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SPERANȚĂ PENTRU LUCRURI NOI
„Nădăjduind
împotriva
oricărei nădejdi,
el a crezut...”
Romani 4:18

Aproape
instantaneu,
imediat după
alegerile prezidențiale din România,
sondajele de opinie au arătat că
speranța și încrederea în viitor
a românilor au crescut în mod
miraculos, printr-un salt uriaș ca
procent. Asta fără nicio schimbare
vizibilă în plan natural, fără nicio
modificare legislativă, fără lansarea
vreunui proiect de importanță
națională.
Conștiența la nivelul larg al
populației că România ca națiune
s-a repoziționat pentru o nouă
traiectorie a făcut ca indicele
speranței în lucruri noi să crească
enorm.
Această poziționare a noastră ca
națiune, la nivel politic, la finalul
anului trecut a fost anticipată și
acompaniată pe parcusul ultimului
an de repoziționări în domeniul
spiritual. Un proces care continuă
și care are ca scop divin extinderea
Împărăției lui Dumnezeu în
întreaga societate românească.
Vocile profetice anunță o „ușă de
har pentru România” în sezonul
următor, dar și o „fereastră de
timp” limitată. Promisiuni care
au fost zămislite în rugăciune în
ultimii ani și care s-au născut în plan
spiritual sunt gata să se împlinească
în plan natural. Revendică-le, cu
încredințarea că El va răspunde
rapid.
Chiar dacă aparențele, conjunctura,
ambientul socio-economic nu s-au
schimbat peste noapte, Domnul e
gata să facă lucruri mai mari, întrun regim accelerat. Da, trebuie să
continuăm să ne rugăm, să postim
și să proclamăm voia lui Dumnezeu
peste situațiile și problemele noastre.
Dar peste toate acestea, ca cerință
comună, în acest sezon nou în care
El este cel ce mișcă lucrurile, este
imperativul sfințirii.
Iosua, după intrarea în Țara Promisă
plină de necunoscut, anticipând
împotriviri, dar și biruințe și
binecuvântări, le spune liderilor
săi: „El vă va arăta drumul pe care
trebuie să îl urmaţi, căci n-aţi mai
trecut pe drumul acesta.” Şi apoi
continuă, ca o poruncă: „Sfinţiţi-vă,

căci mâine Domnul va face lucruri
minunate în mijlocul vostru.”
Intrând în al 21-lea an de slujire
pentru lucrarea Alfa Omega, sper
în lucruri noi, surprinzătoare, pe
care Domnul să le facă și prin media
creştină din România.
Dinamica nouă pe care o simţim
deja înseamnă pentru noi ca
şi pentru alte lucrări creştine,
îndrăzneala de a redefini strategii,
de a reîmprospăta viziunea, de a
renunța la proiecte și moduri de
lucru care au funcționat bine în
sezonul anterior și de a intra în zone
și domenii noi.
Chiar dacă ne bizuim în continuare
pe tehnologiile tot mai dezvoltate, pe
abilități și cunoștințe profesionale,
pe dedicare și râvnă pentru slujire,
pe o mentalitate orientată pe
Împărăție asemenea lui Avraam
din versetul de început al acestui
editorial, nădejdea, speranța legată
de lucruri noi, miraculoase, promise
de Dumnezeu, este doar în El.
Chiar dacă am experimentat
supranaturalul de atâtea ori în viața
personală, în biserică, în familie
sau în Alfa Omega, aștept plin
de speranță pentru noul sezon, o
umblare normală, permanentă,
naturală, în supranatural. Listele pe
care le-am întocmit în rugăciune
la trecerea dintre ani, cu obiective,
proiecte și cereri au toate nevoie de
implicare divină, dar e necesară și
încrederea neclintită că El vrea și
poate să le împlinească în acest timp
al harului.
Îmi doresc ca noul sezon să facă
din lucrarea de media Alfa Omega
unul din instrumentele divine
prin care Biserica Lui iese dintre
zidurile confesionale și are impact
asupra întregii societăți. Și nu
doar un impact care determină o
întoarcere masivă la Domnul, ci care
transformă societatea în esența ei.
Lasă ca Duhul Domnului să
stârnească o nouă speranță în
tine. În ciuda dezamăgirilor,
neîmplinirilor de până acum,
a eșecurilor și a așteptărilor
îndelungate, El iți spune: „voi face
ceva nou și-i gata să se întâmple...”
Ai semănat cu lacrimi... vei culege
cu bucurie. E anul unui mare seceriș
după un timp al semănatului și al
udatului.
Tudor Pețan,
Președinte - Alfa Omega TV
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RETROSPECTIVA 2014
Lucrarea Domnului în România

O UȘĂ DE HAR ȘI O FEREASTRĂ DE TIMP

D

in 1994, lucrarea de media creștină Alfa Omega, prin natura slujirii și prin
deschiderea interconfesională, a urmărit să înțeleagă, să reflecte și să facă
parte din dinamica spirituală a României. Prin intermediul programelor
difuzate pe canalul Alfa Omega TV, a resurselor făcute disponibile în spațiul virtual
și sensibilitate față de vocea Duhului Sfânt, am încercat pe parcursul acestor ani
să înțelegem planul Domnului cu privire la România, să identificăm momente de
răscruce în viața Bisericii, să promovăm și să amplificăm evenimente semnificative.
Ultimii doi ani, dar în special 2014, au reprezentat un timp intens de cernere, de
scuturare și de poziționare în Trupul lui Hristos pentru un sezon nou. Chiar
dacă sezonul care se încheie acum a fost unul de presiune, de încercări, pentru unii
un sezon al semănatului și udatului în rugăciune, Domnul a pregătit pe cei care au
acceptat provocările Lui pentru un sezon nou. Un context favorabil care include și
poziționarea țării din punct de vedere politic în noiembrie/decembrie 2014 pune în
fața României o ușă de har pe care să intrăm, dar și o fereastră de timp limitată
pe care trebuie să o valorificăm ca pe o șansă divină.
Punctele de mai jos sintetizează modul în care noi, ca organizație de
media creștină, am înțeles dinamica spirituală a momentului.
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RELEVANȚA BISERICII ÎN
SOCIETATE.

O preocupare majoră în biserici, o temă
care trece în ultima perioadă de la
stadiul de discuție la proiecte specifice.
‘’Ieșirea bisericii dintre ziduri’’ devine o
prioritate după ani de inerție care au
extins, prin mentalitate, epoca robiei
comuniste.
Restaurarea valorilor bisericii primare,
atât pe dimensiunea părtășiei și a
ajutorării sociale, cât și pe cea a slujirii
în rugăciune și revelație profetică. Se
remarcă amplificarea lucrării pe grupe
mici, grupe de casă sau ucenicie.
Pe lângă impactul bisericii, corporativ
și individual în sfera socială, tot mai
îndrăznețe și eficiente sunt implicările
în toate segmentele societății: educativ,
politic, cultură, familie, mediul de
afaceri, media.
O înțelegere biblică a ceea ce înseamnă
a fi ‘’sare și lumină’’ pentru lume. O
restaurare a modelului apostolic.
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Și o subliniere importantă: tot mai
multe biserici caută modalități eficiente
pentru a fi relevante tinerei generații.
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EVANGHELIA ÎMPĂRĂȚIEI - O
TEOLOGIE PRACTICĂ

La nivelul discuției, teologic, Evanghelia
Împărăției este de 2-3 ani un subiect
abordat cu predilecție.
Strâns legată de relevanța Bisericii
în societate, Evanghelia Împărăției a
trecut de la stadiul teoretic la o teologie
practică. Subiecte conexe cum ar fi
‘’Mentalitatea Împărăției’’, ‘’Cultura
onoarei – o cultură a Împărăției’’,
semnele care vor însoți pe cei ce vor
crede, predicarea Cuvântului însoțit
de semne și minuni sunt cântate
și discutate în medii baptiste,
penticostale, ortodoxe, catolice,
evanghelice sau independente.
Tot mai mulți slujitori ai Cuvântului
se deschid și la slujirea în vindecare
și eliberare, la ungerea cu untdelemn
a celor în suferință sau la punerea
mâinilor peste bolnavi. Se extinde

cunostința teologică în aceste
domenii prin organizații specializate
în învățătură de vindecare și
eliberare. Sunt accesibile resurse tot
mai diversificate în acest domeniu:
literatură, seminarii video, emisiuni de
televiziune, inclusiv slujiri în direct prin
rugăciune.
“Împărăția lui Dumnezeu aici și acum’’
este o realitate spirituală tot mai mult
înțeleasă și aplicată, iar trecerea de pe
focalizarea pe rigoare confesională
și pe mentalitatea Împărăției este o
preocupare majoră în Trupul lui Hristos.
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UN SUNET NOU ÎN ÎNCHINARE.

O efervescență deosebită în zona
închinării, manifestată printr-o avalanșă
de compoziții proprii, prin genuri
muzicale diferite folosite în închinare,
prin amplificarea acelui sunet nou în
laudă și închinare izvorât din adâncul
ființei poporului român. Trecerea de la
nuclee ale compoziției și închinării la un
fenomen în expansiune care cuprinde
tot mai mult sfera evanghelică. Chiar
și în adunări tradiționale se găsesc
modalități de îmbinare a închinării
clasice, corale uneori, a cântării creștine
cu forme de închinare bazate pe
revelație și intimitate.
O explozie de creativitate în
transpunerea compoziților în producție
video, a spoturilor muzicale au invadat
spațiul online. Închinătorii comunică
între ei, sunt parte în proiecte comune,
sunt tot mai conștienți că sunt „steaguri”
ale lucrării Duhului Sfânt în orașe și
comunități.
Evenimente focalizate pe închinare
prilejuiesc slujirii de vindecare, eliberare
și slujire profetică.
Dincolo de perspectiva muzicală, se
manifestă o înțelegere a închinării ca
mod de viață.
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EXTINDEREA RUGĂCIUNII ȘI A
MIJLOCIRII.

O schimbare majoră într-o națiune sau
comunitate este precedată de o mișcare
semnificativă în rugăciune. Formele
clasice de rugăciune corporativă,
lanțurile de rugăciune și zilele de post
și rugăciune organizate în mod curent
în biserici au tot mai multe obiective
legate de transformarea societății.
Provocările majore ale acestui an,
în națiune, prin alegerile pentru
parlamentul european, dar mai ales
cele prezidențiale au cauzat o focalizare
a mișcării de rugăciune. Poporul lui
Dumnezeu devine tot mai conștient de
relevanța versetului din 2 Cronici 7:14 și
își asumă responsabilitatea rugăciunii
pentru destinul națiunii.
Se remarcă grupuri de mijlocitori în tot
mai multe biserici. Accesul la resurse,
literatură, emisiuni TV și seminarii
video oferă tot mai multă învățătură și
îndrăzneală în mijlocire, luptă spirituală
și exersarea autorității în rugăciune.
Există o preocupare pentru stabilirea
de strategii spirituale în mijlocire, de
identificare a elementelor spirituale
specifice zonei. În strânsă legătură de
închinare se inițiază forme de închinare
și rugăciune extinsă, case de rugăciune.
Drept consecință, un nou nivel de
unitate în Biserica din România prin
rugăciune.
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EXTINDEREA LUCRĂRII PENTRU
CATEGORII SPECIALE.

Prin departamente ale bisericilor,
organizații sau slujitori, sunt fixate tot
mai multe obiective și strategii pentru
extinderea Împărăției pentru slujiri
specifice în categorii sociale, segmente
ale populației și societăți civile, grupuri
etnice, categorii profesionale.
Proiecte inițiate în anii trecuți intră în
faza de maturizare și creștere impact:
lucrarea din închisori, lucrare cu
bărbații, cu femeile (inclusiv conferințe
naționale), proiecte sociale în rândul
săracilor și dependenților de droguri.
Alte elemente: mișcarea pro-life, cea
pentru valori creștine în mediul de
afaceri sau în viața politică și societatea
civilă, strategii pentru răspândirea
Evangheliei în zone cu prezență
musulmană. O mențiune specială
pentru maturizarea bisericii Domnului
în comunități de rromi, unde este
preocupare crescândă pentru echipare,
valori familie și ucenicizare.
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DESCHIDERE PENTRU
EVANGHELIE ÎN ZONE
CREȘTINE NE-EVANGHELICE.

Ultimii doi, trei ani marchează o
deschidere a interesului pentru
Evanghelie, pentru trăirea conform
principiilor biblice pentru lucrarea
Duhului Sfânt în zone neevanghelice
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INTERCONECTARE ȘI
DEPĂȘIRE A GRANIȚELOR
CONFESIONALE.

Lideri din categorii confesionale
diferite, din diverse zone
geografice, biserici
și organizații cu ADN
spiritual diferit, se
conectează într-un mod
informal pentru proiecte,
lucrări sau evenimente comune.
Întâlniri și conferințe de tineret,
pentru femei, de misiune și proiecte
sociale creează cadrul de participare
și slujire în zona creștină dincolo de
barierele confesionale.
Lanțurile de post și rugăciune și
conferințele locale sau naționale
realizează și ele o compatibilizare
supranaturală în zonele confesionalcreștine. O mențiune specială pentru
deschiderea spre Evanghelie în zona
ortodoxă Oastea Domnului și în
mișcarea pro-life care este unul dintre
catalizatorii deschiderii si colaborării
interconfesionale.
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AMPLIFICAREA MIȘCĂRII
MISIONARE

Continuă procesul de responsabilizare
în Trupul lui Hristos pentru sarcina
misiunii interne și externe. Strategia
biblică pentru misiune (Ierusalim,
Iudeea, Samaria, până la marginile
pământului) este înţeleasă tot mai mult
de Biserica din România, o Biserică
căreia i s-a dat mult în ultimele decenii
și a cărui potențial de evanghelizare și
ucenicizare este mult peste cel al țărilor
învecinate. Sunt zone din România
unde încep să dea roade strategii
coerente (Dobrogea, Oltenia...) Sunt țări
din estul Europei și Orientul Mijlociu
care beneficiază de slujirea misionară
din România prin lucrători, proiecte
sau slujiri permanente. Bisericile și
organizațiile misionare pregătesc și
trimit mai mulți slujitori în misiune
externă. Un câmp de misiune este și
diaspora românească.
Parteneriatul informal de misiune dintre
organizații din România (PIM – Parteneri
în misiune) prilejuiește un schimb de
experiență, viziune și resurse.
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MEDIA CREȘTINĂ DIVERSIFICARE ȘI AMPLIFICARE

Observăm tendințe pe trei categorii de
media creștină:
a) media clasică (TV, radio, publishing) stabilizare
b) media pentru biserică - diversificare
c) media online – explozie de resurse
Potențialul de informare, evanghelizare
și slujire la nivel zonal sau global începe
să fie valorificat de tot mai mulți lideri și
biserici. Infrastructura tehnică existentă
în România creează o bază de extindere
pentru proiecte media creștine.
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REVELAȚIE
DESPRE ISRAEL
ȘI ÎNȚELEGEREA
VREMURILOR.

importante din zona creștină
românească.
Este o preocupare pentru restaurarea
valorilor Bisericii primare în viața
comunităților ortodoxe Oastea
Domnului și în unele biserici grecocatolice, un interes crescut pentru
rugăciune, sfințire, daruri spirituale și o
înțelegere a importanței întoarcerii la
Dumnezeu.

Creșterea spiritului antisemit
în întreaga lume, extinderea
conflictului din Orientul Mijlociu,
expansiunea islamică, situația
tensionată din estul Europei amplifică
interesul pentru înțelegerea vremurilor,
pentru înțelegerea planului lui
Dumnezeu cu Israelul.
Prin mijloace de informare în masă, prin
conferințe și inițiative de rugăciune,
România, ca națiune, Biserică și creștin
individual, are tot mai mult o raportare
biblică la Israel. O “aliniere spirituală”
importantă, cheie a binecuvântării și
protecției României în vremurile care vin.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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În 2014, lucrarea Alfa Omega a aniversat
20 de ani de activitate în media creștină
românească. În acești ani, am trecut prin
mai multe etape de lucrare, la început, în
1994, doar subtitrând programe străine
și difuzându-le pe stații comerciale
locale partenere. În 1999-2000, pe lângă
subtitrarea de programe, am început să
producem programe creștine pe teme
relevante pentru societatea românească,
iar în 2006 își începea emisia canalul Alfa
Omega TV, prezent acum în majoritatea
localităților din România, prin satelit în
întreaga Europă, și pe internet până la
marginile pământului. Toate continuă azi.

Audiența canalului nostru include mulți
oameni care nu Îl cunosc pe Dumnezeu
în mod personal și distribuim sistematic
programe creștine pe alte stații seculare
cu audiență nereligioasă. Pe cei ce ne
contactează direct pentru rugăciune
pentru probleme sau cu întrebări, îî
susținem necondiționat cu posibilitățile
pe care le avem. Dacă nu sunt membri
într-o biserică, încercăm să-i asistăm să
găsească una prin contactele noastre din
țară. De asemenea, echipăm credincioșii
cu resurse media gratuite speciale pentru
evanghelizare, pentru a-i împuternici și pe
ei să împlinească direct Marea Trimitere.

Cu privire la internet și new media, cu
ani de zile înaintea apariției Youtube, din
2001-2002, Alfa Omega TV oferea video la
cerere, gratuit, pe internet. Din 2007 avem
canalul TV redifuzat integral pe internet.
Site-ul Alfa Omega TV oferă gratuit mii de
pagini și resurse creștine. Și în ultimii ani,
suntem activi și pe media socială.

Prin slujire și echipare, ne propunem
să asistăm la echiparea credincioșilor
practicanți din toate confesiunile creștine.
Îi ajutăm să înțeleagă principiile Împărăției
lui Dumnezeu în profunzime, echipându-i
pentru a face o diferență în mediul lor
personal, în care au influență, (cf. Efeseni
4:12). Echiparea o facem prin difuzarea și
punerea la dispoziție a sute de conferințe
și seminarii biblice ce dezbat subiecte
în profunzime, predici sau talk-show-uri
produse de noi, pe canalul TV, online
sau pe DVD. Publicăm și cărți pe teme
relevante – profetic, mijlocire, înțelegerea
vremurilor, etică în afaceri, vindecare,
eliberare, etc. Slujirea are loc prin emisiuni
în direct cu rugăciune pentru nevoile
telespectatorilor și prin slujire individuală,
prin telefon/email pentru cei ce ne sună.

