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INSTRUMENT AL DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU
‘’Ținta poruncii este
dragostea’’ (1 Tim. 1:5)

Scriu aceste rânduri
având încă impresii
proaspete despre
o vizită recentă în
Orientul Mijlociu. Cu
multe informații, vești, opinii despre
situații conflictuale, martiraj, tensiuni
etnice și religioase, resuscitarea
antisemitismului, despre reașezări și
realinieri în alianțele politice zonale
și internaționale. Cu o preocupare
crescândă pentru posibilele implicații
ale extinderii conflictului din Ucraina
și a reînvierii naționalismului radical.
Acestora li se adaugă zilnic o
avalanșă de știri despre corupția din
România, instabilitatea politică, lipsa
de integritate în toate segmentele
societății, imoralitate și compromis
chiar și în Biserică. Cu o durere aparte
pentru o generație întreagă de tineri
prinsă în vârtejul lumii, căutându-și
identitatea și chemarea...
Și toate acestea în contextul derulării
cu repeziciune, sub ochii noștri, a
ultimelor secvențe dintr-un scenariu
pe care nu ne vine să credem că îl
trăim chiar noi.
În acest număr al revistei ne-am
propus să ne adresăm creștinilor,
indiferent de culoare confesională. Ca
și credincioși biblici, nu ne mai putem
ascunde între zidurile bisericii. Nu mai
este timp să predicăm, să dezbatem
doar subiecte comode, clasice sau
strict legate de ora de studiu biblic
sau de școala duminicală. Nu există
subiect care să nu poată fi abordat
și înțeles din perspectivă biblică. Nu
există teme „tabu” pentru dezbaterea
creștină, fie acestea mai sensibile gen
divorț, sexualitate, finanțe, etc., fie
cele care au de-a face cu înțelegerea
vremurilor (ISLAM, conflicte de tip
etnic sau religios, reașezare a lumii
politice...) Creștinul trebuie să își ridice
capul, să înțeleagă vremurile, să se
roage și să trăiască având perspectiva
lui Dumnezeu pentru acest moment
final al istoriei.
Cu atât mai mult noi, slujitori implicați
în media creștină, nu mai putem să
ne justificăm prioritățile producând
programe de televiziune sau resurse
așa cum am făcut-o până acum. În
urmă cu mai bine de 20 de ani, când
am primit numele de Alfa Omega,
Domnul ne-a spus că ne pregătește
să fim o trâmbiță. Pentru noi, acum
în 2015, este un imbold divin, mai
puternic ca niciodată, să fim parte din
acel sunet puternic care trezește din
amorțeală, atenționează, provoacă,
anunță primejdia, vestește evenimente,
un sunet care ne ridică privirea spre
cer în așteptarea Celui care este
Începutul și Sfârșitul.

Dacă vrei să te numești un om al
rugăciunii, un mijlocitor, nu poți să
slujești fără să ai o inimă pentru
alții, fără să îți pese de ceilalți.
Indiferent că este rudă apropiată, că
e român, maghiar, rrom, evreu sau
musulman. Mijlocitorul se roagă
pentru alții animat de dragoste,
compasiune, dorință jertfitoare, de a
vedea schimbare în viața persoanei, a
comunității, a etniei, a țării pentru care
mijlocește.
Principala motivație pentru care
noi, echipa Alfa Omega, realizăm
acest număr de revistă, cu o tematică
specială este ca, înțelegând din
perspectivă scripturală vremurile în
care trăim, să vă motivăm la rugăciune
pentru lumea musulmană, pentru
revelație, binecuvântare și mântuire.
Avraam i-a binecuvântat și pe Isaac
și pe Ismael, chiar dacă împlinirea
promisiunii s-a făcut prin Isaac
și urmașii lui. Să fim și noi, ca
descendenți spirituali, un canal, un
instrument al binecuvântării prin
rugăciune al urmașilor lui Ismael. Să
fim un instrument al dragostei lui
Dumnezeu pentru toți cei creați după
chipul și asemănarea Lui.
Dumnezeu este dragoste. Pentru toți.
În marea Lui dragoste a dat, a jertfit, a
deschis o ușă divină pentru ca toți să
poată intra în Împărăția Lui.
Să ne rugăm pentru o revelație
extinsă despre Împărăția lui
Dumnezeu în lumea musulmană. Tot
mai dese sunt aparițiile supranaturale,
visele, vedeniile individuale și
colective. Acolo unde Cuvântul nu
ajunge prin metode obișnuite, acolo
unde slujitorii creștini nu au acces,
Dumnezeu vorbește prin minuni și
prin apariții supranaturale. Este o
chemare a dragostei Lui...
La scară globală, Dumnezeu pregătește
scena istoriei pentru revenirea lui
Mesia. Scriptura ne îndeamnă să
așteptăm, să iubim și să grăbim venirea
Lui. Parte din această așteptare activă
este expimarea dragostei și rugăciunea
fierbinte pentru cei care încă nu-L
cunosc, fie că sunt în apropierea
noastră, fie în alte zone cum este cea
musulmană. Parte din aceasta este și
rugăciunea pentru noi înșine și pentru
cei dragi nouă ca să fim gata în orice
moment să-L întâlnim pe Cel ce
este expresia supremă a dragostei
lui Dumnezeu pentru noi...’’Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică.’’ (Ioan 3:16)

Tudor Petan
Președinte Alfa Omega TV
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Introducere în Islam
de Sorin Pețan

redactor Alfa Omega TV

D

eși Islamul și Creștinismul au puncte
comune, există diferențe majore între
aceste două religii avraamice. În cele ce
urmează, vă prezentăm o trecere în revistă
introductivă a Islamului, pentru creștinii mai
puțin familiarizați cu lumea musulmană.
Numele Islam provine de la verbul SLM ce
înseamnă a se supune, a se preda. Adeptul
Islamului este musulmanul, cel ce s-a supus
lui Allah, Dumnezeul suprem în Islam.
Islamul este a doua mare religie a lumii,
având 1,6 miliarde de adepți. Un sfert din
populația lumii este musulmană. Există 3
religii monoteiste: iudaismul, creștinismul și
islamul, toate având rădăcină avraamică.
Există două mari ramuri în Islam – sunni
și shia, cauzate de neînțelegeri cu privire
la succesorul profetului Mahomed și
alte diferențe doctrinare. Sunniții sunt
majoritari în lume, șiiții (aprox. 10% din
total) fiind prezenți în special în Iran,
Azerbaidjan, Bahrein, parțial în Irak,
Afghanistan, Yemen, Liban și Siria. Alte
facțiuni în islam sunt sufiții, salafiții/
wahabiții, alawiții. În Balcani și Turcia, și
în comunitățile din România, islamul este
preponderent sunnit.

profetului Mohamed. Revelarea completă
a Coranului a durat peste 20 ani. Coranul
are 114 capitole, ordonate nu cronologic,
ci după lungime, descrescător. Revelațiile
au fost memorate de către însoțitorii lui
Mahomed, iar după moartea sa, califii care
l-au succedat au asamblat Coranul din
transcrierile acestor fragmente memorate.
Adversarii lui Mahomed au indicat faptul
că Coranul se contrazice pe el însuși în
anumite versete, de aceea, lui Mohamed
i-a fost revelat un alt verset, numit “al
abrogării”, prin care un verset revelat mai
târziu îl poate anula sau înlocui pe unul
precedent. Allah șterge sau întărește ceea
ce voiește și la El se află mama Cărții (Sura
13:39). Acest principiu explică de ce anume
Coranul conține versete pașnice ce sunt
citate atât de musulmanii moderați, cât și
versete ce incită la jihad citate de radicali.
Pe lângă Coran, ce cuprinde revelațiile
transmise direct de către Allah (cu excepția
primei Sure), musulmanii mai au o altă
sursă de autoritate – Hadith. Hadith-urile
sunt o colecție de scrieri ce consemnează
faptele și vorbele lui Mahomed, sub
termenul de Sunna (cutuma/conduita).
Mahomed, deși nu este egal cu Allah, este
considerat un exemplu perfect de urmat
pentru musulmani, deci aceste Hadith, deși
inferioare Coranului, au putere directoare
pentru musulmani, fiind echivalente cu
tradiția în creștinism. Coranul și Hadith
sunt împreună baza pentru legea islamică
Sharia și practica religioasă.
LEGEA ISLAMICĂ SHARIA

Comunitatea de credincioși musulmani
este cunoscută sub termenul de Ummah,
transnațională și transetnică, similar cu
conceptul de Biserică în creștinism.
Creștinii și evreii sunt menționați specific în
Coran ca “Poporul Cărții”, singular (Ahl alKitāb). Scripturile evreiești și creștine sunt
considerate ca fiind inspirate de Dumnezeu
(Sura 2:136), deși există contradicții
evidente între Biblie și Coran. Pentru a
explica acest lucru, Islamul reproșează
creștinilor și evreilor faptul că au falsificat
Scripturile ulterior scrierii Coranului (deși
manuscrise ale cărților Bibliei datate cu
secole înainte de Mahomed arată că acest
lucru nu e adevărat): O, oameni ai Scripturii,
de ce îmbrăcați voi adevărul cu neadevăr și
ascundeți adevărul cu bună știință?
(Sura 3:71)
CORANUL ȘI HADITH
Cartea sacră a Islamului este Coranul (alQur’ān), cuvântul însemnând citire, recitare.
El cuprinde revelațiile lui Allah transmise în
arabă, prin intermediul îngerului Gabriel,

Legea islamică derivată din Coran și Sunna
se numește Sharia (“calea cea bună”), fiind
interpretată și decisă de către cărturarii și
clericii musulmani, Ulama. Islamul, spre
diferență de creștinism, este un sistem
politico-religios și reglementează fiecare
domeniu al vieții credinciosului, precum
și al unui stat islamic. În principiu, orice
acțiune a unui credincios musulman cade în
următoarele categorii: interzis, descurajat,
permis, recomandat și obligatoriu.
Sharia stipulează porunci radicale pentru
anumite păcate – amputarea mâinii în
caz de furt, uciderea cu pietre pentru
adulter, moartea pentru un musulman care
părăsește credința islamică (apostazie).
Legea islamică la nivel de guvernare și
justiție socială se aplică doar acolo unde la
conducere se află un guvern islamic. Aceste
legi sunt active în țări ca Arabia Saudită,
Iran, etc.
Conform Sharia, femeile sunt inferioare
bărbaților, lucru reflectat în legi ce țin
de moștenire, despăgubire, mărturie în
instanță, ele fiind obligate la o anumită
ținută care să asigure modestia (cea mai
extremă ținută permițând ca doar ochii să
fie descoperiți).

Există numeroase legi cu privire la cei
de alte religii, în special evrei și creștini,
aceștia având statutul de dhimmi (protejat),
inferior musulmanilor. Ei pot practica
liber religia, dar trebuie să plătească o taxă
specială jizya (Sura 9:29), și au anumite
drepturi limitate. Jizya era dovada acceptării
de către nemusulmani a supunerii față de
statul islamic și legile sale și recunoașterea
dreptului de moștenire a statului islamic
asupra teritoriilor cucerite.
Istoric vorbind, deși nu au fost transformate
în pașalâc, Principatele Române au fost
incluse de facto în imperiul Otoman,
plătind această taxă sultanului. Și datorită
acestui drept de moștenire, acum,
organizația Statul Islamic din Irak și Levant
pretinde că și România face parte din
califatul global dorit.
Clădirea de cult în Islam se numește
moschee (masjid) sau geamie (dacă e mai
mică). Liderii religioși în Islam se numesc
imami, mulahi. Califul este liderul absolut
al lumii islamice, și reprezintă un lider
politico-militar.
Liderul comunității musulmane din
România este un muftiu, cu reședința
la Constanța, ales prin vot secret din
rândul clericilor. Sunt 77 lăcașuri de cult
musulmane în România, geamii și moschei.
CELE 6 ARTICOLE ALE CREDINȚEI
MUSULMANE
1. Credința în Allah, unic.
2. Credința în toți trimișii lui Dumnezeu.
Islamul consideră multe personaje biblice
ca profeți, în Coran fiind menționați 25 în
total. Există însă 5 profeți mari în Islam:
Noe, Avraam, Moise, Isus și Mahomed,
ultimul fiind considerat “pecetea profeților”.
3. Credința în cărțile trimise de Dumnezeu,
incluzând aici Vechiul și Noul Testament.
4. Credința în îngeri ca fiind ființe.
supranaturale, trimiși ai lui Dumnezeu.
5. Credința în Ziua Judecății și în înviere.
6. Credința în destin.
CEI 5 STÂLPI AI ISLAMULUI
Obligațiile musulmanului sunt definite în
principal prin „Cei Cinci Stâlpi”:
1. Mărturisirea de credință (šahāda).
O persoană își exprimă apartenența la
Islam prin afirmarea unicității lui Allah,
al cărui trimis este Muhammad: „Nu
există Dumnezeu în afară de Allah, iar
Muhammad este trimisul Lui” (lā ilāha illā
allāh wa muhammad rasūlu-llāh).
2. Rugăciunea (salāt) are loc de 5 ori pe
zi, în momente bine definite, anunțate
de muezin (având un rol similar cu un
clopot). Ea presupune îngenuncheri și
înclinări însoțite de rostirea unor formule
rituale. Vineri la prânz are loc rugăciunea
comunitară la moschee, însoțită de predica
imamului, echivalentă în creștinism cu
serviciul bisericesc de duminică.
3. Postul (sawm) constă în abținerea de la
mâncare, băutură, relații sexuale pe timpul
zilei timp de o lună, pe tot parcursul lunii
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Ramadan din calendarul islamic.
4. Dania (zakāt), o cotă-parte din venitul
fiecărui musulman, bani sau produse,
destinat pentru săraci.
5. Pelerinajul (hajj) la Mecca, în amintirea
profetului, realizat într-o perioadă anume
a anului, este obligatoriu o dată în viață
pentru musulmanii ce au posibilitatea
materială.
Unii juriști musulmani consideră că
războiul sfânt (jihād) este al șaselea stâlp
al Islamului. Jihadul înseamnă literal efort/
străduință și are două componente – jihadul
interior contra propriilor ispite, sau exterior,
ca străduință în a avansa calea lui Allah prin
luptă contra dușmanilor Islamului.
ISLAMUL ȘI ALTE RELIGII
În Islam, lumea se divide în două “case”,
Casa Islamului (sau Casa Păcii, Casa
Supunerii) și Casa războiului. Prima
include zonele unde Islamul domină
societatea și legea islamică este aplicată
(țările musulmane). A doua se referă la
țările unde musulmanii nu sunt majoritari
(de ex. lumea occidentală). Pentru că sunt
zone legitime de cucerire și război până la
convertire sau acceptarea păcii islamice,
sunt incluse în Casa Războiului.
Cu privire la relația cu cei de altă credință,
hadith-urile consemnează următoarea
abordare a lui Mahomed: Luptă împotriva
celor care nu cred în Allah. Când vei intâlni
dușmanii tăi care sunt politeiști (aici fiind
incluși și creștinii, credința în Sfânta Treime
fiind considerată politeism), pune-i să aleagă
din următoarele trei opțiuni. Invită-i să
primească Islamul, și dacă acceptă, încetează
să lupți contra lor. Dacă refuză să se
convertească, cere-le să plătească taxa Jizya.
Dacă sunt de acord s-o plătească, accept-o și
nu le fă rău. Dacă refuză să plătească taxa,
cere ajutorul lui Allah și luptă contra lor.
(Sahih Muslim 19:4294, trad. din engleză)
Coranul aprobă și indică pedepse ca
decapitări, crucificări, tăieri de membre și
expulzări (Sura 8:11-12, Sura 5:33) pentru
dușmanii lui Allah, necredincioșii, precum
și sclavia (Sura 2:178, 8:69, 71)
Negarea divinității lui Allah, critica la adresa
lui Allah sau a lui Mohamed, reprezentarea
grafică a profetului sau a lui Allah în orice
formă sunt strict interzise in Islam, motivul
reacției agresive a lumii islamice la revista
Charlie Hebdo sau caricaturile daneze din
2005 la adresa lui Mahomed.
Între ramurile Islamului există adesea
tensiuni. Petru că șiiții consideră că legea
Sharia poate fi modificată și adaptată,
sunniții îî consideră ca inovatori ai credintei
(păcat în Islam) si apostați, și de aceea apar
adesea violențe între aceste două comunități,
fapt vizibil în prezent în Irak, Siria și Yemen.
Există o largă diversitate în Islam din punct
de vedere al gradului de fundamentalism
al religiei. Pe de-o parte avem organizații
radicale ca Al-Qaida sau Statul Islamic
ce pretind legitimitate ca reprezentanți
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Deși criteriile de măsurare variază,
diverse studii spun că 7-15% din totalul
musulmanilor (1.5 milarde) sunt radicali,
un total de 100-200 milioane în lume.
Aceștia disprețuiesc lumea occidentală și o
consideră decadentă și coruptă.
Convertirea unui musulman la altă religie
aduce costuri mari pentru acesta. În
variantele mai moderate, acesta este supus la
presiuni din partea familiei și a comunității.
În zonele și țările fundamentalist-islamice,
acesta riscă pedeapsa cu moartea pentru
apostazie.
Scopul final al Islamului este surprins în
mai multe locuri în Coran și hadith-uri, și
presupune supremația totală a Islamului
peste tot pământul, pretutindeni: Mesagerul
lui Allah a spus: „Mi s-a poruncit (de
către Allah) să lupt împotriva oamenilor
până când ei mărturisesc că nimeni nu are
dreptul să fie adorat în afară de Allah şi că
Mohammed este Mesagerul Său, şi până când
vor face rugăciunile în mod corect, şi până
când vor da milostenia obligatorie; (Sahih
Bukhari 2:25)
ISUS ÎN CORAN
Dumnezeul suprem în Islam este Allah,
singular. El nu are egal, cea mai mare
blasfemie fiind asocierea
de egali cu Allah (shirk). În
Islam, Dumnezeu nu are
fiu, iar noțiunea de Sfântă
Treime este o erezie pentru
musulmani, ei interpretând-o
ca politeism. Mesia Isus, fiul
Mariei, este trimisul lui Allah,
cuvântul Sãu pe care El l-a
transmis Mariei și un duh de
la El. Credeți, așadar, în Allah
și în trimișii Săi. și nu spuneți
“Trei!”
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ai Islamului, și pe de altă parte, avem
comunități pașnice și moderate ce susțin
că Islamul e o religie a păcii. În diverse țări
există între musulmanii moderați/seculari
pe de-o parte și islamiști/radicali de cealaltă
parte. Ca exemplu recent, comunitatea
musulmană din România a condamnat ferm
masacrul jurnaliștilor de la Charlie Hebdo
din ianuarie 2015.

0,1%

Pentru musulman, Isus este un mare profet
al lui Allah și e venerat ca atare. Ei cred că
Isus a fost născut din fecioară, că a făcut
minuni, dar nu ca fiul lui Dumnezeu,
ci ca ființă creată. Moartea Lui pentru
răscumpărarea păcatului lumii este negată
de Islam, El fiind așteptat să revină la finalul
istoriei să joace un ultim rol.
Și din pricina vorbelor lor: „Noi l-am
omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul
lui Allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât,
nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost fãcut
[cineva] sã semene cu el! Cei care au avut
păreri diferite în privința lui [Isus], au fost în
îndoială [în legăturã cu moartea lui]; ei nu
au avut cunoștință sigurã despre ea [moartea
lui], ci doar au urmat unor presupuneri.
De bună seamă, nu l-au omorât. Ci Allah
l-a înălțat la El. Iar Allah este Puternic și
Înțelept. Nu va fi nici unul dintre oamenii
Cărții care sã nu creadã în el, înaintea morții
sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor
împotriva lor. (Sura 4:156-159)
LOCURI SFINTE ÎN ISLAM
Islamul are mai multe locuri sfinte. Primul
este Mecca, în Arabia Saudită de azi, orașul
în care s-a născut Mohamed și unde a
primit o parte din revelațiile Coranului.
În marea moschee de la Mecca se află
sanctuarul Kaba, o clădire în formă de cub
care adăpostește “Piatra Neagră”. Prezentă
în Arabia dinainte de apariția Islamului,
în tradiția musulmană, ea a căzut din
cer pentru a le arăta lui Adam și Evei
unde să construiască primul altar pentru
Dumnezeu. În Islam, fiecare credincios are
datoria să facă un pelerinaj (Hajj) o dată în
viață la Mecca.

