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EDITORIAL

UN AN AL LUCRURILOR NOI
“Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați
la cele vechi! Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple:
să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și
râuri, în locuri secetoase.” (Isaia 43:18, 19)

Niciodată nu am avut mai puternic ca acum gândul
că trecerea dintre ani, intrarea în 2014, marchează
efectiv intrarea într-un nou sezon. În dreptul meu și
al celor implicați în Alfa Omega TV, ca lucrători dar și
ca parte din biserici locale, am perceput în ultimele
luni o derulare neobișnuită de situații. Până acum s-a tot vorbit despre
“realinieri spirituale”, teste ale credinței, experimentare de miracole, ieșire
din tipare religioase, vin nou în burduf nou... Acum, cred, se declanșează
ceva care le cuprinde pe toate acestea dar este și dincolo de ele.
Dumnezeu ne-a adus (pe unii ne-a forțat) să venim într-un punct de
comunicare față în față cu El, de dialog direct, de intimitate sau chiar de
confruntare. Ne simțim provocați să înțelegem ce face El acum în noi și în
cei din jur, în alte biserici sau organizații.
Ce se întâmplă nu seamănă cu tiparele vechi. Sunt manifestări diferite, dar
totuși complementare, sunt diverse fațete, dar totuși compatibile, sunt
manifestări aparent izolate, dar parte dintr-un întreg pe care deocamdată
doar îl intuim.
Revelația acestei noi dinamici El o dă în acest sezon celor ce-și doresc mai
mult și așteaptă lucruri mari. Nu o dă, ca în mișcările anterioare, unui om,
unei biserici sau comunități dintr-o zonă geografică. Cred că El nu vrea
ca cineva să se erijeze în “purtătorul” de revelație completă. Focurile care
se aprind în diferite colțuri ale țării, în diferite denominațiuni, grupuri,
familii sau slujiri speciale de tip închinare, vindecare, revelație profetică
par diferite, “distribuite” pe harta spirituală a României, dar fac parte
dintr-un plan global, orchestrat divin. El ne vrea în acest timp al tranziției,
interdependenți unii de alții, fără tentația controlului sau a manipulării
spirituale.
Niciodată Domnul nu face “mutări” importante fără să-și înștiințeze profeții
Lui (Amos 3:7). Chiar dacă acum avem revelație “în parte”, predispuși să
păstrăm distanțe și limite confesionale, cred că Domnul ne aduce treptat
la un punct de revelație corporativă, când cei deschiși Îl vor auzi simultan,
vor avea aceeași înțelegere spirituală. Ieremia 31:34 se referă la un moment
de revelație comună: “ci toți Mă veți cunoaște, de la cel mai mic până la cel
mai mare”.
Începe sezonul anunțat în Habacuc: “Pământul va fi plin de cunoștința
slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă”. Cunoștința slavei
în sens de revelație globală.
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CP 1141, Oficiul 8
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Tel: +(40) 256-284.913
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e-mail: info@alfaomega.tv
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Viteza de apropiere de acest moment al unor revelații globale crește.
Versetul din Amos 9:13 (“cel ce ară va ajunge din urmă pe cel ce culege”)
cred că se referă la aceste vremi în care intrăm accelerat. Semănatul se
va face practic simultan cu secerișul. Anotimpul supranatural înseamnă
revelație, experimentarea puterii Duhului Sfânt, umblarea în realitățile
Împărăției.

www.facebook.com/alfaomegatv

Este un început de an, un început de sezon spiritual. Intimitatea,
comunicarea cu El ne oferă acum șansa, și chiar ne obligă să-L întrebăm,
să aflăm planul Lui cu viețile noastre. E un timp limită în care trebuie să ne
descoperim chemarea, să identificăm sarcina pe care El ne-o dă ca individ,
familie, biserică, organizație.

www.twitter.com/alfaomegatv

www.youtube.com/alfaomegatv

..................................

Această revistă se distribuie GRATUIT.
Pentru a intra în posesia ei:
Mult mi-aș dori, intrând în 2014, după aproape 20 de ani de slujire în media - apelați numărul de telefon
+(40) 256-284.913
creștină din România, ca Alfa Omega TV să fie tot mai mult un catalizator
- accesați pagina
al lucrării Lui și un canal de revelație individuală și corporativă pentru
www.alfaomega.tv/revista
Biserică.
- trimiteți-ne numele și adresa dvs pe e-mail
revista@alfaomega.tv
Tudor Pețan
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
Președinte Alfa Omega TV
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PROGRAM TV

film artistic: joi, 9 ianuarie
ora 19:00

LUNI 06 ianuarie

MARȚI 07 ianuarie

MIERCURI 08 ianuarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aventurierii creației Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
Documentar 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Aventurierii creației Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Față în față Magazin TV 18:00 Fundamente

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
Program străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Miracolul transformării vieții Seminar biblic
08:30 Sănătate bunăstare și credință
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Descoperiri din Biblie Program
pentru copii 10:00 Școala Isahar Program religios străin 11:00 Artistul (r) Film artistic 13:00
Declinul Occidentului (r) Documentar 14:00
Oameni ai credinței (r) Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Descoperiri din
Biblie (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 18:00 Principii pentru succes în noua
economie de piață Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Principii pentru
succes în noua economie de piață (r) Etică
în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Puterea împărăției (cu Iosif Țon) Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiară Program religios străin 10:30 Misiunea John Militaru (r) Program religios 11:00
Visul de pe hârtie Film artistic 12:00 Ora
tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala
de echipare pentru slujire (r) Program religios
străin 14:00 Ecou în noapte (r) Documentar
14:30 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate
15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 18:00 Puterea împărăției (cu Iosif
Țon) (r) Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Artistul Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Declinul Occidentului Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

19:00 Visul de pe hârtie Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 1 Documentar

22:30 Școala de echipare pentru slujire
Program religios străin

23:30 Ecou în noapte Documentar

22:00 Declinul
Occidentului
Documentar

19:00 Visul de
pe hârtie Film
artistic

Calea, Adevărul și
Viața
zilnic de la ora 21:00
Programul Calea, Adevarul şi Viaţa
oferă publicului telespectator iubitor
de adevăr biblic posibilitatea de a cunoaşte pas cu pas Scripturile. Poartă
amprenta unei deschideri interconfesionale şi interetnice, a spiritului de
toleranţă şi dragoste creştină. Printre
invitaţi sunt reprezentanţi marcanţi
ai vieţii creştine interconfesionale din
România (preoţi, pastori, teologi, etc.),
cât şi lideri de opinie ai societăţii civile
(profesori, doctori).

19:00 Lumină în întuneric Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 În drum spre casă Documentar

Dincolo de Bariere
joi de la ora 23:30

23:30 În drum
spre casă Documentar

JOI 09 ianuarie

VINERI 10 ianuarie

SÂMBĂTĂ 11 ianuarie

DUMINICĂ 12 ianuarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) – Program
religios 01:00 Puterea împărăției (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare 25 Desene animate 09:30 Aqua
Viva 2 Program pentru copii 10:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 11:00 Lumină în întuneric Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program
religios străin 13:00 Decupaj din realitate (r)
Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 În drum spre casă
(r) Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice 17:30
Misiunea John Militaru (r) Program religios
18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Program religios (r) 01:00 Program pentru femei (r)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Club 700 Talk-show 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Război invizibil
Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva
Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
11:00 Escaladarea (r) Film artistic 12:30 Documentar 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar 14:30 Oslo Gospel Choir Program
muzical 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Școala Isahar
(r) Program religios străin 18:00 Vindecarea
victimelor accidentelor și traumelor (Peter
Horrobin) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 01:00 Vindecarea
victimelor accidentelor și traumelor (Peter
Horrobin) (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 InTouch (cu Charles Stanley) 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
08:00 Alfa Omega în obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Povestiri – Fiul și
tigrul 10:00 Să vorbim în engleză (r) 10:30
Rugul Aprins (r) 11:30 Tații (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Femei
cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de bariere (r)
Marturie 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30
Povestiri (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință profetică (r)2:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program de misiune
(r) 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) străin 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cafeneaua cu povești –
Darul 10:00 Program religios 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) 13:00
Program religios 13:30 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00
Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30
Cafeneaua cu povești – Darul (r)

19:00 Escaladarea Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzică
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:00 Tații Film artistic
19:30 De ce Israel Documentar
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:00 Mari isprăvi Documentar
lui Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 22:30 Program de misiune
Mijlociu
23:00 Secția de poliție Film serial
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Highlights Program muzical
sexualității

11:00 Lumină
în întuneric
Film artistic
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19:00 Tații Film
artistic

13:00 InTouch
(cu Charles
Stanley)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Călătorie cu Isus în Țara Sfântă
Documentar

19:00 Maria Prean Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine: Sărbătoarea Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

18:00 Călătorie
cu Isus în
Țara Sfântă
Documentar

DE CE NU
POT CREDE
EUROPENII
ÎN MINUNI ?
DE PROF. IOSIF ȚON

A

nul 1750 marchează punctul tragic
al Europei: începutul mișcării numită
“iluminism”. Legile stabilite de Newton după
care se desfășoară toată natura au fost atunci
îmbrățișate de toți. Știința a dovedit că totul
se desfășoară pe bază de legi cauză - efect, și
nimeni din afară nu poate interveni, pentru că
dacă și-ar băga degetul ar opri cursul naturii și
asta s-ar numi “miracol”, “minune”. Dar minunile
sunt imposibile. Un filosof așa-zis creștin,
David Hume, a scris o carte intitulată “Miracles”,
(Minuni). Minuni nu se întâmplă pentru că tot
sistemul e închis în legile cauză – efect , și acestă
carte a lui David Hume a făcut lumea creștină
din Europa să înghețe, cutremurată de frică.
Minuni nu se mai întâmplă sau minuni nu se
întâmplă și nici nu s-au întâmplat.
Iluminismul a dat naștere la noua epocă numită
“epoca modernă” sau “modernismul”. Modern
înseamnă că am fost iluminat de știință. Știința
mi-a iluminat mintea și nu mai pot crede
basmele cu minuni. Dar toată Biblia este plină
de minuni. Și o serie de mari teologi au spus:
“Cum să facem să ne scăpăm de minunile din
Bibile? Doar suntem moderni! Noi nu mai putem
crede în minuni!”. Și unul dintre ei a avut o idee
diabolică. A spus: “Domnilor, cele cinci cărți ale
lui Moise unde sunt atâtea minuni nu au fost
scrise de Moise, au fost scrise vreo opt sute de
ani mai târziu și tot timpul s-a transmis oral
și când se transmite ceva oral se tot adaugă
minuni. Deci minunile din cărțile lui Moise sunt
creația transmisiei orale. La fel cartea Daniel.
Evangheliile nu au fost scrise de Matei, Marcu,
Luca, Ioan. Evangheliile au fost scrise după
anul 80, după ce au murit apostolii, după ce
cincizeci de ani totul s-a transmis oral și oral
totul este adăugat cu minuni. Minunile sunt
creația bisericii. Ele sunt doar atribuite celor care
au trăit cu Isus dar au fost scrise de alții.” Asta se
numește “Teologia Liberală”. Teologia liberală
neagă minunile din Biblie.
Mințile europenilor s-au închis față de minuni
și de la grădiniță îi învățăm că știința a dovedit
că nu există decât ceea ce vedem. Creierul
nostru a fost afectat. Heidi Baker este o femeie
care face minuni grozave în Mozambic. Ea a
făcut doctorat în teologie la Oxford. Este unul
dintre cele mai strălucite minți în creștinism. Și
ea a spus așa: “Mințile europenilor au suferit o
deteriorare a creierului încât să nu mai putem
crede în minuni. ” Nici evanghelicii europeni
nu au scăpat de această influență, zicând: “Noi
credem în toată Biblia. Noi credem că minunile
din Biblie s-au întâmplat. Dar imediat după
moartea apostolilor Domnul Isus nu a mai
dat la nimeni putere pentru minuni. Minunile
au încetat. Minuni nu se mai întâmplă astăzi,
doar suntem moderni!”. Teologii liberali neagă
și minunile din Biblie, iar teologii evanghelici
neagă numai minunile de la apostoli încoace.
Aceasta este ceea ce eu am învățat de la primii
dascăli pe care i-am avut.