Dar toate aceste dezvoltări există pentru
un scop anume: promovarea Împărăției
lui Dumnezeu în societatea românească.
Viziunea Alfa Omega are trei aspecte:
evanghelizare, ucenicizare/slujire
și reflectarea lucrării Domnului din
România. De aceea, principalul nostru
mijloc de comunicare, canalul TV, nu este
un canal de tip „biserică” difuzând exclusiv
predici, ci are un program variat, pentru
diverse categorii de persoane.
Spre deosebire de televiziunile comerciale
seculare ce produc programe și/sau le
emit în eter, dimensiunea spirituală
este vitală pentru noi. De aceea, avem
un departament de rugăciune-consiliere
pentru cei cu probleme ce ne contactează.
Ne vedem ca un punct de prim-ajutor
pentru aceștia, încercând să ajutăm cu
rugăciune și materiale de bază gratuite,
apoi punându-i în contact cu lideri locali ai
Bisericii pentru o rezolvare de durată.
Prin evanghelizare, ne propunem să
ajungem cu mesajul Veștii Bune la atei, cei
de religii necreștine sau creștinii nominali,
”nepracticanți”, eventual familiarizați cu
anumite ritualuri sau obiceiuri, expuși la
cultura creștină românească, dar care nu au
o relație personală cu Dumnezeu. Facem
acest lucru prin filme și documentare de
pre-evanghelizare difuzate pe canalul
Alfa Omega TV, prin emisiuni de știință și
știri creștine care, în mod indirect vorbesc
despre El, prin producții TV și articole prin
care abordăm probleme contemporane
sensibile și încercăm să oferim un răspuns
relevant și biblic.
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Reflectarea lucrării Domnului este
importantă pentru a deschide mintea
românilor și a-i face să înțeleagă ce face
El în România azi. Intrăm în contact cu
multe mișcări, lideri, conferințe, biserici de
diverse confesiuni - evanghelice, ortodoxe,
catolice - și încercăm să vă prezentăm o
perspectivă mai largă a lucrării Domnului
din țară, atât cât vedem și noi. Suntem
parteneri media pentru multe biserici și
organizații creștine, promovăm și filmăm
evenimente, producem apoi reportaje
pe care le difuzăm, amplificând impactul.
Facem acest lucru pentru a vă ajuta să
cunoașteți „înțelepciunea nespus de
felurită a lui Dumnezeu”, și a vă arăta că
Dumnezeu este activ în România astăzi.
Și prin știrile creștine internaționale,
prezentăm contextul mai larg, mondial.
Din motivele descrise mai sus, avem o
paletă variată de resurse și conținut
media. Primim multe mesaje de încurajare
de la voi, telespectatorii, care confirmă
că ceea ce difuzăm chiar răspunde unor
întrebări sau nevoi concrete, sau că
Domnul mântuiește, vindecă și eliberează
persoane prin mijlocirea media.

Primim și sugestii sau plângeri privind
programele difuzate. Unii ne cer mai multe
predici, filme sau documentare. Unora
le place un anumit interpret sau stil de
muzică tradițional, iar alții doresc melodii
mai moderne. Unora nu le plac anumiți
vorbitori/emisiuni. Este dificil să mulțumim
pe toată lumea. Însă sperăm să înțelegeți
că anumite programe care poate nu
sunt pe gustul dumneavoastră sunt însă
destinate altcuiva, intenționat. Nu de
puține ori, telespectatorii ne-au spus că,
programe care păreau mai nesemnificative
au atins puternic viața lor.
Și ne-am dori să înțelegeți că inima
noastră, a echipei Alfa Omega, este
sinceră în a promova agenda lui
Dumnezeu prin ceea ce difuzăm, fără
interese personale sau materiale.
Intrăm în 2015 cu sentimentul că e o
etapă nouă în viața lucrării Alfa Omega.
Se conturează idei, planuri, strategii și
programe/tematici noi, pe care intuim că
Domnul ni le dă pentru noua etapă. Dar
viziunea noastră rămâne aceeași pe
viitor: prezentarea Evangheliei în mod
relevant și autentic, echiparea membrilor
Bisericii pentru slujirea lor, abordarea
creștină a problemelor contemporane,
reflectarea activității Bisericii Domnului
din România. Ne propunem să fim parte
alături de mulți alții la a oferi alternativa
Împărăției lui Dumnezeu unei Românii
post-moderne și post-creștine în 2015.
Mulțumim că ați fost alături de noi în
2014 în lucrarea de misiune prin media!
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CREȘTEREA IMPACTULUI
CANALULUI ALFA OMEGA TV
Principalul nostru proiect, canalul Alfa
Omega TV intră în al 9-lea an de emisie
permanentă. În 2014 a crescut impactul și
penetrarea canalului Alfa Omega TV, fiind
introdus în rețele noi de cablu în România
și Republica Moldova. Notabil, anul trecut
am intrat în extensia digitală UPC Familia,
în toată țara. Rugați-vă împreună cu noi
ca celălalt mare operator, RCS-RDS, să ne
introducă și el în pachetul digital (în acest
moment suntem doar în câteva orașe
în rețeaua analogică RCS-RDS: Oradea,
Timișoara, Baia-Mare, Hunedoara).

Alți trei operatori importanți de cablu,
NextGen, AKTA și Intexprim au introdus
canalul în rețelele lor în multe localități:
Alba Iulia, Sibiu, Slobozia, litoral, Făgăraș,
Oltenia, Câmpulung, etc. În Republica
Moldova, principalul operator de cablu
Moldsat și alte rețele au inclus canalul.
Suntem și în platforma IPTV Telekom
Dolce Interactiv și alte câteva platforme
IPTV similare din România și Republica
Moldova. Alfa Omega TV este recepționat
și de abonații TV satelit FREESAT, precum și
prin parabolă individuală în toată Europa.
De asemenea, canalul este urmărit și
online și pe mobile, de oriunde din lume.
Audiența canalului a crescut în 2014. Dacă
în trecut audiența era mai mare la sate
(canalul fiind introdus mai ușor în rețelele
de cablu rurale), vedem o reechilibrare.
Statisticile de sfârșit de an ne arată că, cota
noastră de piață a crescut cu 44% față de
2013, iar pe mediul urban cu 69%. Suntem
încă departe de televiziunile comerciale,
dar ne bucurăm să creștem. Din 2010,
suntem în lista must-carry a CNA privind
canalele ce trebuie introduse în rețelele
de cablu în limita capacității tehnice, și
credem că vom rămâne și în 2015.
Din perspectiva audienței, constatăm o
angajare pozitivă în mediul ortodox și
Oastea Domnului; remarcăm o amplificare
a interesului pentru învățătură și slujire în
mediul evanghelic, și creșterea audienței în
diaspora europeană și în SUA.
Rugăciunea noastră este ca Alfa Omega
TV să fie un canal favorit în România, și ca
fiecare român, fie din România, Moldova
sau din diaspora să aibă acces, într-un fel
sau altul, la canalul Alfa Omega TV.
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PRODUCȚII TV / VIDEO.
În 2014, am subtitrat și produs în
studiourile noastre peste 1.100 de ore
de program, emisiuni TV, știri, seminarii,
filme, documentare, etc. Majoritatea din
ele au fost apoi difuzate pe canalul Alfa
Omega TV și multe și online. Din punct de
vedere tehnic, am produs doar emisiuni
HD, suntem mulțumitori Domnului pentru
cele 2 camere noi cumpărate anul acesta
cu ajutorul dvs, care ne-au completat
echipamentele de studio.
Am realizat 18 emisiuni în direct cu
rugăciune pentru telespectatori. În
majoritatea, am inclus și o explicație a
Evangheliei. Am primit mii de cereri de
rugăciune în 2014 ca răspuns la aceste
emisiuni. Și ulterior, am primit răspunsuri
din mai multe locuri din țară de la oameni
care au fost mântuiți, vindecați și schimbați
ca urmare a acestor emisiuni. Am prezentat
câteva cazuri în emisiunile Împreună
răspândim lumină în iunie și decembrie.
Principalele noastre emisiuni ating cifra
500: 545 de emisiuni de știri Mapamond
Creștin și 490 de talk-show-uri Calea
Adevărul și Viața produse până în
decembrie 2014. Am mai produs și alte
emisiuni de rugăciune, mărturii, programe
pentru femei, seminarii biblice și alte serii.

Youtube, din 2006 în prezent. Iar aplicația
mobilă AOTV pentru iOS și Android a fost
descărcată de 17.700 ori până în prezent.
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CAMPANII MULTIMEDIA TEMATICE
În 2014 am derulat câteva campanii
multimedia tematice: pro-viață, proIsrael, creaționism, pro-familie, direcții
importante de ani buni pentru AOTV.
Degradarea familiei și valorilor morale,
numărul uriaș de avorturi în România,
antisemitismul, conflictul aparent între
știință și religie sunt probleme reale și
actuale ale societății. În aceste săptămâni
tematice, am produs, subtitrat, scris și
agregat resurse creștine pentru a prezenta
românilor coerent perspectiva creștină
asupra temelor respective și a-i motiva
la acțiune. Am folosit canalul TV, revista,
internetul și social media, colaboratorii
noștri și alte mijloace și canale media
pentru a duce mesajul la cât mai mulți
români. Cea mai eficientă campanie, atât
în 2013 și în 2014, a fost cea pro-viață, din
luna martie. Mulțumim că ați fost parte!
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PROGRAME CREȘTINE PE STAȚII
LOCALE COMERCIALE PARTENERE
De 20 ani fără întrerupere, lună de lună,
furnizăm programe creștine ce sunt
difuzate de alte stații comerciale seculare,
locale și regionale. Le oferim știri, filme
și documentare creștine de calitate în
regim gratuit/barter, în schimb ei difuzând
emisiunile noastre Calea Adevărul și Viața
și altele. În 2014, am lucrat cu 40 de stații
din România și Moldova, asigurându-le
~20 ore de programe creștine noi lunar.
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MEDIA DIGITALĂ
Site-ul nostru conține ~5000 pagini
- articole, clipuri video și alte resurse. A
fost vizitat în 2014 de pe 210.000 adrese
IP unice, o creștere de 6% față de anul
precedent, avînd 1,43 milioane de pagini
afișate. Peste jumătate din vizitele site-ului
nostru se orientează spre canalul TV pe
internet sau secțiunea de video la cerere,
mai mult chiar decât prima pagină (15%
trafic). 8% citesc știrile creștine, și 6%
accesează secțiunea de viață spirituală. De
la apariție, site-ul www.alfaomega.tv a fost
accesat de pe 1,3 milioane de adrese IP
unice, cu 13,8 milioane de pagini afișate.

REVISTA AOTV MAGAZIN
În 2014 am aniversat 4 ani de apariție
a acestei reviste. De la primul număr,
apărut în decembrie 2011, am crescut
tirajul de la 3.000 la 12.000, iar numărul
paginilor aproape s-a dublat. În 2014,
am avut numere tematice prin care am
încercat să corelăm articole din mai multe
domenii, pentru a crea o înțelegere mai
largă asupra subiectelor. Am abordat
subiecte ca avortul, Israelul, muzica și
închinarea, relevanța în societate, alegerile.
Numărul nostru favorit este septembrieoctombrie 2014, ”Biserica relevantă”,
pentru că exprimă și inima noastră. Primim
multe reacții pozitive de la voi cu privire la
conținutul acestei reviste, mulțumim!
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MISIUNE ȘI ”FOLLOW-UP”
În 2014 am primit aproximativ 1500
de rugăciuni prin media digitală (site,
aplicația mobilă, Facebook), și un număr
mult mai mare prin telefon sau scrisori.
Un alt număr mare de oameni au accesat
anonim articole și clipuri pe zeci de teme,
principalele 10 fiind în ordine: pornografie,
îngeri-demoni, sfârșitul lumii, divorțrecăsătorire, hipnoză, depresie, păcate
de neiertat, zeciuială-dărnicie-finanțe,
amărăciune, singurătate, incest.
Ca atare, anul trecut am alocat mai mult
timp și resurse pentru a răspunde mai bine
acestor nevoi reale ale oamenilor, prin
rugăciune și consiliere minimală pentru
nevoile celor care ne contactează, și pentru
a dezvolta cursuri și materiale pentru cei
ce preferă să citească anonim. În 2014, am
oferit online cursuri și materiale gratuite
despre bazele creștinismului (16 lecții
fundamentale), ucenicie (10 broșuri PDF),
eliberare (cursul SOS, împreună cu InHim
Ministries) și familie (cu Lucian Oniga)
precum și o secțiune despre mântuire. Am
expediat în toată țara și mii de broșuri și
articole pe teme ca: depresie, singurătate,
frică, nesiguranță, ingrijorare, descurajare.
Pentru 2015, avem multe alte materiale în
pregătire. Această dimensiune, numită de
noi „follow-up”, devine tot mai importantă
pentru Alfa Omega, și complementează
natural activitatea principală de media.

8

CASA ALFA OMEGA.
În 2014 am reușit să finalizăm
izolarea exterioară a clădirii, precum și
alte aranjamente interioare. Pentru viitor,
așteptăm minunile Domnului! Mulțumim
tuturor celor care ați fost parte în 2014,
rămâneți parteneri Alfa Omega și în 2015!
www.alfaomega.tv/partener

Pe Youtube, la finalul anului 2014, aveam
peste 2600 de video-uri gratuite. Anul
trecut am înregistrat 1,6 milioane de
vizionări la clipurile noastre, o creștere de
33% față de 2013. În total, clipurile noastre
au fost vizionate de 4,58 milioane de ori pe
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Mapamond Creștin
știri

RECOMANDĂRI

duminică, ora 20:00

LUNI 12 ianuarie

MARȚI 13 ianuarie

MIERCURI 14 ianuarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica
biruitoare 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Cartea Cărților 15:30 Lumea lui
Jonathan 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Fundamente

00:00 De ce Israel? 00:30 Partener 01:00
Fundamente 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională
de echipare 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Creația vorbește
partea 3 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Minunile
creației 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer)15:00 Cartea Cărților 15:30 Aqua
Viva 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Mai mult
decât vise Ali 17:30 Partener 18:00 Învingând spiritul sărăciei

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Învingând spiritul sărăciei
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față
în față 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Mai
mult decât vise Ali 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Mândria orașului
Milltown 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Hebron orașul promisiunii
(r) 14:00 Partener (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Viața apostolului
Petru 17:30 Ascendent 18:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon)

19:00 Minunile creației Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Creația vorbește partea 3 Documentar
23:30 Muzică

19:00 Istoria ortodoxiei Documentar
19:00 Hebron orașul promisiunii Documentar 19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mândria orașului Milltown Film artistic 22:00 Banchetul de sfârșit de an Film artistic
23:30 Muzică
23:00 Viciu fatal Film artistic
23:30 Muzică

22:00 Creația
vorbește

22:00 Mândria
orașului
Milltown Film

Documentar

JOI 15 ianuarie

VINERI 16 ianuarie

SÂMBĂTĂ 17 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Viața
apostolului Petru (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Banchetul de sfârșit
de an (r)12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Istoria ortodoxiei (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r)15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Latoya17:30
Dincolo de bariere 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Program pentru femei (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Miracolul transformării vieții 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva 10:00 Latoya (r)10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Crezul
apostolic (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Vechi secretele ale Bibliei Turnul
Babel 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Și ei merită iubire
17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Rugul aprins (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Program pentru copii
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Râul
de foc (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Evangheliile
Marcu (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)

19:00 Vechi secretele ale Bibliei Turnul
Babel Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Evangheliile: Marcu Din actualitate
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

Documentar

8

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

20:00 Israel în
prim-plan
Din actualitate

Descoperirea recentă a unui text
mistic îngropat timp de secole în
nisipurile Egiptului și documentarele
făcute pe baza acestei descoperiri
aruncă o nouă lumină asupra ereziei
Gnosticismului. Acest documentar vă
propune o călătorie în lumina Bibliei,
în care veți descoperi adevărul care se
ascunde în spatele gnosticismului.

Calea, Adevărul și Viața
zilnic de la ora 21:00

DUMINICĂ 18 ianuarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Slava lui Dumnezeu în
rugăciune 2 (cu Ron Brown) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r)04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 Uși deschise pentru
tine 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
Casa din Betania 11:30 Program Religios
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 13:30 Gaither și prietenii (r)
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te
16:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune (cu de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
Cărților 15:30 Cafeneaua cu povești
Ron Brown) Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Dincolo de baiere (r) Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:00 Drumul spre Redemption Film artistic 22:30 Evanghelia după Iuda Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 Vechi
secrete ale
Bibliei –
Turnul Babel

Evanghelia după
Iuda

17:00 Viața
Apostolului
Petru Documentar

artistic

religios străin

duminică, 22:30 documentar

sexualității

22:00
Drumul spre
Redemption
Film Artistic

20:30 Astăzi
cu Dumnezeu

Program religios străin

Evanghelia ajunge și la neneții din Siberia

Peninsula Yamal se află în tundra îngheţată a
Siberiei, deasupra Cercului Polar. Aici locuiește
Peter care face parte din cel mai numeros trib
nomad numit „neneţ”. El este creştin și unul
dintre puținii evanghelişti care slujesc neneţilor.
Peter spune că totul începe cu evanghelizarea
prin prietenie și vizitează familiile, ducândule cadouri. Nu există cifre exacte, dar Peter
estimează că în ultimii ani, în jur de 500 neneţi
L-au primit pe Domnul. Totuși, încă sunt mii de
neneţi care au nevoie să audă despre Isus.

inima lor și a fost impresionat. Alții precum
Farhat vorbesc despre întâlniri miraculoase. El
spune că a fost analfabet și nu putea citi Biblia,
dar când L-a primit pe Isus, a învățat să citească
și a început să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu.
Algeria este prima țară arabă care recunoaște
oficial bisericile. Dar Africa de Nord nu a fost
mereu deschisă pentru Evanghelie. Religia și
cultura de aici nu au tolerat ce era străin, iar
creștinismul era considerată religia europenilor.
El crede că introducerea televiziunii prin satelit
și a internetului au schimbat dramatic percepția
oamenilor despre creștinism. Încurajați de
puterea lui Dumnezeu, creștinii din Algeria au
pornit în misiunea de a duce Evanghelia în cele
patru colțuri ale globului. Dumnezeu le-a pus pe
inimă să trimită 1000 de misionari până în 2025.

Creștinii duc Evanghelia luptătorilor de
gherilă din Columbia

Coreea de Nord – cea mai periculoasă
țară din lume pentru creștini

Kim Hye Sook a fost închisă 28 ani în cel mai
vechi lagăr de concentrare din Coreea de Nord.
Lagărul i-a luat 7 membri ai familiei, printre
care bunica, mama, fratele și soțul. Ea a spus că,
de multe ori, deținuții erau uciși pentru lucruri
minore, cum ar fi furtul de alimente. Gardienii
îi adunau mereu pe deținuți ca să privească
execuția. Din cauza lipsei de mâncare, deținuții
își mâncau proprii copii ca să alunge foamea.
Se estimează că în aceste lagăre sunt închiși
pentru credința lor peste 30000 de creștini. Dacă
cineva deține o Biblie, se roagă și se închină lui
Dumnezeu, 3 generații din familia sa sunt în
pericol să ajungă în închisoare.

Trezire spirituală fără precedent între
musulmanii din Africa de Nord

Mii de musulmani din Africa de Nord se
convertesc la credința în Isus Cristos. Ceea ce
face Dumnezeu aici, din Mauritania până în
Libia, este fără precedent în istoria slujirii de
misiune. Conform experților, creștinismul se
răspândește mai mult și mai repede ca niciodată,
cel mai mult în Algeria. Pastorul Salah conduce
una dintre cele mai mari biserici din Algeria
unde 99% din populație este musulmană. El
spune că fiecare nou creștin care a venit în
biserica lui a venit dintr-un mediu musulman.
Persoane precum Zino, invitat la biserica
pastorului Salah de către un prieten. El a văzut
cum algerienii se închină lui Dumnezeu cu toată

De cinci decenii, Columbia este în război
civil cu rebelii marxiști. Luptele pot reizbucni
oricând, dar asta nu poate opri un mesager care
aduce pacea. Russell Stendal le duce literatură
creștină luptătorilor de gherilă, paramilitarilor
și soldaților guvernului. El aruncă din avion
radiouri solare în taberele rebelilor, le distribuie
soldaților și paramilitarilor. Fostul jurnalist
Dario Silva este pastorul uneia dintre cele
mai mari biserici din capitala Columbiei. El le
trimite ajutoare persoanelor nevoiașe din zona
rurală și spune că greutățile și persecuția nu
au împiedicat răspândirea Evangheliei până în
cele mai îndepărtate colțuri ale Columbiei. Își
amintește de unul dintre liderii gherilelor care se
plângea: „Creștinii sunt cea mai mare problemă
pe care o avem. Mergem într-o zonă izolată a
țării unde nu există electricitate, apă curentă,
drumuri, biserici sau vreun politician, dar
întotdeauna dăm peste vreun nebun care ține
în mână o carte neagră și predică despre Isus.”
În munții și în jungla din sud-vestul Columbiei,
gherilele încă distrug biserici, alungând
credincioșii și omorând pastori. Organizația
Open Doors spune că aici au fost omorâți
mai mulți pastori decât în oricare națiune
democratică de pe pământ.
Când Helmer a devenit comandant militar rebel
în regiunea Cauca, a declanșat o represiune
împotriva creștinilor. A dat afară pastori, a
închis biserici, a ucis creștini evanghelici pentru
că nu s-au lepădat de Isus Hristos. După ani
de persecuție a creștinilor, Helmer a realizat că
a greșit și a avut o întâlnire personală cu Cel
pe care Îl persecuta. Azi, arma sa este Biblia
și le spune oamenilor să-L urmeze pe Isus în
locul lui Karl Marx. Se estimează că 100.000
de combatanți au devenit urmași ai lui Hristos.
Acum sunt minim 10% creștini în majoritatea
zonelor Columbiei care să fie sarea și lumina
pământului și să se opună violențelor.