Alt oraș sfânt al Islamului este Medina, aflat
la 340 km de Mecca, tot în Arabia, unde
Mahomed a fost nevoit să fugă pentru o
perioadă (anul strămutării de la Mecca la
Medina este anul 1 în calendarul islamic), și
unde Islamul a prins prima oară rădăcini.
Al treilea loc sfânt în Islam este Ierusalimul,
unde Mahomed ar fi făcut o călătorie
miraculoasă pe un cal înaripat, într-o
singură noapte, de la Mecca la Ierusalim.
Mărire Celui care l-a dus pe robul Său în
timpul unei nopți de la Moscheea Al-Haram
(în Mecca, n.tr.) la Moscheea Al-Aqsa (în
Ierusalim, n.tr.), a carei împrejmuire am
binecuvântat-o, ca să-I arătăm din semnele
Noastre. (Sura 17:1). Locația exactă este
pe Muntele Templului, unde sunt Domul
Stâncii și Moscheea Al-Aksa, pe locul
fostului templu evreiesc din Ierusalim,
distrus de romani în 70 d.Hr.
O SCURTĂ ISTORIE A ISLAMULUI
Islamul a apărut în secolul 7 d.Hr. în
peninsula Arabă. Fondatorul Islamului a
fost Mahomed, al cărui strămoș, conform
tradiției islamice, a fost Ismael, fiul lui
Avraam. După moartea lui Mahomed,
conducerea lumii musulmane a fost
asigurată de califi (urmaș, locțiitor). Ultimul
calif a fost sultanul Imperiului Otoman,
însă în urma prăbușirii imperiului după
primul război mondial și al revoluției din
Turcia, instituția califatului a fost abolită în
1924, nemaifiind activată de atunci. Recent,
liderul Statului Islamic (ISIS), Abu Bakr alBaghdadi, s-a autoproclamat calif, însă nu
este recunoscut de niciun stat.
Sub Mahomed, islamul a cucerit peninsula
arabă și a continuat să se extindă după
moartea lui. La apogeul său, califatul islamic
se întindea din India până la Caucaz, Africa
de Nord, Spania și Balcani. Cu privire la
Europa, după ce încercarea de a ocupa
creștinătatea apuseană prin peninsula
iberică a fost oprită în vest printr-o bătălie
istorică în sudul Franței în anul 732 (Spania
însă rămâne sub dominație musulmană
până în 1492), centrul de greutate se mută
în est în Balcani, istoria Principatelor
Române fiind marcată de luptele contra
musulmanilor secole de-a rândul. De
asemenea, conducerea lumii musulmane
este asumată de Imperiul Otoman începând
cu secolul 14.
În Evul mediu, în timp ce Europa
se confrunta cu invazia popoarelor
migratoare din est și Imperiul Roman de
Apus se destrăma facând loc regatelor
medievale europene, lumea musulmană
cunoștea o infloritoare epocă de aur în
artă, cultură și economie. Însă Renașterea
europeană, apoi revoluția industrială și
avansurile tehnologiei occidentale au
făcut ca în secolele 19-20, majoritatea
lumii musulmane să cadă sub dominație
europeană, fiind atractive în urma
descoperirii petrolului în regiune. Multe
din granițele actuale ale Orientului Mijlociu
sunt frontiere trasate arbitrar în urma
acordurilor coloniale franco-engleze,

consecințele fiind luptele inter-sectare și
inter-tribale pe care le avem azi în state ca
Yemen, Irak, Libia, Siria, Liban și altele.
După al doilea război mondial, Orientul
Mijlociu a cunoscut o revigorare și o
dorință de independență față de Occident,
sub forma naționalismului pan-arab. A
fost vremea liderilor Nasser în Egipt, a lui
Gaddafi, a dinastiei Assad în Siria, a lui
Saddam Hussein în Irak și a OEP-ului lui
Arafat. În ultimii ani, mișcări ca Primăvara
Arabă aduc o alternativă la naționalismul ce
a dezamăgit mulțimile: pan-islamismul. În
lumea șiită, Iranul dă tonul prin republica
islamică fondată în 1979, iar în țările arabe,
organizații ca Frăția Musulmană și Hamas
sunt reprezentative. Forme mai subtile
ale islamismului se regăsesc și în partidul
președintelui turc Erdogan.
Deși lumea islamică pare unită, există
rivalități regionale între Arabia Saudită și
Iran, ca lideri ai lumii sunnite/șiite, între
Turcia (sunnită, non-arabă) și Egipt (sunnit,
arab). Zonele de confruntare sunt astăzi
Yemenul (intervenție condusă de Arabia
Saudită contra rebelilor susținuți de Iran),
Siria și Irak (Iranul și Siria contra Statului
Islamic, luptătorii SIIL fiind susținuți de
saudiți și alte țări sunnite).
ISLAMUL ÎN EUROPA
În Europa în prezent, există prezența
“tradițională” a islamului în Balcani, ca
rezultat al secolelor de ocupație otomană
în Sud-Estul Europei. Imperiul Otoman a
favorizat puternic musulmanii în regiunile
de graniță ale imperiului (țările din fosta
Iugoslavie) în detrimentul comunităților
creștine, acest lucru dând naștere la tensiuni
interetnice și interconfesionale puternice în
regiune. De aceea, războaiele fratricide din
fosta Iugoslavie au avut și o componentă
religioasă, creștin-musulmană, finalizânduse recent cu desprinderea Kosovo-ului
majoritar musulman albanez de Serbia
ortodoxă.
Europa occidentală se confruntă cu un alt
tip de influență musulmană, printr-un aport
mare de imigranți în ultimii 30-40 ani, în
fostele puteri coloniale și marile economii
din Vest. Integrarea acestor imigranți
în cultura țărilor gazdă este dificilă, iar
statisticile demografice arată creșterea
accelerată a comunității musulmane
în detrimentul secularismului sau a
creștinismului.
În România, Islamul este prezent în special
în Dobrogea, fiind practicat de turci
și tătari, rămași ca urmare a influenței
Imperiului Otoman. Ei au suferit persecuții
semnificative sub comunism, mulți
emigrând în străinătate, în special în Turcia.
De asemenea, există și o mică și vibrantă
comunitate de imigranți proveniți din
țări arabe, în special în orașele mari și în
centrele universitare. Însă imigrația nu este
încă semnificativă în România, țara noastră
fiind mai degrabă un loc de tranzit spre
Occident.

SFÂRȘITUL VREMURILOR ÎN ISLAM
Ziua Judecății este una din cele 6 articole
de credință în Islam, escatologia ocupând
un loc capital în toate facțiunile Islamului,
descrisă în numeroase hadith-uri. Sunt
așteptate catastrofe naturale, semne în soare
și lună, războaie și apoi o judecată a faptelor
oamenilor în urma căreia o parte din
oameni vor fi admiși în rai și cealaltă în iad.
Primul moment major în perioada judecății
este apariția lui Mahdi (similar cu Hristos
în Islam), venit pentru a aduce dreptate
și islamului asupra lumii. Este un lider
politico-religios-militar, descendent direct
al lui Mohamed care, conducând o armată
arborând drapelul negru al jihadului, va
confrunta armatele Romei (creștinătății) în
Siria, prevalând asupra creștinilor.
Ultima confruntare însă va avea loc
în Ierusalim, după o perioadă de pace
islamică. Al doilea moment major va
fi apariția un “antihrist” islamic, numit
Dajjal, care va pretinde că este Isus Hristos
și va lupta de partea evreilor, contra
musulmanilor. Suprinzător pentru creștini,
în escatologia islamică, un Isus musulman
(Isa) este așteptat să revină a doua oară în
acest moment, să distrugă crucile (afirmând
astfel că credința creștină e falsă), și
împreună cu Mahdi să îl ucidă pe Dajjal,
asigurând victoria finală pentru musulmani.
Însă apoi vor urma calamități naturale și
alte nenorociri până la Judecata finală.
Sunt multe indicii si similarități care par să
arate spre lumea musulmană ca fiind sursa
Antihristului biblic, față de interpretări ce
includ UE sau papalitatea. De exemplu,
Mecca este construită pe 7 munți (Apoc.
17:9). Arabia Saudită împreună cu țările din
Golful Persic sunt principalele exportatoare
de petrol, un vin amețitor pentru națiuni,
controlând astfel economia globală (Apoc.
18:3). Mulți musulmani văd regimul saudit
ca fiind corupt și necesar de a fi îndepărtat
(Apoc. 17:16). Și în escatologia islamică,
Mecca va fi distrusă în zilele sfârșitului.
Gog/Magog, menționați și în escatologia
islamică, sunt identificați în Turcia actuală
(Ezechiel 38). Islamul este singurul sistem
care decapitează creștini (Apoc. 20:4) chiar
și azi, ce urmărește să schimbe vremurile
(anul 1 islamic corespunde cu 622 d.Hr.) și
legea (Sharia), și pretinde că “Allah este mai
mare” (față de Dumnezeul iudeo-creștin) și
persecută creștinii (Daniel 7:25, Apoc. 13).
Islamul așteaptă restabilirea instituției
califatului, ce a primit o lovitură de moarte
prin abolirea în 1924. Mahdi, calif și lider
politic, va fi însoțit de Isus (musulman)
care va încerca să convingă creștinii să-l
accepte pe Mahdi (Apoc 13:11-14), având
puteri supranaturale. Dajjal-ul (anticristul
islamic) ce vine să apere evreii este similar
cu Hristosul biblic. Poziționarea musulmani
versus creștini-evrei e identică în ambele
escatologii. Merită însă studiată mai în
profunzime această interpretare, și Domnul
să ne dea înțelepciune, discernământ și
dragoste pentru musulmani.

Suflet gol
film artistic

RECOMANDĂRI

marți, ora 22:00

LUNI 04 mai

MARȚI 05 mai

MIERCURI 06 mai

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Vindecare și
împărăție 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe
înțelesul tuturor 01:00 Biserica umpluta cu
Duhul Sfant 02:00 Calea, Adevărul și Viața:
Planul de mântuire 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața: Planul de mântuire
(r) 08:00 Misiune urbana 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Cufărul cu comori 10:00 Cele
zece porunci 10:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Este Dumnezeu
maret? (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Iudeea:
Ținut și poveste biblică (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) (r) 17:00 Cele zece porunci (r)
17:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 18:00
Administrarea finantelor

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Administrarea finantelor 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia dupa
Isus 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 cartilor 09:30 Cufărul cu comori
10:00 Pescuitul în ape mici 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Suflet gol (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Încercările și mărturiile
bisericii primare (r) 14:00 Finanțele pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Cufărul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice(bulgară) (r) 17:00
Pescuitul în ape mici (r) 17:30 Ascendent
18:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
(cu Iosif Ton) (r)

19:00 Iudeea: Ținut și poveste biblică
Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Highlight Bob Carlisle (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Planul de
mântuire Talk-show
22:00 Este Dumnezeu maret Documentar
23:30 Muzică

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii 44 Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Suflet gol Film artistic
23:30 Muzica

19:00 Iudeea:
Ținut și
poveste
biblică

19:00 Inimă înflăcărată 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 Vocea Duhului Film artistic
23:30 Muzică

19:00
Încercările și
mărturiile bisericii primare

Documentar

sâmbătă, 22:00

film artistic

Eu din nou
Privită din exterior, viața pastorului
Rich Chaplin pare perfectă. În realitate
însa, el a pierdut din vedere tot ce
era mai important, inclusiv relația
cu familia lui. În momentul în care
începe să-și dorească o altă viață, se
găsește blocat în mod supranatural
în viețile celor din jur. Rich pornește
într-o călătorie provocatoare, în care
are oportunitatea să vadă viața prin
ochii celorlalți: o femeie în vârstă, un
top-model și prin ochii propriei soții!
Mai mult, o întâlnire cu un înger îl va
ajuta să realizeze faptul că își irosește
șansa de a le arăta dragoste celor mai
importanți oameni din viața lui.

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

17:00
Pescuitul în
ape mici (r)

Documentar

JOI 07 mai

VINERI 08 mai

SÂMBĂTĂ 09 mai

DUMINICĂ 10 mai

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 03:00 Pure passion 04:00
Bucură-te de fiecare zi(cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Redescoperind familia 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Trecutul Ierusalimului (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Vocea Duhului (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Inimă
înflăcărată (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30
Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Trecutul Ierusalimului
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință
femei Austria

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință femei Austria
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
(r) 04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața
09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov
10:00 The Antkeeper 10:30 Program pentru minorități etnice (germană) 11:00 Perpetua, o martită a biseicii primare (r) 12:00
Strainul (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Cele trei
credinte ale Ierusalimului (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Creștinii din Irak înfruntând persecuția 17:30 Femeia creștină 18:00 Vindecare
si imparatie

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Asculta si implineste(cu Terry Moore)
09:00 Cartea cartilor 09:30 Eroii luminii
10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Proscrisul (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Nazaretul din vremea lui Isus
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Eroii luminii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 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 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30
Eroii luminii 10:00 Program pentru copii 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele vremurilor (r)
12:30 Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Eroii luminii: Povestea lui
Corrie ten boom (r)

19:00 Cele trei credinte ale Ierusalimului

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

Documentar

Documentar

19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

religios străin

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada
23:30 Muzică

17:00 Trecutul
Ierusalimului

Documentar

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
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 Proscrisul Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

17:00 Creștinii
din Irak
înfruntând
persecuția
Documentar

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Ierusalim, orasul lacrimilor si sperantei Documentar
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Teatrul de pe strada (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
22:00 Program muzical străin Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Călătorie cu Isus în Ţara Sfântă
22:00 Eu din nou Film artistic
Documentar
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

17:00 Ierusalim, orașul
lacrimilor și
speranței
Documentar

12:30 Biseica
Punctul Zero
Program religios

Ierusalim, numărătoarea finală
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:00

LUNI 11 mai

MARȚI 12 mai

MIERCURI 13 mai

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Vindecare si
imparatie 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia
după Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Armele luminii(cu Ron Brown)

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe
înțelesul tuturor 01:00 Armele luminii(cu
Ron Brown) 02:00 Calea, Adevărul și Viața:
Planul de mantuire 03:00 Program pentru
minorități etnice 03:30 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia dupa Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața:
Planul de mântuire (r) 08:00 Misiune urbana
09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Cele zece porunci 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Israelul indivizibil (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Iudeea: Ținut și poveste biblică (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Cele zece porunci (r) 17:30 Finanțele
pe înțelesul tuturor 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia dupa Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Două împărății în conflic 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Religii înrudite 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Israel, islam, armaghedon (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Încercările
și mărturiile bisericii primare (r) 14:00
Finanțele pe înțelesul tuturor (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Religii înrudite (r) 17:30 Ascendent
18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 Iudeea: Ținut si poveste biblica

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. 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 Israel, Islam, Armaghedon Documentar
23:00 Ascensiunea islamului
23:30 Muzica

Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Planul de
mantuire Talk-show
22:00 Israelul indivizibil Documentar
23:30 Muzică

22:00 Israelul
indivizibil

19:00 Israel o privire din interior Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

documentar

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

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului Documentar
23:30 Muzică

22:00 Israel,
Islam,
Armaghedon

Documentar

sâmbătă, 22:00

Alfa Omega în obiectiv
joi de la ora 20:00

17:00 Religii
înrudite (r)
Documentar

Documentar

JOI 14 mai

VINERI 15 mai

SÂMBĂTĂ 16 mai

DUMINICĂ 17 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind
familia 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Trecutul Ierusalimului (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Israel
o privire din interior (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Trecutul Ierusalimului
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Integritatea

Adevărul și Viața 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 Romani
12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Creștinii
din Irak înfruntând persecuția (r) 10:30
Program pentru minorități etnice(germană)
11:00 Eu dinnou (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Mai mult decat vise: Khalil (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Creștinismul și islamul 17:30 Femeia
creștină 18:00 Vindecare si imparatie

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Asculta si implineste(Terry Moore)
09:00 Cartea cartilor 09:30 Eroii luminii
10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Ierusalim, numărătoarea finală (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină
(r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Eroii luminii (r)

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Stevie’s Trek Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană(cu Perry Stone) (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30
Eroii luminii 10:00 Program pentru copii 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele vremurilor
(r) 12:30 Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Eroii luminii (r)

Documentar

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

19:00 Mai mult decat vise: Khalil Documentar 20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
19:30 Club 700 Program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Ierusalim, numărătoarea finală
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Documentar
23:00 Iranium Documentar
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

Documentar

17:00
Creștinismul
și islamul
Documentar

religios

17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 O voce în pustiu Film serial
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. 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 străin Program muzical
22:00 Israel, ținta atacurilor Documentar
22:30 Promisiune neîndeplinită Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
Program religios

sexualității

23:00 Iranium

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

sexualității

17:00 Stevie’s
Trek Documentar

22:30
Promisiune
neîndeplinită
Documentar

11-17 mai 2015, la Alfa Omega TV

SăptămânA tematică:

Înțelegerea vremurilor
…fiii lui Isahar, care se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi
ştiau ce trebuia să facă Israel… (2 Cron. 12:32)

L

umea de azi e turbulentă. Auzim de
războaie și vești de războaie, revoluții,
masacre, și știrile se succed amețitor.
Suntem departe de pacea dorită, chiar și în
Europa trecută prin două războaie mondiale.
La est, la granițele noastre, dă târcoale
războiul, și dacă lucrurile ar escala, am fi
pe prima linie a confruntării NATO-Rusia.
La sud, țările din Orientul Mijlociu și
Nordul Africii încă își revin din convulsiile
Primăverii Arabe. Întreaga regiune de
dincolo de Mediterană este prinsă între
trecut, reprezentat de naționalism, un islam
moderat, și noul val islamist. În unele țări
încă rezistă regimurile autoritare din trecut,
altele au decăzut în disoluție internă, iar
în altele ia naștere o ideologie radicală,
militantă și periculoasă.
Ne confruntăm cu amenințarea teroristă
inclusiv pe teritoriul nostru. Ca aliat al
NATO, cu trupe în Irak și Afghanistan,
România reprezintă “un stat cruciat” în ochii
fundamentaliștilor. Nu e o intâmplare că, în
aprilie 2015, România a expulzat 7 cetățeni
străini pentru activități islamiste.
Suntem însă la curent cu ce înseamnă
islamul radical? Știm oare ce ideologie
animează mii de luptători ai Statului Islamic
să comită fapte respingătoare, decapitări,
incendieri, crucificări și distrugeri de
monumente istorice? Este Islamul o religie
a păcii sau a războiului? Există musulmani
moderați ce se opun radicalilor, și dacă da,
ce înseamnă asta? Mulți europeni se tem de
imigranții musulmani și îi disprețuiesc, este
acest lucru normal?
Dincolo de Siria și Irak, de ce Turcia, stat
secular de aproape un secol, se apropie tot
mai mult de fundamentalism în ultimii
câțiva ani? Acordul recent încheiat cu
Iranul cu privire la programul nuclear poate
deschide perspectiva obținerii armei atomice
de către regimul de la Teheran, caz în care
un război în regiune devine inevitabil. Care
este rolul Rusiei și al Americii, cele două
superputeri, în acest amestec exploziv? Ce va
face Israelul? Care este miza unui război în
Orientul Mijlociu?
Chiar dacă atenția noastră este mai degrabă
focalizată pe Ucraina și Rusia, Orientul
Mijlociu este focarul cel mai fierbinte
al globului. Este locul unde se întâlnesc
concomitent mai multe forțe: proiectul
Drumul Mătăsii al chinezilor pentru un
culoar economic și de influență înspre
Europa trecând prin Orientul Mijlociu,

Statul Islamic ce își dorește instaurarea
unui califat uriaș, interesele Occidentului
în regiune și influența resuscitată a Rusiei.
Petrolul, sursă ieftină de energie, se află
preponderent în Orientul Mijlociu, și a fost
la baza transformării complete a regiunii
în ultimile decade. Numeroasele războaie,
tulburări și evenimente recente fac petrolul
ușor de asociat cu acel vin care amețește
toate națiunile pământului (Apoc. 17-18).
Dincolo de planurile omului, cea mai
importantă întrebare este: Care este planul
lui Dumnezeu cu această regiune, și de
ce ar trebui să ne intereseze? Răspunsul îl
putem găsi în Scripturi: Voi strânge pe toate
neamurile şi le voi coborî în valea lui Iosafat.
Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul
Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care
l-au risipit printre neamuri, împărţind între
ele ţara Mea... Acolo voi şedea să judec toate
neamurile dimprejur. (Ioel 3:2, 12)
În această săptămână, vom difuza programe
încărcate de profunzime care să vă ajute
să înțelegeți miza spirituală a tensiunilor
din Orientul Mijlociu, să descifrați profeții
străvechi în lumina evenimentelor moderne,
să vedeți cum istoria scrisă de Dumnezeu
se împlinește înaintea ochilor noștri. Vă
provocăm să descoperiți miza orașului
Ierusalim și al celui de-al treilea templu
evreiesc, a programului nuclear iranian,
precum și să înțelegem împreună ce spune
Biblia despre Sfîrșitul vremurilor.
Te provocăm de asemenea să te rogi pentru
întregul Orient Mijlociu, pentru Israel,
pentru palestinieni, pentru națiunile arabe,
Iran și Turcia, pentru marile puteri ce
acționează în regiune. Să ne rugăm pentru
creștinii ce suferă persecuții grele în regiune.
Să ne rugăm pentru evrei să își pună
speranța în Isus ca Mesia. Să binecuvântăm
pe musulmani și să cerem să Îl întâlnească
pe Issa nu doar ca profet, ci ca Domn. Să
ne rugăm și ca românii să fie un agent al
binecuvântării și al răspândirii veștilor bune
ale Evangheliei în această zonă.
Daniel 11 scrie despre cei ce trăiesc vremurile
din urmă: “aceia din popor care vor cunoaște
pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face
mari isprăvi”. Să fim gata să-L cunoaștem pe
Dumnezeu, să înțelegem vremurile, și să fim
pregătiți pentru ceea ce va veni.
În săptămâna 11-17 mai, te provocăm să
înțelegi vremea în care ne aflăm și să te
pregătești pentru viitorul ce vine, la Alfa
Omega TV.

recomandări
din programul canalului Alfa Omega TV

Israel, Islam, Armaghedon

documentar - marți, 12 mai 2015, ora 22
Cu o istorie de peste 3000
de ani, Ierusalimul este
menționat de 800 de ori
în Biblie. Profețiile despre
Ierusalim îi atribuie acestuia
un rol-cheie în destinul lumii. Multe dintre aceste
profeții s-au împlinit deja, iar unele dintre ele sunt
pe cale de a se realiza. Acest documentar arată
motivele pentru care procesul de pace în Ierusalim
este plin de obstacole, de ce Ierusalimul nu poate
cunoaște adevărata pace în zilele noastre și modul
în care Antihristul va conduce armatele lumii în
scopul distrugerii Israelului.