Între timp a mai apărut și Charles Darwin în
1859 cu “Originea Speciilor” care spunea:
“Domnilor, totul s-a format prin evoluție, de
la simplu la complex. Totul e numai evoluție
și omul e format prin evoluție. Dintr-odată
toate mințile universităților au zis: ”acum
putem explica lumea. Avem mecanismul prin
care putem explica cum s-a format lumea. Nu
mai avem nevoie de Dumnezeu.” Și mințile
universităților au fost închise.
Ce s-a întâmplat? Teologii germani care îi
formau pe noii pastori, i-au învățat că nu mai
au loc minuni. De la amvon ei învățau că unele
lucruri menționate în Biblie nu s-au întâmplat
așa, până au ajuns să rupă toată Bibila.
Pastorii liberali au golit bisericile și în multe
locuri cele mai frumoase biserici ale Europei
sunt muzee, bune doar de vizite din partea
turiștilor. Teologia liberală a golit bisericile.
Teologia lui Darwin, teoria evoluției, a
ateizat universitățile. Astfel, fenomenul “brain
damage”, al creierelor nimicite din Europa s-a
generalizat. Europa s-a păgânizat.
Ciudat este că Evanghelia s-a dus în lumea
a treia unde oamenii trăiesc sub influența
duhurilor rele. Ei știu că duhurile acestea sunt o
realitate - ei nu au suferit “brain damage” , ci cred
Biblia 100% și dacă Domnul Isus spune: “Vă dau
putere să vindecați bolile și să eliberați oamenii
de duhuri rele!”, atunci e adevărat. În special în
ultimii 30-40 de ani ei s-au ridicat în toată lumea
a treia, începând în America Latină, unde au
început să se pocăiască băștinașii păgâni, plini
de duhuri rele. Toată lumea a treia începe să fie
populată de creștini fără “brain damage” și din
această cauză acolo se fac minuni, nu pentru că
ei sunt mai înapoiați, ci pentru că ei nu au “brain
damage”. Bieții europeni care se cred înaintați,
modernizați!
Eu, Iosif Țon, am trăit multe minuni dar un
singur lucru nu am crezut: că epoca modernă
se va sfârși. Dar epoca modernă s-a sfârșit pe
la 1980 și de atunci încoace este o rușine să
mai zici că ești modern, ești postmodern. S-a
prăbușit încrederea în știință, prin descoperirile
din fizica cuantică care spulberă imaginea
creată de modernism. În fizica cuantică totul se
întâmplă altfel decât în lumea pe care o vedem
noi și primii care au intrat în lumea aceea ori au
devenit creștini, ori s-au dus la panteism, dar
oricum au renunțat la ateism. În 2001, premiul
Templeton, care este mai mare decât premiul
Nobel, a fost acordat unui fizician din fizica
cuantică care a spus că: “fizica newtoniană mi-a
închis mintea să nu mai cred în Dumnezeu; fizica
cuantică mi-a deschis mintea să înțeleg din nou
cum lucrează Dumnezeu în lume.”
Mă uit la lumea a treia și văd cum Domnul Isus
cucerește națiune după națiune. Cine ar fi crezut
în urmă cu 50 de ani, când în China nu era
țipenie de creștin, că azi vor fi acolo peste o sută
de milioane de creștini despre care se știe. Iar în
lumea musulmană se întâmplă astăzi o revoluție
extraordinară, cele mai multe convertiri au loc
astăzi în Iran. Cineva care a lucrat în Iran mi-a
spus: “Am venit mai mulți de acolo și împreună
documentăm acest fenomen nou. Domnul
Isus a pornit să cucerească lumea musulmană
arătându-li-se direct.” Unii îmi spun că lumea
merge din rău în mai rău dar nu e așa, pentru
că lumea merge din bine în mai bine pentru că
Domnul Isus s-a întors în lumea a treia, care nu
are “brain damage”.

CITIȚI ARTICOLUL INTEGRAL LA http://alfaomega.tv/viata-spirituala/romania-puls-spiritual

Iar acum eu, știind că El nu a abandonat
Europa, Îl întreb: ”Doamne Isuse, cum vom
recuceri Europa? Și dacă vrei să ne folosești pe
noi, românii, ce este de făcut?”. ”Păi reparați-vă
creierele și reparați creierele celorlalți!”. Cum?...
Pe Omul Isus din Nazaret, Dumnezeu L-a
adeverit prin semnele și minunile pe care
le făcea. Înțelegeți cuvântul “L-a adeverit”?
Dumnezeu striga în gura mare prin semnele
și minunile pe care le făcea prin Isus. Domnul
Isus spune în Ioan 14:11 “Minunile pe care le fac
Eu nu de la Mine le fac, Tatăl le face prin Mine.
Și credeți-Mă, credeți măcar pentru lucrurile
care vedeți că le fac!”. Mințile oamenilor se
deschideau când vedeau semnele Lui. Ioan ne
spune că atunci când a venit Domnul Isus, noi
am văzut slava Lui. Unde am văzut-o? La Cana
Galileei, când El a poruncit: “Luați apă, puneți-o
în vasele acelea și apoi dați nunului!”, iar ei au
zis: “Vin ca acesta nu am mai băut!”. Așa și-a
arătat Domnul Isus slava. Oriunde Dumnezeu
face o minune se arată slava Lui, iar oamenii
nu văd numai minunea, ci Îl văd pe Dumnezeu.
Dumnezeu a întors lumea în ultimii patruzeci de
ani tot mai mult spre învățăturile Domnului Isus.
Aici este revoluția modernă!
Dacă mergem la Domnul Isus vedem că primul
lucru pe care l-a făcut a fost să deschidă o
școală. Singurul lucru pe care îl face El în școala
asta este să îi formeze Tatălui oameni care
seamănă cu Tata. Iar noi zicem “Imposibil! Nu
Îl credem pe Isus!”. Prima revoluție pe care
o așteptăm astăzi în Europa e ca oamenii
să creadă în Școala lui Isus și că Domnul Isus
realmente produce acest fel de oameni. “Să se
facă pe pământ cum se face în ceruri”. Iar apoi
”Adevărat, adevărat îți spun că cine crede în
Mine va face și el lucrările pe care le-am făcut
Eu, ba încă altele și mai mari.”. În lumea a treia
se întâmplă exact așa.
Citiți cartea “Miracole”, cu același nume ca și
cea a lui David Hume. Ea are două volume în
care documentează minunile întâmplate în
ultimii treizeci de ani și cercetătorul vorbește
despre milioane de alte minuni care pot
fi documentate, cu atestări medicale ale
minunilor. Nu-i adevărat că minuni nu se mai
întâmplă! Minuni se întâmplă, dar noi nu vrem
să auzim de ele în Europa. Cred că Domnul Isus
vrea să recucerească Europa. Cum o va recuceri?
Reparând creierele. Și cum le va repara?
Ridicând o generație întreagă, pentru că nu e
destul unul sau doi. Este nevoie de o generație
de oameni care să facă minunile pe care le
făcea Domnul Isus. Să te duci să vezi cum ochi
morți încep să capete viață și, la un moment
dat, acel orb care nu a văzut niciodată, începe
să vadă. Și nu s-a întâmplat așa doar cu unul,
ci cu zeci și zeci. Surdomuții dintr-o dată aud și
vorbesc. Organe care au fost tăiate cresc la loc.
Să fie oare chiar așa? Eu cred că Domnul Isus
acum se întoarce din nou spre Europa și zice:
“Satano, să nu crezi că îți las ție Europa! Eu o
iau înapoi! Și o iau înapoi prin oameni care Mă
cred sută la sută! Și pentru că Mă cred astfel,
ei vor face tot ce am făcut Eu, ba lucruri și
mai mari!”. 2 Corinteni 3:18 spune: “Noi toți,
cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim
slava Domnului Isus și suntem schimbați în
același chip cu al Lui (cuvântul folosit este
“metamorfozați” în același chip cu al Lui din
treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul
Domnului.” Metamorfozarea prin slavă.

CREȘTINUL ȘI POLITICA
DE CRISTI ȘOIMARU

I

ată-ne la începutul unui Nou
An! Dumnezeu mai adaugă un
an la viața noastră. Să fie un An
Bun în viețile noastre și cu roadă
bună pentru Împărație!

în aceste rânduri, să abordez câteva
din aceste texte și contexte:

Adeseori noi cităm spre aducere
aminte și încurajare textul din
Ieremia 29:11: “Căci Eu știu
gândurile pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul,
Anul 2014 se prefigurează a fi un
gânduri de pace și nu de
an politic important pentru
nenorocire, ca să vă dau un
țara noastră. În 25 mai vor
viitor și o nădejde.” Această
avea loc alegeri europarpromisiune făcută de
lamentare, iar pentru
Domnul poporului Său
ultima lună a anului
în circumstanțe dificile
se anunță alegerea
(robia Babiloniană)
unui nou președinte,
răsună peste vremuri.
eveniment important
Dar poate ar trebui să
pentru conducerea și
ne amintim mai des
administrarea României.
și mesajul versetului
E posibil ca în acest an să
7 din același capitol
se adopte și o revizuire
din cartea profetului
a Constituției – legea
Ieremia: “Urmăriți binele
fundamentală a țării.
cetății în care v-am
RAPORTAT LA VIAȚA
dus în robie și rugațiCum ar trebui să se
PUBLICĂ
ȘI
POLITICĂ
vă Domnului pentru
relaționeze credincioșii
ea, pentru că fericirea
(ucenicii Domnului Isus) ESTE BINE SĂ NE
voastră atârnă de
la acest an politic? Unii
AMINTIM ȘI DE POVAȚA fericirea ei!”
ar putea da un raspuns
scurt și cuprinzător:
Mă număr printre
MÂNTUITORULUI CARE
“Creștinii nu trebuie să se
acei cititori ai Bibliei
amestece în politică!”, iar NE SPUNE SĂ FIM “FĂRĂ
care consideră că
alții, mai pragmatici din RĂUTATE CA PORUMBEII
învățatura si principiul
fire, ar putea răspunde
din acest verset nu au
într-un mod diferit: “Păi, ȘI ÎNȚELEPȚI CA ȘERPII”
aplicație doar pentru
să vedem care sunt
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR evreii contemporani
ofertele și ce avantaje
cu Ieremia, ci și pentru
putem negocia pentru
CU CARE AVEM DE-A FACE. copii Domnului de
comunitățile noastre”.
peste veacuri care deși
Înteleg astfel de abordări, dar consider că
sunt “străini și călători” în această lume
există și un cadru mai larg pe care trebuie
sunt și “sare și lumină”, ca ambasadori
să-l avem în vedere.
împuterniciți ai Împărației (2 Corinteni
5:20) și purtători ai Luminii și Prezenței
În primul rând trebuie să clarificăm ce
divine (1 Petru 2:9-20, Matei 5:13-16).
înțelegem prin cuvântul “politică”. Dacă
prin acest cuvânt ne referim la clișeele
obișnuite legate de minciună, promisiuni
goale, trădări, orgolii și manipulare,
atunci e corect să afirmăm că ucenicii
Domnului Isus nu ar trebui să se amestece
în “politică” sau dacă o fac să o facă de
la “distanță” ca să nu se “mânjească”.
Insă nici definiția corectă și nici originea
cuvântului nu ne îndreaptă spre astfel de
înțeles al politicii. Cuvântul izvorăște din
cuvântul grecesc „polis” care desemna
un oraș, o cetate ce era condusă de
cetățeni prin intermediul unui sistem de
organizare, de participare și de atingere a
unor obiective comune. Se pare că ne-am
cam îndepărtat de sensul original, dar
poate nu e prea târziu să-l redescoperim.
Are Biblia ceva de spus în această
privință? Cu siguranța că da și as vrea,

6

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Avem deci chemarea (1) să ne rugam
pentru cetate (oraș, țară), dar și (2) să
“urmărim” binele ei.
În cartea 1 Timotei cap. 2 găsim acest
îndemn transmis prin Pavel: “Vă îndemn
dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți
oamenii , pentru împărați și pentru toți cei
ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem
duce astfel o viață pașnică și liniștită cu
toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul
acesta este bun și bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”
“Înainte de toate”, Cuvântul ne învață
să ne rugăm pentru oameni, inclusiv
pentru “împărați și pentru cei înălțați
în dregătorii”, adică pentru cei “cu
autoritate”. În contextul nostru aceasta

ar include astfel de persoane: președinte,
prim-mistru, ministru, senatori, deputați,
primari, consilieri, directori de instituții
centrale și locale, dar și directorii, patronii
și liderii din mediul privat. Chemarea și
responsabilitatea trebuie să se manifeste
indiferent de preferințele și gândurile
personale față de oamenii care ocupă
vremelnic aceste poziții de influență.
În contextul anului pe care tocmai l-am
început mă întreb ce consecințe ar exista,
în lumea spirituală și înconjurătoare, dacă
mai mulți credincioși români, din diferitele
nuanțe denominaționale, ar veni înaintea
Domnului cu astfel de “rugăciuni, cereri,
mijlociri și mulțumiri” pentru toți cei aflați
în poziții de autoritate.
O propunere specifică ar fi ca din chiar
prima lună a acestui an - la a cărui final se
alege un nou președinte - să mijlcocim
înaintea Domnului ca El să ridice un om
potrivit pentru cea mai înaltă poziție de
răspundere și decizie din statul român.
Fie ca Dumnezeu să ridice un om cu frică
și credință de El, un om capabil și cu un
caracter bun, un om care să iubească
cinstea, adevărul și dreptatea. Dumnezeu
poate face ceea ce uman pare imposibil
de realizat.
E momentul potrivit să ne amintim și de
cateva din pildele din cartea înteleptului
Solomon care vorbesc despre viața cetății
și a țării:
“Inima împăratului este ca un râu de apă în
mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro
vrea.” (Proverbe 21:1)
“Cetatea se înalță prin binecuvântarea
oamenilor fără prihană, dar este surpată
prin gura celor răi.” (Proverbe 11:11)
“Un împărat întăreste țara prin dreptate,
dar cine ia mită o nimicește.” (Proverbe 29:4)
“Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar
întelepții potolesc mânia.” (Proverbe 29:8)
Cât de adevărate și relevante sunt
aceste versete pentru contextul politic,
administrativ, educațional, medical și din
mass-media de la noi din țară?!
Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni
întelepți care binecuvântează, înalță și
întăresc țara prin cuvintele, declarațiile și
rugăciunile rostite prin credintă. Fiecare
credincios, familie și biserică, dar și
organizațiile și mass-media creștine (cum
e și televiziunea Alfa Omega TV) au un rol
aparte în binecuvântarea țării.
Să nu uităm însă că Biblia – pe lângă
rugăciune – ne învață și să “urmărim
binele cetății”, iar asta are de-a face cu
atitudinile și comportamentele noastre
fată de viața cetățenească, socială și
politică a localităților și țării în care
Dumnezeu ne-a așezat.