Criza virusului Ebola îi face pe liberieni
să se întoarcă la Dumnezeu

Virusul Ebola a făcut mii de victime în Liberia
în ultimele luni. Ceea ce s-a întâmplat în țara
lor i-a făcut pe liberieni să se îndrepte înspre
locurile de închinare. Bisericile erau pline în
fiecare duminică. Pastorul Wollo Belleh a spus
că Liberia este obișnuită când vine vorba de
crize. Liberienii și-au creat o rezistență, prin
harul lui Dumnezeu, de a avea speranță și de a
se ridica în mijlocul situațiilor imposibile.
Președintele Liberiei, Ellen Johnson-Sirleaf,
o creștină devotată, a spus că Biserica a avut
un rol important de a aduce o stare de calm
în mijlocul unei calamități naționale. „Când
întâmpini situații pe care nu le înțelegi și pe
care nu le poți controla, încotro te îndrepți?
Trebuie să te întorci la credință, la Dumnezeu.
Aceasta este o experiență adânc înrădăcinată a
Liberiei”. La câteva săptămâni după ce a izbucnit
criza virusului Ebola, vicepreședintele Liberiei,
Joseph Boakai a organizat întâlniri de rugăciune
săptămânale pentru a-i încuraja pe creștini să-I
ceară ajutorul lui Dumnezeu: „Rugăciunea
mea este ca Dumnezeu să ne ajute să depășim
acest moment în cel mai scurt timp posibil și
să-i mângâie pe cei care suferă, să ne ajute să
înțelegem situația și lucrarea noastră ca națiune.”
Liberia este o națiune care a adus împreună
toate resursele sale naturale și spirituale pentru a
înfrânge un dușman ucigător.

Poliția din Honduras combate
infracțiunile cu rugăciune

Poliția din Honduras nu a reușit să oprească
actele de violență ale găștilor. Noul șef al poliției,
Ramon Sabillon, a făcut apel la toți tații să-i
țină pe copii departe de bandele de infractori,
implicându-se mai mult în viețile lor: „Haideți
să fim tați care își protejează familia. Haideți
să avem susținerea societății. Biserica este
importantă.” El a invitat pastori evanghelici la
sediul poliției ca să se roage pentru ofițerii de
poliție. Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune
în care ofițerii și-au luat angajamentul că vor
proteja legea și ordinea și vor căuta să facă
dreptate. Șeful poliției consideră că rugăciunea
este o forță puternică, o energie mare pentru
forțele de poliție. „Ne revitalizează, ne mângâie
și ne motivează să luptăm pentru această
societate, pentru acești oameni care merită o
viață de calitate”, iar mulți cred că rugăciunea
poate schimba situația în lupta împotriva
infracțiunilor în Honduras.
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Istoria Ortodoxiei
documentar

RECOMANDĂRI

miercuri, ora 19:00

LUNI 19 ianuarie

MARȚI 20 ianuarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica
biruitoare 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Cartea Cărților 15:30 Lumea lui
Jonathan 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Fundamente

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

19:00 Minunile creației Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Iranium Documentar
23:30 Muzică

MIERCURI 21 ianuarie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles 03:00 Față în față (r) 04:30 Muzică 05:00
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
08:00 Restaurarea cortului lui David (cu
Iosif Țon) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua
Școala Internațională de echipare 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Su- Viva 10:00 Mai mult decât vise – Dini 10:30
praviețuirea miraculoasă a Israelului 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00
Debarcarea 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
Program pentru minorități etnice 11:00
Iranium (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
De ce Israel (r) D13:30 Trecutul Ierusalimu13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Minunile lui (r) 14:00 Partener (r) 14:30 Club 700 (r)
creației (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua pentru minorități etnice (r) 17:00 Micuța
Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program Jessica 17:30 Ascendent 18:00 Restaurarea
pentru minorități etnice (r) 17:00 Mai mult cortului lui David (cu Iosif Țon)
decât vise: Dini 17:30 Partener 18:00
Principii biblice pentru succes
19:00 Istoria ortodoxiei Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:00 Trecutul Ierusalimului Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin

telespectatori

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

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

22:00 Iranium

20:30 Joni
și prietenii

documentar

JOI 22 ianuarie

VINERI 23 ianuarie

SÂMBĂTĂ 24 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua
Viva 10:00 Micuța Jessica (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Refugiul
meu (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Istoria ortodoxiei
(r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Caravana speranței 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Program pentru femei Program

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Program pentru femei (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Miracolul transformării vieții 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva 10:00 Caravana speranței
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Drumul spre Redemption (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Vechi secretele ale Bibliei
– Arca lui Noe 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu
17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Jerusalem dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Rugul aprins (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Secrete ascunse (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 –
Evangheliile: Luca (r) 14:00 Femeia creștină
(r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)

19:00 Vechi secretele ale Bibliei – Arca lui
Noe
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

19:00 – Evangheliile: Luca Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

17:00 Filozofie,
știință și dezbaterea despre
Dumnezeu
Documentar
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Dini din Indonezia

Dini, o adolescentă indoneziană
părăsită de familie, prieteni și societate a devenit creștină în momentul
când Isus i-a apărut într-un vis. Acest
lucru s-a întâmplat în cea de-a 27-a
noapte a Ramadamului, Laitatul
Qadar, atunci când musulmanii se
adună pentru a se ruga lui Alah.
Pacea Lui Hristos i-a umplut inima și a
fost alături de ea chiar și în perioada
persecuțiilor care au urmat.

Dincolo de bariere
joi de la ora 17:30

DUMINICĂ 25 ianuarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Slava lui Dumnezeu în
rugăciune (cu Ron Brown) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Uși deschise pentru tine 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 Casa din Betania
11:30 Program Religios 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) ) 13:30
Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
16:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Ron Brown) Program religios
Cafeneaua cu povești (r)
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:00 Lista Film artistic
22:30 Trapiștii Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

23:00 Secția de
poliție Film serial

Mai mult decât vise

18:00
Restaurarea
cortului lui
David (cu Iosif
Ţon) Seminar biblic

Program religios străin

pentru femei

duminică, 22:30 genul programului

sexualității

22:00 Lista
Film artistic

13:00
Perspective
eterne Program

religios

Emisiunea JERUSALEM DATELINE
Sâmbătă ora 20, la Alfa Omega TV

www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

ȘTIRI DIN ISRAEL ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
ISRAEL: Controversa Muntelui
Templului, o posibilă a treia intifadă

Multe din violențele recente din Ierusalim se
învârt în jurul întrebării: Ar trebui lăsați evreii
și alți non-musulmani să se roage pe Muntele
Templului ? Palestinienii, iordanienii și alți
musulmani spun NU hotărât. Curtea Supremă
din Israel permite intrarea liberă pe platoul
sfânt precum și închinarea liberă acolo, însă,
de frică, poliția a prevenit încălcarea ordinii
publice. Tot mai mulți evrei însă, revendică
acest drept, ceea ce îi face pe palestinieni să
iasă pe străzi. Musulmanii îl numesc Haram
al-Sharif, care în arabă înseamnă „sanctuarul
nobil’’. Al-Aqsa, care include muntele și
întregul complex, este al treilea cel mai sfânt
loc pentru Islam. Musulmanii susțin că doar ei
au voie să se roage, însă creștinii și evreii pot
doar să viziteze platoul, nu să se inchine acolo.
Pentru evrei, Muntele Templului este cel mai
sfânt loc. Două temple din perioada biblică
au stat aici. Isus a predicat și s-a închinat în
cel de-al Doilea Templu, însă musulmanii
neagă până și existența acestuia. Ani de zile,
evreilor li s-a interzis și să calce pe Muntele
Templului, darămite să se roage acolo, locul
fiind considerat prea sfânt. Acum, tot mai mulți
evrei religioși și seculari vor să li se respecte
dreptul de a vizita și a se ruga în acest loc sfânt.
Legal, ei au voie să meargă acolo, însă poliția se
opune deoarece se creează tensiuni.
Atacurile teroriste și revoltele constante din
sectorul palestinian evidențiază tensiunea din
jurul Muntelui Templului. Reportera Julie Stahl
explică: „Vorbim despre locul unde nu doar au
stat cele două temple, dar, conform teologiei
noastre, este locul unde va sta Antihrist. Cu
siguranță lucrurile se vor amplifica. Intifadă
înseamnă ‘răscoală’. Nu se dorește a fi numită o
mișcare militară, ci o răscoală populară.”

mine este emoționant să văd aceste familii din
Ucraina care vin din locurile unde am crescut
eu. Aceste locuri sunt distruse de război.
Ucrainienii și rușii trag cu tot felul de arme și
evreii sunt prinși la mijloc”. El vede creștinii că
joacă un rol important în ajutarea imigranților.
Mulți vin doar cu hainele de pe ei. Sharansky
crede că imigranții împlinesc profeția Scripturii
în care Dumnezeu promite că va da țara înapoi
poporului Său. „Fiecare dintre acești evrei
închid cercul de mii de ani a cel puțin 50 de
generații, de rugăciuni pentru a fi anul următor
în Ierusalim. Și acum sunt în Ierusalim.“

ISRAEL: Întoarcerea seminției Manase
Imperiul Asirian a exilat seminția lui Manase
(Bnei Menashe) acum aproape 3000 ani. Deși
s-au stabilit în nord-estul Indiei, descendenții
și-au păstrat rădăcinile evreiești peste veacuri.
Recent, guvernul evreu permite descendenților
lui Manase, în jur de 7000, să se întoarcă în
Israel. Câteva organizații creștine i-au ajutat să
se întoarcă acasă, prilej de lacrimi și bucurie.
„Cele 10 seminții se poate să fi fost uitate de noi
multe decenii la rând, însă identitatea lor nu
s-a pierdut’’, a spus Michael Freund. El lucrează
pentru organizația Shavai Israel și de ani de
zile ajută la împlinirea acestor evenimente. El
crede că întoarcerea acestei seminții împlinește
profețiile biblice. „Profetul Isaia spunea: ‘Nu te
teme căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul. Eu voi
aduce înapoi neamul tău de la răsărit.’ Aceștia
sunt neamul lui Israel. Este ca și cum titlul
știrilor de astăzi a fost scris de însuși profetul
Isaia în urmă cu 2500-2600 de ani’’, a afirmat el.
„De fapt, profetul evreu spunea că, în zilele de
pe urmă, când Dumnezeu va strânge poporul
evreu de la toate marginile pământului, evreii
vor fi ajutați de neamuri. Le mulțumesc pe
această cale neamurilor. Dumnezeu Însuși ne
îndeamnă să ne implicăm în alia (reîntoarcerea
evreilor in Israel, n.r.)”, a afirmat David
Parsons, International Christian Embassy.

STATUL ISLAMIC: Pericolul Islamului
radical pentru Occident, analiză Ryan
Mauro, interviu în Jerusalem Dateline

ISRAEL: Evreii se întorc în țara Bibliei,
împlinind profeția biblică

Israelul pare un loc periculos, dar numărul
imigranților care intră în țară este în creștere.
Aproape 25000 de evrei au imigrat în Israel
anul trecut. Mulți au venit din zone de război
sau locuri unde antisemitismul este în creștere.
Pentru prima dată, numărul cel mai mare de
evrei care vin în Israel este din Franța. Crește
și numărul celor din Rusia și Ucraina, conform
lui Natan Sharansky, președintele agenției
evreiești, care a imigrat în Israel după ce a
petrecut ani într-o închisoare sovietică. „Pentru

Trebuie să înțelegem agenda Islamismului, care
încearcă să combine moscheea cu statul, să
implementeze legea Sharia. E normal să te legi
de politica Occidentului și de sprijinul oferit
Israelului atunci când tu crezi că trebuie să
reînvii califatul și să implementezi legea sharia
în toată lumea. Statul Islamic este foarte brutal,
mai ales față de cei pe care vrea să îi cucerească
și care sunt în dezavantaj. Este rezultatul
inevitabil al unei ideologii islamice în Orientul
Mijlociu. Dar există și mulți musulmani
împotriva acestei ideologii.
SUA este piedica principală în implementarea
legii Sharia în lume, alături de Israel și de
Europa. Motivul urii crunte a jihadiștilor față

de Israel (numit și Micul Satan de jihadiști)
este pentru că este piedica principală în calea
obiectivului pe termen lung, acela de a ataca
SUA (Marele Satan). După Israel va urma
Europa și SUA. Ei ne învinuiesc pe toți, însă
acum trebuie să se concentreze asupra țărilor
din regiune, în primul rând asupra Israelului.
Scopul tuturor jihadiștilor, fie că sunt de
acord cu atacurile al-Qaida și SIIL sau nu, este
implementarea legii Sharia în întreaga lume. Pe
termen scurt, e introducerea ei pe pământurile
musulmane, apoi crearea califatului și
distrugerea Israelului. Scopul lor final este
implementarea legii Sharia în întreaga lume.
Un lucru pe care l-am observat la jihadiști,
cu precădere la SIIL, e folosirea teologiei
vremurilor de pe urmă. Când jihadiștii
spun „Vom distruge crucea’’, ei fac referire
la o profeție islamică despre vremurile din
urmă, conform căreia Isus va reveni și îl va
ajuta pe mântuitorul lor islamic să distrugă
creștinismul, pe evrei și tot restul lumii. Ei
spun, de fapt, în versiunea lor, că pregătesc
teritoriul pentru întoarcerea lui Isus care îi va
ajuta să cucerească lumea.

ORIENTUL MIJLOCIU: Evreii susțin
creștinii persecutați din țările islamice

În timp ce creștinii din Orientul Mijlociu
suferă atacuri crunte din partea SIIL și a altor
musulmani, evreii s-au alăturat creștinilor
în lupta împotriva persecuțiilor crescânde a
credincioșilor din țările islamice. „Când sute
de mii de creștini, bărbați, femei și copii, sunt
uciși, nu putem spune că este vorba despre un
război, este genocid. Iar evreii știu ce înseamnă
ca lumea să tacă în fața unui genocid. Doar
anul trecut au fost uciși în jur de 120.000 de
creștini și nimeni nu spune nimic.” a spus
Ronald Lauder, președintele Congresului
Mondial Evreiesc. Alături de International
Christian Embassy din Ierusalim și de
Empowered21, au trimis recent o scrisoare
la peste 100 de lideri ai lumii prin care îi
cheamă să intervină pentru cauza creștinilor
persecutați din țările musulmane. „Este
pentru prima dată în istoria modernă când o
organizație evreiască se unește cu una creștină
pentru a scrie o scrisoare în apărarea creștinilor
din Orientul Mijlociu”, a afirmat dr. Jurgen
Buhler. „Ceea ce se întâmplă este înfiorător.
Creștinii sunt pe cale de dispariție în Orientul
Mijlociu’’, a afirmat William Wilson. Preotul
Andrew White, vicarul Bagdadului, a vorbit
despre persecutarea creștinilor din Irak de către
SIIL. „Copiii spuneau: ‘Noi L-am urmat tot
timpul pe Ieșua și nu Îl vom părăsi niciodată.’
Toți au fost decapitați. Cu o altfel de teroare ne
confruntăm astăzi.’’
Urmărește emisiunea JERUSALEM DATELINE
în fiecare sâmbătă la ora 20, la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel
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REPUBLICA MOLDOVA LA RĂSCRUCE
Scrutinul electoral
din 30 noiembrie
a fost unul decisiv
pentru Republica
Moldova. Țara
noastră a trecut
printr-o perioadă
de Adrian Blajinschi foarte dificilă.
redactor, Moldova Creștină, Chișinău Dezamăgire.
Promisiuni
neîmplinite. Oameni nehotărâți pentru
cine să-și dea votul. Lipsă de încredere
în politicieni… Acestea sunt doar unele
expresii și cuvinte care ar putea descrie
contextul Moldovei în perioada alegerilor
2014. De fapt, la aceste alegeri s-a hotărât în
care direcția va merge Republica Moldova.
Să trăim cu amintirile Uniunii Sovietice,
sau cu promisiunile ce vin din Europa. Cu
cine trebuia să voteze un creștin la aceste
alegeri? Poate un creștin să-și dea votul
pentru comuniști? Sau trebuie să aleagă un
rău mai mic dintre toate relele?
Această confuzie mare a despărțit țara
în două tabere. Chiar și biserica, a fost
împărțită în păreri. Unii sunt Pro-UE,
iar alții Pro-Rusia. Pe de o parte unii mai
visează la salamul de 16 copeici și sunt
supărați că nu-și pot vinde merele în
Rusia din cauza embargoului. Pe de altă
parte, nici Europa nu are mari promisiuni
în domeniul moralității. De fapt, ceea ce
se întâmplă în ultimul timp în Europa,
care vine cu multe amenințări la morala
creștină, preocupă pe foarte mulți creștini
din țara noastră.
Alegerile au trecut și după ce au fost
anunțate rezultatele, mulți au rămas
nedumeriți de rezultate. Unii au zis: “Așa le
trebuie! Nu am mers la alegeri în semn de
protest.” Totuși, acest protest se va răsfrânge
tot asupra noastră, nu asupra lor.
Mulți din afara țării noastre se întreabă, de
ce atât de mulți cetățeni moldoveni preferă
stânga (Rusia), și cum un creștin poate să
aleagă pe comuniști? În situația actuală,
cu părere de rău, sunt mulți cetățeni
dezamăgiți de conducerea Pro-Europeană
și aceasta i-a determinat pe unii să nu mai
meargă la vot, iar pe alții să voteze chiar pe
comuniști sau socialiști (Pro-Rusia). Am și
eu multe dezamăgiri legate de demnitarii
pro-europeni, care au promis nenumărate
rânduri că nu vor adopta anumite legi
cu nici un chip. Totuși, după o perioadă
de timp au votat aceste legi călcând în
picioare toate promisiunile lor. Când au
fost întrebați de aceasta, nu au fost în stare
să privească în ochii alegătorilor, să dea un
răspuns clar referitor la aceasta. Pe mulți
creștini, acest incident i-a împiedicat să-și
dea votul pentru o astfel de guvernare. Unii
au declarat deschis că nu mai știu pe cine
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să aleagă, pentru că toți sunt corupți și au
interesele lor personale. Alții au fost mai
supărați și, în supărarea lor, au hotărât să-și
dea votul pentru partidele de stânga.
Personal, nu am lăsat ca această supărare să
mă împiedice de la participarea la vot, sau,
mai rău, să ajung să-mi dau votul pentru
comuniști. Chiar dacă fosta guvernare
a făcut multe greșeli și nu și-a împlinit
multele promisiuni, aceste argumente
nu pot fi destule pentru un creștin să-și
dea votul pentru un partid anti-creștin.
În pofida multor greșeli, fosta guvernare
nu a restricționat nicidecum activitatea
bisericilor. Au fost înregistrate noi biserici
(pe când în timpul guvernării comuniste
Biserica a întâmpinat mari dificultăți în
această privință), s-au desfășurat tabere
creștine fără amenințări din partea
autorităților, am fost primiți în școli pentru
a preda religia. Ca și biserică, am avut
mare libertate, și ne-am bucurat de această
libertate. Totuși, a fost, sau mai bine zis,
este biserica gata să folosească această
libertate religioasă pe care încă o avem în
țara noastră?
Situația nu este deloc plauzibilă. Multe
biserici, cu părere de rău, dormitează.
Numărul de creștini este în descreștere.
Mulți au plecat peste hotare pentru un trai
mai ușor. Alții nu înțeleg importanța acestei
libertăți religioase. Iată de ce unii au și ales
să-și dea votul pentru comuniști. Pentru
că valorile creștine la aceste alegeri sunt
date într-o parte. Creștinii își doresc o viață
pașnică și liniștită. Dar cum își închipuie
ei aceasta? Pentru unii, viața pașnică și
liniștită este propășirea afacerii. Totuși,
Biblia vorbește despre o viață pașnică și
liniștită unde Evanghelia este propovăduită
fără nici o restricție. Libertatea religioasă
trebuie să fie prioritatea creștinului, iată de
ce un creștin nu-și poate da votul pentru un
partid anti-creștin. Aceasta demonstrează
că Biserica din Moldova încă nu este
pregătită pentru a folosi la maxim libertatea
religioasă pe care o avem. Nu o prețuim și
aceasta ar putea duce la efecte drastice.
Să nu plecăm prea departe, ci să ne
îndreptăm un pic privirile spre Ucraina.
Exemplul Ucrainei este o alertă și pentru
noi. Treziți-vă creștini! Acesta ar fi mesajul
transmis de situația actuală din Ucraina.
Un mare paradox a fost observat în tot
acest timp. După ce a izbucnit războiul în
Ucraina, creștinii de acolo au confirmat
că oamenii au devenit mai receptivi
la Evanghelie. Creștinii au început să
vestească Evanghelia cu îndrăzneală.
Numărul participanților la întrunirile
creștine a crecut considerabil. Apare
întrebarea: Chiar este nevoie ca Dumnezeu
să zguduie și Moldova pentru ca creștinii