Ascensiunea Islamului

documentar - marți, 12 mai 2015, ora 23
Acest documentar captivant
a luat naștere după 3 ani
de cercetări amănunțite.
Prezentat dintr-o perspectivă
obiectivă, documentarul
aduce în atenție un subiect relevant: ascensiunea
Islamului. Cercetările sunt susținute de mărturii:
un profesor, un apologet, un misionar, trei foști
teroriști, un jurnalist care a supraviețuit unor
atacuri teroriste, fiica unui martir și victimă a
“jihadului”.

Religii înrudite

documentar - miercuri 13 mai 2015, ora 17
Religii înrudite este o
serie de 5 programe ce
examinează legăturile
istorice și actuale între Islam
și lumea iudeo-creștină

Iranium

documentar - joi 14 mai 2015, ora 23
Cât de periculos este Iranul
aflat în posesia armelor
nucleare? Care sunt
principiile după care se
ghidează liderii politici ai
poporului iranian? Cât de departe poate merge
regimul iranian pentru a-și atinge scopurile? Cât
de departe au mers deja liderii cand au format
cea mai mare organizatie teroristă? În doar 60
de minute, documentarul Iranium vă prezintă
scenariul unui posibil război nuclear, un pericol
pentru lumea întreagă.

Creștinismul și Islamul

documentar - Vineri 15 mai ora 17
Un documentar de excepție
ce compară și contrastează
Creștinismul și Islamul.
Temele abordate sunt
fundamentele Islamului,
Trinitatea, Biblia și Întruparea lui Hristos, Crucea
și mântuirea.

Jack Troup and the Fishermen Revival
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, la ora 22:00

LUNI 18 mai

MARȚI 19 mai

MIERCURI 20 mai

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Vindecare si
imparatie 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia
după Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană(cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Armele luminii (cu Ron Brown)

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 01:00 Armele luminii(cu Ron
Brown) 02:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu
cine ma casatoresc 03:00 Program pentru
minorități etnice 03:30 Program pentru minorități etnice 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia după Isus 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine ma
casatoresc (r) 08:00 Misiune urbana 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Evangheliile: Matei 10:30 Program pentru
minorități etnice(sârbă) 11:00 Întoarcerea
din exil 1 (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Iordania:
Poarta spre țara promisă (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Evangheliile: Matei (r) 17:30 Finanțele
pe înțelesul tuturor 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia după Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Două împărății în conflic 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Religii înrudite 10:30 Program pentru minorități etnice(bulgară) 11:00 Întoarcerea
din exil 2 (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Încercările și mărturiile
bisericii primare (r) 14:00 Finanțele pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Religii
înrudite (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Iordania: Poarta spre țara promisă

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Întoarcerea din exil 1 Documentar
23:30 Muzică

străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Întoarcerea din exil 2 Documentar
23:30 Muzica

22:00
Întoarcerea
din exil 1

film artistic

The Pledge
Tory Hedderman este un tânăr
obișnuit, în vârstă de 16 ani. Motto-ul
lui: „Dacă ceva nu îl afectează direct,
de ce ar trebui să-i pese?” Totuși,
momentul în care Tory este prins
vandalizând o statuie, este condamnat la muncă în folosul comunității în
casa unui veteran. Acolo întâlnește
numeroși oameni care îl provoacă săși schimbe perspectiva asupra vieții.

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 Refugiul Film artistic
23:30 Muzică

22:00
Întoarcerea
din exil 2

Documentar

sâmbătă, 20:00

Dincolo de Bariere
joi de la ora 17:30

22:00 Refugiul
Film artistic

Documentar

JOI 21 mai

VINERI 22 mai

SÂMBĂTĂ 23 mai

DUMINICĂ 24 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind familia 09:00 Cartea cartilor 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Trecutul Ierusalimului
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Refugiul (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 cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Trecutul Ierusalimului
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Integritatea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Integritatea 02:00
Calea, Adevărul și Viața 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
Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Creștinismul și islamul (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Israel, ținta atacurilor (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Creștinismul
și islamul 17:30 Femeia creștină 18:00
Vindecare si imparatie

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi(cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Asculta si implineste(Terry
Moore) 09:00 Cartea cartilor 09:30 Eroii
luminii 10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Jock Troup and
the Fishermen Revival (r) 12:00 5 minute (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Eroii luminii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană(cu Perry Stone) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia după Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30
Program copii: Drumul spre casa 10:00
Program pentru copii 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30 Biseica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Program copii: Drumul spre casa (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus

Documentar

Documentar

19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

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 Teatrul de pe strada
23:30 Muzică

19:00 Cele trei
credințe ale
Ierusalimului
Documentar

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 Jock Troup and the Fishermen
Revival Film artistic
23:00 5 minute
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

19:00
Nazaretul din
vremea lui
Isus Documentar

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Stevie’s Trek Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
Program religios

19:00 Teatrul de pe strada (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Israel, poporul ales de Dumnezeu

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient. Mjl.
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 The pledge Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele Documentar
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.
sexualității

17:00 Stevie’s
Trek Documentar

22:30 Israel,
poporul ales
de Dumnezeu
Documentar

Muzeul din Washington care aduce
Biblia la viață

Lucrările nu se vor încheia decât în câțiva
ani, dar construirea celui mai mare Muzeu al
Bibliei a început prin demolarea unei clădiri
care îi stătea în cale. Pentru prima dată,
proiectanții au prezentat cum va arăta muzeul
de 400 milioane de dolari când se va încheia
construirea acestuia.
„Ideea și dorința noastră este să spunem
povestea Bibliei într-un mod în care oamenii
să-și dorească să petreacă ore întregi în
muzeu”, spunea Steve Green, fondatorul
Muzeului Bibliei.
Familia lui Steve Greens conduce afacerea
Hobby Lobby și deține una dintre cele mai mari
colecții de artefacte biblice din lume. Mulți
se vor simți ca acasă în noul muzeu datorită
tehnologiei și dispozitivelor folosite pentru a
aduce Cuvântul lui Dumnezeu la viață.
„Când ne gândim la cuvântul ‘muzeu’, uneori
ne gândim la ceva vechi şi prăfuit. Vom face
ca acest loc să fie avansat tehnologic, să fie
foarte captivant şi interactiv. Oricine va putea
avea un tur personalizat, dacă va dori”, spunea
Steve Green.
Muzeul este programat să se deschidă în
2017 și se află la doar câteva sute de metri de
National Mall şi de Institutul Smithsonian, ca
Muzeul Aerului și Spaţiului.

nu consumă alcool, nu fumează și urmează
o dietă pe bază de plante. Mulți adventiști
sunt vegetarieni în totalitate. Alții consumă și
produse lactate, unii consumă chiar și pește și
sunt foarte puțini cei care consumă carne de
pasăre și de vită. Aceste alegeri duc la diferite
rezultate în ce privește sănătatea.
Dieta nu este singurul element pentru a trăi
o viață lungă. Adventiștii de ziua a șaptea
respectă cu strictețe sabatul. În fiecare sâmbătă
aceștia se odihnesc pentru a se recupera și a se
pregăti pentru săptămâna următoare, pentru
a petrece timp cu familia, cu prietenii și cu
Dumnezeu. Stewart Harty, pastorul uneia
dintre cele mai mari congregații, spunea că
odihna din ziua de sabat include și abținerea de
la tehnologie: „Trebuie să încercăm să evităm
orice lucru care ne leagă într-un fel de muncă.
Nu este o regulă, dar dacă te întorci în vreun fel
la lucrurile pe care le faci în timpul săptămânii,
atunci nu prea te bucuri de odihnă.”
Exercițiile fizice sunt și ele o prioritate.
Adventiștii reușesc să-și păstreze un stil de
viață sănătos deoarece sunt înconjurați de
persoane care trăiesc în același fel.
Adventiștii de ziua a șaptea ajung, în medie,
să trăiască cu zece ani mai mult decât restul
oamenilor. Aceștia fac exerciții și păstrează
sabatul, nu consumă alcool, tutun și carne.
Toate acestea se întâmplă într-o comunitate
care încurajează acest stil de viață.

Copiii din Payatas, Filipine, pot să
meargă la școală

Secretele longevității dezvăluite printr-un
stil de viață

În orașul Loma Linda, California, există un
număr mare de centenari. Este una dintre
cele cinci „zone albastre” ale lumii, zone unde
oamenii trăiesc cel mai mult. Celelalte orașe
sunt: Okinawa (Japonia), Karia (Grecia),
Sardinia (Italia) și Nicoya (Costa Rica). Loma
Linda se află la o distanță de o oră de orașul
Los Angeles. În acest oraș locuiesc în jur de 250
000 de mii de oameni. Sănătatea acestora se
datorează faptului că majoritatea dintre ei sunt
adventiști de ziua a șaptea. În medie, trăiesc cu
zece ani mai mult decât restul americanilor.
Doctorul Larry Beeson a studiat acest fenomen
în ultimii 50 de ani: „Proporția celor care mor
de cancer, de boli de inimă sau de atac cerebral,
în rândul adventiștilor, este la fel ca în rest,
doar că aceștia sunt diagnosticați mai târziu.”
Aceștia respectă cu credincioșie faptul că
trupul este templul Duhului Sfânt. Aceștia

Copiii din Payatas, începând cu vârsta de
trei ani, caută obiecte din plastic și metal la
groapa de gunoi pe care să le vândă pentru
a fi reciclate. Familiile locuiesc în cocioabe
improvizate din bucăți de lemn refolosit, fără
apă curentă, fără canalizare și uneori chiar și
fără o sursă sigură de electricitate. Copiii învață
de mici că viața se rezumă la a supraviețui și
nu prea îndrăznesc să viseze la o viață diferită.
Unii reușesc să viseze cu ajutorul organizațiilor
creștine, cum ar fi: Philippine Community
Fund. Prima sa școală se găsea la aproape
zece minute distanță de groapa de gunoi,
apoi, în 2010, s-a construit o nouă școală din
containere maritime. La această școală învață
800 de elevi.
Lipsa hranei este o problemă comună pentru
familiile care locuiesc lângă groapa de gunoi și
pentru mulți educația nu este o opțiune. Chiar
și copiii care frecventează școala, simt nevoia
să contribuie la venitul familiei. Este ceva
obișnuit ca aceștia să lucreze la groapa de gunoi
după ce termină orele. Organizația PCF este
conștientă de această vulnerabilitate și le oferă
copiilor hrană în fiecare săptămână, în funcție
de prezența la ore. De asemenea, au și ore în
afara programei școlare pentru a-i ajuta să-și
dezvolte pasiunile și pentru a-i ține departe

de groapa de gunoi, unde ar putea fi forțați să
lucreze. PCF folosește o abordare holistică. Se
ocupă atât de nevoile fizice ale copiilor, cât și
de cele spirituale. Programele educative pun
un mare accent pe valori și pe dezvoltarea
emoțională și fizică.
Un inginer spunea că ar fi nevoie de 3 000 de
camioane pe zi timp de 11 ani pentru a muta
gunoiul care se află deja acolo. În fiecare zi se
aduce o cantitate de aproximativ 1, 200 tone de
gunoi pe zi, astfel că această groapă de gunoi
va exista întotdeauna și vor fi întotdeauna
copii care să lucreze aici, dar unul câte unul, cu
ajutorul organizației PCF și a altor organizații
creștine, copiii își vor croi un nou drum.

Dumnezeu trage un semnal de alarmă
prin semnele vremurilor

Harry Jackson, episcop a peste 1800 de
biserici, spunea că Dumnezeu încearcă să
trezească la viață o creștinătate adormită.
Acesta subliniază faptul că Isus a pregătit
mai multe alarme în Biblie pentru vremurile
viitoare. De exemplu: o națiune se va ridica
împotriva unei alte națiuni. Traducere din
greacă spune: „grupuri etnice se vor ridica
împotriva, unui ‚etnos’, unui alt grup etnic”. O
astfel de situație poate fi observată în Statele
Unite, cum a fost situația orașului Ferguson,
dar putem să menționăm și conflictul dintre
Rusia și Ucraina și situația din Africa.’’
Apoi, mai este și lumea musulmană... Jackson
este îngrijorat că vor apărea și mai multe
diviziuni dacă oamenii lui Dumnezeu nu
se pocăiesc. De asemenea, acesta spunea să
recesiunea și problemele economice sunt
versiunea modernă a foametei și secetei din
Biblie. Dumnezeu le folosea pentru a-Și
avertiza poporul că scutul lor spiritual se
distrugea.
Eșecul familial și creșterea dependențelor sunt,
de asemenea, semne ale declinului spiritual.
Apoi, mai e vorba și de epidemii, cum ar
fi virusul Ebola, SIDA, care sunt probleme
actuale și niște alarme spirituale. Episcopul
spunea că decât să rostească un blestem,
Dumnezeu preferă să rostească o binecuvântare
cum e aceasta: „În loc să permit să ți se
întâmple toate acele lucruri îngrozitoare, care
vor veni peste restul lumii, o să așez scutul
binecuvântării peste tot ce e al tău și peste
tot ce faci pentru că vreau să-Mi proslăvești
numele. Vreau să ai parte de favoare pentru că
te iubesc.”
Dar oamenii trebuie să se pocăiască și să
colaboreze cu Dumnezeu.

Urmăreşte emisiunea Mapamond Creştin
în fiecare duminică la ora 20:00, la Alfa
Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin

ISLAMUL
DOBROGEAN

ISLAMUL

ÎN DOBROGEA
Lumea întreagă
privește cu
surprindere
atrocitățile
comise de
Statul Islamic,
o structură care
de Vasilică Croitor încă rămâne
pastor, Medgidia învăluită în
mister, dar care, până să fie înțeleasă de
marile puteri, reușește să avanseze cu pași
repezi în Orientul Mijlociu.

Privite din liniștea de care ne bucurăm
în România, știrile despre ceea ce se
întâmplă în lumea islamică par să vină
dintr-o altă lume, atât de îndepărtată
încât am fi tentați să credem că
nu au cum să ne afecteze în mod
direct. Și totuși, România este una
dintre națiunile europene plasate în
proximitatea lumii islamice.
Suntem la doar 350 km depărtare de
granița cu Turcia, un stat care de câțiva
ani buni este marcat de convulsii interne
și care pare să jinduiască după vremurile
apuse ale Imperiului Otoman, dezicânduse tot mai mult de statul laic fondat de
Kemal Atatürk. Totodată, suntem una
dintre națiunile Europei de Est care a
rămas cu o moștenire importantă istorică,
etnică și religioasă de pe urma Imperiului
Otoman. Turcii care conviețuiesc în
Dobrogea de mai bine de 700 de ani,
alături de mai nou sosita comunitate
tătară constituie o punte de legătură între
lumea islamică și Europa creștină.

Islamul care
s-a perpetuat în
Dobrogea timp de
secole are conotații destul
de diferite de islamul
radical întruchipat azi în
Statul Islamic. Locuiesc
în Medgidia de 18 ani
și trebuie să remarc
faptul că turcii și tătarii
sunt mai rareori un
subiect de discuție decât
sunt ungurii, oltenii sau
moldovenii în alte regiuni ale țării. Un
motiv pentru această conviețuire bună
este și faptul că Dobrogea nu a constituit
subiectul unor revendicări din partea
Turciei după destrămarea Imperiului
Otoman. De asemenea, turcii de aici nu
au emis niciun fel de pretenții pentru
autonomie sau discriminare pozitivă. Ei
nu au avut revendicări semnificative în
ceea ce privește proprietățile confiscate
sau restituiri morale din partea statului
român. Din această perspectivă ei au fost
doar o altă etnie în marele amalgam etnic
care este Dobrogea.

Istoric vorbind, islamul dobrogean a fost
pașnic, iar populația s-a integrat bine în
contextul local. Există biserici ortodoxe
construite cu susținerea unor sultani
otomani, precum și moschei construite
prin donații oferite de regii României.
TRANZIȚIA DE DUPĂ REVOLUȚIE
În ultimii douăzeci și cinci de ani,
comunitatea musulmană din Dobrogea
s-a schimbat în mod profund. Europa
însăși și-a modificat accentul în noii
ani de democrație românească, fiind
foarte sensibilă la respectarea drepturilor
omului, integrare europeană, afirmarea
identității grupărilor etnice în Europa,
multiculturalism, etc. La rândul lor,
națiunile islamice din Orientul Mijlociu
au conștientizat importanța grupărilor
etnice din Balcani, pe care au decis să le
susțină cu larghețe.
În acest context favorabil, se poate vorbi
de o renaștere a acestor comunități în
Dobrogea. Investiții mari au avut loc în
ultimii ani în diverse planuri:

Perioada comunistă a reușit să
influențeze în mod substanțial situația
comunității turco-tătare. Lui Ceaușescu
nu i-a păsat de etnicitate, chiar dacă nu
scăpa niciodată șansa de a menționa
egalitatea indiferent „de etnie, religie
etc.” În fapt, turcii și tătarii au fost
marginalizați și nu s-au remarcat deloc
în această perioadă prin disponibilitatea
de a suferi pentru credința lor. (Nu pot
să nu remarc în acest context că perioada
comunistă nu s-a soldat cu multe acte
eroice legate de credința musulmanilor,
ci mai degrabă cu aspecte politice turcii pentru relația cu Republia Turcă,
iar tătarii pentru că erau originari din
Peninsula Crimeea, refugiați așadar din
calea comunismului sovietic.)

Construcția de moschei. Cine străbate
azi Dobrogea nu poate să nu remarce
multitudinea geamiilor care au răsărit
în zonă. Turlele se înalță semețe azi și
peste sate care nu mai au decât o familie
de musulmani. Acolo unde a existat
o urmă a prezenței musulmane s-au
renovat toate clădirile de cult și turla a
devenit în majoritatea cazurilor cea mai
înaltă construcție din localitate. Deși
siturile islamice vorbesc de numai 80 de
moschei în România, în mod cert cifra
este depășită de multă vreme. Există orașe
care au mai mult de o moschee, cum
este cazul orașelor Constanța, Medgidia,
București și altele.

(sursa imaginii: www.frontpress.ro)

Educația. După Revoluție a fost redeschis
seminarul care funcționase mai întâi
la Babadag (cu începere din secolul al
XIX-lea), apoi în Medgidia. Acesta a
fost redeschis și modernizat cu ajutorul
guvernelor român și turc. În prezent
există școli coranice, un liceu musulman
cu cămin pentru fete și unul pentru
băieți, centre sociale și alte forme de
instruire. Liceul Ataturk din Medgidia

(Moscheea Esmahan Sultan, Mangalia)

este foarte atractiv și pentru elevii români
care îl preferă datorită lipsei taxelor
și a burselor oferite, inclusiv pentru
continuarea studiilor în Turcia.
Politica. Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco – Musulmani din
România este instrumentul politic prin
care musulmanii din România sunt
reprezentați în fața autorităților. Dincolo
de această uniune, mai există o Uniune
a Tătarilor. Musulmanii dobrogeni
sunt foarte activi politic, ocupând
funcții foarte importante inclusiv în
administrația locală sau centrală. De
exemplu, ambii suprefecți ai județului
Constanța sunt musulmani. Multe
alte instituții importante sunt
conduse de către turci sau tătari.
UDTTMR are un reprezentant și în
Parlamentul României.

legea Shariah. Poligamia este acceptată
în majoritatea țărilor islamice, un proiect
în favoarea poligamiei fiind în discuție
inclusiv în Turcia. Islamul s-a răspândit
în trecut prin cuceriri militare, a creat
apoi un sistem de clase sociale în care
creștinii sau evreii au fost marginalizați
și umiliți, drepturile lor fiind negate
în mod constant. Cel mai relevant este
faptul că la oricare dintre țările majoritar
musulmane de azi ne-am uita, fie că
sunt considerate mai moderate sau mai
radicale, creștinii dacă sunt lăsați în
viață, sunt considerați cetățeni de mâna
a doua, religia lor este consemnată în

respect cu cultura occidentală, până
când numărul lor și puterea economică
sau politică le-a permis să recurgă la
revendicări radicale.
CHEMAREA BISERICII DIN
DOBROGEA

Comerțul. Musulmanii au un
cuvânt greu de spus și în mediul de
afaceri dobrogean. O mulțime de
companii sunt proprietatea unor
oameni de afaceri turci sau tătari.

