentar

Demascarea
palestinianismului
creștin III

Mulți cred că în India trăiesc doar
hinduși, dar nu este așa. Multe
religii diferite se găsesc în India,
inclusiv islamul și hinduismul.
Similar cu alte parți din lume,
activiștii musulmani din India
incearcă să subjuge India sub
legea islamică Sharia. Există
19:00 Temelia evreiască a creștinismului relatări șocante ale hindușilor
documentar
care încearcă să se protejeze
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
de brutalitatea activiștilor
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale musulmani.

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dumnezeu în instanță documentar
23:30 Muzică

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Între zidurile Ierusalimului film artistic
23:00 Agentul Abbey film artistic
23:30 Muzică

JOI 02 martie

VINERI 03 martie

SÂMBĂTĂ 04 martie

DUMINICĂ 05 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice 03:30 Program pentru
minorități etnice (germana) 04:00 Bucurăte de fiecare zi (r) 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 Viața în Duhul
08:30 În căutarea libertății 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Festivalul copiilor 10:00
Highlights Greg X.Volz 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Clubul tinerilor creștini (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Viața în
Duhul (r) 14:30 În căutarea libertății (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Festivalul copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Highlights Greg X.Volz (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 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 Romani
12 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germana) 11:00
Demascarea palestinianismului creștin
II (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germana)
(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 Highlight Trace Balin
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devotional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Înțelepciune
TV 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
We promise (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Supraviețuirea miraculaosă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Cufărul cu comori (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 02:00
Realitați și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devotional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realitați și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Misiune
urbană (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 Cufărul cu comori (r)

străin

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Clubul tinerilor creștini film artistic
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Misiune urbană program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Închinare pentru națiune program religios
19:00 Supraviețuirea miraculaosă a 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
Israelului documentar
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 19:30 InTouch program religios străin
Mijlociu
documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
21:00 Realitați și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Demascarea palestinianismului
televiziunii
creștin III documentar
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
22:00 We promise film artistic premiera
23:30 Gaither și prietenii program muzical 23:00 Povestea lui Jean documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
străin
23:30 Muzică
sexualității

30

sâmbătă, 22:00

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

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realitați și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 O adunare de suflete documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 27 FEBRUARIE

MARȚI 28 FEBRUARIE

MIERCURI 01 MARTIE

JOI 02 MARTIE

SÂMBĂTĂ 04 MARTIE

22:00 Dumnezeu în
instanță documentar

23:00 Agentul Abbey

22:00 Clubul tinerilor
creștini film artistic

17:30 Dincolo de bariere mărturie

17:30 Puterea rugăciunii program religios
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