din țară să se trezească?! Trezește-te
“creștine”! Nu este acest război o alertă
pentru Biserica din Moldova? Războiul este
foarte aproape, totuși, cum acționăm ca și
creștini? Aceasta ne privește pe toți. Totuși,
noi uităm de această problemă majoră
și uneori ne ațintim privirea la întrebări
minore, cum ar fi diferența de limbă.
Avem multe probleme care așteaptă
rezolvarea. Pe de o parte, România
consideră moldovenii ca fiind români, însă
mulți cetățeni ai Moldovei se consideră
etnici moldoveni, separat de etnia română.
Unii vorbesc limba rusă de zeci de ani,
trăind în țară fără să vorbească limba
română. Cred că aceasta se datorează
influenței Uniunii Sovietice care a marcat
drastic cultura și istoria Republicii
Moldova. Deși există tensiuni în această
privință, chiar și în privința limbii ruse
care este atât de mult vorbită la noi, aceste
bariere trebuie depășite cu dragoste de
către creștini. Ambele etnii, vorbitoare de
română și vorbitoare de rusă, sunt în final
oameni. Cel mai important, sunt creștini. Și
această barieră lingvistică trebuie depășită
prin dragoste.
Alegerile au trecut, dar rezultatul lor ne
va afecta pe toți. Deși avem o coaliție
Pro-Europeană, întrebarea este, va asigura
această coaliție pacea și liniștea în țară?
Vom putea noi creștinii să ne bucurăm de
această pace și să trăim viața într-un mod
evlavios? Suntem gata să folosim libertatea
religioasă pe care o avem acum în țară?
Vreau să ne rugăm. Să ne rugăm cu toți
împreună ca acest nou an care ne stă în
față să fie un an al reînoirii spirituale. Un
an în care bisericile să crească. Creștinii
să înțeleagă importanța studierii Sfintelor
Scripturi, să se umple clasele de pregătire
pentru lideri spirituali, Evanghelia să
propășească și cu toții să ne bucurăm de
harul și pacea lui Dumnezeu. Așa să ne
ajute Domnul!

Alfa Omega TV vă oferă RESURSE GRATUITE pentru
evanghelizare și ucenicizare
Cursul UCENICIE este constituit dintr-o serie de 10 broșuri publicate de Școala Biblică
„Christ for the Nations”, o lucrare implicată la nivel mondial în zidirea de biserici,
distribuirea de literatură creștină gratuită, conectarea mai multor școli de pregătire
biblică și echiparea studenților în cadrul propriului institut.
Alfa Omega TV recomandă acest curs tuturor celor care doresc să crească tot mai mult în
viața de ucenic al Domnului Isus.
Pe cei ce îl vor parcurge, îi va ajuta să înțeleagă mai profund teme precum: viața după
moarte, calea spre viața veșnică, de ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, cum poți
deveni creștin de succes, a Doua Venire a lui Hristos.

Pentru a intra în posesia celor 10 broșuri gratuite, sunați la 0256-284.912.
Apreciem orice contribuție pentru acoperirea costurilor de expediere și tipărire a altor resurse gratuite.

Totodată, puteți descărca gratuit aceste broșuri pe adresa:
http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/ucenicie
Alfa Omega TV - C.P 1141, Oficiul 8, Timișoara - 300890, ROMÂNIA
tel/fax: 0256-284.912
tel: 0256-284.913 comenzi@alfaomega.tv www.alfaomega.tv
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BISERICA SUB COMUNISM
interviu cu Vasilică Croitor

președintele Comunității Regionale
Penticostale Constanța, autor al
cărții „Răscumpărarea memoriei”

alta, o știință dusă la un nivel foarte înalt. A
existat în laboratoarele Partidului Comunist
o preocupare de a pune piedici în calea
Bisericii, în același timp păstrând o fațadă, o
aparență de libertate cu care comunismul să
se poată lăuda în lumea vestică și să spună că
Biserica e liberă, că Biserica se poate manifesta.
Știința aceasta încă a rămas neexplorată. Eu
cred că am făcut un pas, dar încă modest, în a
analiza ce înseamnă un astfel de sistem statal
susținut cu toate pârghiile politice și financiare
ca să penetreze viața Bisericii.

În comunism, chiar și programul bisericii era
controlat și supus aprobării. Ni se pare ireal acest
lucru acum. Dați-ne un exemplu.

S

unt născut în Suceava, dar din 1997, când
am terminat Institutul Teologic Penticostal
- și totodată anul în care m-am căsătorit împreună cu soția ne-am mutat în Medgidia. În
anii aceștia am slujit pe plan local și în regiunea
noastră, dar totodată Dumnezeu a sădit în
inima noastră dorința pentru misiunea externă,
pentru dezvoltarea vieții spirituale a Bisericii.
Au fost mai multe lucrări noi care au fost
inițiate în zona noastră. În aceeași perioadă
am considerat că e bine să ne cunoaștem
istoria într-un mod mai aprofundat și, fără să fi
planificat eu, fără să-mi fi imaginat asta cu ceva
ani în urmă, Dumnezeu a deschis ușile în așa
fel încât să pot să am accesul să studiez istoria
penticostală din perioada comunistă.
Ați putea să vorbiți puțin despre elaborarea
cărții dvs. “Răscumpărarea Memoriei“?
Nevoia de a ne cunoaște istoria este inerentă
ființei umane. Trebuie să ne cunoaștem
trecutul, să ne cunoaștem rădăcinile, să
cunoaștem chiar și urcușurile și coborâșurile
din formarea Bisericii. Chiar și înainte
de pastorație, în perioada studenției, am
dorit să cunosc ce s-a întâmplat cu Biserica
Penticostală în formarea ei. Am realizat că
dacă nu ne cunoaștem istoria - într-o țară în
care am cunoscut o persecuție dură - aceasta
se întâmpla din cauza unor motive dubioase.
Cu timpul mi-am dat seama de ce nu s-a făcut
mai mult pentru a recupera memoria noastră și
de acolo vine și titlul cărții: „Răscumpărarea
memoriei’’. Să scoatem memoria și să-i dăm
locul care i se cuvine.
Am căutat prima dată să înțeleg temelia pe
care a funcționat sistemul represiv împotriva
Bisericii și am vorbit despre comunismul
românesc, care este unic în multe aspecte.
După aceea, am abordat contextul în care se
afla mișcarea evanghelică, și în special Biserica
Penticostală la momentul 1945, când România
a intrat deja în sfera de influență sovietică,
după care am vorbit despre instituțiile pe care
statul le-a creat pentru a controla Biserica.
Departamentul Cultelor a fost instituția care a
avut un rol mult mai mare în relația cu Biserica
decât Securitatea, pentru că Departamentul
Cultelor a creat o politică, dacă pot să mă
exprim așa, o știință de manipulare a
Bisericii.
E o știință care ar trebui studiată ca oricare
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Programele Bisericii au fost preocuparea
numărul unu, în special în ceea ce-i privește
pe creștinii penticostali, pentru că aceasta era
caracterizată în primul rând de spontaneitate.
Noi, penticostalii, am spus că Duhul Sfânt
călăuzește slujba. În Biserica Penticostală se
întâmpla ceea ce spunea Pavel: „Dacă cineva
are un îndemn, dacă cineva are o cântare, dacă
cineva are o vorbă în altă limbă, o prorocie...”
Exista cadrul. Se făceau cu rânduială lucrurile.
Istoria arată lucrul acesta. Era un mediu
propice pentru manifestarea darurilor
spirituale. Erau oameni care deși nu aveau o
legitimație, o ordinare recunoscută prin nu știu
ce structuri, totuși aveau o autoritate apostolică.
Erau niște lideri spirituali care efectiv nu erau
numiți prin pârghiile acestea, dar dobândiseră
o autoritate deosebită. Oamenii aceștia erau de
fapt niște lideri care supravegheau întrunirile
acestea și creau spațiu și pentru ceilalți. Este
foarte interesant. Întâlnirile acelea lăsau loc
pentru tot Trupul să se manifeste.
Asta definea o biserică penticostală la
momentul anilor ‘44, ‘45 când România a
intrat sub influența sovietică. În momentul
acela, statul și-a dat seama că nu mai poate
accepta această libertate în organizarea
slujbelor și de aceea ei au inventat un cuvânt
față de care eu acum am repulsie: “program”.
Programul trebuia să fie afișat, uneori chiar
pe plăci din marmură! Programul trebuia
să fie de la ora cutare până la ora cutare, și
doar în zilele aprobate. În felul acesta, viața
nu-și mai putea urma cursul natural pentru
Biserica Penticostală. Mai târziu, comuniștii
au prins curaj și au căutat să creeze un fel de
liturghie, să creeze o rutină care să fie ușor
de respectat, dar care, de fapt, să suprime
rolul Duhului Sfânt. Nu vorbesc despre o
spontaneitate în care există haos, fără direcție,
ci o spontaneitate în care devenim sensibili la
vocea Duhului Sfânt și la ceea ce El are de spus
în momentul acesta, nu cândva, după cum s-a
hotărât la Departamentul Cultelor.
Biserica trebuia să rămână o Biserică vie,
conectată la Duhul Sfânt. Cuvântul “program”
le-a convenit comuniștilor și au reușit să-l
implementeze nu doar la suprafață, ci în
etosul nostru, în modul nostru de manifestare.
Au fost foarte eficienți. Bisericile, după căderea
comunismului, și la 25 de ani, unele dintre
ele vorbesc cu naturalețe despre programul
pe care îl respectă. De cele mai multe ori,
cuvântul “program“ în sine, exclude noțiunea
de călăuzire, ungere, spontaneitate, libertate,
pe care Duhul Sfânt ar trebui să le aibă în
întrunirile noastre. Descoperirea acestui aspect

în documentele de arhivă m-a surprins și în
final mi-a oferit răspunsuri.
De ce suntem unde suntem? De ce în
România, după 1989, nu am văzut o trezire
masivă și un impact masiv al Bisericii în
societate? Într-o anumită măsură, în opinia
mea, am rămas înregimentați în niște
programe pe care le-au conceput alții,
și care aveau interesul ca Biserica să fie
lipsită de vitalitate. Acel gen de program,
acea mentalitate pe care este structurat
programul, trebuie schimbate în viața
Bisericii. Trebuie lăsat loc pentru Duhul Sfânt,
trebuie loc pentru inspirație, prospețime.
Trebuie să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne
spună ce are astăzi de spus Bisericii. Este una
dintre cele mai importante informații pe care
le-am desprins din studiul acestei istorii.
Era Duhul Sfânt cel care punea în poziții? Care
era implicarea Securității și a Departamentului
cultelor în controlul slujitorilor în Biserică?
Trebuie să evităm să gândim după structura pe
care au construit-o departamentele Securității.
Eu cred că Duhul Sfânt a pus mulți oameni în
poziții și a folosit mulți oameni în lucrare în
perioada aceea, chiar dacă nu toți au avut și o
legitimație, chiar dacă nu toți au fost arondați
unui sector, sau ca să folosesc terminologia
lor: nu au fost „deservenți ai cultelor”. Duhul
Sfânt a avut mulți „deservenți” ai săi, direct.
Sigur, statul, și la ora respectivă, și cultele,
ar fi dorit ca noi să-i considerăm slujitori
doar pe acei oameni care purtau în buzunar
legitimația ștampilată și care arătau că într-o
anumită măsură se supun așteptărilor statului.
Dar Dumnezeu a avut foarte mulți oameni, a
ridicat foarte mulți oameni. Biserica a crescut
în ciuda faptului că a existat un Departament
al Cultelor, în ciuda faptului că a existat o
colaborare, în ciuda faptului că au fost lideri
care au colaborat. Biserica a crescut datorită
faptului că Duhul Sfânt a continuat să ridice
oameni cărora le-a dat influență și El s-a
manifestat în Biserica subterană ce a avut
alte caracteristici decât în alte țări. A existat
în România o Biserică subterană în paralel cu
Biserica oficială, creștini care duminica erau
în Biserica oficială, cântau în cor și respectau
programul, dar de luni până sâmbătă activau
cu precădere în Biserica subterană, fiind
deconectați de ceea ce știa și ce voia statul să se
întâmple. Oamenii aceștia intrau sub incidența
celuilalt organ al statului: Securitatea.
Care sunt atuurile care au ajutat Biserica
Penticostală să supraviețuiască și chiar să
crească în vremea comunismului?
Au fost multe elemente care au caracterizat
Biserica subterană și care cred că stăruie și
azi în anumite contexte ale Bisericii. Astăzi
se vorbește despre grupuri de casă, grupuri
celulă. Constantin Caraman vorbește despre
„ceată”, „fiecare la ceata lui”. Acesta era
termenul folosit în anii ‘50, în anii ’60. Biserica
era foarte axată pe părtășie. Era o părtășie
reală. Era un context al suferinței, al riscurilor
pe care le implicau toate aceste întâlniri
secrete și din pricina aceasta, cei ce veneau la
întâlnirile acelea erau gata să sacrifice. Simțul
părtășiei creștine era foarte puternic și de
aceea când cineva slăbea, exista grupul de casă,
„ceata” de care aparținea și care era gata să

se roage pentru el, să-l viziteze și să-l ajute să
se ridice. Azi ar trebui analizat cu mai multă
atenție ce a însemnat acea părtășie. Lucrau
împreună, se ajutau unii pe alții. Atunci s-a
dus vestea că pocăiții se ajută. Nu exista să
sufere cineva și să nu fie de îndată luat sub
aripa celorlalți credincioși care erau alături. Se
duceau la spital dacă era nevoie, adunau bani
pentru operații, făceau tot ce ținea de ei ca să
vină în ajutor.
Lucrarea profetică și axarea Bisericii pe
darurile spirituale a fost o altă caracteristică
de bază a Bisericii Penticostale în perioada
interbelică, în perioada de formare a
penticostalismului românesc. În momentul
în care Departamentul de Stat pentru Culte a
început să reglementeze viața Bisericii, acesta a
fost primul dintre lucrurile pe care ei le-au avut
în vedere: „Trebuie să oprim manifestarea
prorocirilor și a glosolaliei”, spuneau ei. Noi
am aflat mai târziu, când am mers la seminar,
ce este „glosolalia”, termenul din greacă. Ei erau
instruiți. Au avut oameni care au studiat bazele
teologice ale mișcării penticostale, practicile,
și care cunoșteau foarte multe elemente din
viața de zi cu zi a Bisericii. Departamentul de
Stat pentru Culte a căutat să exploateze toate
greșelile care au existat în mediul penticostal.
Le-au exacerbat, le-au prezentat ca fiind
normă, și apoi erau prelucrate la ședințele
pastorale, chiar și în presa laică. Sunt materiale
astăzi bine documentate, articole în care se
vorbea despre cutare credincios care s-a bazat
pe puterea rugăciunii, iar copilul lui nu a mai
trăit din pricina asta. În același timp, războiul
acesta, pe care l-au dus cu furie împotriva
darurilor spirituale arată faptul că Biserica
le stătea în cale, adică Biserica era foarte
deschisă pentru manifestarea darurilor
Duhului Sfânt.
În momentul în care darurile spirituale au
fost interzise în biserici, sau au fost limitate
în cele mai multe dintre cazuri, toate acestea
s-au transferat în Biserica subterană. Chiar
dacă se mai întâmpla să existe un program
pentru aceasta, puține biserici au mai putut
să păstreze stăruința după Duhul Sfânt, nu
mai era cadrul acela de libertate în care să se
întâmple multe. Însă lucrul acesta se întâmpla
de luni până sâmbătă în anumite case, acolo
se adunau oamenii la rugăciune și îi putea
prinde și dimineața. Era o dedicare la un nivel
total, în nopți de veghe. Uneori se puneau
pernele în geam pentru că răzbea sunetul
afară. Asta i-a făcut pe comuniști să spună că
se întâmplă lucruri ciudate în casele respective,
dar oamenii se rugau cu fervoare și aceasta mai
ales când cineva era arestat pentru Evanghelie.
Datele din arhive sunt absolut sublime. Sunt
momente în care citești în arhive și îți vine
să strigi: „Aleluia!” Era întotdeauna frica
de faptul că persecuția s-ar putea înteți, în
sensul în care să închidă toate bisericile, să
confiște toate Bibliile, să se ajungă la ceea ce
s-a întâmplat în China. În momentele acelea,
fervoarea rugăciunii creștea inclusiv în
întrunirile publice, și comuniștii nu mai
puteau să facă nimic. Veneau informatorii și
relatau. Am citit rugăciuni - transcrise detaliat
- de genul: „Doamne, cum ai fost cu Daniel în
groapa cu lei, fă ca și azi vrăjmașul să rămână
de rușine.” Și se știa cine este vrăjmașul. Cei