Bisericile din Dobrogea au răspuns
chemării de a mărturisi cuvântul
între musulmani la scurt timp după
Revoluție. Atunci a fost și perioada de
cea mai mare deschidere între turcii din
zonă. Dumnezeu a chemat la mântuire
musulmani în mai multe orașe, unde
apoi au luat ființă biserici de limbă
turcă. Dificultățile cu care aceștia
s-au confruntat în familiile lor
și în comunitatea locală au fost
numeroase, dar o parte dintre ei
au rămas lângă Domnul, unii chiar
au parcurs școli creștine și sunt
azi implicați în slujire la rândul lor
între turci. Pe măsură ce islamul
s-a reorganizat, dificultățile au
sporit în acest domeniu, însă
lucrarea continuă.

Etnicitatea. Colaborarea cu Turcia
aduce resurse însemnate pentru
comunitatea musulmană din
România. Uniunea Europeană
de asemenea este atentă la
sensibilitățile de ordin etnic sau
cultural.

Tătarii rămân cel mai mare grup
etnic din România considerat încă
neevanghelizat. Încă nu există o
biserică de tătari în România și acest
fapt trebuie să constituie un motiv
de rugăciune pentru toate bisericile
din România.

TENDINȚE ACTUALE
Ca un aspect pozitiv trebuie
remarcat că liderii oficiali ai
comunității islamice s-au exprimat de
mai multe ori în privința terorismului. În
același timp, există îngrijorări exprimate
de la nivelul cel mai înalt al serviciilor
secrete, precum și acțiuni întreprinse de
autorități care atestă că în România încep
să își facă apariția mișcări extremiste al
căror scop este atât recrutarea de adepți,
precum și colectarea de fonduri pentru
organizațiile teroriste.
Din acest punct, imaginea pe care am
prezentat-o mai sus și care poate a părut
prea liniștitoare începe să se schimbe.
Odată cu dezvoltarea comunității
musulmane dobrogene, inevitabil vor
începe să se arate și aspectele teologice
și practice ale islamului care sunt
radicale în orice formă de islam. Pentru
musulmani, ținta este califatul, chiar
și pentru aceia care nu vor recunoaște
legitimitatea Statului Islamic din Siria și
Irak. Visul lor, bazat pe Coran și tradiția
Hadith, este că într-o zi va exista un
lider musulman care va guverna folosind

actul de identitate, nu au dreptul la slujbe
bune, construcția de biserici este interzisă
precum și predicarea Evangheliei. Acesta
este un fapt care în sine spulberă toate
formulările propagandistice ale celor care
văd în islam doar religia păcii și a bunei
conviețuiri. Pur și simplu nu există încă o
națiune islamică sub soare unde creștinii
să poată trăi în pace și să aibă drepturi
egale. Islamul are ceva radical în esența
sa, fie că este vorba de islamul mai laicizat
sau cel pur, saudit.
Cu cât influența musulmanilor în
societate va fi mai mare, cu atât
presiunile pentru recunoașterea legii
Sharia, a poligamiei, a voalului islamic
și a altor obiceiuri vor fi mai mari. Este
cazul țărilor occidentale care au astăzi
probleme serioase și care sunt lipsite
de soluție în fața presiunii ridicate de
comunitatea islamică. Or, în fiecare dintre
aceste cazuri, a existat o etapă în care
musulmanii din țara respectivă au fost
foarte pacifiști, au conviețuit în deplin

Influența istorică a islamului asupra
Principatelor Române i-a făcut
recent pe unii lideri ai islamului
radical să pretindă că România este un
teritoriu care aparține de drept islamului
și care va trebui (re)cucerit de către Statul
Islamic. Noi, cei care știm deja care va fi
sfârșitul istoriei, știm că Împărăția veșnică
a lui Hristos va fi cea care va aduce pacea.
Până atunci, Biserica din România este
chemată să se unească în mijlocire pentru
ca planurile Satanei să rămână zadarnice,
iar numele lui Isus Hristos să primească
toată închinarea.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
•
•
•
•
•
•

Evanghelizarea tătarilor
Consolidarea bisericilor turcești
existente
Noi plantatori de biserici între turci
și tătari
Resurse pentru evanghelizare
Înțelepciune în contextualizarea
mesajului Evangheliei pe înțelesul
musulmanilor
Uși deschise pentru Evanghelie și în
rândul populației musulmane mai
elevate social

The Frank Jenner Question
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:00

LUNI 25 mai

MARȚI 26 mai

MIERCURI 27 mai

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Vindecare si
imparatie 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia
după Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30 Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi
(r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel
si Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană(cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Armele luminii(cu Ron Brown)

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 01:00 Armele luminii(cu Ron
Brown) 02:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu
cine ma casatoresc 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia după Isus 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine ma
casatoresc (r) 08:00 Misiune urbana 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Evangheliile: Marcu 10:30 Program pentru
minorități etnice(sârbă) 11:00 Pirații din
preerie (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 La raspantia vesniciei (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi(cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Evangheliile: Marcu (r) 17:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 18:00 Principii
biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia după Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Două împărății în conflic 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Religii înrudite 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Oul lui
Jeremy (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Încercările și mărturiile
bisericii primare (r) 14:00 Finanțele pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Religii
înrudite (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. 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 Oul lui Jeremy Film artistic
23:30 Muzica

telespectatori

19:00 La răspântia veșniciei Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Pirații din preerie Documentar
23:30 Muzică

19:00 La
răspântia
veșniciei

19:00 Istoria ortodoxiei Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi(cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Punctul central Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare Film

Documentar

miercuri, 22:00

film artistic

Punctul central
O dramă psihologică ce vorbește
despre patru elevi care au pornit
într-o călătorie întunecată. Fiecare
duce o luptă, descoperind curând că
viețile lor sunt conectate într-un mod
inimaginabil. Ei au o influență unul
asupra celuilalt in moduri ciudate, cu
consecințe devastatoare. Așa cum
stau ei întinși, plini de sânge pe coridorul liceului lor, se ridică o întrebare:
„Ce s-ar fi putut face pentru a preveni
aceasta?” Cei patru pornesc într-o
călătorie de neuitat pe măsură ce
fiecare pleacă pe un drum singuratic.

Inima Închinării

duminică de la ora 17:30

17:00 Religii
înrudite
Documentar

artistic

JOI 28 mai

VINERI 29 mai

SÂMBĂTĂ 30 mai

DUMINICĂ 31 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind familia 09:00 Cartea cartilor 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Slujitor al lui Hristos
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Punctul central (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 cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Slujitor al lui Hristos
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Integritatea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Integritatea 02:00
Calea, Adevărul și Viața 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
Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Creștinismul și islamul (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice(germană) 11:00
The pledge (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Cele trei credinte ale Ierusalimului (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Creștinismul și islamul
17:30 Femeia creștină 18:00 Strategii de
mijlocire pentru România

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia
dupa Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Asculta
si implineste09:00 Cartea cartilor 09:30
Eroii luminii 10:00 Program pentru copii 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 The Frank
Jenner Question (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Amy Carmichael, mamă pentru orfani (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Eroii luminii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Evanghelia
după Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune
TV 10:00 Program pentru copii 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30
Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

19:00 Amy Carmichael, mamă pentru
orfani Documentar
19:30 InTouch(cu Charles Stanley) Program

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 Teatrul de pe strada 7
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 The Frank Jenner Question Film
artistic

23:00 Momentul revelației Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

18:00
Integritatea
Conferință

18:00
Strategii de
mijlocire pt.
România
Conferință

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Stevie’s Trek Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

16:00 Rugul Aprins Program religios
16:30 Conferință
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
22:00 Program muzical străin Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Caravana speranței Documentar
22:00 Down by the river Film artistic
23:00 Caravana speranței
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

mele sexualității

22:00 Down
by the river
Film artistic

12:30 Centrul
Crestin Caleb
Program religios

Perpetua, o martiră a bisericii timpurii
documentar

RECOMANDĂRI

marți, ora 22:00

LUNI 01 iunie

MARȚI 02 iunie

MIERCURI 03 iunie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30 Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi
(r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel
si Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană(cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Armele luminii(cu Ron Brown)

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe
înțelesul tuturor 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc 03:00 Program pentru minorități
etnice 03:30 Program pentru minorități
etnice 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața: Cu cine mă căsătoresc (r)
08:00 Misiune urbana 09:00 Cartea cartilor
09:30 Descoperiri din biblie 10:00 Evangheliile 10:30 Program pentru minorități
etnice(sârbă) 11:00 Primele roade (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 La raspantia vesniciei (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Descoperiri din biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Evangheliile (r)
17:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 18:00
Principii biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Două împărății în conflic 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Descoperiri din biblie 10:00
Religii înrudite 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Perpetua,
o martiră a bisericii timpurii (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Corturi, temple, palate (r) 14:00 Finanțele
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Descoperiri
din biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Religii înrudite (r) 17:30 Ascendent
18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 La raspantia vesniciei Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Primele roade Documentar
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

19:00 Istoria ortodoxiei Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
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 Perpetua, o martiră a bisericii timpurii Documentar
23:00 Marea trezire
23:30 Muzica

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crezul Apostolic Documentar
23:30 Muzică

22:00 Primele
roade

19:00 Corturi,
temple, palate

Documentar

vineri, 22:00

film artistic

Veil of tears
Prezintă istoria nespusă a milioane de
femei din India care sunt persecutate
datorită culturii în care trăiesc făra
nici un motiv doar datorită faptului că
sunt femei. Iati timp pentru o călătorie sinceră prin ochii acestor femei, iar
altii, care nu au descoperit povestea
lor de persecuție, respingere, abandon, tragedie chiar triumf o vor putea
afla. Povestit de Dove and Grammy
Natalie Grant, acest film documentar
este o lovitură puternică pentru unele
dintre cele mai îndepărtate triburi de
sat ale Indiei din ziua de azi.

Bucură-te de fiecare zi
miercuri de la ora 19:30

22:00 Crezul
Apostolic

Documentar

Documentar

JOI 04 iunie

VINERI 05 iunie

SÂMBĂTĂ 06 iunie

DUMINICĂ 07 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Pure passion 04:00 Bucură-te de
fiecare zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Redescoperind familia 09:00 Cartea cartilor
09:30 Descoperiri din biblie 10:00 Revărsarea Duhului Sfânt 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Crezul
Apostolic (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 cartilor (r) 15:30 Descoperiri
din biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Revărsarea Duhului Sfânt (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Integritatea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Integritatea 02:00
Calea, Adevărul și Viața 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
Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cartilor 09:30 Descoperiri din
biblie 10:00 Creștinismul și islamul 10:30
Program pentru minorități etnice(germană)
11:00 Down by the river (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Descoperiri
din biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Creștinismul și islamul (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Strategii de mijlocire pentru
România

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Evanghelia dupa Isus 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Asculta si implineste( cu Terry Moore)
09:00 Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Veil of Tears (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Trezirile din Țara Galilor
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune
TV 10:00 Program pentru copii 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

19:00 Trezirile din Țara Galilor Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

Program religios

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 Teatrul de pe strada 7
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 Veil of Tears Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Stevie’s Trek Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

(r)

19:00
Trezirile din
Țara Galilor
Documentar

religios

17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Să răcnească leul Film artistic
22:00 Program muzical străin Program muzical
23:00 Pe urmele lui Martin Luther Film artistic 22:30 Strada Azusa Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

17:00
Revărsarea
Duhului Sfânt

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

mele sexualității

22:00 Să
răcnească leul
Film artistic

22:30 Strada
Azusa
Documentar

Se poate vorbi despre
reislamizarea Bulgariei?

B

ulgaria are
una dintre
cele mai
mari comunități
indigene islamice
din Europa:
1 milion de
musulmani care
de
reprezintă aproape
jurnalist, Sofia 13% din populația
țării. Marea
comunitate musulmană din Bulgaria este
predominant moderată și tradițională. Este
condusă de biroul muftiului șef din Bulgaria,
care operează printr-un sistem al muftiilor
regionali. Sunt aproximativ 1.050 de imami
locali și hodjas (învățători) în aproximativ
1.300 de moschei.

Stoyko Petkov

Instituțiile musulmane la nivel național
cuprind „Higher Islamic Institute’’ din Sofia și
trei școli primare musulmane recunoscute din
orașele: Șumen, Rusciuc și Momcilgrad. Aceste
instituții sunt moderate și atât materialele
educaționale, cât și persoanele care oferă
pregătire sunt numite de autoritățile islamice
din Turcia.
Legea din Bulgaria permite educația religioasă
opțională în școlile publice și din acest motiv
Islamul este o materie predată în aproximativ
40 de școli publice din Bulgaria.
Când vorbim despre comunitatea musulmană
din Bulgaria, trebuie să menționăm că
termenul este mult prea general deoarece
comunitatea musulmană este extrem de
fragmentată. Aici găsim o diversitate de
grupuri bazate pe cele două atribute centrale:
etnicitate și religie practicată.
Pe baza originii lor musulmane aceștia se
împart în patru comunități:
1. Musulmani de origine turcă - reprezintă
8% din populația Bulgariei, s-au stabilit în
regiune la sfârșitul secolului al XIV-lea în
perioada cuceririi otomane a Balcanilor.
Aceștia sunt grupați în apropierea graniței
cu Grecia și Turcia, și în nordul Bulgariei,
în apropierea orașelor Razgrad și Șumen.
Distribuirea compactă a populației turce din
Bulgaria facilitează folosirea limbii turce și
un puternic simț al identității comunitare.
Etnicii turci au suferit discriminare din
partea fostului guvern comunist din Bulgaria,
incluzând o încercare eșuată la mijlocul anilor
1980 de a-i forța să adopte nume de origine
bulgară. Rezistența în fața schimbării forțate
a numelui a condus în anul 1989 la imigrarea
a 360 000 dintre aceștia în Turcia (alții au
imigrat în Suedia, Germania, Austria). Potrivit
autorităților turce, peste 480 000 dintre
cetățenii țării s-au născut în Bulgaria.
2. Musulmani de etnie rromă - majoritatea
sunt numiți rromi „turcizați” sau millet
(cuvânt de origine turcă), descendenți
ai rromilor care s-au convertit la slam în
perioada Imperiului Otoman. Ei vorbesc
limba turcă, practică islamul și se identifică
drept turci, dar în general nu sunt acceptați de

comunitatea turcă tradițională din Bulgaria.
Populația este estimată undeva între 3-400000.
Rromii musulmani formează o majoritate în
ghetourile urbane de rromi din nord-estul
Bulgariei și în zona central-sudică a Bulgariei.
3. Musulmani de etnie bulgară/ pomaci
- sunt descendenți ai bulgarilor nativi
convertiți la islam în perioada conducerii
otomane din Balcani, care vorbesc limba
bulgară, dar practică islamul. Aceștia trăiesc
în Bulgaria, în partea de nord a Greciei,
în Turcia, Albania, Republica Macedonia
și Kosovo. Aproximativ 200000 dintre ei
locuiesc în Rodopii Centrali și Occidentali
din sudul Bulgariei. Societatea pomacilor
este predominant rurală. Mulți pomaci au
fost forțați să plece la muncă peste hotare,
iar pentru bărbații pomaci este ceva normal
să ofere sprijin financiar familiei muncind
periodic în Italia sau Grecia. Rolul islamului
în societatea pomacilor a devenit mult mai
important în ultimii ani, deoarece comunitățile
s-au întors la religie în confruntarea lor cu
provocările vieții.
4. Comunitatea musulmanilor imigranți și a
musulmanilor de altă etnie (tătari crimeeni,
cerchezi). Imigranții musulmani sunt o parte
a comunității musulmane care se află în
expansiune în Bulgaria. Primul val a apărut
în 1960 prin intermediul studenților arabi
(palestinieni, sirieni și libanezi) care au venit
ca să studieze la universitățile din Bulgaria
printr-un program de schimb de experiență
susținut de guvernul comunist. Al doilea val
de imigranți musulmani a apărut imediat
după căderea comunismului. Din nou, sirienii,
libanezii și palestinienii sunt reprezentați, dar
un număr în creștere de imigranți și refugiați
vin din țări precum: Yemen, Iran, Irak și
Afganistan. Acum ne confruntăm cu un al
treilea val de emigranți din Nordul Africii și
din Siria din cauza conflictelor militare din
țările lor natale.
În funcție de religie, musulmanii din Bulgaria
pot fi împărțiți în două comunități principale.
Majoritatea musulmanilor din Bulgaria sunt
musulmanii suniți care aparțin de școala
Hanafi. Minoritatea sunt musulmanii aleviți
(„capetele roșii’’ în turcă).
De fapt, musulmanii din Bulgaria, indiferent
de grupul de care aparțineau până în anii
‘90 ai secolului al XX-lea au fost secularizați
sau au practicat islamul „tradițional’’, dar
după căderea regimului comunist a urmat
renașterea tuturor comunităților religioase.
În mod natural, printre musulmanii bulgari
a început procesul de reislamizare. Fiecare
musulman din comunitățile menționate se
confruntă cu provocarea de a alege să rămână
la secularizare sau să se alăture tradiției
culturale, să participe la reislamizare sau
să treacă la radicalizare. Fiecare comunitate
de musulmani se comportă diferit în acest
proces. Dintre toate grupurile musulmane
etice și religioase din Bulgaria există o parte
a populației secularizate care nu dorește
revenirea islamului în propria comunitate,

Corespondenț

doar la un nivel
de ritual festiv.
Musulmanii
secularizați
intră de multe ori într-o coliziune violentă
cu reprezentanții reislamizați ai comunității,
aspect evident în cazul musulmanilor bulgari.

pentru Alfa

Procesul de reislamizare al suniților
turci, care se află sub influența puternică a
partenerilor din vecinătatea Turciei, are ca
scop restaurarea tradiției musulmane prin
reconstruirea vechilor temple, construirea de
noi moschei, unde este necesar, și deschiderea
unor școli religioase. Rezultatul reislamizării
presupune recuperarea unui islam „tradițional’’
practicat, mai ales la un nivel autohton, care în
general este străin oricărui tip de radicalism.

DISTRIBUȚIA MUSULMANILOR ÎN BULGARIA
Procesul este asemănător și în cazul turcilor
aleviți, cu diferența că o mică parte dintre ei
manifestă deja dorința înțelegerii credinței
lor și înlăturarea elementelor împrumutate de
la creștinism și păgânism din tradiția lor. Se
dorește un fel de ortodoxie șiită.
Reislamizarea în rândul musulmanilor
rromi este diferită. Potrivit studiilor, datorită
membrilor comunității a căror identitate
națională nu este clară, aceștia sunt mult mai
deschiși în fața radicalizării. Problema mai
apare și din cauza faptului că statul bulgar
a dispărut în mod virtual din ghetourile
rrome. De aceea, procesul ilegalizării este un
fapt incontestabil. Liderii etnici locali sunt
implicați în activități ilegale organizate cum ar
fi: prostituția, traficul de persoane și droguri.
Aceștia caută să obțină bani într-un timp cât
mai scurt, le oferă un venit mic celor din zonă
și angajații lor sunt gata să-i protejeze. Astfel,
într-o zonă cu rromi nu poți să instaurezi
Islamul fără autorizația conducătorilor. Se pare
că islamizarea trece mai întâi pe la acești „șefi’’
rromi care au legătură cu domeniul crimelor
organizate.
Deoarece vorbim despre minoritatea rromă
din Bulgaria, trebuie să adăugăm faptul
că aici se găsesc în jur de 300000 de rromi
„bulgari’’ care sunt creștini - fie ortodocși,
fie evanghelici. O parte dintre credincioșii
evanghelici sunt foști musulmani. Se întâmplă
foarte rar ca etnicii turci să se convertească
de la islam la protestantism, dar mulți dintre
rromi sunt „turcizați”.
Reislamizarea bulgarilor musulmani este
cel mai sensibil subiect. Pe de o parte, religia
devine singurul reper al comunității, dar pe
de altă parte aceștia încearcă să se diferențieze
de turci. Chiar și acolo există o ostilitate față
de tot ce ține de Turcia. Pomacii primesc
mult mai mulți bani și atenție din partea
grupărilor islamice străine, în comparație cu
turcii și rromii musulmani. Sărăcia, izolarea și

ță din Balcani

marginalizarea
socială a
comunităților
de pomaci
a făcut ca unii membri să fie receptivi la
exploatarea exercitată de către aceste grupări.
Începând cu anii 1990, misionari musulmani
străini și ONG-uri internaționale islamice
au fost active în țară, unii îmbrățișând
wahhabismul și alte ideologii extremiste.
Aceste organizații islamice se preocupă în
mod special de comunitățile de pomaci și de
rromi, ambele fiind marginalizate din punct de
vedere social și vulnerabile din punct de vedere
economic, în comparație cu minoritatea turcă.
Donațiile din exterior nu au fost administrate
în mod eficient, dar sume mari de bani
sunt investite în construirea de moschei, în

a Omega TV

realizarea unor școli religioase și în bursele de
studiu oferite copiilor bulgari ca să studieze în
țări precum: Iordania, Iran, Sudan și Arabia
Saudită.
Când vine vorba de radicalizarea Islamului în
Bulgaria, trebuie să știm că procesele care au
loc în Europa de Vest și în America de Nord
sunt destul de diferite de cele din Balcani și
Bulgaria. Islamul, considerat ‚’radical’’ în țara
noastră, este mult mai liberal în comparație cu
cel mai ‚’moderat’’ din Occident.
Totuși, potrivit Serviciilor Secrete din Statele
Unite și Bulgaria, grupările extremiste care
operează în și prin Bulgaria includ organizații
teroriste precum al-Qaeda, Ansar al-Islam,
Hezbollah și rebelii ceceni. Extremiștii care au
legătură cu gruparea al-Qaeda se folosesc de

Religia în Kosovo astăzi
de Jonida Kumaraku,

jurnalist, Kosovo
osovo este cea mai nouă țară din
Europa. Și-a declarat independența
în anul 2008 după o lungă perioadă
de conflict și război cu Serbia. Multă vreme
Kosovo a fost una dintre cele mai sărace și
mai puțin dezvoltate regiuni din Balcani.
Dintre cei două milioane de locuitori, mai
mult de jumătate trăiește în zonele rurale,
în special în satele mici ale câmpiei centrale
sau pe pantele mai domoale ale munților.
Recensământul din anul 2011 ne arată că în
jur de 95,6% din populație este musulmană,
în timp ce doar 3,69% este formată din
creștini (ortodocși și catolici).