Rețeaua națională de
rugăciune pentru
România

Priorități
de rugăciune
pentru anul 2014
DE MIRELA PEȚAN

Anul 2014 este un AN DE HAR PENTRU
MÂNTUIREA multora. Nu va fi un an ușor, dar
multe vieți vor fi salvate prin întâlnirea cu Isus
Hristos. Este un an de extindere a Împărăției
lui Dumnezeu în România prin creșterea
cunoștinței despre bunătatea, puterea și harul
Domnului, a slavei Lui (Hab. 2:14)

2014 - fiecare zi de vineri - chemare la post
și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15).
Motivele de rugăciune ale anului sunt:

Pentru Biserică
• pentru intrarea deplină în mandatul
dat de Domnul legat de propovăduirea
Evangheliei.
• Familii - mântuirea întregii familii,
restaurarea relațiilor și unitate între soți,
protecție, restaurarea relațiilor între
generații (Mal. 4:6), copii și tineri- radicali
pentru Cristos.
• Unitate în și între biserici, unitate
în Trupul lui Cristos din România.

Restaurarea și vindecarea
relațiilor dintre creștini,
întregirea Bisericii Domnului
din România, eliminarea
dezbinărilor și
neiertărilor care duc la
fragmentare.
• Extinderea revelațiilor
despre: identitatea
în Cristos, autoritatea spirituală,
dimensiunea închinării și rugăciunii, a
principiilor binecuvântării Domnului, a
valorilor Împărăției lui Dumnezeu.
• Ieșirea Bisericii dintre ziduri cu mesajul
Evangheliei, al speranței, către
comunitate, în localitățile țării, ca fiecare
creștin să fie un misionar activ în sfera sa
de influență și acțiune. Ne rugăm pentru
seceriș și pentru lucrători la secerișul
cel mare. Este un an al mântuirii pentru
mulți!

Pentru România - 2014 este un an de

cotitură pentru țara noastră. Ne rugăm:

să fie validat prin votul populației.
• Modificările Constituției României
- pentru păstrarea libertăților
fundamentale pentru cetățeni, pentru
definirea corectă a statului român,
pentru definirea biblică a familiei,
pentru libertatea credinței creștineîn esență și în forme de manifestare,
pentru recunoașterea prin Constituție a
bazelor și valorilor creștine ale României,
pentru echilibru între puterile statului.
Să ne rugăm ca toate modificările să fie
spre binele țării și al populației, pentru
păstrarea unui echilibru de dreptate
între puterile statului, pentru mecanisme
care să asigure stabilitatea și integritatea
națională și teritorială a României.
• Proiectul organizării adminstrativ
teritoriale a României - să fie făcut în
timpul și după voia lui Dumnezeu.
• Alegerile europarlamentare - oameni
integri, verticali, cu dragoste de România
și cu frică de Domnul.

• Trezire și mântuire în masă a românilor.
Să proclamăm pe Isus Cristos ca Domn
și Stăpân peste România, ca Împărăția
lui Dumnezeu să vie, ca Voia Tatălui să
se facă, precum în cer, așa și pe pământ,
în România. Să declarăm: România
închinată Domnului Isus Cristos!

• Eradicarea corupției din țară, pentru
legi drepte și oameni integri, cu frică de
Domnul, în structurile de autoritate din
România. Legi drepte și benefice pentru
țară și populație.

• Noul Președinte al României - să fie
un om pregătit de Dumnezeu pentru
România pentru acest nou sezon. În plan
spiritual va fi multă împotrivire - să ne
rugăm cu perseverență în 2014 pentru ca
omul ales de Domnul să iasă la lumină și

• Atitudine pro-Israel - în biserici și la
nivel guvernamental. Să ne rugăm și să
binecuvântăm Israelul .

• Protecția țării și a populației de epidemii,
dezastre, calamități, atacuri teroriste.

PENTRU A PRIMI PUNCTELE DE RUGĂCIUNE PENTRU FIECARE LUNĂ, ACCESAȚI www.prayernet.ro
[continuare de pe pagina 6]
Cum putem – la nivel practic – “să urmărim
binele cetății”? În primul rând, împlinind
în viața de zi cu zi porunca Mântuitorului
de “a ne iubi aproapele ca pe noi înșine”
(Matei 22:39) și de „a ne uita și la folosoasele/
interesele altora și nu doar la ale noastre”
(Filipeni 2:4). Dumnezeu ne dă zilnic ocazii
și posibilități de a ne raporta în acest mod la
semenii noștri (concetățeni).
Pe lângă aceste aspecte general valabile
există unele aspecte specifice prin care
putem “urmări binele cetății” din punct de
vedere politic. Îngăduiți-mi să vă prezint
câteva:
Credincioșii care se călăuzesc după Cuvăntul
Domnului și îndemnurile Duhului nu ar
trebui să caute să afle doar ce promit
candidații sau felul în care își critică
contracandidații, ci prin analiza faptelor,
atitudinilor și cuvintelor lor să discearnă
experiența și credibilitatea planurilor lor. E
drept că adeseori cetățenii sunt puși în fața
alegerii “între două rele”, dar prin rugăciuni
serioase și acțiuni întelepte și oferta politică
va fi mai bună.

Rolul europarlamentarilor români (31 in
2014) poate părea confuz și fără legătură cu
viața noastră zilnică. Dar acești reprezentanți
ai României nu sunt trimiși la Bruxelles
doar ca să se lupte pentru fonduri de
coeziune și subvenții agricole mai mari
pentru țara noastră, ci și pentru a vota
și susține reglementări, legi și directive
europene corecte, care să nu contrazică
valorile creștine ce trebuie promovate mai
presus de “corectitudinea politică”. De aceea
e important să aflăm care sunt valorile,
convingerile, poziționările și acțiunile
acelora care se vor afla în fruntea listelor de
candidați ce ne vor fi propuși de partide.
Sper că vom fi învățat ceva din situația de la
alegerile europarlamentare precedente când
mulți evanghelici români au fost convinși să
voteze lista unui anumit partid în speranța
iluzorie că așa vom trimite și pe unul “de-al
nostru” în Parlamentul European. De fapt
candidatul respectiv nu era pe un loc eligibil,
ci avea mai degrabă rolul de “momeală”
pentru unii credincioși (neo)protestanți
români. Mi-am adus aminte de această
“capcană” din 2009 acum câteva săptămâni
când, la un vot important din parlamentul
european, o parte din europarlamentarii

români - ce au ajuns acolo și prin votul
multor credincioși români – au votat pentru
sustinerea “dreptului” la avort.
Raportat la viața publică și politică este bine
să ne amintim și de povața Mântuitorului
care ne spune să fim “fără răutate ca
porumbeii și înțelepți ca șerpii” în mijlocul
oamenilor cu care avem de-a face.
Este convingerea și rugăciunea mea că, pe
măsură ce mai mulți credincioși români cresc
în ascultarea și împlinirea acestor porunci și
principii biblice, și viața social-politică a țării
va fi mai bună, ca astfel “să putem duce o
viața pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu
toată cinstea.”
Dumnezeu nu face greșeli. Faptul că suntem
cetățeni români nu este un accident.
El nu vrea ca noi doar să supraviețuim,
ci să viețuiem pașnic și liniștit. Să fim o
binecuvântare. Să răspândim “Lumina și
Sarea” astfel încât oameni să-L slăvească pe
Dumnezeu, să vină la cunoștința adevărului
și să fie mântuiți.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! El să
binecuvânteze prin rugăciunile, vorbele și
faptele noastre – România!
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RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 13 ianuarie

MARȚI 14 ianuarie

MIERCURI 15 ianuarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) 2 Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aventurierii creației Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aventurierii creației (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiara
Program străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Miracolul transformării vieții Seminar biblic
08:30 Sănătate bunăstare și credință
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program religios străin
11:00 De la furie la libertate (r) Film artistic
12:30 Declinul occidentului (r) Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Oameni ai credinței (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 18:00
Principii pentru succes în noua economie
de piață Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Principii pentru
succes în noua economie de piață (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Puterea împărăției (cu Iosif Țon) Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiară Program religios străin 10:30 Misiunea John Militaru (r) Program religios 11:00
Puntea spre nicăieri (r) Film artistic 12:00 Ora
tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala
de echipare pentru slujire (r) Program religios
străin 14:00 Stuart Eizenstat (r) Documentar
14:30 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
Program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Puntea spre nicăieri Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 2 Docu-

19:00 Drumul spre Redemption Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 De la furie la libertate Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Declinul occidentului- Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

mentar

22:30 Școala de echipare pentru slujire
Program religios străin

23:30 Stuart Eizenstat Documentar

23:30 Oameni
ai credinței
Documentar

14:30 Club 700
(r) Magazin TV

mărturie
joi, 16 ianuarie, ora 23:30
O emisiune provocatoare, produsă de
către studioul Alfa Omega TV, care vă
prezintă povești adevărate de viață,
mărturii supranaturale de vindecare, de eliberare, mărturisirile unor
oameni care au fost mântuiți într-un
mod aparte, experiențe din viață de
zi cu zi a creștinului care au devenit
supranaturale prin puterea Duhului
Sfânt. Urmăriți poveștile unor oameni
obișnuiți care au devenit neobișnuiți
când L-au lăsat pe Dumnezeu să intervină în viața lor.

Seminar biblic

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Ruanda Documentar

23:30 Ruanda
Documentar

Decupaj din Realitate
miercuri de la ora 20:30

JOI 16 ianuarie

VINERI 17 ianuarie

SÂMBĂTĂ 18 ianuarie

DUMINICĂ 19 ianuarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Călătoria Program religios străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Secretul relațiilor 2 Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
32 Desene animate 09:30 Aqua Viva 6 Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 10:30
O ușă deschisă pentru tine Program religios
11:00 Drumul spre Redemption (r) Film
artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios străin
13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 Ruanda (r) Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Misiunea John Militaru
Program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 (r) Talk-show 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Război invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Cufărul cu comori Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Neidentificat (r) 12:30 Hebron – orașul promisiunii
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar 14:30 Oslo Gospel Choir Program
muzical 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Cufărul cu comori (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Școala
Isahar (r) 18:00 Vindecare și cina Domnului
(Peter Horrobin) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 01:00 Vindecare
și cina Domnului (Peter Horrobin) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Povestiri – Fetița și
mărul 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Rugul Aprins (r) 11:30 Drumul spre casă (r)
13:00 InTouch (cu Charles Stanley) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Femei cu idealuri 14:30 Dincolo de
bariere (r) Marturie 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Povestiri (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program de misiune (r) 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru
Moldova 08:00 Mesagerul (cu John Bevere)
(r) Program religios străin 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cafeneaua cu povești – Furtuna
Desene animate 10:00 Program religios 11:30
Conferință profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană
(r) 13:00 Program religios 13:30 Perspective eterne Program religios 14:00 Puterea
rugăciunii (r) Din actualitate 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești – Furtuna (r)

19:00 Neidentificat Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:00 Drumul spre casă Film artistic
19:30 De ce Israel Documentar
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:00 Mari isprăvi Documentar
lui Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 22:30 Program de misiune
Mijlociu
23:00 Secția de poliție Film serial
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Highlights Program muzical
sexualității

19:00
Neidentificat
Film artistic
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20:30
Supraviețuirea
miraculoasă
a Israelului
Documentar

18:30 Mesagerul (cu John Bevere)Program
religios străin

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Împărăția cucerită Documentar
19:00 Operațiunea OVERLORD Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine: Muzica
Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00
Operațiunea
OVERLORD
Documentar

MISIUNE PRIN
TEHNOLOGIILE
MEDIA
DE SORIN PEȚAN

C

e este adevărul?” O
întrebare postmodernă
pusă lui Isus acum 2000 de
ani de către Pilat, guvernatorul
roman al Iudeii, înregistrată în
Ioan 18. Ea denotă scepticism și cinism, denotă un om sătul
de a auzi teorii superioare, sătul de marketing religios, de
vorbe umflate care pretind că sunt inspirate de Dumnezeu,
de zei și mesageri divini. Nu este oare acesta portretul omului
postmodern, în special în Europa?
Răspunsul lui Pilat vine ca reacție la una din cele mai
uimitoare pasaje din Biblie – declarația de intenție a Fiului
lui Dumnezeu, motivul pentru care El a venit printre noi:
„Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să
mărturisesc despre adevăr.” Adevărul include răstignirea și
învierea pentru îndreptățirea păcătoșilor, adevărul înseamnă
valorile Împărăției lui Dumnezeu prevalând, înseamnă
restaurarea tuturor lucrurilor la starea inițială, înainte de
coruperea prin minciuna din Eden. Și adevărul pare să fie
amenințat, dacă Fiul lui Dumnezeu intervine pentru a depune
mărturie în favoarea lui, în procesul cosmic între Adevăr și
Minciună, sala de judecată fiind această lume.
În timpul lucrării sale de restaurare a Adevărului, Isus face
2 lucruri: vorbește despre Împărăția cerurilor, și răspunde
direct unor situații concrete cu care se confruntau oamenii.
Scopul lui este să-i facă pe oameni să înțeleagă adevărul
lui Dumnezeu, cât mai clar și pe înțelesul lor, coborându-se
la nivelul la care aceștia erau. În ambele cazuri, el folosește
imagini vizuale, exemple din viața lor de zi cu zi, pentru a
transmite conceptele Împărăției Sale, cu autoritate. Acum
2000 de ani, Isus folosește pilde vizuale, media în forma
lor antică, pentru a ajuta oamenii să înțeleagă Adevărul.
Media. Un cuvânt care apare în tot mai multe domenii
din viața noastră, în modul în care cunoaștem, învățăm,
cumpărăm, relaționăm cu alții, ne desfășurăm munca de zi cu
zi. Media poate fi și manipulare, și sursă de a afla informații
altfel greu de aflat. Media este bună sau rea?
Multă lume consideră media ca având o influență negativă
asupra omului, mergând chiar până la a spune că, de
exemplu, a avea un cont pe Facebook sau altă rețea socială
este păcat. Mulți lideri de opinie condamnă Internetul,
exemplificând pericolele care pot apărea - pornografie,
inadaptabilitate socială, crearea unei imagini digitale despre
sine diferită de cea reală, alterarea relațiilor umane și multe
altele. Și toate acestea sunt foarte adevărate, dar media în
sine nu este o problemă, ci modul în care este ea folosită.
Tiparul lui Gutenberg, inventat în secolul 15 a fost prima
tehnologie de mass-media, și a făcut posibilă atât râspândirea
unor cărți de valoare îndoielnică, dar și a Bibliei și a altor cărți
de valoare inestimabilă. Oare nu e la fel și cu media digitală și
cu tehnologiile care ne invadează viața? Dacă vrei să faci ceva
pentru Domnul în media, tu personal sau biserica din care
faci parte, aceste rânduri sunt pentru tine.
În ultimii 10 ani, tot mai multe biserici s-au deschis
spre folosirea tehnologiilor media, înființând chiar și
departamente dedicate. Se folosesc proiecții media în
biserică, serviciile divine se transmit video pe Internet în
direct pentru cei ce nu pot lua parte, sunt produse spoturi
video și anunțuri pentru promovarea diverselor evenimente
din viața comunității, se crează comunități religioase pe
Facebook și multe alte forme.