de la Securitate notau în paranteză: „Uite, vezi,
cutare ne consideră dușman...”
Biserica se ruga cu pasiune, iar credincioșii
neînregimentați care ajungeau pe la amvon
în momentele acelea foloseau doar texte
despre persecuție, despre creștinii din Faptele
Apostolilor 5, care s-au rugat de se cutremura
casa și Domnul i-a izbăvit. Era un moment
în care statul vedea că era o fervoare pe
care nu o puteau controla. Cât timp creștinii
erau închiși, fervoarea, pasiunea și darurile
spirituale erau mai amplu folosite de Biserică.
În România comunistă, începând cu anii ‘70
și cu precădere în anii ‘80, nu au mai fost
creștini întemnițați decât ca excepție, nu
ca regulă. Au mai fost unul pe ici pe acolo
care au fost închiși în anumite situații, însă
Departamentul Cultelor și Securitatea șiau dat seama că e mai eficient să-i atragă
la colaborare sau să-i compromită, să-i
expulzeze din țară, să creeze un asemenea
cadru încât oamenii aceia să fie împiedicați
să-și facă lucrarea și nu cumva să-i transforme
în martiri. Pentru că, de exemplu, când un
Richard Wurmbrand ieșea din închisoare,
omul acela avea ca un halou în jurul capului,
era ca un sfânt coborât din ceruri. Biserica
respecta, fără îndoială, un om care fusese 16
ani în închisoare. Omului aceluia, închisoarea
îi conferea o autoritate spirituală, era un titan
al credinței. Statul și-a dat seama: „Nu facem
bine dacă creăm astfel de apostoli, de eroi, de
oameni puternici”. Atunci au preferat metoda
compromiterii. Există în arhive documente
care ilustrează detaliat ce a însemnat munca
de compromitere a unor păstori.
Cum poate fi compromis un lucrător?
Este extrem de simplu și atunci a fost la fel de
simplu și este la fel de ușor și astăzi. Se lansau
zvonuri că avea o viață imorală. Se lansau
zvonuri că a folosit în mod greșit finanțele,
deși pe atunci era foarte greu de făcut lucrul
acesta pentru că nu erau finanțe. (Statul
comunist a avut un rol mare în a împiedica
bisericile să dezvolte o teologie biblică a
zeciuielii. Ideea era: „Nici nu ne trebuie bani.
Biserici nu avem voie să construim, misiune nu
putem să facem.” Din colectă era suficient să
acoperi cheltuielile bisericii. Ajutorarea, iarăși,
nu era recomandată de sistemul comunist.
Păstorii nici nu prea aveau mare libertate în a
folosi fondurile.) Compromiterea îmbrăca și
cea mai ridicolă formă. Oamenii Securității
lansau zvonul că pastorul respectiv este
informator și, în felul acesta ceilalți credincioși
se fereau de el, nu mai schimbau informații,
nu-l mai invitau la evenimentele mai selecte.
Au fost cazuri în care compromiterea a mers
până acolo încât au înscenat. De exemplu au
venit femei care au depus mărturie despre viața
imorală a respectivului păstor, până acolo încât
Biserica a trebuit să ia măsuri, și în perioada
respectivă nu te puteai apăra, nu puteai să
aduci dovezi, să mergi în justiție.
Ce ar trebui să facă cei care s-au regăsit în
capitolul care vorbește despre informatori?
Cred că s-a văzut că un astfel de păcat al
colaborării cu vrăjmașul - pentru că nu era
doar o mișcare politică - este un păcat care

are consecințe de natură spirituală mai
mari decât și-au dat seama oamenii aceia
care au semnat un angajament cu Securitatea
comunistă. Uitați-vă la Iuda. Probabil că Iuda
nu s-a gândit nicio clipă la consecințele pe
care le-ar avea acțiunea lui. Dacă oamenii
s-au vândut să facă lucrul acesta, întoarcerea
trebuie să fie la fel de radicală. În primul
rând, nu vreau să îi acuz pe cei care nu au făcut
ei pasul pocăinței pentru că ar fi fost greu sau
imposibil pentru ei să parcurgă tot drumul
spre casă și să rezolve și problema acasă. Fiul
risipitor a plecat de la cocină, a înțeles că are
o problemă. A fost un chin al conștiinței, un
regret. În cele din urmă a luat decizia bună: se
întoarce acasă. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă în
momentul în care se apropia de casă, tatăl ar fi
spus: „Uite că vine ăsta. Dau drumul la câini”?
Desigur că nu ar mai fi existat un final fericit la
istorisirea despre Fiul risipitor.
Realitatea este că Biserica nu a fost pregătită,
nu a oferit un cadru, nu a transmis un mesaj:
„Oameni buni, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Toți putem cădea. Toți avem slăbiciunile
noastre.” Biserica, după Revoluție, ar fi trebuit
să spună: „Acesta este locul de carantină unde-i
primim pe cei care au trecut prin perioada asta
și îi ajutăm să se mărturisească, să analizăm
ceea ce s-a întâmplat și în funcție de situația
fiecăruia, să putem să dăm niște rezoluții.”
După ce am studiat mii de documente,
consider că în cazul celor mai mulți
reabilitarea s-ar fi putut face integral. Nu am
fost nicio clipă omul care să spun: „Cine a avut
un angajament de colaborare cu Securitatea
trebuie îndepărtat din slujire sau trebuie să
suporte alte rigori.” În cazul celor mai mulți,
dacă era cumulată cu o pocăință sinceră,
mărturisirea ar fi fost de ajuns și ar fi putut
să fie acceptați de Biserică fără rezerve. Din
păcate nu a existat cadrul adecvat mărturisirii.
Suspiciunea a rămas și asta a dat naștere la tot
felul de zvonuri. Bursa zvonurilor, presa de
scandal, internetul și toate lucrurile astea au
creat apoi o avalanșă, în loc să ofere un cadru
de renaștere a Bisericii.
Sunt oameni care au plătit un preț, care nu au
făcut compromisuri. Cum vedeți acest lucru?
Arhivele continuă să ne ofere multe surprize
plăcute. Sunt eroi despre care noi nu am știut,
pe care trebuie să-i redescoperim. Sunt mulți
astfel de oameni care trebuie descoperiți, și ei
pleacă... Îmi doresc ziua aceea în care vom avea
o astfel de întâlnire cu oameni care au suferit
pentru credință. Mulți dintre ei vor fi foarte
în vârstă, dar să-i avem în față și noi, cei din
generația tânără, să le spălăm picioarele într-un
gest prin care să spunem: „Apreciem ceea ce
ați făcut, vă mulțumim. Păstrăm memoria și
exemplul vostru ca o pildă pentru generațiile
viitoare și căutăm să trăim și noi la înălțimea
exemplului pe care l-ați oferit.” Un astfel de
gest, făcut cu toată seriozitatea, ar marca un
nou început între generațiile din România.
Această carte despre trecut este o provocare
pentru viitor...
Dumnezeu ne-a scos din perioada comunistă,
din calvarul acela, cum îl numea Sergiu Grosu:
„calvarul României creștine”. În perioada
aceea au fost și năravuri, au fost și deprinderi

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15

care s-au agățat de noi și de care trebuie să fim
conștienți. După căderea comunismului, în
România, multe lucruri au rămas la fel, multe
lucruri nu s-au clintit niciun milimetru. Altele
s-au clintit pentru o perioadă scurtă și păreau
că merg într-o revoluție, care ulterior a fost
din nou confiscată de aceeași mentalitate. Nu
mă refer la aceiași oameni. Mă refer la aceeași
mentalitate, aceleași metode, aceleași apucături
din firea noastră pământească.
Există o posibilitate, după 45 de ani de
comunism, ca Biserica să-și reevalueze
metodele, mentalitatea, abordarea pe care o
are vizavi de mandatul pe care l-a primit de
la Dumnezeu. Biserica este chemată să aducă
împărăția lui Dumnezeu pe pământ, să aducă
valorile împărăției lui Dumnezeu. Noi nu am
fost creați de Dumnezeu pentru ca în adunările
pe care noi le-am construit, și le facem mai
frumoase și mai mari de când a venit libertatea,
doar între cei patru pereți să ne manifestăm
viața noastră spirituală, iar peste săptămână, în
cadrul unei societăți, să revenim la viața de zi
cu zi. Dumnezeu a chemat Biserica, în primul
rând, pentru societate - o cetate așezată pe
un munte înalt a cărei lumină este vizibilă
în societate. După 25 de ani de comunism,
Biserica încă nu și-a regăsit vocația prin care
să transmită într-un mod elaborat, aplecat
spre provocările actuale: „Sunt aici pentru
a sluji societatea, pentru a aduce vindecare,
restaurare, pentru a înnoi societatea.”
În afară de a cunoaște istoria Bisericii în
perioada comunistă, de ce e importantă cartea?
Ceea ce consider că este cel mai important
se află în ultimele două capitole: Ce facem
cu istoria aceasta? Cred că avem nevoie de
o reformă care trebuie să se manifeste pe
trei paliere: o reformă morală, o reformă
organizațională și o reformă spirituală în
viața Bisericii. Cred că reforma aceasta pe care
o propun o reclamă situația actuală și urmările
produse de cei 45 de ani de comunism. Cred că
reforma aceasta trebuie să fie ceva intenționat,
pregătită cu multă atenție și ceva care să poată
fi de durată.
Din punct de vedere instituțional, am
documentat, cred, suficient de clar de ce nu
mai putem să păstrăm sistemele de conducere
concepute de comuniști. Cel puțin pentru
Biserica Penticostală, în 1950-1951 când a
început efectiv să funcționeze cultul penticostal
prin decretul care s-a dat, atunci s-au construit
instituțiile noastre care au avut în spate umbra
și supravegherea unui sistem. Noi trebuie să
înțelegem că a căzut comunismul, că au trecut
atâția ani de atunci. Ar trebui să ne uităm
și să spunem ce este relevant azi pentru ca
Biserica să poată în societatea de astăzi să
reprezinte valorile creștine, să răspundă unor
fenomene. Emigrarea, avorturile, căsătoriile
între persoane de același sex și toate celelalte
provocări cu care avem de-a face astăzi, nu
mai spun despre ceea ce reprezintă internetul
pentru societate și înstrăinarea, toate acestea ar
trebui să fie preocuparea unei instituții care
să poată să pregătească, să echipeze slujitorii
să ofere soluții, instrumente. Poate sună
idealist pentru unii, dar nu cred că sună prea
încântător să spunem: „Avem niște instituții
construite de ambasadorii sovietici.” O reformă
instituțională este absolut necesară.
O reformă morală? Toată România suferă
încă. Slavă Domnului că justiția a început să
prindă curaj în ultimii ani, dar reforma morală
trebuie făcută încă în rădăcină
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și Biserica are nevoie de o astfel de reformă.
Din punct de vedere moral, comunismul a
distrus valorile și le-a călcat în picioare. A
fura era o virtute pentru că furai de la statul
care te-a furat pe tine. Chiar și lenea a fost
ridicată la rang de virtute. Au fost ani în care
necinstea și neîncrederea erau nota dominantă.
Biserica, în perioada comunistă, a reușit să
fie deasupra societății, când vorbim despre
masa mare a credincioșilor, pentru că trăiau
sub amenințarea persecuției. Oamenii erau
mult mai serioși cu credința lor în Dumnezeu.
Societatea, în schimb, a fost foarte afectată de
valorile pierdute, risipite. A fost un decalaj. Nam știut să păstrăm diferența aceasta și acum
lucrurile, din păcate, s-au cam echilibrat.
Biserica ar trebui să se gândească ce facem
pentru ca, în contextul actual, să fim sarea și
lumina din societate. Putem folosi cuvântul
“relevanță”, deși a fost folosit pentru a arunca
la coș ce era vechi. Nu sunt pe principiul acesta,
sunt multe lucruri frumoase pe care Dumnezeu
le-a făcut în trecut, pe care trebuie să le
recunoaștem și să le apreciem. Dar relevanța ca
idee și concept este într-adevăr de apreciat.
Biserica în general a fost deasupra societății din
punct de vedere moral, însă lucrurile au stat
rău în fenomenul colaborării cu Securitatea.
Unii oameni cu influență, oameni ordinați cei
mai mulți dintre ei, au acceptat un compromis.
Până nu acceptăm că acel compromis este în
esență împotriva voii lui Dumnezeu, avem o
problemă foarte gravă. Biserica ar trebui să
aibă un set de valori care să fie întotdeauna
bazat pe ceea ce spune Dumnezeu că este bine
sau rău. Din păcate a existat după Revoluție
un curent puternic promovat de cei care au
avut probleme în trecut și care au încercat să
ne învețe că albul e negru și că negrul e alb.
Trebuie o reformă morală la nivelul acesta: să
recunoaștem păcatul ca atare, să ne pocăim
de el și să putem să mergem înainte.
În mediul bisericesc, instituțiile, după
Revoluție, au avut toate o zvâcnire a libertății
în anul ‘90-’91. A fost perioada în care s-au
lansat idei noi, proiecte noi. Însă în mediul
bisericesc ne-am întors iarăși la aceleași discuții
sterile, la aceleași preocupări de a construi o
instituție și nu să împuternicim Biserica să fie
vocea care în societate să reprezinte valorile
împărăției lui Dumnezeu. Nu ne-am gândit
mult cum să facem instituția aceasta a cultelor
să fie o voce puternică în societate. Dacă n-am
avut timp să vedem ce poate Biserica să facă în
fața unei avalanșe de filozofii păgâne care vin
din toate direcțiile, atunci avem o problemă.
Biserica trebuie să-și mute focalizarea de
pe instituție pe individ. Trebuie să vorbim
despre ce poate astăzi să facă Biserica pentru
a încuraja manifestarea darurilor spirituale
de către indivizii care alcătuiesc Trupul lui
Hristos, de către membrii bisericii. Ce putem
să facem pentru a împuternici
tânărul acela care pleacă la
universitate, să fie un reprezentant
al împărăției lui Dumnezeu? Ce
putem face să o împuternicim pe
sora care merge să lucreze într-un
atelier de croitorie? Biserica trebuie
să se uite la om, la individ și la ce
poate să facă să aducă valorile
împărăției lui Dumnezeu în viața
acelor oameni. Pentru mine ca
păstor e mult mai mare satisfacția
când aud despre un frate sau o soră
din biserica noastră care s-a dus la
spital și a stat de vorbă cu oamenii,
s-a rugat pentru ei și Dumnezeu

a folosit-o. Mulți astăzi își pun întrebări
serioase: “Ce trebuie făcut ca Biserica să
devină eficientă? Ce putem face ca Biserica
să devină sare și lumină?” Există un regres la
capitolul acesta. Mă bucură întotdeauna când
văd oameni frământați, chiar dacă încă nu au
răspunsul adecvat, pentru că Dumnezeu îi va
da unuia la momentul potrivit un gând mult
mai bun și mai înțelept decât cel pe care îl am
eu și astfel să vină trezirea și înnoirea prin
ceea ce face Dumnezeu prin respectivii.
Ar trebui ajustat modul în care oamenii sunt
pregătiți să fie sare și lumină în afară?
Acum avem un război diferit. În comunism
știam cine este dușmanul, cum arată, ce vrea să
facă. Îi știam ideologia. Ne-o spunea în fiecare
zi, ne bătea la cap cu ea de când eram pionieri
și șoimii patriei. Știam ce vrea comunismul să
facă din om și era foarte ușor să ne pregătim să
răspundem. Acum, dușmanul e atât de subtil!
Se îmbracă în atâtea haine și e prezent în atâtea
straturi ale societății, are atâtea voci, atâtea
mesaje, încât cei care predică Evanghelia ar
trebui nu doar să nu cadă în capcana rutinei,
prin predici auzite sau reluate. Ar trebui să
devenim cei mai fini analiști ai fenomenelor
care afectează societatea de astăzi, pentru
ca apoi să putem veni cu Biblia și să oferim
soluții. Nu poți să fii relevant până când nu
ești un fin analist al societății.
Mă îngrozesc și mă tulbură când citesc astăzi pe
internet problemele pe care le au teologii noștri
români. Ei discută despre calvinism și despre
arminianism. Ei cred că asta este problema
care afectează astăzi Biserica, dar sunt oameni
care nu înțeleg ce se întâmplă cu copiii lor care
butonează pe internet de dimineață până seara
și care sunt rupți de lumea în care trăiesc, care
nu mai au nicio resursă adecvată ca să facă față
piedicilor și tendințelor din societate. Când
suntem atât de inadecvați, atât de nepotriviți,
atât de decalați față de starea societății...
Predicile dacă nu sunt în mers cu realitatea
din societate, riscă să ne înstrăineze, să
pregătească oameni nepregătiți pentru a
face față atacurilor la care sunt expuși. Sunt
mulți învățători străluciți care pot să transmită
cunoștințe foarte frumoase, dar care nu-i
echipează pe oameni și nu-i împuternicesc.
Aceștia sunt doi termeni la care țin foarte mult:
„a echipa” și „a împuternici”. După fiecare
slujbă de duminică, nu după program, după
slujbă, asta îmi doresc să știu: că oamenii sunt
echipați și că sunt împuterniciți, că ei se duc
în puterea pe care au primit-o și sunt gata să
împlinească o misiune pentru împărăția lui
Dumnezeu.
Sunteți bucuros că Dumnezeu v-a încredințat
nașterea acestei cărți?
Anii în care au fost „durerile nașterii” n-au fost
ușori. Au fost multe momente de cumpănă în
care mă întrebam și mă certam cu
Dumnezeu: „Doamne, de ce trebuie
să fac eu asta?” Generația tânără a
abordat foarte deschis subiectul. Am
văzut că au nevoie de asta, și în final,
știu că deși s-au spus multe lucruri
despre carte, rămân cele scrise. Ceea
ce este scris constituie un material
de studiu pentru generațiile care
vor veni. Ele vor și hotărî dacă e
bună abordarea.
Vă recomandăm să comandați cartea
“RĂSCUMPĂRAREA MEMORIEI”:
0744.623.909, comenzi@succeed.ro
www.succeed.ro.

Ce este viața?
documentar

RECOMANDĂRI

duminică, ora 22:30
LUNI 26 ianuarie

MARȚI 27 ianuarie

MIERCURI 28 ianuarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica
biruitoare 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r)14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Fundamente

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de
echipare 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua
Viva 10:00 Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Călătoria inimii cu Henry
Nouwen 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Aparate
ale frumuseții (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Mai mult decât vise – Mohammed 17:30
Partener 18:00 Principii biblice pentru
succes

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Diaspora românească 04:00 Program
religios străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (cu
Iosif Ton) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua
Viva 10:00 Mai mult decât vise – Mohammed 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Nou (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Trecutul
Ierusalimului (r) 14:00 Partener (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
5 minute 17:30 Ascendent 18:00 Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)

19:00 Aparate ale frumuseții Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Călătoria inimii Documentar

19:00 Vechi secretele ale Bibliei – Moise și
Marea Roșie Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

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

18:00
Fundamente
(Cu Derek
Prince) Seminar

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

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

08:00 Școala
Internațională
de Echipare

sâmbătă, 22:00

film artistic

Încă o șansă
căsniciei
O poveste amuzantă și emoționantă
despre problemele cu care se confruntă multe căsnicii și despre cea mai
simplă soluție la problemele lor. Trei
cupluri nefericite pornesc la munte
într-o ieșire de familie, ieșire care le
va schimba viața. Dr. Sullivan și soția
lui Katrina le-au pregătit metode de
consiliere maritală amuzante și ieșite
din comun. Pe măsură ce cuplurile se
străduiesc să facă față programului,
descoperă că șansă pentru căsnicia
lor nu este “Ceva anume”, ci mai
degrabă “Cineva”.