K

În Kosovo, creștinismul are o lungă istorie,
începând încă din timpul Imperiului Roman.
Înainte de bătălia de la Kosovo din anul 1389,
întreaga regiune Balcanică a fost creștinizată
atât de Imperiul Roman cât și de cel Bizantin.
Din 1389 până în 1912, Kosovo a fost guvernat
oficial de Imperiul Otoman Musulman,
conducând astfel la răspândirea Islamului.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Kosovo a fost condus de autorități socialiste
seculare din Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia (RSFI). În această perioadă Kosovo
a devenit tot mai secularizat.
Kosovo nu are o religie oficială. Astăzi,
peste 90% din populația din Kosovo provine
din contextul familiilor musulmane, cei mai
mulți dintre ei fiind etnici Albanezi, precum și
vorbitori de limbă slavonă (dintre care cei mai
mulți se identifică printre gorani sau bosniaci)
și turci. Un procent însemnat din populație
este musulmană doar nominal – aceștia nu
participă regulat la serviciile de la moschee,
deși postul în timpul Ramadanului este o
practică larg răspândită. Cei mai mulți dintre
sârbi și rromi sunt ortodocși. O minoritate
constituită din albanezi și croați este
romano-catolică. Există și un număr mic de
protestanți evanghelici a căror tradiție începe
odată cu lucrarea misionarilor metodiști din
Bitola, de la sfârșitul secolului 19. Aceștia
sunt reprezentați de Biserica Protestantă
Evanghelică din Kosovo (BPEK).
Privind la suprafață, relația dintre creștini
și musulmani pare una de pace. Cu toate

acestea, protestanții din Kosovo au fost în
conflict cu musulmanii etnici albanezi care
locuiesc în Kosovo. Au fost agresați fizic în
timp ce distribuiau literatură creștină. Astfel
de cazuri nu sunt menționate prin media. Până
în momentul de față nu a avut loc niciun atac
asupra clădirilor bisericești. În Kosovo există
libertatea adunărilor pentru închinare, chiar
dacă creștinii sunt în general discriminați la
locul de muncă, în societate și în instituțiile
publice.
Mulți protestanți albanezi din Kosovo
se tem să se declare creștini protestanți
datorită posibilității persecuției din partea
albanezilor locali. Uneori, o întreagă familie
este amenințată cu ostracizarea chiar dacă
numai un singur membru este credincios
protestant. Acest aspect conduce deseori la
intensificarea presiunii din partea familiei și
uneori la bătăi suferite de credincios. Această
presiune ei o atribuie extremiștilor musulmani.
Denumiți „creștini în secret”, ei participă la
serviciile bisericești fără cunoștința familiei
și a comunității. Membrii bisericii care
provin din context musulman se confruntă
cu „persecuție” inclusiv din partea familiei.
Credincioșii care au fost la început musulmani
au fost bătuți cu severitate după ce au primit
mai întâi câteva avertizări.
Una dintre greutățile legale întâmpinate de
protestanți uneori este faptul că nu au dreptul
să își îngroape morții. Ei trebuie să ceară
imamilor să oficieze îngroparea și să plătească
o taxă comunității islamice pentru această
slujbă. În timpul ultimului război etnic din
Balcani, Serbia s-a folosit de Biserica Ortodoxă
pentru motivarea crimelor numind războiul
din Kosovo „război sfânt”. Cele mai multe
dintre casele care au fost arse au fost însemnate
cu cruci de către soldații
sârbi. Acest fapt a
stârnit și mai mult ura
oamenilor din Kosovo
față de creștinism.
După ce Kosovo și-a
declarat independența,
relația dintre creștini și
musulmani a devenit și
mai tensionată. Cea mai
mare parte a populației îi
privea pe creștini ca fiind

Bulgaria în mod regulat pentru a ajunge din
Europa de Vest în Orientul Mijlociu. Gruparea
Hezbollah atrage adepți ai comunității arabe
expatriate a Bulgariei, dintre care mulți sprijină
din punct de vedere financiar organizația cu
ajutorul profitului obținut în urma unor afaceri
ilegale, trafic de droguri, mașini furate și trafic
de persoane.
Localizată din punct de vedere geografic în
sud-estul Europei, Bulgaria este punctul
de întâlnire dintre islam și creștinism. Ea
reprezintă granița dintre Asia musulmană și
o Europă creștină, istoric vorbind. În funcție
de perspectivă, unii s-ar putea să spună că este
poarta spre creștinism în fața acestor mulțimi
de căutări ale Adevărului.

sârbi, indiferent de naționalitate. Aceasta era
gândirea lor – oricine crede în Isus este sârb.
În ultimii ani, în special după război,
musulmanii s-au organizat bine și s-au asigurat
că vocea lor este auzită de autorități. În Kosovo
există câteva partide politice musulmane
care au reușit să strângă în jurul lor mulți
musulmani. În momentul de față, unul dintre
partide are reprezentanți în Parlament. Deseori
deputații acestor partide au ținut discursuri
care au creat tensiuni în cadrul națiunii cu
privire la eroii naționali sau predarea religiei în
școli. Între timp, creștinii sunt preocupați de
noile planuri cu privire la introducerea religiei
în școli temându-se că aceasta va fi dominată
de învățătura Islamului și de accentul pus pe
diferențele dintre minoritățile religioase.
Facțiunile musulmane radicale sunt ascunse
și protejate de moschei. Declarația oficială
a acestora este că nu au nimic de-a face cu
grupările extremiste. Consensul general
printre misionari și liderii naționali ai bisericii
este că se ridică o mișcare islamică tot mai
agresivă. Numărul extremiștilor musulmani
a crescut și mulți tineri li se alătură prin faptul
că susțin doctrine care stârnesc ura, iar mai
târziu, atrag consecințe grave. În 2014 sute de
extremiști au fost arestați, suspectați fiind de
acte de terorism în Irak și Siria.
În contextul acesta, Kosovo are nevoie de
rugăciune. Rugați-vă pentru guvern și pentru
cei aflați în autoritate ca să ia decizii înțelepte
în vederea zidirii acestei țări noi pe un
fundament bun. Rugați-vă ca ei să fie în alertă
și să fie gata să lupte împotriva oricărui lucru
care amenință să distrugă țara și locuitorii ei.
Rugați-vă pentru creștinii din Kosovo ca să
trăiască în credința lor și să fie îndrăzneți în
persecuție. Rugați-vă pentru siguranța familiei
lor și pentru protecția lui Dumnezeu în timp
ce ei împărtășesc și altora Evanghelia.

Jesus, Son of God?
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 23:00

LUNI 08 iunie

MARȚI 09 iunie

MIERCURI 10 iunie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice(sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cărților 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană(cu Perry Stone)
(r) 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 Armele luminii(cu Ron Brown)

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 01:00 Armele luminii(cu Ron
Brown) 02:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu
cine mă căsătoresc 03:00 Program pentru
minorități etnice 03:30 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc (r) 08:00 Misiune urbană 09:00
Cartea cărților 09:30 Descoperiri din biblie
10:00 Evangheliile 10:30 Program pentru
minorități etnice(sârbă) 11:00 Codul Omega 2 (r) 12:00 Evangheliile pe scurt (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 Mai mult decat un miracol
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Descoperiri
din biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice(sârbă)
(r) 17:00 Evangheliile (r) 17:30 Finanțele
pe înțelesul tuturor 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Două împărății în conflic 09:00 Cartea
cărților 09:30 Descoperiri din biblie 10:00
Religii înrudite 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Harriet,
așteaptă-mă (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple,
palate (r) 14:00 Finanțele pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Descoperiri din biblie (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice(bulgară) (r) 17:00 Religii
înrudite (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Mai mult decat un miracol Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Codul Omega 2 Film artistic
23:00 Evangheliile pe scurt
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate 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 Harriet, așteaptă-mă Film artistic
23:30 Muzica

22:00 Codul
Omega 2 Film

film artistic

Secretul lui
Jonathan Sperry
Dustin, Albert și Mark sunt trei
tovarăși în vârstă de 12 ani în căutare
de distracție. Când Dustin tunde
peluza bătrânului de 75 de ani,
Jonathan Sperry, o prietenie unică
se înfiripă. Ceea ce au învățat în vara
aceea este ceva ce Dustin și prietenii
lui nu vor uita niciodată. Secretul
lui Jonathan Sperry, o poveste
emoționantă, pentru întreaga familie.

19:00 Uși deschise pentru Luther 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 Secretul lui Jonathan Sperry Film

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

artistic

23:30 Muzică

19:00 Corturi,
temple, palate

artistic

miercuri, 22:00

19:00 Uși
deschise
pentru Luther

Film artistic

Documnetar

JOI 11 iunie

VINERI 12 iunie

SÂMBĂTĂ 13 iunie

DUMINICĂ 14 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind
familia 09:00 Cartea cărților 09:30 Descoperiri din biblie 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Secretul
lui Jonathan Sperry (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Uși
deschise pentru Luther (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Descoperiri din biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferință: Integritatea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Integritatea 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
Romani 12 08:30 Trăiește-ți viața 09:00
Cartea cărților 09:30 Descoperiri din biblie
10:00 Creștinismul și islamul (r) 10:30
Program pentru minorități etnice(germană)
11:00 Să răcnească leul (r) 12:00 Pe urmele
lui Martin Luther (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Descoperiri din biblie (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Istorie a închinarii creștine 17:30 Femeia creștină 18:00
Strategii de mijlocire pentru România

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi(cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește( cu Terry Moore) 09:00 Cartea cărților 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 Program pentru copii 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Nu e dragoste mai mare (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Marea
trezire (r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 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 Povestea lui
Samuel Morris 10:00 Program pentru copii
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele
vremurilor (r) 12:30 Centrul Crestin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Povestea lui Samuel Morris (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

19:00 Marea trezire Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

Program religios

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 Teatrul de pe strada 7
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 Nu e dragoste mai mare Film artistic
23:00 Jesus, Son of God? Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Stevie’s Trek Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
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22:00 Nu e
dragoste mai
mare Film artistic

religios

17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană( cu Perry Stone)
Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. 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 străin Program muzical
22:00 Risipitorul Film artistic
22:30 Samuel Morris Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

17:00
Binecuvântare,
blestem sau
coincidență (r)

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

mele sexualității

17:00 Stevie’s
Trek Documentar

22:30 Samuel
Morris
Documentar

Eurabia - viitorul Europei?
Prezentare pe scurt de Bat Ye’Or (7 februarie 2005)

I

storicul
Bat Ye’or a
publicat lucrări
revoluționare
despre
minorități
și despre
de Bat Ye’Or „dhimmitude”
istoric (statutul lor
inferior) sub
Islam, inclusiv „Islam and Dhimmitude:
Where Civilizations Collide” (2002).
Ultima ei carte, „Eurabia - the EuroArab Axis” (editura Fairleigh Dickinson
University Press, 2005) dezbate faptul
că guvernele, în special cel francez,
au dezvoltat politici externe prin care
doresc să câștige favoarea regimurilor
Orientului Mijlociu și să oprească creșterea
minorităților islamice militante. Bat Ye’or
s-a adresat organizației Middle East Forum
în 7 februarie 2005.

cadrul dialogului anual euro-arab, a dat
naștere unui amalgam agresiv și ostil numit
„Eurabia”. Aceasta nu va dispărea odată cu
o schimbare politică a Uniunii Europene
(EU). Din contră, se pare că rădăcinile sale
devin tot mai adânci. Într-adevăr, modul
în care este tratată problema Eurabiei va
determina puternic viitorul Europei.
Imaginile Eurabiei sunt evidente prin
milioane de persoane care ard steagul
Americii și al Israelului în timpul războiului
din Irak și care îi susțin pe Yasser Arafat,
Saddam Hussein și alți dictatori duri.
Eurabia este vizibilă în explozia activității
antisemite, în lipsa de empatie față de
drepturile evreilor în diferite țări europene.
Din ce în ce mai mult, evreii sunt atacați
în primul rând de către tineri extremiști
musulmani radicali, de către guvernele
europene, iar agențiile de aplicare a legii
reacționează destul de încet la aceste
încălcări ale drepturilor și numai după ce
lucrurile au fost făcute publice. Fenomenul
Eurabia poate fi observat și din reducerea
la tăcere a criticilor la adresa Islamului
și a societății musulmane folosind drept
exemplu omorârea în plină zi
a producătorului olandez Theo
Van Gogh, care a realizat un
documentar despre chinurile
groaznice la care sunt
supuse femeile musulmane
în interiorul societăților
musulmane.

Europa se confruntă cu două schimbări
majore. Prima este slăbirea creștinismului.
A doua este scăderea demografică. În
prezent, în Europa, există numai două
treimi din numărul de copii
născuți necesar pentru
menținerea populației.
Scăderea populației a suferit
îmbunătățiri datorită imigrării
musulmanilor. În general,
populația musulmană în
creștere nu este integrată în
societățile gazdă și nici nu se
EURABIA ÎN DEVENIRE
aculturalizează din punct de
vedere politic la normele sale.
Această fuziune dăunătoare a
Din contră, mișcările islamiste
EURABIA
început cu Charles de Gaulle
radicale câștigă putere printre
AXA EURO-ARABĂ
în 1960. De Gaulle a văzut
aceste populații de emigranți
cum puterea Franței scade
politici. În plus, guvernele
odată cu pierderea coloniilor
europene, în special cel
sale și a considerat că o Europă mai unită
francez, dezvoltă politici externe prin care
ar putea restaura parte din gloria Franței.
își doresc să câștige favoarea regimurilor
Pentru consolidarea Europei, continentul
Orientului Mijlociu.
trebuia să formeze un bloc internațional
care să poată să-i fie adversar Americii.
Întrebarea care ia naștere este următoarea:
Națiunile arabe ale Orientului Mijlociu,
este aceasta o abatere temporară sau
de neegalat în bogăția de petrol, păreau să
Europa este pe cale să-și piardă identitatea
fie partenerii potriviți. Pregătind temelia
istorică? În al doilea rând: se pare să
acestei relații, în 27 noiembrie 1967, De
Europa se transformă rapid în „Eurabia”,
Gaulle a afirmat că o colaborare francoo extindere culturală și politică a lumii
arabă ar putea fi un element fundamental
arabe/musulmane, care cu siguranță este
în politica franceză. De atunci, a adoptat o
anticreștină, antisemită, antioccidentală și
politică amiabilă față de lumea arabă și o
antiamericană.
atitudine ostilă față de Israel.
PARTENERIATUL EURO-ARAB
După războiul de Iom Kipur din 1973,
Relația politică și economică de patru
statele arabe au proclamat un boicot al
decenii dintre Europa și țările arabe ale
petrolului împotriva Europei, în special
Orientului Mijlociu, instituționalizată în
împotriva țărilor care aveau legături

strânse cu Israelul. La numai 20 de zile
după începerea războiului, comunitatea
europeană a nouă țări a recunoscut
drepturile palestinienilor de a participa la
negocierile politice și a cerut revenirea la
granițele trasate prin armistițiul din 1949,
deși aceasta presupunea devierea de la
Rezoluția nr. 242 a Consiliului de Securitate
al ONU, introdus în 1967 și constituind încă
baza pentru negocierea unui acord.
În consecință, boicotul arab împotriva
Europei a ajuns la un sfârșit. Guvernul
francez și cel german le-au cerut liderilor
arabi să intre într-un dialog oficial cu liderii
europeni pentru consolidarea unei relații
solide. Aceștia au acceptat, dar cu condiția
ca europenii să aibă o politică externă în
sincronism cu interesele statelor arabe.
Elementele acestei relații sunt destul de
evidente. De exemplu, liderii europeni
văd reforma arabă ca mergând în paralel
cu rezoluția procesului de pace israelianoarab. Din nou și din nou, liderii arabi și
europeni profită de impasurile conflictului
arabo-israelian, favorabil pentru întârzierea
reformelor democrate.
Scopul Eurabiei este acela de a aduce
împreună cele două țărmuri mediteraneene
pentru ca interesele societății europene
să reflecte interesele lumii arabe. Pentru
aceasta este nevoie de o omogenizare în ce
privește cultura, politicile și politica dintre
cele două țărmuri. Ca produs derivat, liderii
americani trebuie să se ocupe de cultura
politică a Eurabiei, care este în creștere, în
locul fostului stat european.
Din păcate, majoritatea europenilor nu sunt
conștienți de fuziunea Eurabiei. Ura pe care
Europa o manifestă față de America și de
Israel este ceva obișnuit și se întrepătrunde
cu multe sectoare ale societății, inclusiv
media, cultura și economia. Europa
facilitează valorile jihadiste ale lumii arabe.
Acest lucru este evident prin faptul că refuză
să denunțe terorismul islamic și afirmă că
America și Israel sunt cauzele conflictului,
mai degrabă decât victimele atacurilor
islamiste. Imigrarea în masă a arabilor în
Europa, parte din acordul de prietenie,
nu face decât să consolideze fenomenul
Eurabia. Dacă Europa va continua să nu
răspundă în fața terorismului islamic,
cum a fost cazul atacului din Madrid,
2004, Eurabia e posibil să devină realitatea
completă a Europei.
Bat Ye’Or („fiica Nilului”) este
pseudonimul autoarei britanice de
origine egipteană Gisèle Littman. Ea
este de asemenea un comentator politic
care scrie despre istoria creștinilor din
Orientul Mijlociu și a evreilor care trăiesc
sub guvernare islamică. Datorită teoriilor
ei și a cercetărilor inedite, Ye’Or a devenit
o figură controversată.

STATUL
ISLAMIC
din Irak și Levant
„DACĂ VEȚI PĂSTRA ACEST SFAT, VEȚI CUCERI ROMA ȘI VEȚI STĂPÂNI
LUMEA, CU VOIA LUI ALLAH.” ABU BAKR AL-BAGHDADI

SIIL ÎN ACȚIUNE
Ce posedă un tânăr ca să trăiască și
să moară pentru scopurile barbare ale
grupării SIIL? Aceste scopuri presupun
convertirea la islam sau moartea. Aceste
scopuri obligă mulțimi de oameni săși părăsească țara, presupun un califat
islamic utopic, în care necredinciosul
este persona non grata sau poate să
moară. Gruparea SIIL împarte lumea
în două clase- credinciosul adevărat și
necredinciosul, infidelul (de multe ori,
alți musulmani)- care trăiesc asemeni
unor cetățeni de categoria a doua, sau nici
măcar atât.