Media poate fi folosită pentru mult mai mult, pentru
evanghelizare, ucenicizare, pentru dialog. Media nu
va înlocui niciodată Biserica și comuniunea față în față
a credincioșilor, însă știu de milioane de oameni care au
ajuns să facă parte din Biserică prin aceste instrumente,
întâlnindu-se cu Împărăția lui Dumnezeu prin pilde
artistice moderne media.
Tot mai multe organizații crează site-uri de evanghelizare,
produc resurse digitale pentru același scop, folosesc filme
și spoturi pentru a intra în dialog cu lumea din jur, pentru
a prezenta Împărăția lui Dumnezeu în moduri relevante
pentru zilele noastre, pentru a răspunde direct problemelor
societății, exact cum a făcut Isus. Media poate ajunge în locuri
și inimi inaccesibile pentru metode tradiționale de misiune.
Pe Internet, prin site-uri, rețele de socializare, bloguri și alte
platforme, fiecare din noi avem o voce, și putem personal
să folosim aceste platforme pentru misiune. Însă trebuie
să știm că ne adresăm unei lumi care, ca pe vremea lui Isus,
e saturată de mesaje și oferte speciale, inclusiv religioase.
Trebuie să ne angrenăm într-un dialog relevant cu cei
din jur, inclusiv prin media, și nu numai într-un monolog
perceput ca evanghelizare. Pe Isus l-au interesat inimile
oamenilor cu care a interacționat, i-a ascultat și a răspuns
nevoilor lor individuale, pe limbajul lor, nu a fost doar o
audiență de masă care l-a ascultat în tăcere. Putem face și noi
la fel, astăzi?
Pentru evanghelizare, o metodă eficientă folosită de un
grup de misiune este crearea de pagini web tematice de nișă,
pe teme foarte specifice, de exemplu pentru cei care doresc
să se sinucidă, sau sunt dependenți de droguri, se gândesc să
facă avort, au probleme de familie, sau trec prin clipe grele.
Aceste pagini oferă o cale de scăpare și încearcă să ajute
pe cei cu inima zdrobită să-l cunoască pe Isus, oferind apoi
resurse de ucenicizare și integrare într-o biserică locala.
Un alt exemplu mai neobișnuit este al unei lucrări care
cumpără spațiu de promovare pe site-uri porno, afișând
mesaje cu conținut creștin, țintit special către cei dependenți
de pornografie, oferindu-le ajutor, consiliere și soluții.
Pentru a promova inițiativele de evanghelizare online, sunt
folosite tehnologii de marketing digital, cumpărarea de
cuvinte cheie pe Google, reclame pe Facebook și multe altele,
pentru a atrage traficul celor ce caută informații anume pe
internet, și direcționarea lor spre aceste pagini specializate.
Fiecare clic costă, dar este pentru cel mai nobil scop:
mărturisirea Adevărului. Și milioane de oameni din toată
lumea au ajuns să cunoască prin media Adevărul, întrupat în
Isus, și să devină parte din Împărăția Sa.
Sunt doar câteva exemple active de pescari de oameni prin
media digitală. Media implică costuri, dar nu este neapărat
scumpă. Este relativ simplă și ieftină configurarea unui site
web sau a unei pagini pe Facebook. Problema cea mai mare
este relevanța conținutului pentru societatea contemporană.
Putem fi noi sare și lumină, inclusiv prin media, în ziua de azi?
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L

a început de an
2014 și uitândune în urmă la ce a
însemnat anul tocmai
încheiat, nu putem
decât să Îi mulțumim
lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să continuăm să facem misiune
prin media. Nu am fost singuri în această lucrare, ci alături de noi
au fost mii de telespectatori care au contribuit la evanghelizarea și
ucenicizarea românilor răspândiți în toate colțurile lumii.

Aceste campanii au fost vizibile nu doar pe canalul TV, ci și pe site-ul
nostru, pe Facebook și pe YouTube, fiind reflectate și în emisiunile
informative. Celor două emisiuni cu caracter informativ de până
acum, „Mapamond Creștin” și „Alfa Omega în Obiectiv” li s-a adăugat
în luna noiembrie programul săptămânal „Jerusalem Dateline” cu
știri prospete din Israel și Orientul Mijlociu.

2013 a reprezentat anul de maximă extindere a impactului
canalului Alfa Omega TV, principalul nostru instrument media.
Cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa Omega TV ajunge în fiecare zi în
tot mai multe case de români de pretutindeni datorită numeroșilor
telespectatori care promovează în mod activ introducerea canalului
în rețelele de cablu din România și Republica Moldova.
De asemenea, au fost lansate chemări naționale la rugăciune pentru
subiecte importante și de actualitate. Ne-am unit în rugăciune
pentru pacea Ierusalimului, iar în repetate rânduri am postit și
ne-am rugat împreună pentru România. Emisiunea săptămânală
„Puterea rugăciunii” vine în întâmpinarea nevoilor de învățătură
biblică și revelație a oamenilor rugăciunii, devenind tot mai mult
un catalizator al vieții de rugăciune individuală și corporativă.
Începută acum 20 de ani, rețeaua de distribuție de programe
creștine la televiziuni comerciale cu acoperire locală, regională
și națională s-a extins, și am ajuns să furnizăm gratuit programe
creștine la 48 de de stații de televiziune din România, Moldova,
Statele Unite, Serbia și Ucraina.
Ca studio de productie, pe lângă emisiuni realizate în noul nostru
studio, am fost să filmăm pe munte, pe malul mării, la întâlniri de
rugăciune, în corturi, la Parlament, în case de cultură, săli de sport
și biserici din diferite zone și confesiuni religioase. Fiind partener
media pentru diferite organizații religioase, biserici și evenimente,
reușim să reflectăm și să amplificăm ceea ce face Domnul în această
vreme în România, dar și în comunitățile de români din diaspora.
Pe canalul Alfa Omega TV, telespectatorii au putut urmări mii de ore
de programe creștine de care s-au putut bucura în confortul casei
lor. În 2013, am tradus peste 500 de programe noi și de actualitate și
am realizat peste 200 de emisiuni proprii în studioul Alfa Omega TV.
În edițiile emisiunii „Calea, Adevărul și Viața”, am avut invitați din
diferite biserici, zone confesionale sau geografice și am abordat
discuții pe teme de larg interes pentru lumea creștină. Un loc aparte
îl reprezintă emisiunile LIVE, transmise în direct din studioul
nostru. De fiecare dată ne-am rugat pentru nevoile specifice
ale telespectatorilor care au sunat sau ne-au transmis cereri de
rugăciune. Mulți ne-au scris că au fost vindecați, că au crescut în
relația lor cu Domnul sau că au luat decizii de a-L urma.
Celor care au avut nevoie de hrană spirituală, învățături biblice,
seminarii pe teme și nivele de complexitate diferite, zilnic le-au fost
oferite prin canalul TV sau online ore de studiu biblic, educație
creștină prin programe traduse sau produse de studioul Alfa
Omega TV. Numeroase mărturii privind impactul emisiunilor în
viața multor credincioși, povestea unor vieți transformate, diferite
experiențe cu Domnul, vindecări sau convertiri miraculoase sau
exemple de răspunsuri la rugăciune sunt cuprinse săptămână de
săptămână în emisiunea „Dincolo de bariere”.
Cele 8 campanii media tematice, unice în România, prin care am
promovat principii creaționiste, valori pro-Israel, pro-familie și proviață, valori comune creștinilor de orice confesiune, au dat relevanță
eforturilor noastre de a fi parte din ceea ce Domnul face în România.
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Prin editura noastră, „Alfa Omega Publishing” anul trecut au fost
publicate numeroase cărți noi prin care s-a diversificat oferta de
resurse creștine, cărți, DVD-uri sau resurse online, toate acestea
având rolul de a echipa credincioșii din România. De asemenea, au
fost distribuite gratuit peste 20 000 de broșuri, Biblii și cărți creștine.
Lansată în toamna 2011, revista gratuită Alfa Omega TV Magazin
a ajuns la un tiraj de 10.000 de exemplare și este distribuită gratuit
românilor de pretutindeni. Prin articolele publicate în ea, revista
devine tot mai mult un jurnal al lucrării Domnului în România.
Cu ajutorul dumneavoastră, al partenerilor Alfa Omega TV, în
2013 am continuat amenajarea ultimului etaj al „Centrului de
Media Alfa Omega”,găzduind studioul de televiziune împreună cu
departamentele aferente lucrării, (casa Alfa Omega – cum îi spunem
noi) fiind o platformă pentru proiectele media viitoare.
Într-o vreme de mare strâmtorare financiară și criza economică,
aceste realizări pentru care Îi suntem mulțumitori, au fost posibile cu
ajutorul Domnului și a celor care au răspuns chemării Lui de a face
misiune prin media alături de noi.
Mulțumim pentru sprijinul vostru în 2013 și vă provocăm să
continuați să fiți parte din lucrarea Alfa Omega și în 2014 ! Domnul
să vă binecuvânteze!

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 20 ianuarie

MARȚI 21 ianuarie

MIERCURI 22 ianuarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
Program străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Miracolul transformării vieții Seminar biblic
08:30 Sănătate bunăstare și credință
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program religios străin
11:00 Ultimul zbor (r) Film artistic 12:30
Declinul occidentului (r) Documentar 13:00
Declinul occidentului (r) Documentar 13:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:00
Oameni ai credinței (r) Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 18:00 Principii pentru succes în
noua economie de piață

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Principii pentru succes în noua
economie de piață (r) Etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
Program religios străin 10:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 11:00 Pariul (r) Film
artistic 12:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala de echipare pentru slujire
(r) Program religios străin 14:00 Cursa vieții 1 (r)
Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Din
actualitate 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu
Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 18:00
Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Pariul Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
20:30 Ipocritul Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci Porunca 3 Documentar
22:30 Școala de echipare pentru slujire

19:00 Un strigăt din munte Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Ultimul zbor Film artistic
20:30 Ierusalim, orașul lacrimilor și al
speranței Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Declinul occidentului Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

Program religios străin

23:30 Cursa vieții 1 Documentar

19:00 Ultimul
zbor Film
artistic

19:00 Pariul
Film artistic

telespectatori

Domnul Isus și
puterea Împărăției
lui Dumnezeu
seminar
miercuri, 22 ianuarie, ora 18:00
Seminarul aduce o revelație
puternică despre ce este Împărația
lui Dumnezeu și ce fel de putere
poate aduce aceasta atunci când este
înțeleasă și experimentată ca parte a
unei realități cotidiene. Cine este Isus
Hristos și cum a trăit El pe pământ?
Cum Și-a manifestat Tatăl puterea prin
El și ce moștenirea ne-a lăsat nouă,
urmașilor Săi? Cum ne-a limitat știința
încrederea în Dumnezeu și cum se
revelează El astăzi?