Mapamond Creștin

duminică de la ora 20:00

22:00
Credință
salvatoare Film

Seminar biblic

artistic

biblic

JOI 29 ianuarie

VINERI 30 ianuarie

SÂMBĂTĂ 31 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
09:00 Cartea Cărților (r) 09:30 Aqua Viva (r)
10:00 5 minute (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Credință salvatoare
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Istoria ortodoxiei (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 În căutarea dragostei
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Program

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Miracolul transformării vieții
08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 În căutarea
dragostei (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Lista 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Vechi secretele ale Bibliei: Moise
și Marea Roșie 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu
17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Rugul aprins (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Ultimul zbor (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 –
Evangheliile: Ioan 14:00 Femeia creștină (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)

pentru femei

19:00 Vechi secretele ale Bibliei – Moise și
Marea Roșie Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

19:00 Evangheliile: Ioan Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

DUMINICĂ 01 februarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Slava lui Dumnezeu în
rugăciune (cu Ron Brown) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Uși deschise pentru tine 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 Casa din Betania
11:30 Program Religios 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 13:30
Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
16:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (r)
Ron Brown) Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical l
22:30 Ce este viața? Documentar
22:00 Încă o șansă căsniciei Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:30 Club
700 Program

religios străin

22:00 Ultimul
zbor Film artistic

sexualității

09:30 Omida
Carlos Program

pentru copii

17:30 Inima
închinării
Program muzical
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CE ESTE ŞI CUM A ÎNCEPUT ALIANȚA
EVANGHELICĂ DIN ROMÂNIA
Fiindcă Dumnezeu a
ales să mă folosească
pe mine pentru
a începe Alianța
Evanghelică din
România, voi începe
printr-o întâmplare
de IOSIF ȚON care mi-a afectat în
teolog mod profund viaţa.
Din primele zile
ale studiilor mele
la Oxford, în 1969, colegii mi-au vorbit cu
entuziasm despre întrunirile de sâmbăta
seara ale studenților evanghelici. M-am dus
şi eu şi întrunirile acestea m-au captivat şi de
atunci am fost nelipsit de la ele. Atunci am
aflat de „Intervarsity”, Asociația Studenților
Evanghelici din toate Universitățile din
Marea Britanie. Am aflat că aceasta funcționa
sub Alianța Evanghelică, care cuprindea mai
multe culte evanghelice ale acestei tari. Mai
târziu am aflat că în Statele Unite această
alianță se numește Asociația Națională a
Evanghelicilor .
Billy Graham a fost cel care i-a adus pe
evanghelici să coopereze la organizarea
campaniilor lui de evanghelizare. In Statele
Unite, participând la diferite conferințe şi
comitete de lucru inter-evanghelice, mi-am
dat şi mai mult seama ce importanţă are
cooperarea între credincioşii evanghelici.
În ianuarie, 1990, la prima revenire din exil,
m-am întâlnit cu Silviu Cioată (Creştin după
Evanghelie), Vasile Taloș (Baptist) şi Emil
Bulgăr (Penticostal) şi, printre altele, le-am
vorbit despre nevoia de a ne asocia şi noi
după modelul din Anglia şi Statele Unite. Ei
au fost de acord, şi am stabilit că atunci când
voi veni a doua oară în țară, ei să organizeze
o întâlnire a unor conducători din toate
cultele şi grupările evanghelice.
Ei au făcut lucrul acesta şi întâlnirea a avut
loc în 25 aprilie, la Biserica Baptistă din Str.
Iuliu Valaori. Au fost prezenți la această
întrunire patruzeci de persoane. Am început
la opt dimineața şi ne-a fost pregătită şi
masa de amiază, ca să putem lucra fără
întrerupere.
Pentru început, am explicat că pe plan
mondial există două mișcări de unitate
creştină. Prima se numește mișcarea
ecumenică, şi are sediul la Geneva. În
ea participă cultele majoritare: Biserica
Anglicană, Bisericile Ortodoxe şi cele
Luterane (Biserica Romano-Catolică
participă cu statut de observator, dar are o
participare foarte activă). Scopul lor este să
identifice diferențele de crez şi să lucreze
la reducerea lor, până se ajunge la un crez
comun, pe principiul că râurile mai mici se
varsă în râul cel mare şi astfel se va ajunge la
o singură credinţă creştină.
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A doua mișcare pentru unitate creştină
este mișcarea evanghelică. Ea se bazează
cu totul pe alte principii. În primul rând,
diferențele de crez (de doctrină), dintre noi,
ni se par prea importante ca să negociem
asupra lor. De aceea, în asocierea noastră
ne vom păstra fiecare doctrinele noastre
specifice şi ne vom respecta şi vom conlucra
cu toate aceste diferențe. În al doilea rând,
scopul asocierii noastre nu este unificarea,
ci este să lucrăm împreună la realizarea
unor proiecte asupra cărora cădem de
acord, cum ar fi campanii de evanghelizare,
apărarea drepturilor noastre ca minoritari
într-o țară în care biserica majoritară are
tratamente privilegiate şi noi suntem adesea
discriminați, organizarea de lucrări comune
prin radio, prin tv., şi alte asemenea acțiuni
pe care le vom stabili împreună pe traseu.
Am propus că noi vom urmări acest al
doilea fel de asociere. Îndată după aceasta,
am trecut la a stabili care sunt lucrurile pe
care le credem la fel şi care sunt locurile
unde ne deosebim. Pentru aceasta am venit
pregătit cu traducerea în limba română a
textului mărturisirii de credinţă a Alianței
Evanghelice şi a Asociației Naționale a
Evanghelicilor din USA.
Am stabilit că le vom citi, articol după articol
şi că vom discuta fiecare articol ca să vedem
dacă credem şi noi ca ei. În cazul în care vom
descoperi că avem același crez, vom formula
articolul cum ni se pare la toţi mai potrivit
în limba română, ca la sfârșit să avem
mărturisirea noastră de credinţă comună.
În cazul în care vom descoperi că între
noi înșine avem diferențe de crez, nu vom
discuta care dintre noi are dreptate, ci doar
vom nota pe tablă care sunt aceste deosebiri.
Până la urmă (după aproximativ cinci ore de
discuții), pe tablă au apărut trei deosebiri pe
care le avem între noi:
1.

În problema darurilor Duhului Sfânt,
unii cred că ele sunt toate date şi astăzi
(aşa cred penticostalii); iar unii cred că
darurile miraculoase, cum ar fi vorbirea
în limbi, proorocia, etc., au încetat să
mai fie date odată cu încheierea scrierii
Noului Testament (aşa cred baptiștii şi
creștinii după Evanghelie).

2.

În problema slujitorilor Bisericii,
unii cred că Bisericile au slujitori care
trebuie să fie ordinați (aşa cred baptiștii
şi penticostalii), iar alții nu cred că este
necesară ordinarea (aşa cred creștinii
după Evanghelie).

3.

În problema celei de a doua veniri a
Domnului Isus, toţi credem că El va
reveni aşa cum a plecat, adică în trup
uman. Dar ne deosebim cu privire la
ce se va întâmpla când El va veni pe
norii cerului şi cei credincioși vor fi

răpiți ca să-L întâmpine în văzduh: unii
cred că atunci va avea loc şi învierea
tuturor oamenilor şi că Domnul Isus va
face judecata de pe urmă şi va începe
veșnicia (aşa cred baptiștii), iar alții cred
că Domnul Isus va coborî pe pământ
la Ierusalim şi va începe domnia Lui
de o mie de ani (aşa cred creștinii după
Evanghelie şi penticostalii).
După cinci ore de discuții am stabilit tot ce
credem la fel şi am cuprins toate acestea în
proiectul nostru de mărturisire de credinţă.
Pe tablă au rămas cele trei puncte unde
nu suntem de acord şi ne-am uitat la ele
şi eu am exclamat: Iată, fraților, lucrurile
care ne despart! La care, un frate în vârstă
a exclamat: „Numai atâta!” La care eu am
confirmat: „Da, numai atâta”. Şi fratele a
adăugat că el era convins că deosebirile sunt
mult mai multe şi mai mari!
Ajunși la acest punct, le-am spus fraților: În
lumina faptului că avem atâtea articole de
crez în comun şi că numai atâtea ne despart,
trebuie să răspundem la două întrebări:
Prima întrebare: „Ne putem recunoaște
între noi ca fiind copii ai lui Dumnezeu
şi frați în Domnul?” Răspunsul a fost un
unanim: „Da!” A doua întrebare: „Ne putem
asocia ca să facem împreună lucrări pe care
le vom hotărî de comun acord?” Răspunsul a
fost iarăși un „da!” hotărât.
Au urmat discuții practice despre organizare,
statut, conducere. S-a hotărât să avem un
congres al Alianței noastre pe data de 4-5
noiembrie, la Sala Palatului, şi ne-am adunat
atunci aproximativ 4.500 de frați şi surori
din toată tara ca să ne închinăm împreună
şi să proclamăm Alianța noastră, a cultelor
evanghelice din România. Era prima dată
când noi, evanghelicii, atât de disprețuiți
şi persecutați sub regimurile trecute, ne
adunam să ne exprimăm identitatea şi crezul
în prima sală a țării, acolo unde înainte se
țineau congresele partidului comunist! Ce
senzație de eliberare, ce explozie de bucurie
am trăit cu toții în zilele acelea!
Au trecut 25 de ani de atunci. Alianța
Evanghelică a avut suficient timp să-şi
dovedească utilitatea şi eu cred că şi-a
dovedit-o din plin! Prin toate acțiunile
pe care le-au întreprins evanghelicii
împreună, prin evanghelizări în stadioane,
prin sprijinirea lucrării cu filmul Isus, prin
înființarea radioului Vocea Evangheliei,
prin sprijinirea unor organizații evanghelice
cum ar fi cea a studenților, printr-o mai
bună reprezentare la autoritățile Statului,
prin întărirea conlucrării cu organizații
din străinătate, şi prin multe alte lucrări
împreună, evanghelicii au dovedit că este mai
bine să lucrăm împreună decât să ne războim
unii cu alții.
La această aniversare, urez Alianței
Evanghelice din România binecuvântarea
lui Dumnezeu, multă înțelepciune şi curaj
în a gândi şi a pune în acțiune noi lucrări
comune, pentru biruința Evangheliei în țara
noastră!

Jerusalem Dateline
știri din orientul mijlociu

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 20:00

LUNI 02 februarie

MARȚI 03 februarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica
biruitoare 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Cartea Cărților 15:30 Lumea lui
Jonathan 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Fundamente

00:00 De ce Israel (r) D00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

19:00 Uzine naturale Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un erou obișnuit Documentar
23:30 Muzică

MIERCURI 04 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles (r) 03:00 Față în față 04:00 Program religios
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția
Școala Internațională de echipare 09:00
lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)
Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri bipentru copii 10:00 Supraviețuirea mirablice pentru copii 10:00 Cele șapte biserici
culoasă a Israelului 10:30 Program pentru din Apocalipsa (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Un erou obișnuit
minorități etnice 11:00 Lumina în întuneric
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Mapamond creștin (r) 13:30 Uzine naturale Israel (r) 13:30 Trecutul Ierusalimului (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
14:00 Partener (r) 14:30 Club 700 (r)15:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping Program pentru minorități etnice (r) 17:00
16:30 Program pentru minorități etnice (r) Deschizătorul de drumuri 17:30 Ascendent
18:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
17:00 Cele șapte biserici din Apocalipsa
(cu Iosif Ton)
17:30 Partener 18:00 Principii biblice
pentru succes
19:00 Orașul sfânt și o gradină Documentar
19:00 Trecutul Ierusalimului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Lumina în întuneric Film artistic
22:00 Vocea Duhului Film artistic
23:30 Muzică

17:30 Verdictul
ştiinţei:
Creaţie! Talk-show

19:00 Trecutul
Ierusalimului
Documentar

SÂMBĂTĂ 07 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
biblice pentru copi10:00 Deschizătorul de
drumuri (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Vocea Duhului (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Orașul sfânt și o grădină (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Întâlnirea 17:30 Dincolo de bariere 18:00

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Miracolul transformării vieții 08:30 Adevăr
și libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Întâlnirea (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Încă o șansă căsniciei (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Vechi secretele ale Bibliei:
Moise și cele 10 porunci 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Filozofie, știință și
dezbaterea despre Dumnezeu 17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Rugul aprins (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Gramps going to college
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Evangheliile pe scurt
(r) P14:00 Femeia creștină (r) Program pentru
femei 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Omida
Carlos (r)

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea,
Adevărul și
Viața Talk-show

19:00 Evangheliile pe scurt (r) Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 PREMIERA: Gramps going to college
Film artistic

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

19:30 InTouch
(cu Charles
Stanley) Program

Un erou obișnuit
Povestea adevarată a curajului unei
tinere, care a ajutat la schimbarea
lumii. A crescut de mică în sud şi a
asistat la realităţile urâte ale rasismului şi a promis că într-o zi face ceva
pentru a schimba această mentalitate. La 19 ani, Joan participase deja
la numeroase proteste, când a fost
pusă pe lista neagră a penitenciarului
Parchment din Mississippi, după ce
s-a înscris în cadrul organizaţiei la
Freedom Ridesed... dar acesta urma
să fie doar începutul unei poveşti
incredibile care a captivat milioane de
oameni din întreaga lume.

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:00

artistic

VINERI 06 februarie

19:00 Vechi secretele ale Bibliei: Moise și
cele 10 porunci Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

genul programului

22:00 Vocea
Duhului Film

JOI 05 februarie

Program pentru femei

luni, 22:00

DUMINICĂ 08 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Slava lui Dumnezeu în
rugăciune (cu Ron Brown) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O ușă
deschisă pentru tine 12:00 Misiunea John
Militaru 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
16:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune (cu 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r)
Ron Brown) Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Pentru glorie Film artistic
22:00 Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Eroi necunoscuți Documentar
23:30 Pasiune pură Prog. despre prob. sex.
sexualității

22:00 Pentru
glorie Film artistic

22:30 Eroi
necunoscuţi
Documentar

religios străin
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RECONCILIEREA ȘI
BINECUVÂNTAREA ÎN UNITATE
Istoria noastră,
a României de
azi, este și plină
de tulburări, de
nedreptăți, de
tensiuni între
de MIRELA PEȚAN grupuri etnice,
de derapaje de la
normele morale, ca
să nu vorbim de cele biblice.
Privind în istoria României, găsim
momente de mari bucurii, dar și multă
durere, frustrare, dezbinare, ură care a
dus deseori la violențe. Au fost și sunt
revendicări teritoriale, care au dus la mari
tensiuni în țara noastră. Aceste situații pot
pune România și populația ei în pericol,
prin consecințe directe, dar și pentru că
există deja un context primejdios dincolo
de granițele țării, în Ucraina. Soluția acestor
tensiuni este la Domnul, iar cheia pe care
o avem este rugăciunea în UNITATE
a Bisericii lui Hristos din România, ca
planul lui Dumnezeu să se împlinească pe
teritoriul țării, și nu planul oamenilor.
În acest spațiu geografic al României de azi,
există Biserica lui Hristos în care au intrat
toți cei ce cred în jertfa Domnului Isus
Hristos, indiferent de grupul etnic din care
fac parte. Cu toții suntem frații lui Isus, așa
cum El ne numește, și suntem frați unii cu
altii - marea familie a lui Dumnezeu care
și-a chemat fiii în Împărăția dragostei Lui.
Marele dușman al lui Hristos, cel numit
tatăl minciunii, are ca țintă continuă
dezbinarea Bisericii, adică fragmentarea
Trupului lui Cristos, și încearcă din
răsputeri să divizeze creștinii. Forme ale
divizării sunt și între creștinii din grupuri
etnice diferite, pentru că nu am știut să
dărâmăm zidurile dintre bisericile noastre
în care parcă ne ascundem.
Sunt biserici ale fraților maghiari sau rromi,
în anumite zone ale țării unde frații români
sunt acceptați cu rezerve sau deloc. Sunt
biserici ale fraților români în care frații din
alte etnii nu se simt acceptați, ci tolerați.
Ce facem noi însă cu dragostea lui
Dumnezeu? Ce facem noi cu chemarea la
unitate pe care o dă însuși Domnul nostru
când ne numește Trupul Său? Când ne
vom trezi din acest somn al dezbinării care
ne-a fragmentat ca și Biserică a Domnului?
Când ne vom uita cu adevărat la Isus,
Căpetenia noastră, și vom împlini marea Sa
poruncă - să-L iubim pe El cu tot ce suntem
și să ne iubim unii pe alții, ca să cunoască
lumea că suntem ai Lui?
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Câți oare, numindu-ne creștini, nu
încălcăm porunca aceasta de a ne iubi unii
pe alții - păstrând ură, mânie, neiertare,
dispreț față de frații noștri din alt grup
etnic? Cum ești tu, creștin de etnie
română, față de frații tăi rromi, maghiari,
germani? Cum e inima ta, copil al lui
Dumnezeu de etnie rromă sau maghiară,
față de frații tăi în Domnul de etnie
română? Cât timp mai lăsăm dezbinarea
să ne fărâmițeze unitatea, să ne facă să
încălcăm porunca iubirii dată de Domnul?
Lipsa unității în Domnul împreună și cu
frații din alte etnii blochează lucrarea în
putere a Duhului Sfânt în țara noastră.
Ori cu toții vrem să vedem Slava Domnului
revărsată în România, astfel încât mulți,
foarte mulți oameni să vină la mântuire,
ca binecuvântările Domnului să fie
turnate peste România. Acolo unde este
Duhul Domnului, este adevărata libertate
- libertatea și puterea de a iubi pe frați,
de a iubi pe oameni, coroana creației lui
Dumnezeu! (2 Petru 1:3-7)
Speranța noastră în transformarea
societății românești e strâns legată de cheia
UNITĂȚII în Trupul lui Hristos din
România. Am văzut cât face rugăciunea
în unitate în noiembrie 2014! Schimbarea
aceasta care a început, această fereastră de
Har pe care Dumnezeu a deschis-o peste
România - nu va fi deschisă prea mult timp.
Să ne grăbim să împlinim poruncile Lui ca
secerișul Domnului să fie strâns, să nu fie
pierdut nici un suflet.
Fără unitate însă, fără relații dumnezeiești
de dragoste și acceptare între toți creștinii
din România, secerișul va fi limitat.
Imaginați-vă un avion uriaș (puterea
Domnului) care nu poate ateriza pe o pistă
plină de crăpături (dezbinări), care nu e
netedă și solidă - adică unitatea Bisericii
din România, cu toți creștinii din toate
confesiunile și din toate etniile.
Ca și creștini, suntem chemați să fim sare
și lumină în această națiune, cu toții
împreună. Gândește-te cum ești tu sare și
lumină în comunitatea în care trăiești, unde
te-a născut și așezat Dumnezeu? Ca român,
ce ai în inima ta față de frații tăi maghiari
sau rromi, fie că sunt mai mulți sau mai
puțini în jurul tău, acolo unde locuiești?
Ce gândești sau vorbești despre frații tăi
români, ca maghiar sau rrom care trăiești
pe teritoriul României, cum te rogi pentru
țara în care te-a născut și așezat Dumnezeu,
chiar dacă ești parte dintr-o minoritate
etnică? Cum te rogi pentru pacea și
binecuvântarea României?