Luptătorii grupării SIIL sunt conduși
de o idee diabolică. Sunt bine înarmați,
finanțați și motivați și fac ceva ce nimeni
nu credea că pot să facă. Aceștia au
declarat un califat, o regiune condusă prin
legea Sharia, legea islamică.
UN BLITZKRIEG ISLAMIC

10 iunie 2014, marchează ziua în care
gruparea SIIL a șocat lumea. Aceștia au
capturat al doilea cel mai mare oraș din
Irak- Mosul, cunoscut ca Ninive, orașul
biblic în care profetul Iona a predicat
mesajul de pocăință cu mii de ani în urmă.
Această acțiune a lor a pus în mișcare
un lanț de evenimente care au schimbat
analiza geo-politică a regiunii și a lumii
întregi. De asemenea, a schimbat viețile
a milioane de oameni și a făcut ca SIIL să
devină un nume obișnuit în Occident.
Lumea a început să acorde o atenție tot mai
sporită acestei grupări jihadiste, gruparea
pe care președintele Americii, Barack
Obama, a descris-o ca fiind „o echipă de
juniori”. Bineînțeles, această grupare a
trecut foarte repede la etapa următoare.
Granițele stabilite între Irak și Siria în urmă
cu aproape o sută de ani au dispărut.
Din acel moment SIIL controla o parte
mare de teritoriu. Unii estimau că era vorba
de un teritoriu de dimensiunea Angliei.
Dintr-o dată, lumea trebuia să înfrunte nu
numai o grupare teroristă, ci și o armată.
De asemenea, creștinilor din orașul Mosul
li s-au dat patru opțiuni: să plătească taxa

jizya ca ne-musulmani, să părăsească
orașul, să se convertească, sau să moară.
Pricepuți în ce privește înregistrările
video și media socială, SIIL a început
să-și răspândească mesajul în lumea
întreagă. Succesul lor i-a animat pe
tinerii jihadiști și pe doritorii din lumea
întreagă. Determinați de o campanie media
sofisticată, luptătorii străini le-au sprijinit
fronturile. Aceștia au ales să se alăture în
lupta împotriva infidelilor și să stabilească
un califat islamic. Datorită succesului,
mulți au crezut că binecuvântarea lui Allah
se află peste gruparea SIIL. Acesta a devenit
un puternic instrument de recrutare.
Ryan Mauro, de la organizația Clarion
Project, a explicat acest fenomen: „Cel
mai puternic instrument de recrutare al
grupării SIIL este faptul că aceștia au succes
în ceea ce fac. Dacă o oarecare grupare
jihadistă începe să cucerească teritorii
așa cum face SIIL, o treime din teritoriul
Siriei și o treime din teritoriul Irakului,
dintr-o dată, cei care s-au îndoit cu privire
la acea grupare vor spune: ‘Bineînțeles
că i-a binecuvântat Allah!’ De aceea nu
trebuie să-i permitem unei grupări precum
SIIL să aibă ceea ce pare a fi victorie,
deoarece acest lucru trimite un mesaj lumii
musulmane, și anume, că fac voia lui Allah,
prin acest fapt atrăgând tot mai mulți
recruți.”
Blitzkrieg-ul (termen din germană, care
înseamnă literal „război fulger”) lor islamic
a decimat armata irakiană pregătită de
americani și a amenințat teritoriul kurd
al Irakului. Acum, singura forță militară
capabilă să lupte împotriva grupării SIIL a
fost nevoită să apere o graniță ce se întinde
pe o distanță de peste 1000 de kilometri în
fața unei armate teroriste. Armata kurdă,
Peshmerga, a stat în fața grupării SIIL și a
atacurilor lor în regiune.

violurile și crimele care au loc pe o scară
largă au lăsat Occidentul fără cuvinte. Un
raport al Națiunilor Unite arăta că Statul
Islamic a comis crime „cutremurătoare”. Au
masacrat 1, 400 de soldați irakieni.
ARMA FAVORITĂ

Pentru americani, Foley, jurnalistul care a
fost răpit în luna noiembrie a anul 2010,
a devenit cea mai cunoscută victimă a
brutalității SIIL. Îngenunchiat în deșertul
Siriei, îmbrăcat în haine de culoare
portocalie, cu o expresie neutră pe chip,
Foley și-a petrecut ultimele sale momente
pe pământ constrâns fiind să condamne
politica Statelor Unite. Apoi, cel care a
devenit cunoscut drept „Jihad John” a
început execuția. Filmarea macabră și
moartea cruntă a lui Foley a lovit precum
o săgeată în spiritual național al Statelor
Unite. Acesta este scopul terorii islamice:
„Scopul terorismului este să sădească frică
în inimile dușmanilor ca să aibă parte de
anumite concesii.”

Astăzi, decapitarea este arma favorită
pentru a răspândi teroare printre „infideli”.
Această practică barbară își găsește locul
potrivit în teologia musulmană. Sura 47
(un capitol din Coran) spune: „Când vă
întâlniți cu necredincioșii, decapitați-i
până când veți face un adevărat măcel
printre ei, apoi legați-i strâns.” Sura 8:12,
60: „Allah spune: ‘Voi naște teroare în
inimile necredincioșilor. Decapitați-i
și tăiați-le degetele... răspândiți teroare
printre dușmanii lui Allah și ai voștri.’”
Această armă a lor este o metodă care va
duce la finalul dorit - cucerirea întregii
lumi: „Luptați-vă cu ei până când nu va mai
exista idolatrie și religia lui Allah va stăpâni
întreaga lume.” (Sura 8:39)
ȘI APOI, ÎNTR-O ZI... SIIL!

GRUPAREA SIIL POATE FI ÎNVINSĂ?
Aceasta este întrebarea cu care se confruntă
întreaga lume în prezent. În ciuda unui
început descurajator, există câteva semne
pozitive că Statele Unite, coaliția lor și
kurzii ar putea dezvolta o strategie mult
mai coerentă pentru a se opune acestei
grupări. Totuși, decapitările, crucificările,

Una dintre persoanele care trăiesc în
epicentrul acestei persecuții este Canon
Andrew White, cunoscut ca vicarul
Bagdadului. Acesta a păstorit Biserica
Anglicană „Saint George” din capitala
Irakului în perioada cea mai întunecată.
Canon Andrew White a înființat asociația
caritabilă „Foundation for Relief and
Reconciliation in the Middle East” ca să
ajute la vindecarea unei regiuni distruse.

care susținea că este un urmaș al profetului
Mohamed, a studiat istoria islamică și a
primit porecla „filozoful jihadist”. Acesta
a schimbat numele grupării SIIL (Statul
Islamic din Irak și Levant) în Statul Islamic.

White a devenit una dintre principalelepoate chiar principala- voci ale creștinilor
din Irak. Din cauza deschiderii sale și
a credinței sale, gruparea SIIL vrea să-l
omoare. După mai multe amenințări cu
moartea, superiorul său, arhiepiscopul
de Canterbury, i-a ordonat lui White să
părăsească Bagdadul. Acesta a considerat că
biserica are nevoie ca White să rămână în
viață. Acesta spunea că mulți creștini au
fugit din cauza violenței care avea loc în
Bagdad și s-au îndreptat spre nord, spre
Ninive. În mod ironic au ajuns direct în
mijlocul acțiunilor grupării SIIL: „Situația
nu era prea bună în Bagdad... bombe,
focuri de arme, oameni care mureau.
Locuitorii capitalei au ales să plece spre
Ninive, patria lor, ca să fie în siguranță... și
apoi, într-o zi, SIIL!”
White a descris două dintre experiențele
care i-au fost povestite și care l-au marcat.
Prima experiență este a unui creștin:
„Luptătorii SIIL i-au spus acestui bărbat:
‘Fie rostești aceste cuvinte și te convertești
la islam, fie îți omorâm toți copiii.’ Era
disperat. A rostit acele cuvinte. Apoi,
m-a sunat, mi-a spus ce s-a întâmplat și
m-a întrebat dacă Ieșua îl mai iubește:
‘Întotdeauna l-am iubit pe Ieșua, dar am
rostit acele cuvinte deoarece nu am putut
să-mi las copiii să moară.’ I-am spus că Isus
îl iubește și îl va iubi întotdeauna.”
Apoi, a povestit cum patru adolescențieroi moderni ai credinței- au ales moartea
în locul convertirii: „Luptătorii SIIL s-au
întors și le-au spus copiilor: ‘Veți mărturisi
că îl urmați pe Mohamed.’ Copiii- toți sub
15 ani, patru dintre ei- au spus: ‘Nu, noi Îl
iubim pe Ieșua. Întotdeauna L-am iubit pe
Ieșua. Întotdeauna L-am urmat pe Ieșua.
Ieșua a fost întotdeauna cu noi.’ Luptătorii
SIIL au spus: ‘Spuneți cuvintele!’ Copiii au
spus: ‘Nu putem.’ I-au decapitat.”
White este foarte marcat de ceea ce se
întâmplă: „Aceștia sunt copiii mei. Prin
asta am trecut. Cu astfel de situații ne
confruntăm.”

ASCENSIUNEA CALIFATULUI
În data de 5 iulie 2014, Abu Bakr alBaghdadi a vorbit de la minbar-ul (amvon)
din Marea Moschee al-Nuri din Mosul.
Acesta a anunțat formarea unui califat
islamic și a rămas în istorie. Al-Baghdadi,

Declarația lui al-Baghdadi a șocat întregul
Orient Mijlociu. Acestea sunt câteva dintre
ideile pe care al-Baghdadi le-a prezentat în
respectiva zi:
•

Le-a cerut musulmanilor de
pretutindeni, în mod special celor care
au anumite profesii, să se alăture și să
ajute la împlinirea califatului.

•

A proclamat o nouă eră.

•

A prezentat ce s-a întâmplat după
încheierea ultimului califat.

•

A exprimat scopul final al califatului:
„Acesta este sfatul meu pentru voi.
Dacă veți rămâne la el, veți cuceri
Roma și veți conduce întreaga lume,
dacă Allah câștigă.”

Califatul se întoarce la originile islamului.
După moartea lui Mohamed, cineva
trebuia să conducă comunitatea islamică,
cunoscută sub denumirea de ummah. În
limba arabă, cuvântul calif se referă la un
succesor, „cineva care înlocuiește”. Un
număr mare de califi au condus în decursul
celor 1, 400 de ani ai islamului.
În Occident, mulți nu știau ce anume
înseamnă califatul. Andrew McCarthy,
autorul cărții „The Grand Jihad”, a dat
această definiție: „Califatul este o instituție
de conducere islamică sub legea Sharia,
legea musulmană. Nemulțumit de imperiu,
Islamul anticipează o hegemonie globală.
Într-adevăr, ideologia islamică declară că o
astfel de hegemonie este inevitabilă...”
Profesorul Moshe Sharon, unul dintre
experții islamici de seamă ai lumii, a
explicat de ce este un vis care se împlinește:
„Acest vis oferă un fel de sentiment că sub
califat va exista o minunată lume islamică,
va exista o unitate a tuturor
musulmanilor, va exista o
putere care nu va putea fi
învinsă de nimic.” Sharon
spunea că în Islam, califul
deține o putere enormă:
„Acest uriaș imperiu care a
fost creat poartă numele de
califat, un teritoriu imens, o
uriașă comunitate islamică
în fruntea căreia se află
cineva... care îl înlocuiește
pe profet; dar nu este

adevărat, ci de fapt acesta Îl înlocuiește pe
Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu locuiește
în cer și cineva trebuie să-i supravegheze
pe credincioși și acesta este califul. Pe
pământ, califul luptă împotriva lumii nemusulmane. Sub conducerea lui, întreaga
lume islamică este unită și bineînțeles,
războiul și lupta împotriva creștinilor
devine mult mai ușoară.”
VREMEA CALIFATULUI

Joel Rosenberg spunea următoarele cuvinte
cu privire la califat: „Misiunea lor de a
stabili un califat este și scopul islamiștilor
din Gaza până în Irak. Este parte dintr-o
mișcare ofensivă exercitată de către forțe
care poartă diferite nume: SIIL, Hamas,
Jihadul Islamic, Brigada Martirilor Al
Aqsa... Toți au o misiune comună și
această misiune este stabilirea unui califat.”
Rosenberg spunea că este un război religios
pentru acești musulmani: „Să ucidă fiecare
evreu și creștin care le iese în cale și să
ucidă fiecare musulman care nu crede
într-un mod la fel de radical ca și al lor...
De ce întâmplă chiar acum? În parte, se
întâmplă deoarece ei cred că a sosit vremea
califatului.”
Ryan Mauro, de la organizația Clarion
Project, a explicat: „Una dintre cele mai
interesante creșteri pe care le-am văzut,
în special în cazul luptătorilor SIIL și a
altor jihadiști, este preocuparea lor pentru
teologia vremurilor din urmă. Când un
jihadist spune ceva de genul. ‘America, te
condamnăm pentru că protejezi crucea’,
acesta face referire la o profeție islamică cu
privire la vremurile de pe urmă. Aceștia
consideră că Isus se va întoarce, că îl va
ajuta pe mesia islamic (Mahdi) să învingă
creștinismul, evreii și restul lumii. Apoi,
aceștia cred că Isus condamnă creștinismul.
Când un jihadist spune că va distruge
crucea, aceasta nu este numai o amenințare
la adresa Statelor Unite și a creștinismului.
Aceștia spun că pregătesc apariția unui Isus
(total diferit de versiunea Bibliei) care îi va
ajuta să cucerească întreaga lume.”

Pentru cei care trăiesc în umbra
acestui califat, alegerea este evidentă:
CONVERTIRE sau MOARTE!

Articol tradus și extras
din cartea „Destination
Jerusalem: ISIS, Convert or
Die, Christian Persecution
and Preparing for the
Days Ahead” - scrisă
de Chris Mitchell, șeful
departamentului de știri pentru
Orientul Mijlociu, CBN News.
Publicată: Ianuarie 2015

Exploring Ephesus
documentar

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:00

LUNI 15 iunie

MARȚI 16 iunie

MIERCURI 17 iunie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru slujire
09:00 Cartea cărților 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne(
Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană(cu Perry Stone)
(r) 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 Slava lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe
înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu
în rugăciune 02:00 Calea, Adevărul și Viața:
Cu cine mă căsătoresc 03:00 Program
pentru minorități etnice (r) 03:30 Program
pentru minorități etnice 04:00 InTouch (cu
Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața: Cu cine mă căsătoresc (r) 08:00 Misiune urbană 09:00 Cartea cărților 09:30
Descoperiri din biblie 10:00 Cum ar trebui
să trăim 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Chiar dacă pleci 1&2 (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 Promisiunea respectata:
Avraam (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Descoperiri din biblie
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Cum ar trebui sa traim (r) 17:30 Finanțele
pe înțelesul tuturor 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Două împărății în conflic 09:00 Cartea cărților 09:30 Adevăruri biblice pentru copii
10:00 Cum a aparut lumea 10:30 Program
pentru minorități etnice( bulgară) 11:00
Sursa dragostei (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple,
palate (r) 14:00 Finanțele pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice(bulgară) (r) 17:00
Cum a aparut lumea (r) 17:30 Ascendent
18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

telespectatori

19:00 Promisiunea respectata: Avraam
Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r)
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Chiar dacă pleci Documentar
23:30 Muzică

străin

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

18:00 Slava lui
Dumnezeu în
rugăciune

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

luni, 22:00

documentar

Templul lui Solomon
O călătorie minunată prin templul
promis lui David și împlinit prin Solomon. Locul pe care a fost construit era
considerat de lumea antică, centrul
lumii. În multe feluri a continuat să fie
un centru istoric. Astăzi continuă să
fie, în același timp, un centru de mare
reverență și conflict. O înțelegere a
rolului templului în viața și istoria
israelită, este esențială nu numai
pentru a intelege Biblia ci și istoric și
actualele evenimente din Ierusalim.
Acest program oferă o introducere de
baza a colosalei reusite a templului lui
Solomon.

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mai mult decat vise Mohamed Film

Dincolo de bariere
joi de la ora 17:30

artistic

23:00 Mai mult decat vise Khosrow
23:30 Muzică

22:00 Sursa
dragostei Film

22:00
Mai mult
decat vise
Mohamed

artistic

Seminar biblic

Documentar

JOI 18 iunie

VINERI 19 iunie

SÂMBĂTĂ 20 iunie

DUMINICĂ 21 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind
familia 09:00 Cartea cărților 09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Mai mult decat vise: Mohamed (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Fratii Jeffreys (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Integritatea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Integritatea 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00
Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De
ce cred 08:30 Trăiește-ți viața 09:00 Cartea
cărților 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii 10:00 Istorie a închinarii creștine (r)
10:30 Program pentru minorități etnice(germană) 11:00 Risipitorul (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Africa și biblia (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Istorie a închinarii creștine 17:30 Femeia creștină 18:00
Strategii de mijlocire pentru România

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Asculta
si implineste09:00 Cartea cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Exploring Ephesus (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Jock Troup and the Fishermen Revival (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch(cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 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 Intelepciune
TV 10:00 Program pentru copii 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Intelepciune
TV (r)

19:00 Africa și Biblia 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 Teatrul de pe strada 7
23:30 Muzică

19:00 Jock Troup and the Fishermen
Revival 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 Exploring Ephesus Documentar
23:00 Ochi sa vad Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Templul lui Solomon Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel

Documentar

19:00 Jock
Troup and the
Fishermen
Revival
Documentar

religios

17:30 Inima închinării Program muzical
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dumnezeu îngropat de stiință
22:00 Program muzical străin
Documentar
22:30 Universul nostru fascinant Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre probleProgram religios

sexualității

19:00 Africa
și Biblia

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

mele sexualității

22:00
Dumnezeu
îngropat
de stiință
Documentar
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ȘTIRI DIN ISRAEL ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
SIIL primește sprijin din partea grupării Boko
Haram din Nigeria

Liderul Boko Haram a jurat, într-o înregistrare
audio recentă, credință grupării SIIL. Boko
Haram a ucis mii de persoane în Nigeria și
anul trecut a răpit două sute de eleve. Experții
spun că această alianță profană le oferă ambelor
grupuri mai multă legitimitate și le ajută să
atragă noi recruți și noi finanțări, SIIL avansând
spre îndeplinirea scopului său, acela de a stabili
un califat global. Odată cu creșterea influenței
SIIL, tot mai mulți tineri și tinere din întreaga
lume se alătură jihadiștilor. Prim-ministrul
Irakului se teme că nicio armată din regiune
nu îi va mai putea ține piept grupării SIIL, dacă
acesteia i se va permite să continue. Deși soldații
din Nigeria i-au învins pe militanții musulmani,
aceștia continuă să terorizeze națiunea.
Nu e vorba doar de fetele din Chibok. Boko
Haram s-a aventurat în țările vecine precum
Camerun și Niger și a răpit bărbați și femei.
Impertinența acestei grupări continuă în timp
ce aceștia încearcă să transforme Nigeria, cea
mai populată țară a Africii, într-un emirat
islamic. Îngrijorarea este că Boko Haram ar
putea transforma fetele din Chibok în atentatori
sinucigași. La câteva săptămâni după ce au fost
răpiți, Boko Haram a trimis prima femeie ca
atentator sinucigaș. De atunci, mai multe fete,
inclusiv o fată de 7 ani, au fost folosite în atacuri
sinucigașe, omorând sute de oameni.
Islamul: o religie care subjugă femeile la o
viață de sclavie și suferință

se aplică legea Șaria, condiția femeii este
cumplită. Femeile trebuie să aibă superiori de
sex masculin, trebuie să ceară permisiunea,
dacă vor să iasă din casă. Dacă o femeie este
violată, mărturiei violatorului i se dă mai multă
crezare decât mărturiei ei. Ele pot moșteni doar
jumătate din cât moștenesc frații lor. Femeile
sunt tratate foarte violent. Ele trebuie să fie
acoperite din cap până în picioare dacă vor
să iasă din casă, ideal cu un însoțitor. Practic,
sunt într-un arest permanent la domiciliu, în
zonele în care se aplică legea islamică. Sunt
femei musulmane care au pornit diverse
mișcări prin care încearcă să se impună. Sunt
femei din Arabia Saudită care luptă pentru a
obține dreptul de a conduce mașina, sunt femei
egiptene care luptă împotriva hărțuirii sexuale.
99% dintre egiptence au raportat că au fost, la
un moment dat, hărțuite sexual. În Pakistan,
aproape 1 000 de femei au fost ucise sub legea
onoarei, iar acestea sunt doar cazurile raportate.
În realitate sunt mult mai multe. Poziția femeii
musulmane în 2015 este extrem de dificilă.”
Islamul - o religie în creștere

Islamul este religia cu cea mai mare creștere
din lume, potrivit unui nou studiu al celor de la
„Pew Research Center”. Studiul spune că până în
2050 creștinismul va rămâne cel mai mare grup
religios din lume cu un număr de 2,92 miliarde
de adepți.
Islamul va crește rapid și va ajunge pe locul al
doilea, cu un număr de 2,76 miliarde de adepți,
cu mai mult de un miliard de membri decât
acum. Această creștere se datorează faptului că
musulmanii au mai mulți copii.
Peste 2000 de ani de istorie sunt gravați în
zidurile unei clădiri din Ierusalim

De mai bine de un deceniu, Ayaan Hirsi
Ali critică drastic Islamul, ajungând ținta
amenințărilor permanente cu moartea. Ayaan
Hirsi Ali s-a născut ca musulmană în Somalia,
unde a văzut și a experimentat tratamentul
brutal îndurat de femei și fete sub Islamul
fundamentalist. Ca tânără, ea a scăpat dintr-o
căsnicie aranjată căutând azil în Olanda, unde
a ajuns membru în Parlamentul Olandei și un
critic deschis al Islamului. Acum, în Washington
D.C., Hirsi Ali continuă să își riște viața pentru a
expune islamul.
Hirsi Ali susține că o reformă religioasă este
singura cale pentru a pune capăt terorismului,
războiului sectant, subjugării femeilor și
minorităților care în fiecare an revendică mii
de vieți în lumea musulmană: „În majoritatea
țărilor musulmane, mai ales în cele în care