Calea, Adevărul și Viața

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Cursa vieții 2 Documentar

zilnic de la ora 21:00

10:30 Misiunea
John Militaru
(r) Program
religios

JOI 23 ianuarie

VINERI 24 ianuarie

SÂMBĂTĂ 25 ianuarie

DUMINICĂ 26 ianuarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Călătoria Program religios străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Secretul
relațiilor Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 10:30
O ușă deschisă pentru tine Program religios
11:00 Un strigăt din munte (r) Film artistic
12:30 Călătoria (r) Program religios străin 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 Cursa vieții 2 (r) Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Misiunea John Militaru (r)
Program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700
(r) Talk-show 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Război
invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Cufărul cu comori Program pentru copii
10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
11:00 Ecuația credinței (r) Film artistic 12:30
Ierusalim, orașul lacrimilor și al speranței (r)
Documentar 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea
lui Isus Documentar 14:30 Oslo Gospel Choir
3 Program muzical 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Școala Isahar (r) 18:00 Zidurile
inimii mele 18:30 Restaurându-ți viața

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 01:00 Zidurile
inimii mele (r) 01:30 Restaurându-ți viața
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00
Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Povestiri – Cinste și răsplată 10:00 Să vorbim
în engleză (r) 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30
Real (r) 13:00 InTouch (cu Charles Stanley)
13:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r) Documentar 14:00 Femei cu idealuri
14:30 Dincolo de bariere (r) Marturie 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Povestiri (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Program de
misiune (r)03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) Program religios străin 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program
religios străin 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cafeneaua cu povești – Confruntarea Desene
animate 10:00 Program religios 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) 13:00
Program religios 13:30 Perspective eterne
Program religios 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești – Confruntarea (r)

19:00 Ecuația credinței Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzica
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

08:00 Secretul
relațiilor Seminar biblic

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
19:00 Real Film artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:00 Mari isprăvi Documentar
lui Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 22:30 Program de misiune
Mijlociu
23:00 Secția de poliție Film serial
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Highlights Program muzical
sexualității

19:00 Real Film
artistic

22:00 Joni și
prietenii Program
religios străin

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Dr. Livingstone Documentar
19:00 E fiica cuiva Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 E
fiica cuiva
Documentar
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Lucrarea Domnului în
România în 2013

ACCELERARE - SEPARARE - REVELAȚIE - ECHIPARE

Î

n ultimii ani, ca lucrare de media creștină cu largă deschidere interconfesională,
Alfa Omega TV a avut prilejul să intre în contact cu numeroase organizații,
biserici, lideri spirituali, mișcări de trezire și rugăciune, slujind ca partener
media în promovarea și extinderea impactului multor proiecte, conferințe, întâlniri
si inițiative creștine. Am avut ocazia să fim martori la ceea ce Domnul desfășoară
în acest sezon în România. În unele cazuri, prin mijloacele pe care le avem am fost
chiar parte activă, promovând și potențând aceste lucrări. Punctele de mai jos sunt
o sinteză a modului în care noi, de pe poziția de organizație de media creștină, am
perceput pulsul lucrării Domnului în România în acest sezon.

1

CONTINUARE A SEPARĂRII ÎN
BISERICĂ, AVÂND CA ELEMENT
DE DIFERENȚIERE SPIRITUL DE
RELIGIOZITATE. Conturarea unei noi
generații de lideri radicali pentru Hristos,
„generația Iosua”, fără resentimente și
prejudecăți, interconectați între ei intrun sistem informal, dornici să își asume
sarcina transformării României. Ieșirea din
tipare în slujire, manifestare, preocuparea
pentru relevanță în societate a multor
biserici, organizații, slujitori. Trecerea
treptată în Trupul lui Hristos din România
de la focalizarea pe păstrarea rigorii și
identității confesionale la o centrare pe
Hristos.

2

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
AICI ȘI ACUM – Preocupare în
creștere în Biserică pentru înțelegerea
învățăturilor Domnului Isus despre
Împărăția lui Dumnezeu. Este un subiect
teologic abordat de învățătorii Scripturii
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din mai multe perspective. Dar mai
ales este experimentat în slujiri de
vindecare, eliberare, vestirea Cuvântului
în putere, slujire profetică. Trăirea în
Împărăție aici și acum, realitatea acesteia,
identitatea și autoritatea credinciosului
ca cetățean al Împărăției, ca ambasador
al ei, ca moștenitor împreună cu Hristos,
dimensiunea supranaturalului și loc al
miracolelor, al vindecărilor divine, sunt
realități spirituale care sunt revelate în
tot mai multe zone confesionale. Tot mai
mulți credincioși se întreabă și descoperă
cine sunt în Hristos.

3

ECHIPARE ÎN REGIM DE URGENȚĂ.
Multe biserici și-au reconsiderat și
amplificat programele de studiu biblic,
și-au fixat obiective de echipare teologică.
Tot mai mulți lideri înțeleg prioritatea
„ucenicizării” acestei națiuni. Așteptata
întoarcere masivă la Hristos în România
are nevoie de creștini echipați care să
învețe pe noii convertiți, are nevoie de
structuri care să echipeze eficient și
operativ cu învățături de bază. În acest
sezon, creștini dornici și deschiși pentru
mai mult primesc mai mult, descoperă
comori, experimentează miracole și nivele
noi de revelație din Cuvânt. Se manifestă
o preocupare pentru extinderea și

diversificarea ca sistem de organizare a
bisericii celulare, prin grupuri de casă, de
ucenicie sau studiu, se discută tot mai
mult despre restaurarea valorilor bisericii
primare.

4

AMPLIFICAREA LUCRARII DE
PREGĂTIRE A MIRESEI. Sentimentul
urgenței se amplifică într-o zonă
semnificativă a Trupului lui Hristos din
România. Crește interesul în tot mai
multe biserici, indiferent de culoare
confesională, pentru învățătură și slujire
în vindecare interioară și trupească,
eliberare, slujire profetică. Lucrări de
reconciliere, de slujire în vindecare și
eliberare se diversifică, resursele pentru
studiu în acest domeniu sunt tot mai
accesibile. În zona acestor slujiri se
depășesc limite confesionale, diferențele
doctrinare se nuanțează. Este o căutare și
o deschidere nouă către lucrarea Duhului
Sfânt, atât în zona evanghelică, cât și în
cea a bisericilor tradiționale. Biserici și
inițiative nondenominaționale, organizații
parabisericești, lucrări de media, sunt tot
mai mult agenți ai schimbării și factori ai
unității. Domnul își pregătește în România
o Mireasă „fără pată și fără zbârcitură”.

5

UN CÂNTEC NOU, SUNETUL
NAȚIUNII. Amplificarea unui sunet
nou în laudă și închinare, sunetul națiunii,
un sunet specific izvorât din adâncul

ființei poporului român. În primul rând
se observă trecerea multor formații,
cântăreți, trupe de la cântarea creștină
(contemporană sau clasică) la închinarea
biblică, în duh și în adevăr. Devine tot
mai clară diferențierea dintre cântăreți și
închinători.
Apoi apar tot mai multe compoziții proprii
de muzică creștină românească, tot
mai mulți compun muzică românească,
primesc de la Domnul cântări noi, cântări
care de cele mai multe ori au o notă
inconfundabil autohtonă. Închinătorii
încep să comunice între ei, se adună la
festivaluri, în concerte, „urcă” melodii în
spațiul virtual, sunt parte din emisiuni
radio/TV, își traduc cântecele în limba
engleză. Multe seri de închinare au și
o conotație de slujire în vindecare și
eliberare sau slujire profetică.

de spirit care stârnește în primul rând
tânăra generație evanghelică. Un factor
nou, important îl reprezintă prezența
elementului evanghelic în spațiul virtual,
un loc deschis creativității și îndrăznelii,
punct de acces la inima și mintea
tânărului asaltat mediatic.

bază. Este nevoie de lucrători echipați
și dedicați din rândul comunităților de
rromi. Așa-zisul „fenomen Toflea” s-a
generalizat. Sunt numeroase alte focare
ale trezirii între rromi. Prin ei prezența
evanghelică într-o Europă secularizată
devine foarte importantă.

8

11

RESTAURAREA IDENTITĂȚII
FEMEII ÎN HRISTOS, implicarea
acesteia tot mai mult în mijlocire, slujiri
specifice de tip restaurare, vindecare,
revelație profetică, inițiative și mișcări
de rugăciune, conferințe și întâlniri
de impact. Mulți lideri evanghelici
potențează în bisericile lor slujirea femeii.

6

LUCRĂRI DE ÎNCHINARE ȘI
RUGĂCIUNE EXTINSĂ. Tendința de
interconectare a rețelelor, mișcărilor și
inițiativelor de rugăciune din România,
amplificarea unor modalități noi de
închinare extinsă și mijlocire profetică,
revitalizare lucrări de post și rugăciune
în zona evanghelică, catolică și ortodoxă.
Apariția unor „case de rugăciune” în
biserică sau în afara bisericii aduc un
dinamism nou. În multe orașe mijlocitorii
caută și primesc revelație privind strategii
de luptă spirituală pentru localitatea
sau zona lor. Sunt folosite instrumente
specifice pentru lupta spirituală
corporativă: pocăință substitutivă ca
generație sau comunitate, rugăciuni de
proclamare, rugăciuni cu impact teritorial.
E o preocupare pentru identificare și
confruntare a influențelor spirituale
dominante de peste localități, zone.

9

CHEMARE DE A SLUJI DINCOLO DE
GRANIȚELE ROMÂNIEI. Creșterea
treptată la un nou nivel de maturitate și
înțelegere a chemării corporative, care
este peste Biserica din România, de a se
implica în răspândirea Evangheliei dincolo
de granițele țării, susținând proiecte
misionare, lucrări de media cu impact
internațional, element de catalizare și
inspirație și pentru diaspora română.
Cu responsabilități imediate pentru
Rebublica Moldova și pentru comunități
românești din țări învecinate (Serbia,
Ungaria). Sunt tot mai multe chemări de
slujire pentru Africa, Asia, dar probabil
marea bătălie începe să se dea pentru
Europa. Tot mai multe rostiri profetice
anunță ca iminent un foc al trezirii care se
ridică în România și impactează Europa.
Domnul i-a dat României foarte mult ca
potențial evanghelic. Și cui i se dă mult, i
se cere mult...

7

FORME NOI DE EVANGHELIZARE
ȘI UCENICIZARE. Stare de
emulație spirituală într-un nou segment
semnificativ al tinerei generații. Dorința
de a impacta generația tânără prin
proiecte și inițiative relevante, tabere,
conferințe, întâlniri, metode noi de
evanghelizare și ucenicizare. „Biserica în
stradă”, sau „biserica dincolo de ziduri”,
sunt sintagme pentru această stare

10

TREZIREA RROMILOR,
MULTIPLICAREA ȘI CREȘTEREA
COMUNITĂȚILOR CREȘTINE ALE
RROMILOR ÎN MATURITATE ȘI
RELEVANȚĂ. Este o nevoie acută de
echipare rapidă cu învățătura biblică de

INSTRUMENTELE MEDIA ELEMENT ACTIV: amplificarea
impactului mesajelor biblice în serviciile
religioase, resurse și modalități noi de
echipare a credincioșilor (cărți, DVD,
resurse online, streaming) lucrări de
evanghelizare și slujire la nivel comunitar
sau global.
România a devenit una dintre țările cu
cele mai multe edituri creștine din Europa,
una dintre zonele cele mai “acoperite”
prin radio și TV creștin, cu o activitate
efervescentă pe internet, aspect favorizat
și de posibilități tehnologice și greu de
anticipat acum câțiva ani (acces internet
ultrapid, sistem comunicații performant).
Răspândirea Evangheliei „până la
marginile Pământului” devine o realitate,
mass-media fiind un instrument strategic.
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REVELAȚIE PROGRESIVĂ
PRIVIND PLANUL DOMNULUI
CU ISRAELUL - România devine tot mai
mult o voce pro-Israel, atât în rugăciune,
cât și în poziționare corectă ca națiune,
într-un context geopolitic complex.
Domnul dă revelații mijlocitorilor din
România privind relația Israel-BisericăNeamuri în aceste vremuri. În biserici se
predică tot mai rar „teologia înlocuirii”. Tot
mai multe inițiative de rugăciune includ
rugăciuni pentru Israel și momente de
pocăință corporativă pentru antisemitism
sau greșeli ale înaintașilor noștri față de
evrei.
E o conștiență care se amplifică, a faptului
că binecuvântarea noastră ca națiune și
ca indivizi depinde și de o poziționare
corectă față de Israel în această vreme.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDĂRI

PROGRAM TV

Sâmbătă, ora 18:00

LUNI 27 ianuarie

MARȚI 28 ianuarie

MIERCURI 29 ianuarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Biserica umplută cu Duhul
Sfânt Seminar biblic

00:00 Față în față (r) 01:00 Biserica umplută
cu Duhul Sfânt (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) în lb. Maghiara 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Miracolul transformării vieții
08:30 Sănătate bunăstare și credință 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
Program religios străin 11:00 Primele roade
(r) Film artistic 12:30 Creaturi extraordinare
care au sfidat evoluționismul (r) Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Oameni ai credinței (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 18:00
Principii pentru succes în noua economie
de piață Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Principii pentru succes în noua
economie de piață (r) Etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
Program religios străin 10:30 Misiunea John
Militaru (r) 11:00 Banchetul de sfârșit de
an (r) 12:00 Ora tinerilor (r) 13:00 Școala de
echipare pentru slujire (r) 14:00 Bartolomeu, un dar de la Dumnezeu (r) Documentar
14:30 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 18:00 Puterea împărăției (cu
Iosif Țon)

19:00 Primele roade Film artistic
20:30 Ierusalim – Orașul lacrimilor și al
speranței Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Creaturi extraordinare care au sfidat
evoluționismul 1 Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

19:00 Banchetul de sfârșit de an Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 4 Docu-

conferință profetică
sâmbătă, 1 februarie, ora 16:00
Alfa Omega TV a fost parte la
conferința Profetică organizată de
Centrul Creștin Antiohia din Cluj în
data de 23 – 25 octombrie 2013. Tema
conferinței, Cuvântul ce schimbă o
națiune, a fost susținută de către mesajele unor oameni ai lui Dumnezeu,
dedicați în rugăciune și predicare:
Bill Norton, Phil Rich și Daniel Matei.
Dumnezeu are planuri mari pentru
România și El o poate schimba prin
Cuvântul Lui.