ROMÂNI
Cheia acestei unități este smerenia
noastră (2 Cronici 7:14), rugăciunea
sinceră de a fi iertați de Domnul pentru
judecățile, mânia, mândria, ura istorică,
disprețul pe care l-am lăsat să stea în
inimile noastre față de frații din alte etnii.
Căutați-i pe frații din alte etnii, rugați-vă
împreună, cereți-vă iertare unii altora
pentru gândurile rele pe care le-ați avut în
inima voastră față de ei. Cereți vindecarea
inimilor rănite și a relațiilor rupte din
motivele acestor tensiuni inter-etnice.
Acesta este primul pas al reconcilierii în
Hristos care aduce unitate. Această unitate
în Cristos este vitală pentru viitorul
nostru împreună în țara unde ne-a pus
Domnul, să ne putem bucura împreună
de binecuvântarea și pacea Lui. Este scris:
O împărăție dezbinată împotriva ei înseși
nu poate rezista! Acest principiu spiritual
afectează și Împărăția lui Dumnezeu - care
nu va putea fi nimicită niciodată, dar poate
fi limitată ca impact și extindere prin lipsa
unității creștinilor.
Apoi, rugați-vă pentru cei ce nu înteleg
planurile celui rău de a dezbina și sunt
orbiți de mânie, de ură, căutând argument
pentru fapte și atitudini de separare, chiar
de violență. În țara noastră, aproape toți
se consideră creștini, dar nu cunosc pe
Domnul și nici Scriptura. Să ne rugăm ca
Domnul să ierte păcatele, nedreptățile,
abuzurile comise de înaintașii noștri,
dar și de cei ce sunt contemporani cu
noi, din orice etnie, care au adus separare,
dezbinare, mânie, ură, violență. Este
un mod în care Daniel s-a rugat pentru
restaurarea poporului evreu (Daniel 9:311). Așa cum Însuși Domnul Isus s-a rugat
Tatălui pe cruce pentru cei ce L-au răstignit,
spunând: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, tot
așa să ne rugăm și noi pentru cei ce nu știu
ce fac, când incită la ură, violență, separare,
dezbinare.
Chemarea acestui ceas al reconcilierii este
o restaurare masivă la nivelul întregii
țări, a relațiilor dintre creștinii români
și maghiari, dintre români și rromi,
ca Domnul să poată aduce vremuri de
înviorare în țara în care locuim împreună,
în care slujim aceluiași și singurului
Dumnezeu viu și adevărat. (FA 3:19-21).
Să ridicăm împreună Numele Domnului
Isus ca un steag de biruință peste România
în acest ceas al unui nou început!
Căci El este pacea noastră care din doi a
făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc
care-i despărţea, și în trupul Lui, a înlăturat
vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în
orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El
însuşi un singur om nou făcând astfel pace;
şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un
singur trup prin cruce, prin care a nimicit
vrăjmăşia. (Efeseni 2:14-16)

MAGHIARI

Vă încurajez să luați aceste modele de
rugăciune și să vă rugați după ele, în special
rugăciunea de reconciliere cu grupele
de rromi din zona dumneavoastră, sau
dacă veți găsi evrei din zonă care au fost
prigoniți în vremurile vechi și față de care
am greșit ca și națiune și să aveți rugăciuni
de reconciliere. De asemenea vă îndemn
să aveți rugăciuni de reconciliere și între
grupuri etnice diferite care locuiți împreună
în aceeași regiune, români-maghiari,
români-germani, etc. Domnul să vă dea
călăuzire cum să vă rugați specific.
Acest tip de rugăciune de reconciliere, de
identificare cu păcatele poporului, are mare
valoare în ochii Domnului. Au mai fost
făcute astfel de rugăciuni în alte momente
pe teritoriul țării. Modelul biblic este
din Daniel 9 - ne identificăm cu păcatele
părinților noștri, cu păcatele pe care le-au
comis chiar și în zilele noastre cei care nu-L
cunosc pe Dumnezeu. Ne vom cere iertare
în numele etniilor pe care le reprezentăm,
unii de la alții, și apoi Îl rugăm pe
Dumnezeu să facă El lucrarea de vindecare
adâncă pe care nu ne-o putem imagina.
Tată ceresc, vin în numele Domnului
Isus înaintea Ta și mă identific cu toate
păcatele românilor comise împotriva etniei
rromilor de-a lungul timpului. Te rog să
ne ierți pentru toată respingerea cu care
i-am tratat, Te rog să ne ierți pentru lipsa
de milă și de îndurare pe care am arătat-o,
pentru disprețul pe care l-am arătat și
rostit față de ei. Te rog să ne ierți pentru
că nu i-am ajutat când au fost trimiși la
moarte în timpul Holocaustului. Te rog să
ne ierți pentru indiferență și nepăsare. Te
rog să ne ierți, ca români, pentru lipsa de
dragoste și ospitalitate. Te rog să ne ierți
pentru că i-am judecat, i-am respins și
i-am condamnat. Te rog să ne ierți pentru
mândrie, pentru batjocurile rostite și
injuriile la adresa lor.
Vin înaintea ta pentru toți cetățenii români
care nu sunt rromi, toți locuitorii României
care i-am batjocorit pe rromi. Te rog să ne
ierți, pe toți locuitorii României, pentru
răul pe care l-am făcut. Noi și părinții
noștri am păcătuit împotriva Ta. Nu am
fost creștini așa cum ne numim, ci am fost
instrumentele celui Rău. Iartă-ne și eliberează pe rromii din România în iertarea
Ta. Te rog să ne cureți prin sângele Tău de
toate aceste păcate comise cu știință sau
fără știință. Te rog să ne pui împreună în
lucrarea Ta, uniți prin dragostea Ta. Proclamăm unitatea Ta între rromi și români în
întreaga Românie. Ne rugăm pentru toate
comunitățile de rromi, ca Duhul Tău să
pătrundă cu lumină, răscumpărare, vindecare și eliberare.
(rugăciune a Mirelei Pețan în cadrul unei
conferințe la Călărași în 2012, extras din
emisiunea Puterea Rugăciunii)

Din start, dorinţa lui Dumnezeu a fost
unitate între toţi membrii familiei Lui.
Dacă umblăm în Lumină avem părtăşie unii cu alţii. În părtăşie, trebuie să
exprimăm în
primul rând
inima şi
dragostea lui
Dumnezeu
necondiţionată
de MISKOLCZI KALMAN pentru că
în părtăşie
vor apărea
şi conflicte, iar conflictele le putem rezolva
doar prin dragostea lui Dumnezeu. Dorinţa inimii mele ca şi maghiar a fost dintotdeauna relaţia bună dintre români şi
maghiari. Trăind în Oradea şi într-o zonă
unde şi români şi maghiari am convieţuit
împreună, nu au apărut între noi tensiuni.
Tensiunile pot apărea dacă cei din conducerea ţării sunt oameni călăuziţi în sensul
acesta, dar omul de rând şi creştinul
doresc liniştea, odihna şi pacea.
Dorinţa lui Dumnezeu din veşnicie este
unitatea între fiecare mădular, unitatea
între naţiuni. De aceea şi noi, ca şi mădulare ale trupului lui Isus Hristos, tânjim şi
dorim să ne rugăm şi să mijlocim în sensul
acesta şi să stăm în spărtură pentru ca în
naţiunea noastră toţi să trăim în unitate şi
în dragoste. Îndurarea, harul şi dragostea
lui Dumnezeu se va revărsa acolo unde
creştinii trăiesc în unitate.
Îmi aduc aminte de rugăciunea lui Daniel
şi Neemia prin care ei se identifică cu păcatul naţiunii. A sta în spărtură înseamnă
a te identifica, a mijloci pentru naţiunea
în care eşti, să ridici un zid pentru ca
Dumnezeu în mânia Lui să nu nimicească
teritoriul acela datorită păcatului oamenilor. De aceea eu cred, bazat pe Cuvântul lui
Dumnezeu, chiar dacă un singur om ar
mijloci pentru un teritoriu, Dumnezeu ar
revărsa îndurarea Sa pe acel teritoriu.
Doresc ca fiecare creştin să aibă această
revelaţie şi să se identifice cu păcatul familiei, cu păcatul copiilor, (cazul lui Iov de
exemplu) bisericii, oraşului şi naţiunii. În
acest mod, Dumnezeu poate să Îşi reverse
harul peste familia, biserica, oraşul şi
naţiunea respectivă. Neemia tot aşa începe
lucrarea, recunoscând că oamenii şi părinţii lui au făcut ce era rău împotriva lui
Dumnezeu. În acest proces de identificare,
este foarte important să specificăm păcatele pe care le vedem în naţiune, biserică şi
familie - să luptăm direct cu inamicul din
spărtura respectivă, ca să închidem zidul.
Există o diferenţă între rugăciunea personală de reconciliere dintre un român şi un
maghiar şi reconcilierea substitutivă între
etnii. Reconcilierea între două persoane
de etnie română şi maghiară priveşte strict

cele două persoane ca indivizi. A sta în
spărtură pentru etnia sau naţiunea ta
înseamnă mult mai mult. Această rugăciune de mijlocire şi a sta în spărtură este
voia Lui Dumnezeu pentru fiecare creştin.
Orice om poate să înceapă să mijlocească
pentru familie, biserică, oraş şi naţiuni.
Înaintea tronului din Apocalipsa este scris
clar că sunt multe naţiuni, limbi, deci oameni din toate naţiunile sunt mântuiţi.
În ciuda tensiunilor dintre etnii, stând
în spărtură şi mijlocind pentru etnii şi
oameni din diverse zone și denominaţii
diferite, vom ajunge ca etniile şi oamenii
să se accepte pentru că rugăciunea are
impact asupra zonelor şi naţiunilor. Dacă
un singur om se roagă, Dumnezeu ascultă.
Avem cazul lui Daniel. O întreagă naţiune
a fost salvată prin mijlocirea unui singur
om care a stat în spărtură. În Noul Testament Dumnezeu nu mai vede păcat în
lume pentru că Fiul Lui a luat asupra Lui
toate păcatele întregii lumi.
Dorinţa inimii mele este ca fiecare
maghiar să nu înceteze să mijlocească
pentru reconciliere şi părtăşie bună
între români şi maghiari pentru că asta
va aduce prosperitate etniilor. Etniile nu
sunt binecuvântate pentru că nu se iubesc,
dar dacă se găseşte un om sau doi oameni
care să mijlocească pentru acea etnie,
atunci Dumnezeu va binecuvânta etnia
respectivă, indiferent care e ea. De aceea
în continuare vom mijloci pentru reconcilierea între etnii şi cred că Dumnezeu va
lucra în România. România este un leagăn
al trezirii.
Ca maghiar, voi continua să mă rog pentru etnia maghiară şi o bună înţelegere
între cele două etnii. Împreună vom putea
convieţui şi lucra pentru zidirea Împărăţiei
lui Dumnezeu cu elan. Dacă vom fi în unitate conform Cuvântului, harul, îndurările
şi binecuvântările vor intra în naţiune şi
toată naţiunea va prospera.
Dacă ne uităm în Parlament, în viaţa
seculară, anumite partide nu se înţeleg
datorită diferenţelor de gândire, intereselor din spatele acestor partide. Ne rugăm
ca Preşedintele, Guvernul, Parlamentul
să primească revelaţia acesta, şi harul lui
Dumnzeu să pătrundă în aceste instituţii
ca neînţelegerile să dispară, să fie unitate
între instituţiile de stat, partidele din Guvern, ca toată Europa să vadă că România
îşi cunoaşte Mântuitorul.
Ne rugăm ca Dumnezeu să aşeze în inima
fiecărui om dorinţa de a căuta mai mult
esenţa rugăciunii de mijlocire pentru
amândouă etniile. Credem că s-au făcut
paşi enormi în sensul de unitate şi am
văzut că în domeniul spiritual s-au întâmplat multe schimbări în ceea ce priveşte
relaţia dintre români şi maghiari, este
o relaţie mai caldă datorită rugăciunilor
substitutive. Ne vom ruga ca Domnul să
desăvârşească tot ce a început.
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Mesagerul

program religios străin

RECOMANDĂRI

LUNI, ora 19:30
LUNI 09 februarie

MARȚI 10 februarie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Talk-show 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 08:00 Biserica biruitoare
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Lumea lui Jonathan Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Documentar
10:30 Program religios (r) Program religios 11:30
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) Program religios 12:30 Mari isprăvi
(r) Program religios străin 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu 13:30 Israel
și Biblia Documentar 14:00 Inima închinării
(r) Program muzical 14:30 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Lumea lui Jonathan (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față Program religios 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

19:00 Cortul întâlnirii Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Extinderea creștinismului în Africa –
partea 1 Documentar

23:30 Muzică

MIERCURI 11 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Ascendent (r) 01:00
Principii biblice pentru succes (r) 02:00 Caminorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles lea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față în față
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
Program străin 04:00 04:30 Muzică 05:00
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
(r) 08:00 Școala Internațională de echipare și Viața (r) 08:00 Împărăția lui Dumnezeu
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
aici și acum (cu Iosif Ton) 09:00 Casa zburăbiblice pentru copii 10:00 Supraviețuirea toare 09:30 Adevăruri biblice pentru copii
miraculoasă a Israelului Documentar 10:30
10:00 Sticla spartă (r) Documentar 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Program pentru minorități etnice Program
Extinderea creștinismului în Africa – partea străin 11:00 Real (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Ținutul
2 (r) Documentar 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
celor 7 biserici din Apocalipsa (r) Documentar
(r) 13:00 Mapamond creștin (r) Știri 13:30
Cortul întâlnirii (r) Documentar 14:00 Verdic- 14:00 Partener (r) 14:30 Club 700 15:00
tul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
Program pentru minorități etnice (r) Program
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 străin 17:00 A fost odată Documentar 17:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton)
Sticla spartă Documentar 17:30 Partener
18:00 Principii biblice pentru succes
19:00 Hebron, orașul promisiunii Docu19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa mentar
Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
19:30 Secretele succesului Program religios
20:00 Decupaj din realitate Materiale
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Real Film artistic
22:00 Locuri neașteptate Film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

22:00
Extinderea
creştinismului
în Africa

19:00 Ţinutul
celor 7 biserici
din Apocalipsa

duminică, 22:30 documentar

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

Inima Închinării

duminică de la ora 17:30

22:00 Locuri
neaşteptate
Film artistic

Documentar

Documentar

JOI 12 februarie

VINERI 13 februarie

SÂMBĂTĂ 14 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 00:30 Dincolo de bariere
(r) Mărturie 01:00 Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (cu Iosif Ton) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) Program religios 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Miracolul transformării vieții 08:30 Adevăr
și libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Jocul
mortal al păcii 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Încă o sansă căsniciei (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) Știri 13:30 Vechi
secretele ale Bibliei: Samson, erou puternic
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 17:30 Femeia creștină 18:00
Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Rugul aprins (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 In gramps
shoes 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Războiul sfânt
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Omida Carlos (r)

19:00 Vechi secretele ale Bibliei – Samson,
erou puternic Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Războiul sfânt Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie 09:00 Casa zburătoare 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 A fost
odată (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Locuri neașteptate (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Hebron, orașul promisiunii (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Jocul mortal al păcii 17:30 Dincolo de
bariere Mărturie 18:00 Program pentru femei

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 – PREMIERA: In gramps shoes Film
artistic

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

19:30 Club 700

Program religios străin

20:30 Rădăcini
şi reflecţii

Program religios străin
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DUMINICĂ 15 februarie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Slava lui Dumnezeu în
rugăciune (cu Ron Brown) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Ora de biologie
10:30 Serviciu religios 11:00 Casa din
Betania 11:30 O ușă deschisă pentru tine
12:00 Misiunea John Militaru 13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea
16:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune (cu rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r)
Ron Brown) Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
lui Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
16:00 Rugul Aprins Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:00 Emisiune specială Program religios
Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Întâlnirea Film artistic
22:00 Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Dr. Livingstone Documentar
23:30 Pasiune pură Prog. prob. sexualității
sexualității

22:00
Întâlnirea Film
artistic

16:00 Rugul
Aprins Program
religios

HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA

Este incontestabil că în ţara noastră există
un sentiment antisemit puternic, o problemă
veche a istoriei noastre. (regele Carol al II-lea)

Holocaustul. Un
lucru îngrozitor
petrecut acum 70
de ani: masacrul
intenționat,
sistematizat
eficient, al
evreilor în
de SORIN PEȚAN Europa. Din cei
redactor Alfa Omega TV
nouă milioane de
evrei ce locuiau
în Europa înainte de Al Doilea Război
Mondial, două treimi au fost exterminați.
Care a fost situația în țara noastră?

descătuşare etnică pentru o revizuire
naţională şi pentru purificarea neamului
nostru de toate acele elemente străine
sufletului lui, care au crescut ca vâscul, ca
să-i întunece viitorul… Purificarea etnică se
va desfăşura prin îndepărtarea sau izolarea
în tabere de muncă, în locuri unde nu-şi
vor mai putea exercita influenţele nefaste, a
tuturor evreilor, cât şi a celorlalţi străini de
neam a căror atitudine este îndoielnică. Dacă
va fi nevoie, pentru desăvârşirea operei de
purificare etnică, guvernămintele provinciale
vor aviza şi măsurile de migraţiune forţată a
elementului evreiesc şi a celorlalte elemente
străine, care trebuie trecute peste graniţă”.

Însă purificarea etnică în practică a inclus
și alte metode. Printre crimele comise de
români contra evreilor apar în Iași în vara
Pentru a afla adevărul despre Holocaustul
1941, când autoritățile române declanșează
în România, președintele Iliescu a înființat
un pogrom masiv contra evreilor din Iași
în 2003 Comisia internațională pentru
(30% din populația Iașiului era de origine
studierea Holocaustului în România, pentru
evreiască în 1930), soldat cu peste 13.000
a studia documentele vremii și a intervieva
de morți, conform documentelor statului
supraviețuitorii. Un an mai târziu, concluzia român. Și la București, Galați și alte localități
acestei comisii a fost: ”numărul total al
au loc asemenea pogromuri. Peste câteva
evreilor români și ucraineni care au pierit
luni, în octombrie 1941, la Odesa (în Ucraina
în teritoriile aflate sub administrație
de azi), trupele române ucid 25.000 de
româneascã este între 280.000 și 380.000”,
evrei ca represalii pentru sabotarea clădirii
în special în Transnistria, provincie actual
comandamentului militar. Iată ce indica
aflată în componența Republicii Moldova,
Mihai Antonescu în acel context: „Toți Evreii
desemnată de regimul Antonescu ca un mare să fie readuși în lagăre, preferabil în cele din
lagăr. Practic, în 4 ani, România și-a lichidat Basarabia, fiindcă de acolo îi voiu împinge în
jumătate din populația sa evreiască! Ca
Transnistria, imediat ce mă voiu degaja de
paranteză, comisia a stabilit că regimul
actualele griji. Trebue să se înțeleagă de toți,
antonescian a ucis și 11.000 rromi.
că nu este luptă cu slavii, ci cu Evreii. Este o
luptă pe vieață și pe moarte.”
Antisemitismul are rădăcini vechi în
România, însă a luat formă activă ca
Există însă și lumină în acest domeniu
politică de stat doar în momentul alierii
întunecat al istoriei noastre. În 2010, de
cu Germania nazistă, sub mareșalul
la pupitrul prezidențial de la Cotroceni,
Antonescu, conducător al României între
președintele israelian Shimon Peres
1940-1944. Persecuția și distrugerea activă și mulțumea românilor pentru salvarea a
sistematică a evreilor în România și teritoriile 400.000 evrei ce au emigrat apoi în Israel. Și
administrate de români în URSS a început în la muzeul Holocaustului din Ierusalim există
1941, când au fost comise jafuri, atrocități,
o secțiune dedicată Drepților între popoare
deportări și masacre asupra etnicilor evrei. din România, români care, riscând multe, au
ajutat evreii. Iar recent, în contextul creșterii
În România dinainte de război, 4% din
antisemitismului în Europa, fostul președinte
populație erau evrei, aproximativ 757.000
Băsescu a exprimat susținerea României
(1930). În război, cel mai greu au dus-o
pentru Israel, amenințat fiind cu un nou
evreii din Moldova și Basarabia, majoritatea
fiind deportați în lagărele din Transnistria holocaust de islamiști și Iran. Rămâne de
văzut poziția președintelui Iohannis...
începând cu 9 octombrie 1941, și cei din

Biblia vorbește clar despre faptul că efectul
păcatelor merge 3-4 generații (Exod 20:5,
Ioan 9:2), deci e activ și azi, peste noi și țară.
Nu noi am comis crimele acelea, azi suntem
luminați și toleranți (să sperăm). Dar a fost
oare ridicat acest păcat de peste noi, cei ce
trăim la 70 de ani după Holocaust, în 2015?
Dacă considerați că nu, cum este și poziția
mea, și chiar dacă noi nu am ucis pe nimeni, ci
părinții și bunicii noștri, haideți să ne rugăm,
după modelul biblic din Daniel 9, pentru
ispășirea acestui păcat de peste noi și țară!

de Harald Eckert (Christians for Israel)
Principalul scop al acestei chemări la
rugăciune este să vă motiveze să vă rugați
pentru națiunile din care faceți parte,
referitor la legătura pe care acestea o au cu
poporul evreu și cu Israel. În primăvara
anului 2015 – la 70 de ani după încheierea
Holocaustului și a celui de-al Doilea
Război Mondial (în Europa) – va avea loc
o comemorare amplă a Holocaustului:
încercarea Germaniei naziste și a aliaților săi
de a nimici toți evreii din Europa va fi adusă
din nou în centrul atenției publice.
Pentru noi, creștinii din Europa, este o
amintire dureroasă: unde era atunci Biserica
creștină din Europa? Ne mâhnește enorm
și trebuie să recunoaștem faptul că, în cel
mai bun caz, am rămas cel mult indiferenți
față de soarta evreilor. Având acest fundal
istoric, astăzi ne punem întrebarea: unde
este Biserica acum? Astăzi, după 70 de ani,
poporul evreu din întreaga lume, dar, mai
ales statul Israel, e amenințat din nou cu
anihilarea. Evreii sunt demonizați, terorizați,
izolați și tratați nedrept, mai ales de către
națiunile și mișcările islamice, dar, de
asemenea, în diferite măsuri, și de mulți alții.
Cum rămâne cu noi, din Biserica de azi?
Vom fi nepăsători din nou sau am învățat
ceva din istorie?