În partea de vest a Orașului Vechi, Turnul lui
David se ridică deasupra zidurilor. Cu 16 ani
în urmă, arheologii au descoperit o clădire în
timp ce lucrau la Muzeul din Turnul lui David.
Inscripțiile de pe pereți preced chiar și perioada
lui Isus și a guvernatorului roman care L-a
condamnat la moarte pe cruce, Ponțiu Pilat.
Ani la rândul, experții au sugerat că Pilat a
pronunțat sentința la moarte de pe fortăreața
Antonia aflată în cealaltă parte a orașului, unde
erau cazați soldații romani. Dovezile recente,
însă, descoperite în palatul regelui Irod, indică
faptul că se prea poate ca opulentul Pilat să fi

pronunțat sentințele de aici. Arheologul Amit
Re’em a ajutat la descoperirea sitului palatului în
anul 1999. El cunoaște istoria din spatele acestor
ziduri, din vremea lui Irod până în 1940, când
locul a fost invadat de britanici: ‘’Până în prezent,
aceste ziduri impresionante sunt singurele
vestigii ale palatului lui Irod. Nu știm ce s-a
întâmplat cu suprastructura, cu palatul în sine.
Poate a fost distrus în timpul unei revolte mari,
poate a fost distrus de către romani, poate a fost
distrus de către cruciați sau de către otomani.’’
David Pillegi este pastor la „Christ Church”:
„Știm că, după moartea lui Irod, palatul său a
ajuns sub stăpânire romană. În fiecare an, de
Paște, Ponțiu Pilat venea din Cezareea până
în Ierusalim, pentru a asigura paza orașului
în timpul sărbătorii pe care evreii o numeau
sărbătoarea eliberării. Dacă se producea agitație
în Ierusalim, de obicei se întâmpla în timpul
sărbătorii de Paște.”
Pillegi spunea că, într-un fel, Turnul lui David
cuprinde întreaga poveste a vieții lui Isus: „De
jumătate de secol, oamenii de știință susțin că
viața lui Isus începe la Turnul lui David, care a
fost palatul lui Irod, unde au mers magii să îl
viziteze pe regele Irod, iar viața Sa a luat practic
sfârșit când Ponțiu Pilat L-a condamnat la
moarte, cam în aceeași locație. Există o ironie
interesantă în această poveste.”
Creștinii din Yemen: Suferința este
„realitatea” noastră

Pentru creștinii din Yemen, viața este foarte
grea. În Orientul Mijlociu nu există țară în
care creștinii să nu sufere pentru credința lor.
Aceasta este realitatea. În Yemen locuiesc 24 de
milioane de persoane. Majoritatea sunt adepții
ramurii sunite ale islamului. Nimeni nu știe
sigur câți, dar se estimează că există câteva mii
de creștini în ascuns. Dr. David Curry este parte
din Open Doors, un grup care monitorizează
libertatea religioasă în lumea întreagă. În fiecare
an, Open Doors publică o listă cu țările în care
creștinii se confruntă cu cel mai ridicat nivel
de persecuție: „Nu există prea multe opțiuni
potrivite pentru creștinii din Yemen. Deja se află
pe locul al 14 pe lista celor de la Open Doors.”
Yemenul este a doua cea mai mare țară din
Peninsula Arabică. Se învecinează cu Arabia
Saudită în partea de nord și cu Marea Roșie în
partea de vest. Yemenul a devenit un teritoriu
potrivit pentru Islamul radical. Mai multe
grupări teroriste, inclusiv al-Qaeda și SIIL, au
găsit aici un refugiu.
Urmărește emisiunea JERUSALEM
DATELINE în fiecare sâmbătă de la ora 20:00,
la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

urmare, au trimis doi reprezentanţi la Sofia
să caute ajutor. Aceşti doi mulahi au început
să întrebe pe stradă care oameni se închină
lui Isus, vorbesc în limbi necunoscute
pe care le traduc, şi la ale căror întâlniri
oamenii se vindecă. Cineva le-a sugerat
să se îndrepte spre Biserica Penticostală
Bulgară, unde au cunoscut un evanghelist,
cel care a şi relatat această istorisire.
Un şeic vindecat de SIDA

Apariții cristice
Semne și minuni în lumea musulmană

D

omnul Isus
cel Înviat îi
vizitează pe
musulmani prin vise
şi vedenii, împlinind
astfel prorocia din
Ioel 2, care proclamă
că în vremurile din
de
urmă Duhul Sfânt va
autor fi turnat peste toate
popoarele, şi atât tinerii, cât şi bătrânii vor
avea vise şi viziuni.

Christine Darg

De la prima ediţie a volumului Apariţii
cristice, numărul fenomenelor de vise
şi viziuni care se manifestau în Orientul
Mijlociu a crescut exponenţial. În numărul
din martie 2001 al revistei „Mission
Frontiers”, un articol făcea următoarea
afirmaţie, pe baza unui chestionar
completat de 600 de musulmani care îşi
puseseră încrederea în Isus: „Peste un sfert
din cei chestionaţi au afirmat cu putere că
visele şi viziunile au reprezentat un element
cheie al convertirii lor şi că îi susţin în
momentele dificile”.

promisiunea făcută către patriarhul
Avraam, aceea de a-i binecuvânta pe
urmaşii lui Ismael. În acelaşi timp în care
Dumnezeu îi binecuvântează pe urmaşii
lui Isaac şi Iacov, prin redobândirea țării
promise, El Îşi aminteşte în aceste vremuri
şi de credincioşia promisiunii Sale către
cealaltă parte a familiei lui Avraam, arabii.
Un prieten drag al lucrării noastre, fost
musulman din Rajasthan, o localitate din
India, a văzut în vis o cruce venind înspre
el şi devenind din ce în ce mai luminoasă.
Totuşi, el a ales credinţa personală în
Isus datorită unui evanghelist care i-a
propovăduit Evanghelia pe stradă. Un alt
musulman din Pakistan mi-a scris: „Pe
30 mai L-am văzut iarăşi pe Isus în vis.
Mi-a dat o cutie pe care am încercat să o
deschid după ce El a dispărut, dar nu am
reuşit nicidecum. Vă rog, trimiteţi-mi nişte
informaţii despre ce ar putea să însemne
visul.“ Chiar dacă acest pakistanez avea
o relaţie cu Isus prin intermediul viselor,
totuşi avea nevoie de un evanghelist.
I-am scris, explicându-i că, în vis, cutia
reprezenta comoara ascunsă a lui Hristos
„în care sunt ascunse toate comorile
înţelepciunii şi ale ştiinţei“ (Coloseni 2:3).
Revărsare de viziuni asupra mulahilor

Un vis sau o viziune tipică despre Isus,
cu nenumărate variaţii, este în general
descrisă de musulmani ca fiind un chip
plin de pace, pe care ei îl recunosc drept
Isus. Deseori ei văd un chip blând al unei
persoane îmbrăcate într-o robă albă,
chemându-i să vină la El. Multe vise
sunt experienţe pregătitoare pentru a-i
încuraja pe musulmani să ia în considerare
posibilitatea de a-L urma pe Isus. Alte
vedenii sau vise sunt experienţe „epice” de
o asemenea măreţie, încât persoana ştie fără
nici o îndoială că este destinată să umble pe
cărarea singuratică a credinţei, poate chiar a
martirajului, alături de Isus.
Deşi ţările musulmane erau închise
predicării tradiţionale a Evangheliei,
e timpul ca Domnul să-şi împlinească

Ca o continuare la cartea Faptele
Apostolilor, Duhul Sfânt a făcut o
minune neobişnuită în sud-estul Europei.
Dumnezeu a început să vorbească prin vise
şi vedenii la 24 de mulahi lângă graniţa
Bulgariei cu Turcia. În timpul acestor
manifestări, Isus spunea: „Eu sunt Isus
Hristos, Trimisul. Trebuie să vă pocăiţi de
păcatele voastre şi să vă puneţi încrederea în
Mine pentru a fi salvaţi.”
Nici unul dintre mulahi nu ştia despre
ceilalţi care fuseseră vizitaţi de Domnul.
Dar fiecare a ascultat de viziunea pe care
o primise şi a proclamat cu tărie ceea ce
văzuse sau auzise. Comunitatea a început
să Îl caute pe Dumnezeu prin Fiul Său,
Isus, şi să se pocăiască de păcate. Imediat
au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, ca în
Faptele Apostolilor 2, şi bărbaţii au început
să rostească mesajele lui Dumnezeu în
alte limbi, iar alţii traduceau. Auzind unii
despre alţii, aceşti mulahi au început să
dorească să afle mai multe despre Isus. Prin

Şeicul Mohamid Amin s-a născut în
provincia Juna din Etiopia, dintr-un tată
păzitor de capre şi o mamă care fusese
stearpă mulţi ani. La fel ca mama profetului
Samuel din Biblie, mama lui Mohamid
era atât de disperată să aibă copii, încât i-a
promis lui Dumnezeu că, dacă îi va da un
fiu, acesta va fi slujitorul lui Dumnezeu
toate zilele vieţii lui.
Încă din copilărie, Mohamid a studiat
Coranul. Mai târziu a fost trimis în Oman
la studii, şi apoi cu bursă în Arabia Saudită.
Peste 9 ani, Mohamid s-a întors în ţara lui
de baştină şi a obţinut un post într-una
din cele mai mari moschei. Apoi a plecat
iarăşi la studii în Sudan, şi la întoarcerea
în Etiopia, a constatat că, la 30 de ani,
sănătatea îi era deja şubredă.
„Eram un schelet ambulant şi îmi
pierdusem tot părul. Familia m-a dus la
doctor. Aveam răni din vârful capului
până la degetele picioarelor. Chiar dacă
eram respectat public ca învăţător, în viaţa
privată eram cel mai mare păcătos. Nu îmi
mai puteam ascunde secretul, şi anume că
vizitasem prostituate şi luasem SIDA de la
ele. Am cules ceea ce am semănat.”
Timp de patru luni, Mohamid nu s-a putut
ridica din pat. Familia lui s-a pregătit
pentru înmormântare, însă s-a întâmplat
ceva miraculos. Mohamid a văzut o
lumină puternică la spital. Isus Hristos
i-a apărut îmbrăcat ca doctor, El, medicul
desăvârşit! Domnul Cel Înviat a privit
spre el cu dragoste şi căldură: „Mohamid,
ridică-te!” Domnul i-a poruncit aşa cum
poruncea infirmilor din Biblie. În acea
clipă, Mohamid a fost foarte intrigat: „Cum
să mă ridic? Doar eram atât de bolnav! Însă
El mi-a atins trupul bolnav, mi-a luat mâna
şi S-a aşezat lângă mine pe pat. Parcă îmi
cunoştea toate gândurile.”

Oamenii lui Dumnezeu sunt plini de
compasiune. Un evanghelist etiopian i-a
arătat îndurare lui Mohamid şi l-a luat acasă
ca să îi spele rănile. „Simţeam că Dumnezeu
îl va folosi pe Mohamid pentru slava Lui”,
a mărturisit ulterior evanghelistul. În mai
puţin de o săptămână, Mohamid putea
umbla din nou. El deţine un certificat
eliberat de spitalul regional care atestă că
nu mai este seropozitiv. Şeicul Mohamid

Amin este acum un evanghelist creştin care
vorbeşte peste tot în Etiopia spre gloria lui
Dumnezeu, mărturisindu-şi vindecarea.
O minune a zilelor noastre

Un prieten arab din Ierusalim, mi-a
spus recent, entuziasmat, că tot Egiptul
vibrează datorită unui miracol! Minunea
a fost validată şi de un preot egiptean
copt. Am telefonat la Cairo pentru a mi se
confirma dacă miracolul înfăptuit în Egipt
era autentic, căci se vorbea despre el şi la
televiziune în tot Orientul Mijlociu.
Potrivit relatării, un egiptean şi-a asasinat
cumnata pentru a moşteni banii familiei.
S-a hotărât să îi îngroape copiii de vii,
împreună cu cadavrul, pentru ca nu cumva
să moştenească ei banii. După zece zile, cei
doi copii au fost salvaţi în mod miraculos,
iar unchiul lor a fost prins şi arestat.
Un reporter l-a intervievat pe ucigaş în
închisoare, şi de asemenea pe unul dintre
cei doi copii. Iată ce s-a relatat la televizor
despre cele petrecute: „Doi copii au fost
încarceraţi de unchiul lor într-un mormânt
şi lăsaţi acolo să moară. Un trecător a auzit
zgomotul pe care îl făceau şi i-a salvat. Cum
au supravieţuit zece zile fără mâncare şi apă?
Cel mai mare dintre copii spunea: „În
fiecare seară venea un om şi o trezea pe
mama ca să îi dea lapte bebeluşului. Din
acel om străluceau raze de lumină. Iar mie
mi-a dat să mănânc curmale.” Au fost găsiţi
sâmburi de curmale în mormânt şi este un
fapt confirmat că mulţi călugări creştini au
trăit ani de zile în deşert cu nimic altceva
decât curmale.
Reporterul a întrebat: „Cine este acest om
care putea face ca o mamă moartă să îşi
hrănească copilul?” Copilul a răspuns: „Nu
ştiu cum Îl chema, dar în mâini avea două
găuri din care îi curgea sânge!”
În acel moment, reporterului i s-a tăiat
respiraţia: „Îţi dai seama că Îl descrii pe
profetul Issa (numele islamic al lui Isus)?”
Programul de televiziune a fost întrerupt
brusc. Cu toate acestea, Egiptul continuă să
vorbească despre acest miracol.
Tinerii vor avea vedenii

Povestea lucrării Duhului Sfânt pe
tărâmurile biblice continuă. În timp ce
propovăduiam în biserica din Kuweit, am
întâlnit un frate extraordinar, pe care îl
voi numi Ahmed, din Arabia Saudită. El
studiase pentru a deveni conducător al
moscheii regionale, nu avea prin urmare
nici un fel de cunoştinţe despre Biserica
Creştină. Totuşi, într-o zi, şi fără să fi aflat
ceva despre Hristos, Ahmed a primit o
viziune. A văzut o biserică mare coborând
din cer. A auzit că înăuntru se cânta cea mai
frumoasă şi mai glorioasă muzică pe care a
auzit-o el vreodată (în moschei, credincioşii
nu cântă împreună). În această clădire, a
văzut oameni din orice naţiune închinânduse şi lăudându-L pe Dumnezeul Cel Viu.
Pe culoarul din mijloc venea spre el un om
maiestuos, care i-a întins lui Ahmed o cupă
de argint. Omul i-a spus: „Din clipa în care
vei bea din această cupă, vei fi al Meu.”
Hotărât să înţeleagă această viziune plină
de slavă, Ahmed a vizitat o ţară arabă

vecină, în care este permisă înălţarea unor
clădiri de biserică, spre deosebire de Arabia
Saudită, unde sunt interzise. Prima şi cea
mai uşor de recunoscut clădire-biserică
pe care a vizitat-o, aparţinea romanocatolicilor. A intrat în timpul unui serviciu
religios şi a primit Cina Domnului, însă
nu ştia ce face. Apoi, preotul i-a sugerat să
viziteze biserica ortodoxă din apropiere,
unde a văzut o icoană a lui Hristos. Acesta
era omul din viziune! Preotul ortodox i-a
sugerat să viziteze biserica evanghelică
învecinată, unde a fost primit cu prietenie.

Nici o graniţă nu este închisă
pentru Isus

Există multe relatări despre apariţii ale lui
Isus în cel mai sfânt oraş islamic Mecca, ale
cărui porţi sunt închise pentru Evanghelie,
dar nu şi pentru Duhul Sfânt! Domnul Isus
deţine cheile oricărui oraş de pe pământ.
Domnul se îndură de cine vrea să se îndure,
prin vise şi vedenii supranaturale. Un
pelerin musulman se plimba în jurul Pietrei
Ka’aba, locul cel mai sfânt din Mecca, când
i-a apărut Isus într-o robă albă. Există multe
astfel de relatări! Isus i-a spus pelerinului:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa Învierii.
Crede în Mine.” Apoi Isus a dispărut în
mulţime.
Misterul şoferului de autobuz saudit

Un incident similar este istorisit în cartea
lui Jane Rumph, Povestiri din prima
linie. Un imam malaezian, conducătorul
unei moschei din insula Sumatra, a făcut
un hajj (pelerinaj) în Arabia Saudită.
Călătoria a reprezentat punctul de cotitură
al vieţii sale, dar nu în modul cum se
aştepta el! În timp ce se afla în autobuz
spre locurile sfinte, imamul malaezian
a stat în faţă şi l-a ascultat tot timpul pe
şoferul de autobuz care îi predica despre
Isus! Imamului îi ardea inima în timp ce îl
asculta pe şofer. Spre uimirea lui, şoferul
a dispărut după una dintre opriri şi a fost
înlocuit cu altul. La întoarcerea
în Malaezia, imamul şi-a vizitat
un vecin chinez creştin. A fost
şocat să descopere o imagine a
şoferului de autobuz saudit, pe
peretele din casa prietenului său
chinez – era un tablou artistic
reprezentându-L pe Isus!
Visele îl pot valida pe
mesager

Domnul îi pregăteşte adesea
pe aleşii Săi care-I primesc
mesagerii. La începutul secolului,
o asistentă medicală numită
Shaheeda, a călătorit prin toată
Asia Centrală şi prin Arabia, ca vestitoare
a Bibliei. A locuit mai multe luni într-un
cămin arab. Familia i-a acceptat învăţăturile

pentru că patriarhul familiei o văzuse întrun vis, înainte ca ea să intre în sat. Acest
fenomen a avut loc şi în misiunea noastră.
Nu doar că este o mare încurajare aceea de
a fi la locul potrivit în momentul potrivit,
dar validarea prin vis ajută şi la confirmarea
Evangheliei!
Odată, când autoarea intra într-un sat
arab, o familie şi-a deschis poarta ca să
găzduiască o întâlnire de evanghelizare,
pentru că fiul lor visase că voi veni. În
acelaşi fel, un hajj (un pelerin la Mecca),
s-a rugat împreună cu mine pentru
mântuire şi vindecare pentru că mă văzuse
într-un vis. Când am avut privilegiul de
a predica în estul Bulgariei, după căderea
comunismului, două femei mi-au povestit
că mă văzuseră anterior într-un vis. Una
dintre aceste femei a alergat în faţă, în
teatrul în care predicam la Varna, pe malul
Mării Negre, auzind invitaţia mea de a-L
primi pe Isus. Cu doar o noapte înainte,
mă văzuse într-o viziune: i-am prins braţul
şi am salvat-o de la căderea într-o groapă
adâncă! Când m-a văzut a doua zi vorbind,
a crezut cu uşurinţă mesajul meu şi l-a
primit pe Isus în mod public.
CONCLUZIE

Prin răspândirea tot mai largă a Islamului
în occident, creştinii vin tot mai des în
contact cu musulmanii. Deseori ne simţim
neştiutori în a ne mărturisi credinţa. Însă
dacă îi vom întreba pe cunoscuţii noştri de
religie musulmană dacă au experimentat
vise sau viziuni despre Hristos, sunt
multe şanse să fim uimiţi de răspunsul lor
pozitiv. Aceste vise şi viziuni revărsate în
prezent asupra lumii musulmane deschid
oportunităţi pentru vestirea Evangheliei.
Visele lor sunt pregătitoare şi adesea
neconcludente, oferind doar indicii, şi este
nevoie de un creştin îndrăzneţ pentru a
explica mântuirea prin credinţa în Isus
Hristos. Majoritatea musulmanilor pe
care i-am abordat în felul acesta răspund
pozitiv. Poţi discuta la nesfârşit cu un
musulman despre naşterea din fecioară şi
despre Înviere, fără a avea vreun rezultat.
Dar atunci când Isus se descoperă sufletelor
oamenilor în mod direct, este aşa de uşor să
îi convingi că El este viu şi că nu este doar
un profet, ci Domnul!
Isus cheamă mulţi musulmani la El prin
vise şi vedenii, aşa cum a prezis proorocul
Ioel că se va întâmpla la sfârşitul
vremurilor. Unora le e teamă.
Alţii încearcă să Îl ignore.
Dar El îi urmăreşte cu milă şi
fără încetare în vise şi chiar în
viziuni clare.
Pentru mai multe relatări ale
aparițiilor cristice în lumea
musulmană, comandă cartea
Apariții Cristice - semne și
minuni în lumea musulmană
de Christine Darg.

www.alfaomega.tv/librărie
0256-284.913, comenzi@alfaomega.tv

The Gospel Writers ‚Autographs’
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:00
LUNI 22 iunie

MARȚI 23 iunie

MIERCURI 24 iunie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice( bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice( sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi( cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r)11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r)13:00 Jerusalem
Dateline (r)13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 Slava
lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 02:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu
cine mă căsătoresc 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu
cine mă căsătoresc 08:00 Biserica umplută
cu Duhul Sfant 09:00 Cartea cartilor 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Cum
ar trebui sa traim 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Totul pentru libertate
12:00 Viata apostolului Petru 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu 13:00 Mapamond creștin
13:30 Promisiunea respectata: Moise 14:00
Verdictul științei: Creație! 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea cartilor 15:30
Adevăruri biblice pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice 17:00 Cum ar trebui sa traim 17:30
Finanțele pe înțelesul tuturor 18:00 Principii
biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Principii biblice pentru o viață
de succes 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Două împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii 10:00 Cum a aparut lumea 10:30
Program pentru minorități etnice( bulgară)
11:00 Crucea și pumnalul (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Corturi, temple, palate (r) 14:00 Finanțele
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700
(r)15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Cum a aparut lumea (r)
17:30 Ascendent 18:00 Două împărății în
conflic (r)