19:00 Echipajul LifeFlight Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
Program religios străin
22:30 Călătoria Program religios străin
23:30 Bartolomeu, un dar de la Dumnezeu 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
Documentar
23:30 Darul lui Bartolomeu Documentar
mentar

22:30 Școala de echipare pentru slujire

10:30 Hristos
pentru
Moldova (r)
Program religios

20:00 Ora
tinerilor
Program pentru
tineri

19:00 Echipajul
LifeFlight Film
artistic

Bucură-te de fiecare zi
zilnic de la ora 17:30

JOI 30 ianuarie

VINERI 31 ianuarie

SÂMBĂTĂ 01 februarie

DUMINICĂ 02 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria (r) Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva
Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Echipajul LifeFlight (r)
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Darul lui Bartolomeu (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice 17:30
Misiunea John Militaru (r) Program religios
18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 (r) Talk-show 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Război invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Cufărul cu comori Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Casa de
dincolo de soare (r) 12:30 Ierusalim – Orașul lacrimilor și al speranței (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Nazaretul din vremea lui Isus
14:30 Muzică corală 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Cufărul cu comori
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Școala Isahar (r) 18:00 Zidurile inimii
mele 18:30 Restaurându-ți viața

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 01:00 Zidurile
inimii mele (r) 01:30 Restaurându-ți viața
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Să
vorbim în engleză (r) 10:30 Rugul Aprins
(r) 11:30 Drumul în timp (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Femei
cu idealuri 14:30 Dincolo de bariere (r)
Marturie 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program de misiune (r) 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru
Moldova 08:00 Mesagerul (cu John Bevere)
(r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cafeneaua
cu povești – Rebelul 10:00 Program religios
11:30 Conferință profetică (r) 12:30 Ospăț cu
mană (r) Program religios străin 13:00 Program
religios 13:30 Perspective eterne Program
religios 14:00 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești – Rebelul (r)

19:00 Casa de dincolo de soare Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzica
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Mesagerul (cu John Bevere) 19:00
Puterea rugăciunii Din actualitate
19:00 Drumul în timp Film artistic
20:00 Ochi să văd – Film artistic
19:30 De ce Israel Documentar
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:00 Mari isprăvi Documentar
lui Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 22:30 Program de misiune
Mijlociu
23:00 Secția de poliție Film serial
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Highlights Program muzical
sexualității

19:00 Casa
de dincolo
de soare Film
artistic
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Conferința Cuvântul
ce schimbă o
națiune
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13:00 Alfa
Omega în
obiectiv (r)

13:30
Supraviețuirea
miraculoasă a
Israelului (r)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Steve Saint, misionarul Junglei
Documentar

19:00 În spatele ușilor de sticlă Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

18:00 Steve
Saint,
misionarul
Junglei
Documentar

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 03 februarie

MARȚI 04 februarie

MIERCURI 05 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Nu suntem de
vânzare Documentar 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Biserica
umplută cu Duhul Sfânt Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) în lb. Maghiară Program străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Miracolul
transformării vieții Seminar biblic 08:30
Sănătate bunăstare și credință Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Școala
Isahar Program religios străin 11:00 Crucea și
pumnalul 13:00 Creaturi extraordinare care
au sfidat evoluționismul 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Oameni
ai credinței (r) Documentar 14:30 Club 700 (r)
Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 18:00
Principii pentru succes în noua economie
de piață

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Principii pentru succes în noua
economie de piață (r) Etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
Program religios străin 10:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 11:00 Promisiunea
iubirii (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r)
Program pentru tineri 13:00 Școala de echipare
pentru slujire (r) Program religios străin 14:00
Catastrofa din Siberia (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
18:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Promisiunea iubirii Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 5 Docu-

19:00 Binecuvantata fi închisoare Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Crucea și pumnalul Film artistic
20:30 Capernaum Orașul scepticilor
Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Creaturi extraordinare care au sfidat
evoluționismul Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

mentar

22:30 Școala de echipare pentru slujire
Program religios străin

23:30 Catastrofa din Siberia Documentar

13:00 Nu
suntem de
vânzare
Documentar

Rugul Aprins 2013
program religios
duminica, 9 februarie, ora 16:00
Este cea mai mare întâlnire de rugăciune interconfesionala din Romania,
care a apărut ca o nevoie a bisericii de
părtășie și rugăciune. Mărturii, ruăciune, laudă și închinare, mesaj biblic
într-un program deosebit produs de
Alfa Omega TV și Asociația Interconfesională Rugul Aprins.

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Premiul Documentar

11:00 Crucea
și pumnalul (r)
Film artistic

Alfa Omega
în Obiectiv

19:00
Binecuvantata
fi închisoare
Film artistic

joi de la ora 20:30

JOI 06 februarie

VINERI 07 februarie

SÂMBĂTĂ 08 februarie

DUMINICĂ 09 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
10:30 O ușă deschisă pentru tine Program
religios 11:00 Binecuvantata fi închisoare (r)
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Premiul Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Misiunea John Militaru
Program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700
Talk-show 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Război
invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00
Evadarea Film artistic 12:30 Capernaum
Orașul scepticilor (r) Documentar 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Descoperind Țara Sfântă Documentar 14:30
Muzică corală 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Școala
Isahar (r) Program religios străin 18:00 Zidurile
inimii mele 18:30 Restaurându-ți viața

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 01:00 Zidurile inimii
mele (r) 01:30 Restaurându-ți viața (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Să
vorbim în engleză (r) 10:30 Rugul Aprins (r)
11:30 Soluție finală (r) 13:00 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Femei cu
idealuri 14:30 Dincolo de bariere (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Program de
misiune (r) 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu Cindy
Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărțiloră Desene animate
09:30 Cafeneaua cu povești – Cușca leului
Desene animate 10:00 Program religiosă 11:30
Conferință profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană
(r) 13:00 Program religiosă 13:30 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești – Cușca leului (r)

19:00 Evadarea Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzica
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

15:30 Aqua
Viva (r) Program
pentru copii

19:00 Soluție finală Film artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Highlights Program muzical

19:00 Soluție
finală Film
artistic

16:00 Conferință profeticăă
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Program de misiune Program pentru

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Luptători de onoare Documentar
19:30 Înfruntând persecuția – Creștinii din
Irak Documentar
20:00 John Newton Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
tineri
23:00 Secția de poliție Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

14:00 Femei cu
idealuri

20:00 John
Newton
Documentar
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TEEN CHALLENGE

SUNT UN OM LIBER

DE CĂTĂLIN BACIU

L

a sfârșitul anilor 90, tinerii din
orașele mai mari au început să fie
expuși la droguri. România devenise
o poartă a heroinei venită din
Afganistan. Cu prețuri bune, părinți
ocupați, o societate nepregătită și
o generație tânără deschisă la nou,
fenomenul dependenței s-a extins
îngrijorător. Apăreau și primii tineri morți de supradoză iar soluțiile
pentru cei care vroiau să se “lase“ erau puține și limitate.
La primul studiu erau identificați oficial este 30000 de dependenți.
Proveneau din toate categoriile sociale cu o medie de vârstă de 22
de ani și neașteptat era faptul că unii fuseseră crescuți cu dragoste
și frică de Dumnezeu. Între timp numărul dependenților a crescut, și
chiar și fără un studiu recent avem estimați în 2013 peste 100000 de
dependenți.
Drogurile au ajuns să fie din ce în ce mai sofisticate și la prețuri
accesibile chiar și adolescenților. Mulți dintre ei sunt infectați deja cu
HIV, un fenomen care acum 10 ani era o raritate. Drogurile nu iartă și
prea multe familii și-au îngropat cu durere copii. Ceilalți continuă să
supraviețuiască însă asta presupune de multe ori o viață de delicvență
și risc major atât pentru ei cât și pentru noi toți.
În acest context în urmă cu 10 ani Dumnezeu a adunat o mână de
oameni pentru a salva vieți distruse de dependentă. Fără mari resurse
am început să mergem la acești tineri și să le vorbim despre libertatea,
viața și speranța care se găsește în Hristos. Aveam însă nevoie de
mai mult decât vorbe. Minunile au venit și am putut deschide lângă
București un Centru de recuperare pentru cei dependenți.
Programul care este intens și bine structurat, durează cel puțin 6
luni și tânărul este ajutat și responsabilizat, începând cu cele mai
simple probleme până la cele mai complexe. Obiectivul final este
ca la absolvire tânărul să posede o credință vie, un grad ridicat de
responsabilitate și o dorință și capacitate de a munci și trai frumos.
Nu noi suntem soluția pentru ei, ci Hristos. Dacă nu ar fi fost harul
lui Dumnezeu probabil am fi fost unii din acești dependenți, iar
dragostea turnată în inima noastră de Hristos ne motivează. Ca și
creștini practicanți avem un mandat. Nu putem fi indiferenți când
știm că Hristos a venit să aducă vești bune celor nenorociți: a fost
trimis să vindece pe cei cu inimă zdrobită, să vestească robilor
slobozenia, și prinșilor de război, izbăvirea! (Isaia 61- parafrazare)
Mulți absolvenți de-ai noștri transformați de Hristos sunt acum o
speranță pentru mulți. Unii au ajuns să fie angajați în cadrul poliției,
alții sunt la facultate, școli biblice, au diferite joburi, iar unii sunt deja
implicați în lucrarea Teen Challenge.
Rata de succes a celor care au absolvit este de peste 90%. Aceasta
a atras și atenția mediei, iar în ultimii ani Teen Challenge a fost
promovată în câteva ziare naționale și televiziuni cunoscute. Această
lucrare însă a început în anul 1958 când David Wikerson, un tânăr
pastor, călăuzit de Dumnezeu a îndrăznit să ducă dragostea lui Hristos
la cei violenți și dependenți. Istoria Teen Challenge este fascinantă și
se regăsește în cartea “Crucea și pumnalul“. Astăzi Teen Challenge se
regăsește în peste 90 de țări din întreaga lume deținând peste 625 de
centre de ucenicizare pentru cei dependenți.
La noi, mai ales în orașe, numărul dependenților este în creștere și
sunt afectate și familiile credincioșilor. Știm că este nevoie de mai
multe Centre Teen Challenge în țară. Dorința și rugăciunea noastre
este ca mai mulți români să se implice. Este nevoie de dumneavoastră.
Poate mai mult ca niciodată.
Speranța noastră este puternică, știind că dacă este cineva în Hristos
este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile
s-au făcut noi!
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ub ochii noștri se întâmplă multe minuni. Cătălin Niculae
a ajuns dependent de heroină încă din adolescență.
Nimeni nu ar fi crezut că un tânăr crescut cu dragoste și
premiant la școală ar ajunge drogat și chiar să stea trei ani
în închisoare. 20 de ani de dependență, o căsnicie care
se stingea și durerea din familiei l-au adus pe Cătălin la
capătul puterilor. După mai multe încercări eșuate a ajuns la
Centrul Teen Challenge și după mai multe peripeții viața lui
a fost transformată de Hristos. Astăzi el este un soț bun, un
lucrător eficient și un credincios autentic.

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 10 februarie

MARȚI 11 februarie

MIERCURI 12 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Biserica umplută cu Duhul
Sfânt Seminar biblic

00:00 Față în față (r) 01:00 Biserica umplută
cu Duhul Sfânt (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb.
Maghiară Program străin 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Miracolul transformării vieții Seminar
biblic 08:30 Sănătate bunăstare și credință
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program religios străin
11:00 Dincolo de munte Film artistic 13:00
Creaturi extraordinare care au sfidat evoluționismul (r) Documentar 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Oameni
ai credinței (r) Documentar 14:30 Club 700
(r) Magazin TV 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 18:00 Principii pentru succes în
noua economie de piață Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Principii pentru
succes în noua economie de piață (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară Program
religios străin 10:30 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 11:00 Veșnicia ascunsă în
țărână (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r)
Program pentru tineri 13:00 Școala de echipare
pentru slujire (r) Program religios străin 14:00
Strigătul inimii (r) Documentar 14:30 Puterea
rugăciunii (r) Din actualitate 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Veșnicia ascunsă în țărână Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 6 Docu-

19:00 Calea Vântului Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Dincolo de munte Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Creaturi extraordinare care au sfidat
evoluționismul 3 Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Oameni ai credinței Documentar

mentar

22:30 Școala de echipare pentru slujire
Program religios străin

23:30 Strigătul inimii Documentar

23:00 Verdictul
științei:
Creație! Talkshow

Puterea rugăciunii
din actualitate
sâmbătă, 15 februarie, ora 19:00
În fiecare săptămână Mirela Petan și
invitații ei vă vor îndruma să faceți
ca rugăciunea să fie parte din viața
dumneavoastră de creștin. Emisiunea
are ca scop echiparea credincioșilor
români pentru rugăciune, promovarea unor mișcări de rugăciune
existente în România și provocarea
telespectatorilor de a se ruga specific
pentru problemele cu care se confruntă țara noastră. Emisiunile vor
aduce mărturii, experiențe personale
și puncte de rugăciune atât pentru
România cât și pentru alte zone în
care Dumnezeu lucrează.