Noi, creștinii din Europa, lansăm această
CHEMARE GLOBALĂ LA RUGĂCIUNE
la 70 de ani după încetarea Holocaustului
Transilvania de Nord cedată Ungariei, trimiși Însă unii lideri neagă sau minimalizează
– pentru a nu mai rămâne nepăsători
de autoritățile maghiare direct la Auschwitz
responsabilitatea română în Holocaust. Și
VREODATĂ. Vrem să vă provocăm și să
pentru a fi eliminați prin „soluția finală”
oricum, “ce mai contează, doar au trecut
vă încurajăm să vă rugați pentru guvernele
nazistă. Însă, în teritoriile administrate
decenii”, nu? Doar “evreii ne țin captivi prin
voastre, pentru națiunile din Israel, națiunile
de statul român, Jandarmeria, Poliția și
vină pentru o crimă comisă de alții”, nu? Și
din care faceți parte și pentru bisericile din
Armata română au efectuat direct acțiuni
“evreii erau anti-români și controlau finanțele țările voastre pentru ca acestea să aibă un
de purificare etnică, uneori colaborând și cu țării, noi doar ne-am apărat interesele”, nu?
comportament corect față de Israel, să fie
unități germane. Pentru concetățenii noștri
împotriva curentului, dacă e cazul, și să
de atunci, evreii erau priviți ca anti-români, Poate. Dar noi, ca Biserică, ce facem cu
fie o binecuvântare pentru Israel, așa cum
pro-comuniști și suspectați de simpatizare cu sângele vărsat masiv de către părinții și
URSS contra românilor din Basarabia, cedată bunicii noștri? Mulți au fost implicați direct, poruncește Biblia (Genesa 12:3). Dacă
sovieticilor în 1940. Vinovați sau nu de asta, lucrând în administrație, în Jandarmerie sau procedăm astfel, Dumnezeu va binecuvânta
țările din care facem parte pe veci! Prin
toți evreii au fost persecutați în masă.
Armată. Ambii mei bunici, morți acum, au
urmare: alăturați-vă mișcării de CHEMARE
fost în război pe frontul de Est. Care au fost
În ședința de guvern din 3 iulie 1941,
acțiunile lor în această privință? Într-o vreme GLOBALĂ LA RUGĂCIUNE 2015, pentru
100 de zile de rugăciune, din 27 ianuarie
viceprim-ministrul României Mihai
de nebunie ucigașă și război total, nefiind
până pe 8 mai 2015!
Antonescu dădea aceste directive celor ce
prea credincioși de felul lor, au luat ei parte
administrau provinciile recuperate de la
la asta? Oricum, nu contează, reprezentantul
Află mai multe și fii parte și tu:
URSS: „Ne găsim în momentul istoric cel
nostru, statul român, a dus politica aceasta
mai favorabil şi mai larg pentru o totală
de nimicire sistematică a evreilor și țiganilor. www.alfaomega.tv/israel
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Gaither și prietenii
program muzical

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:30

LUNI 16 februarie

MARȚI 17 februarie

MIERCURI 18 februarie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica
biruitoare 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! Talkshow 18:00 Fundamente

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Față în față (r) 04:00 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Arca lui Noe 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Noua
ordine mondială 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Ținutul celor
7 biserici din Apocalipsa 14:00 Partener
(r) 14:30 Club 700 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Din nou inocent
17:30 Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)

pentru minorități etnice 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Extinderea
creștinismului în Africa 2 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin
(r) 13:30 Între zidurile Ierusalimului 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
19:00 Între zidurile Ierusalimului Documentar 17:00 Arca lui Noe 17:30 Partener 18:00
Principii biblice pentru succes
19:00 John Bunyan Documentar 19:30
19:30 Mesagerul Program religios străin
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa Program religios străin 20:00 Decupaj din rea22:00 Extinderea creștinismului în Africa
litate Materiale telespectatori 20:30 Călătoria
partea 2 Documentar
Documentar
Program Religios 21:00 Calea, Adevărul și
23:30 Muzică
19:30 Secretele succesului Program religios
Viața Talk-show 22:00 Fără Tată Film artistic
străin
23:30 Muzică
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Noua ordine mondială Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Între
zidurile
Ierusalimului

18:00 Principii
biblice pentru
succes Etică în

Documentar

Samuel Morris
Prin interviuri cu istorici, autori şi
reprezentanţi de la Universitatea
Taylor, dar şi prin poze istorice si ilustraţii grafice, documentarul aduce la
viaţă povestea adevarată a lui Samuel
Morris, misionarul african în America
de Nord. Descoperiţi viaţa uimitoare
a acestuia.

Puterea Rugăciunii
sâmbătă de la ora 17:30

19:00 John
Bunyan
Documentar

afaceri

JOI 19 februarie

VINERI 20 februarie

SÂMBĂTĂ 21 februarie

DUMINICĂ 22 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30 Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
09:00 Casa zburătoare 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Dinnou inocent
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Fără Tată (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 John Bunyan
(r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Biblia, un best-seller 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Război invizibil 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Casa zburătoare 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Biblia, un best-seller (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Întâlnirea (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Vechi secretele ale Bibliei: Zidurile Ierihonului 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 17:30 Femeia creștină 18:00
Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Rugul aprins (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Right to believe (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Controversa legată de Muntele Templului (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Seminar cu Ron Brown
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu religios 11:00 Casa din Betania 11:30
O ușă deschisă pentru tine 12:00 Misiunea
John Militaru 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

19:00 Vechi secretele ale Bibliei: Zidurile
Ierihonului Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Controversa legată de Muntele
Templului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 – PREMIERA: Right to believe Film
artistic

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:00 Alfa
Omega în
obiectiv Din

culisele televiziunii
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18:00 Matur şi
liber în Hristos
Seminar biblic

16:00 Seminar cu Ron Brown Program religios
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
Program religios

19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:30 Samuel Morris Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 De neclintit Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualității
sexualității

22:00 De
neclintit Film
artistic

12:00 Misiunea
John Militaru
Program religios

Bazele
Creștinismului
un curs de bază pentru viața creștină

www.alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului
Imaginează-ți
că stai în fața
unei uși masive
de lemn. Ai
ajuns acolo
pentru că cineva
apropiat ție te-a
de Gabi Giulușan luat de mână,
redactor Alfa Omega TV
te-a condus
pe un culoar și te-a pus să te oprești în
fața acestei uși. Dincolo de ea, îți spune
respectiva persoană, este o lume diferită de
cea pe care o știi deja.
Guvernată de legi diferite, nu prea
seamănă cu a ta. Dacă ar fi să te gândești
la un film S.F. sau o carte fantastică dintre
lecturile obligatorii de la școală, acolo ar fi
locul acestei lumi scufundată în aventură.
Întâmplări miraculoase, oameni înzestrați
cu puteri supranaturale, mereu în luptă
cu întunericul, chemați sub conducerea
Creatorului întregului Univers, Stăpânul
absolut a tot ceea ce există, Cel plin de
har și adevăr, toate acestea cuprinse într-o
viață nouă.
Cam așa arată primele zile „creștine”
pentru mulți dintre noi. Poate am crescut
în familii de credincioși, oameni care
merg la biserică, citesc Biblia și se roagă.
Părinții, frații, prietenii noștri sunt oameni
cu o relație vie cu Dumnezeu, dar când
noi înșine facem primii pași în viața trăită
cu Dumnezeu, aproape tot ceea ce ne
înconjoară pare nou, diferit. Ciudat chiar...
Ți se pare familiar acest scenariu?
Probabil primul lucru pe care trebuie să
îl învățăm este că viața creștină nu este
atât de mult o religie cât este o relație.
Noi nu doar slujim lui Dumnezeu, nu
doar ne temem de El și încercăm să-L
îmbunăm ca și cum el ar fi un stăpân rău,
necunoscător de milă. Pentru creștin,
viața este comuniune cu Dumnezeu, o
întrepătrundere a inimilor în supunerea
voinței noastre față de a Lui, în împlinirea
cu bucurie a mandatului de a lumina și
săra lumea frântă care nu-L cunoaște.
Pentru creștin, a trăi înseamnă Dumnezeu
și Împărăția Lui.

Aceste lucruri însă nu le înțelegem de la
sine. Ține minte că fiecare dintre noi ne
începem viața creștină având ochișorii
mari de mirare și întrebarea: „Acum ce
urmează?”
Mă bucur că îți pui și tu această întrebare!

dintr-o biserică locală. Care este învățătura
Bibliei despre Biserică și importanța
ei? Sau ce este duhul lumii, care sunt
planurile întunericului, lupta spirituală
și biruința finală în Cristos? „Bazele
Creștinismului” îți poate conferi elanul
necesar pentru un studiu de bază al acestor
aspecte. Dacă te-ai întrebat de viitorul tău
și despre ceea ce se va întâmpla când Isus
va veni din nou, atunci vei fi interesat să
studiezi lecția despre viitor din cadrul
„Bazelor Creștinismului”. Vei descoperi
lucruri interesante despre judecățile
viitoare și timpul revenirii lui Isus.
Cunoscându-L mai bine pe Dumnezeu,
vei descoperi inima Lui pentru omenire.
În ceea ce privește Legea lui Dumnezeu
– semnificația și ascultarea ei – aceasta se
află în strânsă legătură cu dorința Lui de a
se comunica oamenilor și a-i chema într-o
părtășie sfântă cu El. În cadrul acestei
părtășii se dezvoltă relația noastră cu El,
cu ceilalți oameni, cu noi înșine și cu tot
ceea ce ține de viața creștină în general.

În peste 20 de ani de slujire în lumea
creștină, la Alfa Omega TV vedem o nevoie
fundamentală ca noii creștini să fie echipați
într-un mod structurat, clar și pe înțelesul
oricui. Astfel s-a născut și cursul „Bazele
Creștinismului”, parte a resurselor gratuite
la dispoziția oricui dorește să crească în
cunoașterea și înțelegerea vieții de creștin.
„Bazele Creștinismului” nu reprezintă o
colecție de învățături sau doctrine greu
de priceput. El este un punct de start pe
măsura oricărei persoane de curând venită
la credința biblică sau pentru creștinii
veterani care caută o exprimare ordonată și
simplă a învățăturilor și principiilor biblice
de căpătâi. „Bazele Creștinismului” nu
este un manual, nici o referință completă
a tot ce înseamnă creștinism, ci un fel
de cărăruie din cărămizi galbene care ne
conduce să cunoaștem mai bine aspectele
vieții creștine. Vei înțelege și vei putea
explica și altora credința creștină și care
sunt lucrurile fundamentale ale acestei
relații extraordinare cu Dumnezeu.
Începi prin a descoperi ghidul
fundamental al creștinului: Biblia.
Apoi, dacă noi spunem că viața creștină
este o relație cu o religie, nu se poate
să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, să
nu-L studiem, să nu devenim oameni
interesați de cum este și cum lucrează
El. Vei descoperi de asemenea principii
interesante despre om, păcat, mântuirea
prin Isus Hristos. Ai dori să cunoști
mai mult despre cea de-a treia Persoană
a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt? El este
Mângâietorul și Sfătuitorul, cel care ne
unge cu putere și revelație, pecetea și
garanția moștenirii noastre.
Intrând în familia lui Dumnezeu, ai
început să faci parte fără doar și poate

Cele șaisprezece lecții se încheie
cu fundamentele unei vieți trăite
în puterea Duhului Sfânt precum
și invitația de-a căuta umplerea
cu Duh și susținerea Sa în viața
noastră cotidiană. Dacă viața de
creștin este o aventură continuă,
cu siguranță Duhul Sfânt este cel
mai bun ghid pentru noi.

Fiecare lecție este însoțită de câteva
întrebări și exerciții care te vor ajuta să
reflectezi asupra adevărurilor proaspăt
studiate. Versetele biblice regăsite de-a
lungul textelor - versete pe care te
încurajez cu căldură să le memorezi - te
vor ajuta să crești spiritual. Le vei găsi
de mare ajutor nu doar în timpul tău
de rugăciune și meditare în Cuvânt, ci
și în momentele în care ai ocazia să le
împărtășești și altora Evanghelia. Pe lângă
aceasta, în timp ce versetele acestea devin
parte din tine, cunoașterea Cuvântului lui
Dumnezeu îți va întări credința.
Ce urmează acum? Creștere. Dezvoltare.
Căutare. Bucuria descoperirii. Ușa se
deschide încet și ești invitat să începi.

Bazele Creștinismului
Ești la începutul vieții de credință?
Poate dorești să înțelegi mai bine
anumite aspecte ale creștinismului?
Sau ai un prieten, o cunoștință care
are întrebări sau nelămuriri. Cursul
Bazele Creștinismului te ajută să
înțelegi într-un mod concis și pe
înțelesul tău aspecte esențiale ale
vieții de credință.

www.alfaomega.tv/viata-spirituala
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Pasiune pură

program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI

sâmbătă și duminică, ora 23:30
LUNI 23 februarie

MARȚI 24 fabruarie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul
științei: Creație! (r) 01:00 Matur și liber în
Hristos (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Program pentru minorități etnice
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Biserica biruitoare 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație!

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

18:00 Fundamente
19:00 Divorțând de Dumnezeu Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Salvat în închisoare Documentar
23:30 Muzică

MIERCURI 25 februarie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r) 01:00 Principii biblice pentru
succes (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles (r) 03:00 Față în față 04:00 Program religios
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Împărăția
Școala Internațională de echipare 09:00
lui Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton)
Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan 09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui
10:00 Supraviețuirea miraculoasă a IsraeJonathan 10:00 Ferma stejarilor (r) 10:30
lului (r) 10:30 Program pentru minorități
Program pentru minorități etnice 11:00
Luptând cu Dumnezeu (r) 12:30 Joni și
etnice 11:00 Salvat în închisoare (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 14:00
creștin (r) 13:30 Divorțând de Dumnezeu
Partener (r) 14:30 Club 700 15:00 Casa
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
minorități etnice (r) 17:00 Premiul 17:30
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Ascendent 18:00 Împărăția lui Dumnezeu
Program pentru minorități etnice (r) 17:00 aici și acum (cu Iosif Ton)
Ferma stejarilor 17:30 Partener 18:00
Principii biblice pentru succes
19:00 Marea trezire Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
19:00 Ținutul celor 7 biserici din Apocalipsa Meyer) Program religios străin
Documentar
20:00 Decupaj din realitate Materiale
19:30 Secretele succesului Program religios
telespectatori
20:30 Călătoria Program religios străin
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Birdie și Bogey Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Muzică
22:00 Luptând cu Dumnezeu Film artistic
23:30 Muzică

22:00 Salvat
în închisoare

22:00 Luptând
cu Dumnezeu

Documentar

Film artistic

SÂMBĂTĂ 28 februarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere (r) 01:00 Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (cu Iosif Ton) (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități etnice (r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 6:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r)08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui
Jonathan10:00 Premiul (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Birdie și
Bogey (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Marea trezire (r) 14:00
Ascendent (r)14:30 Mesagerul 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Dumnezeu îți
schimbă viața 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Program pentru femei

00:00 Israel în prim-plan (r) 00:30 Femeia
creștină (r) 01:00 Program pentru femei (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Război invizibil 08:30 Trăiește-ți
viața 09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Dumnezeu îți schimbă
viața (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 De neclinitit (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Vechi secretele ale Bibliei:
Cuptorul de foc (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Marea trezire 17:30 Femeia creștină
18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Rugul aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania
(r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Rugul aprins (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
I am broken (r) Film artistic 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Sukot, sărbătoarea corturilor (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r)

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

19:00 Sukot, sărbătoarea corturilor Docu19:30 InTouch (cu Charles Stanley)
20:00 Israel în prim-plan
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

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

Mărturie

19:00 Sukot,
sărbătoarea
corturilor
Documentar
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Bucură-te de fiecare zi
miercuri de la ora 19:30

DUMINICĂ 01 martie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Seminar cu Ron Brown
(nou) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Misiunea John Militaru (r) 03:30
Cristos pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Ora de
biologie 10:30 Serviciu religios 11:00 Casa
din Betania 11:30 O ușă deschisă pentru
tine 12:00 Misiunea John Militaru 13:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua
16:00 Seminar cu Ron Brown Program religios cu povești (r)
17:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. religios străin
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:00 Vindecată prin har Film artistic
22:30 Corrie ten Boom Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

17:30 Dincolo
de bariere

Când forţele naziste au invadat
Olanda în anul 1940 şi au început să
pună în pericol vieţile evreilor, Corrie
ten Boom, sora ei Betsie şi vârstnicul
lor tată şi-au riscat vieţile pentru a
salva cât mai mulţi evrei. Au construit
o cameră secretă în casa lor, un loc de
refugiu pentru evreii ameninţaţi, pe
care i-au adăpostit până când a trecut
ameninţarea nazista.

Documentar

VINERI 27 februarie

mentar

Corrie ten Boom

19:00 Marea
trezire

JOI 26 februarie

19:00 Vechi secretele ale Bibliei: Cuptorul
de foc Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

duminică, 22:30 documentar

sexualității

22:00
Vindecată prin
har Film artistic

08:00 Christos
pentru
Moldova Program

religios