19:00 Promisiunea respectata: Moise
Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Totul pentru libertate Documentar
23:00 Viata apostolului Petru Documentar
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

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

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mai mult decat vise Documentar
23:30 Muzică

Știința și problematica
existentei lui
Dumnezeu
Mulți creștini consideră că alături de
valori spirituale și morale, credința
lor are o putere intectuală. Această
putere nu trebuie să intre în conflict
cu cercetările științifice. Cu toate
acestea, punctul în care creștinismul
și cultura se intersectează, dezbaterea
știință-religie este fără îndoială una
periculoasă. Urmăriți o dezbatere
provocatoare dintre prof. John Lennox și prof. Alister McGrath, numai la
Alfa Omega TV

Puterea Rugăciunii
sâmbătă de la ora 17:30

19:00 Smith
Wigglesworth

22:00 Crucea
și pumnalul

22:00 Totul
pentru
libertate

duminică, 22:30 documentar

Film artistic

Documentar

Documentar

JOI 25 iunie

VINERI 26 iunie

SÂMBĂTĂ 27 iunie

DUMINICĂ 28 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi( cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind
familia 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice( maghiară) 11:00
Mai mult decat vise (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Smith Wigglesworth (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Îndragostirea dătătoare de viață

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Îndragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne( Biserica Harvest Metanoia)
04:00 Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul biblic
al casatoriei 09:00 Cartea cărților 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Istorie
a închinarii creștine (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Dumnezeu
îngropat de stiință (r) 12:00 Dumnezeu îngropat de stiință (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Africa și biblia (r)14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi( cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților (r)15:30
Adevăruri biblice pentru copii (r)16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r)17:00 Istorie a închinarii
creștine 17:30 Femeia creștină 18:00 Strategii de mijlocire pentru România

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 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi( cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00
Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Exploring Ephesus (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Africa for Christ (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch( cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune
TV 10:00 Program pentru copii 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30
Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

16:00 Semnele vremurilor Program religios
17:00 Templul Cerului Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel

19:00 Africa și biblia Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Africa for Christ Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin
22:30 Știința și problematica existentei lui
Dumnezeu Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

Program religios

televiziunii

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

Mijlociu

23:30 Gaither pentru Romania Program

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dumnezeu în instanță Film artistic
23:00 Povestea lui Jean Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele mele sexualității

muzical

sexualității

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 The Gospel Writers ‚Autographs’ Film
artistic

18:00
Îndragostirea
dătătoare de
viață Conferință
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19:00 Teatrul de pe strada (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
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23:30 Gaither
pentru
Romania Film

artistic

23:00
Povestea lui
Jean
Film artistic

20:30 Astăzi
cu Dumnezeu
Progr. rel. străin
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comunice Evanghelia într-o altă cultură,
cum să evanghelizeze, cum să facă plantare
de biserici. În cadrul acestei echipări avem
module specifice pentru cei care vor să
lucreze în lumea musulmană. Printre
acestea pot aminti introducere în Islam, ce
este Islamul, cum se lucrează acolo, cum se
plantează biserici acolo.
CE FEL DE LUCRĂRI FACE UN
MISIONAR TRIMIS ÎNTR-O ALTĂ
ȚARĂ?

Până la marginile pământului
extras din emisiunea Calea, Adevărul și Viața
Din 2008 slujesc ca președinte al Agenției
Penticostale de Misiune Externă, dar
înainte de aceasta, din 1992 până în 2008
am slujit ca pastor. Agenția s-a înființat în
2006 prin inițiativa unui grup de pastori
penticostali, care au dorit să implice mai
mult Biserica în misiune externă.
DE CE ESTE NEVOIE DE O AGENȚIE
PENTRU MISIUNE?

Misiunea este o lucrare foarte complexă.
Sigur că se poate face misiune și de unul
singur. Uneori, o biserică mai mare
poate și ea să trimită unul, doi misionari.
Pentru a face o lucrare mare, puternică
este nevoie să existe o agenție în spate.
Ea facilitează trimiterea și susținerea
misionarilor, se ocupă de pregătirea lor,
de mobilizarea bisericilor, de alcătuirea
unui buget pentru misionari ca să ajungă
pe câmpul de misiune și să rămână acolo
pe termen lung. Se ocupă de relațiile cu
bisericile de pe câmpul de misiune, dacă
sunt biserici. Dacă nu sunt biserici, se
ocupă de a crea cadrul în care un misionar
poate să slujească.
CE ÎNSEAMNĂ MISIUNEA EXTERNĂ?

Noi facem o distincție clară între
misiunea internă, pe care o numim și
evanghelizare, și misiunea externă sau
misiunea transculturală. Ele nu trebuie să
fie niciodată în contradicție, nu trebuie
să fie în antagonism. Domnul Isus
Hristos, în Faptele Apostolilor 1:8 a zis:
‘’Ci voi veţi primi o putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria şi până la marginile pământului”.
Așadar toate aceste proiecte din diferite
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zone trebuie să se desfășoare simultan,
concomitent. Nu ar trebui să facem
misiune în Ierusalim sau în zona noastră
și după ce terminăm să ne mutăm în
următoarea zonă, ci în același timp
să le facem bine pe ambele.
Să facem bine lucrarea
în Ierusalim, în
cultura noastră,
adică misiune
internă sau
evanghelizare,
dar în același
timp, dacă
vrem să
împlinim
porunca
Domnului Isus
Hristos, trebuie să
ducem Evanghelia
la toate popoarele, la
toate grupurile etnice, cu
alte cuvinte, până la marginile
pământului.
CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂTIREA
PENTRU MISIUNEA EXTERNĂ?

Noi credem că echiparea pentru misiune
este foarte, foarte importantă. Pentru
lucrarea națională, culturală, fie că este
vorba de pastori, sau de evangheliști, cerem
o pregătire bună, consistentă, cu atât mai
mult pentru misiunea externă. Noi avem
aproape conectată cu Agenția Penticostală
de Misiune Externă o școală de misiune
la Agigea, Constanța. Se numește Centrul
Român de Studii Transculturale și scopul
acestei școli este de a echipa în special tineri
români, pentru misiune externă. Este o
școală la zi, o școală de doi ani. Nu se face
la fără frecvență pentru că este o școală
foarte practică.
În primul an avem cursuri biblice de bază
pentru cei care nu au făcut niciun fel de
școală înainte și în anul doi avem cursuri
de misiune, cea mai mare parte a cursurilor
sunt de misiune. În cadrul acestui an,
noi îi ajutăm pe tineri să învețe cum să

Noi susținem două lucrări principale.
Susținem proiecte de echipare și educație
creștină în țările în care există deja o
biserică. Oamenii noștri împreună cu
liderii din țările respective sunt implicați
în școli biblice, în școli teologice. Apoi,
sigur, există cealaltă lucrare de care
aminteam: plantarea de biserici. Lucrarea
aceasta o facem în zone în care nu există
biserici sau sunt foarte, foarte puține,
mai ales în lumea musulmană. Această
lucrare se face foarte dificil pentru că
oamenii slujesc în țări în care există foarte
multe limitări și multe restricții, iar
evanghelizarea se face prin relații,
de la om la om. Este necesară
o investiție de durată ca să
ai primii ucenici și apoi,
de aici, să se ajungă la
primele biserici.
ZONA
MUSULMANĂ
ESTE UNA DINTRE
ZONELE PE CARE
VI LE-AȚI ALES
SPECIFIC CA ȚINTĂ
PENTRU MISIUNE?

Da, pentru că este zona
cea mai închisă pentru
Evanghelie. Este zona în care
trăiesc în jur de un miliard cinci sute
de milioane de oameni. O bună parte
dintre ei nu au auzit niciodată de Hristos.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: „cum
vor auzi fără Propovăduitor?” Oamenii
aceștia nu au ocazia să audă. Este desigur
nevoie de lucrători în România sau în
Europa, pentru că Europa este în declin.
Dar este o mare diferență între oamenii
care trăiesc în Europa, care au oportunități
să audă Evanghelia, dar o refuză, și
oamenii din lumea musulmană care
nu au auzit niciodată de Hristos și nu
au avut niciodată vreo oportunitate de
a auzi despre Cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea dorința noastră este să ajungem
acolo unde este cea mai mare nevoie.

Când candidații vin la noi și discutăm cu
privire la misiune le spunem că cele mai
bune locuri de misiune din lume sunt deja
ocupate. Nu avem locuri nici în Hawaii,
nici în Noua Zeelandă, nici în Australia,
dar sunt locuri în Afganistan, în Pakistan,
în Egipt, în Sudan și dacă sunt gata să
meargă acolo, noi îi ajutăm.

CUM VEDEȚI DINAMICA MISIUNII ÎN
CONTEXTUL EUROPEAN, MONDIAL ȘI
CHIAR ROMÂNESC?

Europa, după ce mulți ani, sute de ani,
a fost un continent care a trimis cei
mai mulți și foarte buni misionari care
au deschis fronturi noi de misiune și
au lucrat la întoarcerea multor națiuni
la Dumnezeu, din păcate, din cauza
secularismului, umanismului, a ajuns
un câmp de misiune. Este evident
pentru mine: Europa, mai ales Europa
Occidentală, redevine un câmp de
misiune. Eu doar am spus că noi ne
orientăm cu predilecție spre alte câmpuri
pentru că sunt mai multe nevoi acolo.
Avem misionari și în Europa. Avem o
familie care lucrează în Spania. În Spania,
ca și în multe țări din Europa Occidentală,
vin sute de mii, milioane de imigranți
musulmani. Biserica nu este pregătită
pentru a împărtăși Vestea Bună acestor
oameni, astfel că avem o echipă care
lucrează acolo printre imigranții care
vin din nordul Africii. Acesta este un
aspect. Este nevoie de misionari în Europa
Occidentală.
De asemenea, zona Balcanilor este și
aceasta o zonă în care este mare nevoie de
misionari. Eu am fost în primăvară acolo.
Am făcut o călătorie în cinci țări unde
avem și misionari. Vreau să vă spun că este
o mare nevoie în Balcani. Sunt țări precum
Muntenegru, unde în toată națiunea nu
există decât două sau trei mici biserici
evanghelice. Apoi, mai este Albania,
majoritar musulmană. Macedonia: 30%
din populație este alcătuită din albanezi,
musulmani și nu este nicio biserică în
mijlocul lor. În Kosovo sunt foarte, foarte
puține biserici evanghelice. Aș putea
continua...
CE TREBUIE SĂ FIE ÎN INIMA UNEI
PERSOANE CA SĂ FIE APTĂ PENTRU
MISIUNE PE TERMEN LUNG? CARE
TREBUIE SĂ FIE PRINCIPALA EI
MOTIVAȚIE?

Am vorbit despre importanța faptului de
a fi echipat, de a fi plin de Duhul Sfânt,
de a avea și abilități lingvistice, pentru
că trebuie să înveți cel puțin o limbă

străină. Dincolo de toate acestea, cel mai
important lucru pe care eu l-am învățat
intervievând misionari, lucrând cu ei,
este de a avea o chemare din partea
lui Dumnezeu. Trebuie să fii chemat la
misiune externă. Dumnezeu ne cheamă
pe toți credincioșii să lucrăm în Biserică,
în Trupul Lui. Avem diferite daruri.
Misionarii transculturali au nevoie de o
chemare din partea lui Dumnezeu. Fără
această chemare nu rezistă. Din spirit de
aventură, pentru a cunoaște o altă cultură,
pentru a vedea ce se mai întâmplă într-o
altă parte a lumii, reziști o lună de zile,
strângi din dinți și mergi două luni de zile,
dar fără chemare din partea lui Dumnezeu
nu poți să reziști. Mai ales că, așa cum vă
spuneam, misionarii noștri lucrează în
zone foarte, foarte dificile.
De exemplu, cei care lucrează în
Afganistan sunt practic într-un fel de arest
la domiciliu, pentru că zona lor de lucrare
este orașul, totul pe o rază de 10 kilometri.
Dacă ies de acolo nu mai sunt în siguranță.
Zonele muntoase, satele sunt controlate
de talibani. Nu este ușor ca toată viața ta
de zi cu zi, a copiilor tăi, a familiei tale să
fie în acel perimetru atât de restrâns. Eu
am fost acolo. Nu există parcuri, nu găsești
o stradă pe care să te plimbi, lucruri care
pentru noi sunt banale. Nu găsești o
cofetărie unde să te duci cu copilul sau cu
soția. Nimic din toate lucrurile acestea nu
le ai. Atunci, cum poți sta acolo 10 sau 15
ani dacă nu ai o chemare din partea lui
Dumnezeu și dacă nu iubești cu pasiune
poporul acela?
ÎN CE ZONĂ ARE NEVOIE DE SPRIJIN
ÎN RUGĂCIUNE UN MISIONAR MAI
MULT DECÂT UN CREȘTIN OBIȘNUIT?

Misionarii sunt într-un război spiritual
și nu-l pot câștiga decât dacă au în spate
o echipă mare de oameni care îi susțin
în mod constant, îi aduc înaintea lui
Dumnezeu. Ei au nevoie în rugăciune
pentru a fi biruitori în această luptă. Avem
discuții cu misionarii care se întorc de
pe câmpul de misiune și lupta spirituală
este reală, este evidentă. Noi trăim într-o
lume foarte mult afectată de secularism,
de umanism și aproape că nu mai credem
în lumea spirituală, dar când ei se duc
acolo experimentează, nu doar la nivel
emoțional, ci pur și simplu la nivel fizic,
războiul spiritual. Sunt zile în care spun că
nu se mai pot ridica din pat, au senzația că
se sufocă.
DOMNUL A ALES ROMÂNIA CA UNA
DINTRE BAZELE PENTRU MISIUNE
MONDIALĂ, DAR CÂT DE MULTĂ
RESPONSABILITATE VINE PESTE NOI
CA BISERICĂ A DOMNULUI DIN
ROMÂNIA?

Eu cred din toată inima că acum este
kairosul nostru, că este timpul potrivit
pentru Biserica din România, ca să
facă misiune. ‘’Kairos’’ înseamnă ‘’timp

oportun’’. Uneori există un timp potrivit
pentru câmpurile de misiune care se
deschid și dacă Biserica este pregătită să
intre atunci, acolo, Dumnezeu poate să
facă lucruri deosebite. De aceea trebuie
să fim mereu sensibili la glasul Duhului
Sfânt. Există un timp prielnic și un kairos
și pentru țările care trimit misionari. Dacă
nu folosim acest timp, s-ar putea să ratăm
ocazia. Vă aduc aminte de un episod
din Sfânta Scriptură, Vechiul Testament.
Dumnezeu îi spune poporului Israel: ‘’Îți
dau Țara Canaan. Du-te și cucerește-o!’’
Ei ajung până la granițele țării, trimit cele
doisprezece iscoade. Cei mai mulți dintre
noi știm istoria. Iscoadele se întorc cu
raportul. Ei au zis: ‘’Țara este minunată,
așa cum s-a spus: curge lapte și miere,
este bogată, dar sunt cetăți întărite, uriași.
Aceștia o să ne mănânce. Nu putem intra.’’
Biblia spune că zece iscoade au înmuiat
inima poporului și poporul a dat înapoi,
și au fost gata să-l omoare pe Moise.
Dumnezeu s-a mâniat pe ei și atunci le-a
zis: ‘’Mergeți înapoi în pustie până când
dispare această generație.’’ Dumnezeu,
după 40 de ani, a reluat procesul cu altă
generație care era pregătită să intre. Nu
s-au schimbat locuitorii, cetățile, nimic,
dar a fost altă generație, care a crezut în
Dumnezeu. Așa este și cu misiunea. Eu
cred că acum este timpul nostru.

Dumnezeu vrea să ne folosească pentru
a cuceri națiuni pentru gloria Lui,
pentru împărăția Lui. Niciodată nu am
avut mai multe biserici ca acum, niciodată
mai mulți creștini evanghelici ca acum,
niciodată mai multe resurse materiale
ca acum, niciodată mai mulți tineri bine
pregătiți din toate punctele de vedere,
niciodată libertate mai mare ca acum să
călătorim. Noi am crescut într-un timp în
care nu visam că o să avem un pașaport
în mână. Astăzi călătorim în Europa și în
multe țări chiar și fără pașaport. Atunci,
dacă nu acum, când? Dacă vom rata acest
moment, s-ar putea ca materialismul,
umanismul, confortul să vină peste
noi și să ne afecteze atât de mult viața,
încât peste 10, 15, 20 de ani să nu mai
fie interes pentru misiune, așa cum
se întâmplă cu bisericile din Occident.
Confortul, bunăstarea și-au pus amprenta
asupra lor, tinerii nu mai sunt preocupați
de misiune, sunt preocupați de carieră,
de viitor, de familie. Nimeni nu se mai
gândește la misiune. De aceea, cred că
acum este kairosul României.
www.apme.ro
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Where was God?
film artistic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 22:00
LUNI 29 iunie

MARȚI 30 iunie

MIERCURI 01 iulie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice( bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi( cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Centrul Crestin Caleb 11:00 Misiunea John
Militaru 11:30 Perspective eterne 12:30
Mari isprăvi 13:00 Jerusalem Dateline
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
14:30 Ospăț cu mană( cu Perry Stone)
15:00 Cartea cartilor 15:30 Lumea lui Jonathan 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Slava lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu
în rugăciune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă căsătoresc 08:00 Biserica umpluta cu Duhul
Sfant 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Cum ar trebui
sa traim 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Un strigăt din munte 12:00
Povestea lui Jean 12:30 Astăzi cu Dumnezeu 13:00 Mapamond creștin 13:30
Promisiunea respectata: David 14:00
Verdictul științei: Creație! 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea cartilor 15:30
Adevăruri biblice pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice(sârbă) 17:00 Cum ar trebui sa traim
17:30 Finanțele pe înțelesul tuturor 18:00
Drumul spre libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Drumul spre libertate financiara
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Cum a aparut lumea 10:30 Program pentru
minorități etnice( bulgară) 11:00 Singuri
spre vest (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple, palate
(r) 14:00 Finanțele pe înțelesul tuturor (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Cum
a aparut lumea (r) 17:30 Ascendent 18:00
Două împărății în conflic (r)

19:00 Promisiunea respectata: David
Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Cu cine mă
căsătoresc Talk-show
22:00 Un strigăt din munte Documentar
23:00 Povestea lui Jean
23:30 Muzică Muzică

19:00 Corturi, temple, palate 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 Singuri spre vest Film artistic
23:30 Muzica

22:00 Un
strigăt din
munte Film

Richard Wurmbrand
Secvențele au fost filmate în original
la sfârșitul anilor 1960, curând după
ce pastorul Richard Wurmbrand
a fost răscumpărat din România.
Deși secvențele sunt filmate în alb
și negru, acest video urmărește să
prezinte experiența unuia dintre cei
mai remarcabili români.

19:00 The Frank Jenner Question 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 Mai mult decat vise Documentar
23:00 Ochi sa vad
23:30 Muzică

22:00 Singuri
spre vest Film

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:00

19:00 The
Frank Jenner
Question

artistic

artistic

Documentar

JOI 02 iulie

VINERI 03 iulie

SÂMBĂTĂ 04 iulie

DUMINICĂ 05 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi( cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Redescoperind
familia 09:00 Cartea cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice(maghiară) 11:00
Mai mult decat vise (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 The
Frank Jenner Question (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință:
Îndrăgostirea dătătoare de viață

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferință: Îndrăgostirea
dătătoare de viață 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 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 De ce cred 08:30
Portretul biblic al casatoriei 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii 10:00 Istorie a închinarii creștine (r)
10:30 Program pentru minorități etnice(germană) 11:00 Dumnezeu în instanță (r)
12:00 Povestea lui Jean (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Africa și biblia (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Istorie a închinarii creștine 17:30 Femeia creștină 18:00
Strategii de mijlocire pentru România

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi( cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
09:00 Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Where Was
God? (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Tatal nostru (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch(cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Așteptând revenirea
Domnului 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor
09:30 Intelepciune TV 10:00 Program pentru
copii 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Așteptând
revenirea Domnului (r) 12:30 Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

19:00 Africa și biblia Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Tatal nostru Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

Program religios

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7
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 Where Was God? Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program
muzical

19:30 Club
700 Program
religios străin

19:30 InTouch
(cu Charles
Stanley)
Program religios
străin

30

duminică, 22:30 documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

16:00 Așteptând revenirea Domnului
Program religios

17:00 Templul lui Irod Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Raport european Film artistic
23:00 Timpul viitor Film artistic
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

17:00 Templul
lui Irod
Documentar

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

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Richard Wurmbrand Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

12:30 Biserica
Punctul Zero
Program religios