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Iartă și uită Documentar

13:00 Creaturi
extraordinare
care au sfidat
evoluționismul
(r) Documentar

Inima Închinării

17:00 Astăzi
cu Dumnezeu
Program religios
străin

sâmbătă de la ora 20:30

JOI 13 februarie

VINERI 14 februarie

SÂMBĂTĂ 15 februarie

DUMINICĂ 16 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 11:00 Calea Vântului (r)
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Iartă și uită (r) Documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Misiunea John Militaru
Program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Program religios (r) 01:00 Program pentru femei
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Club 700 (r) Talk-show 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Război invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii
Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 11:00 Moment ulterior
1 (r) Film artistic 12:30 Alegând calea Bibliei
(r) Documentar 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de
bariere (r) Mărturie 14:00 Descoperind Țara
Sfântă Documentar 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Școala Isahar (r) Program religios
străin 18:00 Zidurile inimii mele Seminar biblic
18:30 Restaurându-ți viața Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 01:00 Zidurile inimii
mele 01:30 Restaurându-ți viața 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Să vorbim în
engleză (r) 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30
De neclintit (r) 13:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 13:30 Supraviețuirea miraculoasă
a Israelului (r) 14:00 Femei cu idealuri 14:30
Dincolo de bariere (r) Marturie 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Povestiri (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program de misiune (r)
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul (cu
John Bevere) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) Program religios străin 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Cafeneaua cu
povești – Planul secret Desene animate 10:00
Program religios 11:30 Conferință profetică (r)
12:30 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
13:00 Program religios 13:30 Perspective
eterne Program religios 14:00 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Cafeneaua cu povești – Planul secret

19:00 Moment ulterior 1 Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzica
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Stiri din
Orientul Mijlociu
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:00 De neclintit Film artistic
19:30 De ce Israel Documentar
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:00 Mari isprăvi Documentar
lui Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Jerusalem Dateline Știri
22:30 Program de misiune
23:00 Club 700 Magazin TV
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Highlights Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 Moment
ulterior 1 Film
artistic

08:00 Război
invizibil Seminar biblic

(r) Program pentru copii

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Henry Nouwen Documentar
20:00 Drumul miracolelor Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

11:30 De
neclintit (r) Film
artistic

18:00 Henry
Nouwen
Documentar
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EXPUNEREA LA PORNOGRAFIE
mai gravă ca oricând
ifrele sunt uluitoare: pornografia produce profituri
de o sută de miliarde de dolari în fiecare an. 12%
dintre site-uri oferă material explicit, iar zilnic se
trimit peste 2 miliarde de e-mailuri pornografice.
Cel mai șocant este că 67% dintre bărbați și 49% dintre femei
consumă pornografie. Chiar mai mult, foști dependenți
de pornografie mărturisesc faptul că cei mici accesează
materiale pornografice online încă de la vârsta de 11 ani! 90%
dintre adolescenți și copii mărturisesc faptul că au vizionat
materiale pornografice, dintre care cei mai mulți, în timp ce își
făceau temele.
În fiecare secundă, 28.000 de oameni vizionează materiale
pornografice online, iar vânzările se ridică la 3.000 de dolari
pe secundă.
Dacă în trecut pornografia nu era altceva decât o subcultură
întunecată, murdară și ascunsă, în zilele noastre ea face parte
din viața de zi cu zi. Unii consumatori de pornografie ajung
să fie expuși acesteia ca urmare a unor abuzuri de natură
sexuală pe care le-au suferit în copilărie. Nicio altă generație
din istorie nu a avut parte de o expunere la ispită precum
generația în care noi trăim. Ispita pornografiei nu mai este
doar una care apare când și când, ci se propagă în fiecare
secundă, prin toate mijloacele puse la dispoziție de era hipertehnologică în care trăim. Într-unul dintre comunicatele sale,
CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) afirmă faptul că
România ar fi în fruntea țărilor est-europene care promovează
prin televiziune elemente pornografice explicite.
Dintre femei, 13% accesează saituri pornografice în timpul
serviciului. 70% dintre femei își țin în secret activitățile de
pe Internet. 17% dintre femei se luptă cu dependența de
pornografie.
Bineînțeles, problema pornografiei nu-i ocolește pe creștini.
Mulți adolescenți mărturisesc liderilor de tineret sau
consilierilor faptul că deseori se retrag la odihnă luându-și
telefonul mobil în pat pentru a expedia mesaje cu conținut
sexual și poze proprii de natură pornografică. 21% dintre
fetele creștine relatează faptul că au trimis de pe telefon o
poză cu ele dezbrăcate.
Mulți dintre tinerii care participă în taberele creștine se
confruntă cu pornografia. 90% dintre ei provin din familii
creștine. Din acest procent, 90% sunt dependenți de
pornografie...
Peste 53% dintre bărbații din organizațiile creștine recunosc
că au văzut astfel de materiale în ultima săptămână. 47%
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creştini admit că pornografia este o problemă majoră în
casa lor. Dintre aceștia, 10% admit că sunt dependenți de
pornografie.
Un aspect îngrijorător este faptul că, în hotelurile care oferă
clienților canale TV pentru adulți, încasările pentru acest
gen de programe ating cote maxime în momentele în care
hotelurile respective găzduiesc conferințe creștine!
Această dependență poate fi la fel de rea ca și cele mai
puternice droguri. Auto-satisfacerea prin consumul de
pornografie determină creierul să elibereze substanțe care
provoacă dependență. Cu timpul, creierul va cere tot mai
mult acest gen de substanțe. Asemenea unui antrenament
muscular, cu cât întreții mai mult această activitate, cu atât
mai profund se va instala dependența.
În zilele noastre, acest „drog” este disponibil pe Internet. Un
adolescent poate accesa materiale pornografice explicite
pe care în urmă cu 15 ani un consumator ocazional de
pornografie cu greu reușea să le obțină. De aici se ridică
îngrijorătoarea întrebare: cât de departe va merge un
om prins în lanțurile pornografiei? Când este o ființă
umană pregătită să conștientizeze o scenă de viol, tortură,
bestialitate, incest sau pornografie infantilă?
Studiile arată că mulți bărbați și femei devin incapabili de
a se bucura de relația sexuală cu partenerul din viața reală.
Crește riscul de separare și divorț. Nu mai există sensibilitate
în căsnicia lor. Scade mulțumirea față de relația lor sexuală și
frecvența contactului sexual. Adolescenții din zilele noastre
trebuie să conștientizeze că este posibil să își distrugă
viitoarea căsnicie.
Pornografia era considerată ceva întunecat și scandalos și era
ținută în ascuns. Azi, de la tarabele de ziare și reviste expuse
în public, la intimitatea oferită de internetul din cameră, ispita
ei își aruncă umbra peste fiecare.
Ce se va întâmpla cu copiii noștri într-o lume în care această
este omniprezentă, disponibilă oriunde și oricând?

URMĂREȘTE SĂPTĂMÂNAL EMISIUNEA

Pasiune Pură
program despre problemele sexualității

în fiecare zi de sâmbătă, ora 23:30
la Alfa Omega TV

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 17 februarie

MARȚI 18 februarie

MIERCURI 19 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r) Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Lucrători cu pasiune pentru Hristos (cu
David Wilkerson) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui
Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim
în engleză Emisiune didactică 10:30 Hristos
pentru Moldova (r) Program religios 11:00
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:00
Program religios (r) 13:00 Henry Nouwen (r)
Documentar 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față
în față Magazin TV 18:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. Maghiară Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Miracolul transformării vieții Seminar biblic 08:30 Sănătate
bunăstare și credință Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aqua
Viva Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
Program religios străin 11:00 Concursul de
rodeo (r) Film artistic 13:00 Minunile creației
lui Dumnezeu (r) Documentar 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Pe
urmele lui Martin Luther Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Aqua Viva 20 Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Etică în afaceri (r) Etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară Program
religios străin 10:30 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 11:00 Deconectare. Reconectare (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r)
Program pentru tineri 13:00 Școala de echipare
pentru slujire (r) Program religios străin 14:00
A fost odată (r) Documentar 14:30 Puterea
rugăciunii (r) Din actualitate 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Concursul de rodeo Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Minunile creației lui Dumnezeu
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Pe urmele lui Martin Luther Documentar

11:30
Perspective
eterne (r)
Program religios

Augustin - O voce
pentru toate
generațiile
documentar
duminică, 23 februarie, ora 20:00
Descoperiți povestea plină de farmec
a uneia dintre cele mai semnificative
figuri din istoria bisericii. Aflați modul
în care a reușit să găsească pacea în
ciuda tuturor provocărilor și luptelor
din interiorul său. Vă invităm într-o
călătorie în secolul 4 să descoperiți
motivul pentru care Augustin a devenit o voce pentru toate generațiile.

19:00 Deconectare. Reconectare Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
19:00 În brațele Lui Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Decupaj din realitate Materiale
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 7 Docutelespectatori
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
mentar
22:30 Școala de echipare pentru slujire
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
Program religios străin
22:30 Călătoria Program religios străin
23:30 A fost odată Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 A.C. Green Documentar

19:00
Deconectare.
Reconectare
Film artistic

19:00 În
brațele Lui Film
artistic

Mapamond Creștin
sâmbătă de la ora 17:30

JOI 20 februarie

VINERI 21 februarie

SÂMBĂTĂ 22 februarie

DUMINICĂ 23 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria (r) Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
10:30 O ușă deschisă pentru tine Program
religios 11:00 În brațele Lui (r) Film artistic
12:30 Călătoria (r) Program religios străin 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 A.C. Green (r) Documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Misiunea John Militaru Program
religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700
Talk-show 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Război
invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00
Totul pentru libertate (r) Film artistic 12:30
Documentar 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Descoperind Țara Sfântă
Documentar 14:30 Program muzical 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Școala
Isahar (r) Program religios străin 18:00 Zidurile
inimii mele 18:30 Restaurându-ți viața

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 01:00 Zidurile inimii
mele (r) 01:30 Restaurându-ți viața (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Râul
de foc (r) 13:00 InTouch (cu Charles Stanley)
13:30 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului (r) 14:00 Femei cu idealuri 14:30
Dincolo de bariere (r) Marturie 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program de misiune (r)
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești
– Cele 7 băi Desene animate 10:00 Program
religios 11:30 Conferință profetică (r) 12:30
Ospăț cu mană (r) 13:00 Program religios
13:30 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) Din actualitate 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești
– Cele 7 băi (r)

9:00 Totul pentru libertate Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Muzică
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

20:30 Alfa
Omega în
obiectiv
Din culisele
televiziunii

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
19:00 Râul de foc Film artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 20:30 Inima închinării Program muzical
lui Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 23:00 Secția de poliție Film serial
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Club 700 Magazin TV
sexualității
23:30 Highlights Program muzical

18:30
Restaurându-ți
viața Seminar
biblic

13:00 InTouch
(cu Charles
Stanley)
Program religios
străin

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Giulgiul din Torino Documentar
19:00 Împletind firul vieții Documentar
20:00 Augustin – O voce pentru toate
generațiile Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00
Împletind
firul vieții
Documentar
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RUBRICA INIMA ÎNCHINĂRII

O UNGERE NOUĂ

DE MIKY STANCU - CRISTOCENTRIC

Psalmistul David ne este descris în Scripturi ca fiind un om după
inima Lui Dumnezeu. Acest lucru m-a fascinat întotdeauna, pentru
că toți ne dorim o astfel de inimă. Privind în Scripturi, am descoperit
că Dumnezeu l-a ales pe David să conducă poporul Israel în lupte
din pricina inimii lui de închinător. Nu l-a ales ca împărat pentru
frumusețea lui, sau pentru vitejia de care dădea dovadă, Ci l-a ales
pentru pasiunea, entuziasmul și laudele lui ieșite din tipare. Închinarea
a schimbat definitiv destinul lui David. Duhul Domnului era peste el și
ungerea divină a fost turnată peste capul lui. Toate acestea din pricina
inimii lui de închinător.
Poate adesea am subminat importanța laudei în viața noastră și în viața
bisericii. Unii spun:” De ce atâta laudă și închinare? Prea mult timp
pierdem cu închinarea!” Porunca cea mai des întâlnită în Biblie este
aceea de a lăuda pe Domnul. Iar Dumnezeu dorește restaurarea omului
aducând în viața noastră modelul ceresc al închinării. Noi am fost creați
să-L lăudăm pe Dumnezeu și să trăim în prezența Lui. David a înțeles
că lauda este poarta prin care intrăm în prezența lui Dumnezeu.
Când stăm în prezența Creatorului, perspectiva și viziunea cu privire la
viața noastră se schimbă. Timpul petrecut în închinare, atingerea slavei
lui Dumnezeu, aduc transformare asupra fiecărui element al ființei
noastre. Sufletul, duhul și trupul nostru se aliniază voii lui Dumnezeu.
Isaia îl descrie pe Tatăl ca fiind olarul, iar noi fiind lutul. Procesul
transformării noastre în vasul perfect aduce după sine frângere
și frământare. Cu cât vom petrece mai mult timp în prezența lui
Dumnezeu, cu atat mai repede Dumnezeu ne poate modela pentru a
deveni vase purtătoare de untdelem. Pentru ca Dumnezeu să poată
turna în noi ungerea prezenței Lui, ființa nostră trebuie să fie deplin
dedicată. Il vedem pe David stând ca un viteaz înaintea lui Goliat,
purtând haina lui de păstor, cu toiagul în mână și o praștie, înaintând
în fața întregului popor care asista îngrozit la ultima luptă. Dar frica nu
era pe chipul lui David, căci Duhul Domnului era peste el și vasul lui era
plin cu untdelemn.
Privind la această întâmplare, ne putem da seama de ce în viața noastră
avem parte de atâtea înfrângeri. De ce lupta noastră parcă este în van și
nu reușim să avansăm. Ne simțim sleiți de puteri și la întrunirile noastre
duminicale suntem lipsiți de entuziasm și bucurie. Până la finalul
programului de închinare poate reușim să luăm o gură de aer proaspăt
din prezența lui Dumnezeu, nădăjduind ca aceasta să ne ajungă până
la următoarea întrunire cu biserica.
Din păcate, începând cu ziua de luni, simțim cum vasul nostru se
golește și starea noastră spirituală este din nou în regres. Nu putem trăi
respirând doar o dată pe sâptămână! Undelemnul din vasele noastre
este un combustibil care se consumă. Iar noi trebuie să alimentăm
zilnic inima noastră cu prezența lui Dumnezeu, stând în închinare întrun mod personal. Dumnezeu dorește să toarne în fiecare zi o ungere
proaspătă peste ființa noastră. Lauda este o armă puternică împotriva
lui Satan, iar forțele întunericului nu pot sta în prezența laudelor lui
Dumnezeu. De aceea, când noi intrăm în închinare, intrăm și într-o
luptă spirituală cu cel rău.
Închinarea este un mod de viață. Dumnezeu a pregătit pentru noi o
viață încoronată cu victorii împotriva uriașilor cu care ne luptăm. El ne
dă scopuri mărețe și viziune pentru lucrări mari. Dumnezeu ne-a creat
pentru a fi imaginea Fiului său Isus pe pământ, iar noi trebuie să pășim
cu îndrăzneală înainte, pentru a împlini planul perfect cu privire la viața
noastră.
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O asemenea viziune măreață a pus Dumnezeu în inima mea și a fraților
mei. Viziunea Cristocentric. Această lucrare a luat ființă din pasiune
pentru Dumnezeu. Numele pe care îl purtăm vorbește despre scopul
și ținta noatră. Nu ne-am dorit să purtăm un nume care să vorbească
despre noi, ci ne-am dorit un nume care să vorbească despre El. Atunci,
într-un mod profetic, Dumnezeu ne-a dat numele Cristocentric.
Însemnătatea numelui nostru este ”Cristos în centru”. Ne dorim ca în tot
ceea ce facem, să-l scoatem pe Cristos în evidență. Mesajul cântecelor
noastre și a vieții nostre să fie întotdeauna ca un indicator către cer. A
fi Cristocentric nu înseamnă muzică, nu înseamnă să porți o etichetă
pe care oamenii să o poată citi, ci a fi Cristocentric înseamnă: dedicare,
pasiune, muncă, sacrificiu și timp pus la dispoziția lui Dumnezeu.
Ca și echipă de închinare, Dumnezeu ne-a chemat să deschidem
porțile laudei pentru biserică. Așa cum leviții îndemnau poporul Israel
la închinare, așa și noi, trupele de laudă, suntem chemați să provocăm
biserica și națiunea nostră în a-L lăuda pe Dumnezeu. Credem că în
vremurile acestea Dumnezeu restaurează cortul închinării davidice,
aducând în inima bisericii lauda. În închinare, Dumnezeu toarnă
ungerea prezenței Sale, aducând un sunet nou al trezirii. Nu este vorba
de un stil muzical, ci este vorba de impactul prezenței lui Dumnezeu
care vine peste biserică și peste natiune din pricina închinării. Orice
acțiune dedicată lui Dumnezeu se numește închinare. Voia lui
Dumnezeu este să ne implicăm în slujire și să ne căutăm un loc potrivit
cu aptitudinile noastre. Niciunul dintre noi nu trebuie să stea deoparte
fiind doar consumator de programe. În fiecare din noi Dumnezeu a
pus daruri pentru a-i sluji pe cei din jur.
Ca și echipă Cristocentric, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cântece
născute din inima închinării, având înregistrate trei albume de laudă și
închinare cu piese compuse. Cel mai nou album se numește ”O ungere
nouă”. Multe cântece din acest album s-au compus într-un mod
profetic, chiar în timpul de închinare cu biserica. ”Poala hainei tale”
sau ”Vreau să fiu o jertfă vie” au adus în
viața noastră de închinători transformare
și dorința de a trăi tot mai intens pentru
Dumnezeu.
Îmi aduc aminte înfiorată momentul
din timpul închinării, când sora mea
Ile a început să cânte profetic cântarea
”Poala hainei tale”. Eram într-o sală plină
cu oameni, iar slava lui Dumnezeu a
coborât așa de putenic, încât nu m-am
mai uitat în jurul meu. Dar când am deschis ochii, am văzut tot
poporul îngenunchiat cu reverență și atins de prezența lui Dumnezeu.
Cu mâinile ridicate spre cer și fața strălucind, fiecare era umplut cu
undelemnul bucuriei. Acest cântec a venit ca o ploaie puternică
aducând cu sine vindecare și eliberare prin Isus. Promisiunea lui
Dumnezeu făcută prin profetul Isaia se împlinește și în zilele nostre:
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să
propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să
dau drumul celor apăsaţi.”
Dumnezeu a promis revărsarea ungerii sale speciale peste cei ce
cheamă Numele Lui. Trebuie doar să îndrăzim, să ne apropiem de El și
să ne atingem de poala hainei lui ca să fim vindecați.
www.cristocentric.ro, cristocentric@yahoo.com

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 24 februarie

MARȚI 25 februarie

MIERCURI 26 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Lucrători cu pasiune pentru Hristos
(cu David Wilkerson) Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:00 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:00 Program religios (r) 13:00 Documentar
(r) 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Biserica umplută cu Duhul
Sfânt Seminar biblic

00:00 Față în față (r) 01:00 Biserica umplută
cu Duhul Sfânt (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. Maghiara
Program străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Miracolul transformării vieții Seminar biblic
08:30 Sănătate bunăstare și credință
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program religios străin
11:00 Dispariția (r) Film artistic 12:00 Delictul
vremurilor (r) Film artistic 13:00 Minunile
creației lui Dumnezeu (r) Documentar 13:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:00
Uși deschise pentru Luther (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 18:00

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Etică în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
în lb. maghiară Program religios străin 10:30
Misiunea John Militaru (r) Program religios
11:00 Dincolo de întuneric (r) Film artistic
12:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
13:00 Școala de echipare pentru slujire (r)
Program religios străin 14:00 Cele șapte biserici
din Apocalipsa Documentar 14:30 Puterea
rugăciunii (r) Din actualitate 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin18:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic

19:00 Dispariția Film artistic
20:00 Delictul vremurilor Film artistic
20:30 Alegând calea Bibliei Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Minunile creației lui Dumnezeu

19:00 Dincolo de întuneric Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cele 10 porunci – Porunca 4 Docu-

Documentar

mentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Uși deschise pentru Luther Docu-

22:30 Școala de echipare pentru slujire

mentar

Program religios străin

23:30 Cele șapte biserici din Apocalipsa
Documentar

22:00 Minunile
creației lui
Dumnezeu
Documentar

Mapamond Creștin
știri
sâmbătă, 01 martie, ora 17:30
Primul program românesc de ştiri şi
reportaje de televiziune ce prezintă
evenimente de mare interes din
lumea religioasă, persecuţii, conflicte
din zonele de pe glob cu influenţă
musulmană sau hindusă, misiuni creştine în locuri periculoase, probleme
din ţările fost comuniste, mărturii şi
întâmplari unice în lume.

19:00 De dragul lui Pete Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Biblia un best-seller Documentar

08:00 Miracolul
transformării
vieții Seminar
biblic

13:00 Școala
de echipare
pentru slujire
(r) Seminar biblic

InTouch cu Charles Stanley
sâmbătă de la ora 13:30

JOI 27 februarie

VINERI 28 februarie

SÂMBĂTĂ 01 martie

DUMINICĂ 02 martie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Program religios (r) Talk-show
01:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Călătoria (r) Program religios
străin 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotex
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Secretul
relațiilor Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
10:30 O ușă deschisă pentru tine Program
religios 11:00 De dragul lui Pete (r) Film artistic
12:30 Călătoria (r) Program religios străin 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 Biblia un best seller (r) Documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 17:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 18:00 Program

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 (r) Talk-show 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Război invizibil Seminar biblic 08:30 Mijlocire
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Statornic in credință (r) Film artistic 12:30 Alegând
calea Bibliei (r) Documentar 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Descoperind Țara Sfântă Documentar 14:30
Program muzical 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Școala Isahar (r) Program religios străin
18:00 Zidurile inimii mele Seminar biblic
18:30 Restaurându-ți viața Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Descoperind Țara Sfântă (r) 01:00 Zidurile inimii
mele (r) 01:30 Restaurându-ți viața (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Să vorbim în
engleză (r) 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Fără
tată (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley)
14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo
de bariere (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) Program religios
01:00 Conferință profetică (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
de misiune (r) 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Mesagerul (cu John
Bevere) (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Program pentru copii
Desene animate 10:00 Program religios 11:30
Conferință profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană
(r) 13:00 Program religios 13:30 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r) 15:30 Program pentru copii

pentru femei

19:00 Statornic in credință Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Dincolo de bariere Mărturie

19:00 Statornic
in credință Film
artistic

19:00 Fără tată Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu
23:00 Club 700 Magazin TV
23:30 Highlights Program muzical

19:00 Fără tată
Film artistic

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Program de misiune
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Nu suntem de vânzare Documentar
19:30 Tatăl nostru Documentar
20:00 George Muller Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

20:00 Mari
isprăvi
Documentar

20:00 George
Muller
Documentar
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CÂMPUL DE BĂTĂLIE AL MINȚII

DE JOYCE MEYER

Imaginați-vă o cetate înconjurată
de un zid puternic. Există o singură
gaură în acest zid și anume, poarta
masivă ce permite intrarea în cetate.
Poarta este la fel de înaltă ca și zidul
și este foarte bine păzită. De fapt,
deasupra zidului se află străjeri
care, zi și noapte, păzesc cetatea
împotriva vreunui atac.
Cetatea este viața ta și tu trebuie
să o păzești zi și noapte pentru a te asigura că nu îi dai
voie vrăjmașului, diavolului, să intre și să preia controlul.
În Proverbele 4:23 scrie: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” Acest verset ne face
responsabili pe fiecare dintre noi să ne păzim și să ne
protejăm. Noi suntem cei responsabili pentru a ne păzi
inima și mintea.
Viețile și mințile multor oameni sunt asemeni unei cetăți
al cărei zid este dărâmat, a cărei poartă este larg deschisă
și străjerii au adormit. Oricine vrea poate să intre și să ia
orice dorește. Nu există supraveghere, nu există apărare.
Satana nu numai că dorește să intre în cetatea ta, ci vrea
să ridice întărituri, să construiască o fortăreață în interiorul
cetății ca să aibă un loc de protecție unde să se ascundă și
să nu fie nevoit să plece.
Când eram tânără, am fost abuzată ani la rând de către
tatăl meu. Pentru că eram vulnerabilă și nu știam prea
multe lucruri, i-am permis diavolului să-și ridice multe
întărituri în mintea mea. Diavolul mă mințea întotdeauna
spunându-mi: „Întotdeauna vei trăi o viață inferioară
pentru că ești o epavă.” Eram doborâtă în mod continuu
de atacurile vrăjmașului și acest lucru mă făcea să am o
atitudine negativă față de ceilalți, mă făcea să acționez
într-un mod negativ.

Aveam nevoie să
fiu transformată și
mintea mea avea
nevoie de înnoire!
În Romani 12:2
scrie: „Să nu vă
potriviţi chipului
veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită.”
Numai prin înnoirea minții am putut să încep să mă apăr
înaintea vrăjmașului și să dărâm întăriturile pe care le-a
ridicat în mintea mea. Încet, dar sigur, în timp ce am
început să studiez și să memorez Cuvântul lui Dumnezeu,
am început să văd toate minciunile vrăjmașului pe care eu
le-am crezut. În timp ce înțelegeam adevărul din Cuvântul
lui Dumnezeu, începeam să simt cum mintea mea era
transformată. Zidul meu era reconstruit și străjerii erau
așezați din nou în fața porții.
Poate că ai încercat să ai gânduri bune, dar ai fost
bombardat încontinuu prin atacurile vrăjmașului:
gândurile și atitudinile rele te copleșesc și ești fără
putere când încerci să contraataci. De-a lungul timpului,
vrăjmașului i s-a permis să ridice întărituri și trebuie să fii
transformat prin înnoirea minții. Nu trebuie să fii lipsit de
speranță! Doar pentru că ești deznădăjduit, nu înseamnă
că trebuie să rămâi deznădăjduit! Doar pentru că ai
făcut o greșeală, nu înseamnă că s-a terminat totul. Nu
ești un învins pentru că ai fost învins. Ești un învins când
renunți la luptă. Trebuie să continui să lupți, dar să lupți cu
înțelepciune.
Pentru a lupta cu înțelepciune trebuie să te folosești de
Cuvântul lui Dumnezeu. Citește în fiecare zi din Biblie.
Studiază Cuvântul. Memorează versete biblice. Atunci va
avea loc transformarea în viața ta. Întăriturile vor cădea și
vrăjmașul nu va mai avea unde să se ascundă. Vei putea să
respingi gândurile și atitudinile negative și vei fi victorios
pe câmpul de luptă al minții tale.
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O viață: povestea
lui Joyce Meyer
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Câmpul de bătălie
al minții
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Nu mai fi supărat
pe tine însuți

Fii încrezător

Scapă de teamă și
nesiguranță

