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SEMNELE VREMURILOR
Ucenicii i-au zis: Care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia? Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul... De la smochin
(simbolul Israelului) învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi
voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. (Matei 24)
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EDITORIAL

SEMNELE VREMURILOR
Printre primele serii
tematice produse de
studioul nostru acum 15
ani a fost Numărătoarea
finală.
Împreună
cu
invitații
am
trecut
în revistă, în fiecare
emisiune, semnele sfârșitului, ale revenirii
Domnului Isus, bazându-ne pe versete din
Matei 24, Marcu 13... Nu ne-am hazardat
nici atunci, nu o facem nici acum, în a lansa
ipoteze, calcule de timp, conștienți fiind că
„despre ziua aceea și despre ceasul acela nu
știe nimeni; nici îngerii din ceruri, nici Fiul ci
numai Tatăl.” (Matei 24:36)
O primă categorie de semne, pe care le
consideram doar „începutul durerilor”,
s-au accentuat, „durerile” s-au acutizat și
au crescut în frecvență: războaie și vești de
războaie, persecuție, terorism, cutremure
și fenomene naturale neobișnuite, boli și
epidemii greu de controlat, învățături false și
prooroci mincinoși, lideri politici și religioși
care înșeală pe mulți, corupția și lipsa de
loialitate și onoare, căderea de la credință
sau stări de „căldicel”, înmulțirea fărădelegii,
atac la familie și la viața dată de Dumnezeu,
diminuarea dragostei...
Apoi, vedem extinderea globalizării, ni se
dau ca argumente rațiuni de securitate, de
protecție față de terorism, de administrare
rațională a resurselor; controlul populației, în
domeniul sănătății, al circulației persoanelor,
al educației, al mijloacelor de comunicare, al
finanțelor, al libertății de expresie religioasă.
Au intrat în limbajul cotidian noțiuni
precum: corectitudine politică, ecumenism,
anti-discriminare și „hate-crime”, credința
doar în spațiul privat, „drepturile omului”
înlocuind legile lui Dumnezeu...
Realitățile capătă un nou sens dacă le
privim din perspectivă biblică: alianțe
între națiuni și lideri, radicalizare în islam,
evoluția Turciei, Brexit-ul și o noua dinamică
în națiuni, secularizarea Europei și ridicarea
spiritului naționalist/populist, poziționarea
Rusiei, amenințarea nucleară prin Iran și
Coreea de Nord, ridicarea Chinei și mișcarea
„back to Jerusalem”, persecuția violentă
împotriva creștinilor, conflictele din Siria și
din Orientul Mijlociu... Capitole întregi din
Biblie se cer recitite și înțelese: Isaia 17 (despre
Damasc), Isaia 19 (Egipt, Asiria, Israel...),
Ezechiel 36-38 (restaurarea Israelului, Gog,
Magog, Gomer... și judecata națiunilor)
A doua categorie de semne ale vremurilor
cuprinde restaurarea Israelului și
răspândirea Evangheliei.
Israelul „înfrunzește”, crește, înflorește
chiar... Este evidentă o creștere explozivă
în economie, infrastructură, agricultură, în
știintă, cercetare, IT, în domeniul militar și
al informațiilor. Și toate acestea în condiții
de ostilitate maximă:
· amplificarea antisemitismului
· boicot economic și comercial
· rezoluții politice împotriva Israelului
· intensificarea bătăliei pentru Ierusalim
· creșterea violenței în interior și din exterior

Anul biblic 5777 marchează pe lângă
aniversarea din luna mai a restaurării statului
modern Israel și aniversarea în 7 iunie a 50
de ani de la recucerirea Ierusalimului. În
Marcu 13 suntem provocați să ne uitam la
„smochin”, primind imediat și interpretarea:
„Când mlădița lui se face fragedă și
înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa,
când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se,
să știți că Fiul omului este aproape, este chiar
la uși.” (Marcu 13:28-29)
Paragrafe întregi din Romani 11 intensifică
aceasta provocare pentru noi, creștinii: „...
nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din
Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea
până va intra numărul deplin al Neamurilor.”
(Romani 11:25). Cât de aproape suntem noi
de momentul în care numărul Neamurilor
care vor intra în Împărăție va fi complet?
Cred că suntem la începutul unui seceriș
final intens, a extinderii vestirii Evangheliei
în locuri în care acest lucru nu a fost posibil
până acum. Musulmanii sunt expuși deja
Evangheliei în Europa sau în zonele lor prin
apariții cristice supranaturale. Se extind lucrări
în putere în India, China, Asia îndepărtată, e
o deschidere largă pentru lucrarea Duhului
Sfânt în Catolicism (inclusiv în România!),
treziri în Ortodoxie... Chiar și în Coreea de
Nord, cea mai închisă țară pentru Evanghelie
(raport Open Doors – 2016). Domnul face
breșe, mobilizând rețele de rugăciune și
mijlocitori din întreaga lume. Într-o recentă
emisiune la Alfa Omega TV, unul dintre
pastorii invitați mărturisea că o tânără din
biserică a început să studieze limba coreeană
la Universitate cu încredințarea că va putea să
slujească în curând în Coreea, în momentul
în care zidurile vor cădea. Pentru că „...mai
întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită
tuturor neamurilor.” (Marcu 13:10)
În propovăduirea aceasta intensă, de seceriș
final, Domnul vrea să folosească pe fiecare
credincios în zona lui de influență, pe fiecare
misionar, biserică, organizație, prin strategii de
câștigare a comunităților, orașelor, națiunilor.
Duhul Sfânt activează oameni ai rugăciunii,
mijlocitori, pentru rugăciuni strategice, de
străpungere, de proclamare profetică.
Domnul folosește mass-media, noile
tehnologii, atât pentru o acoperire globală
căt și pentru a penetra în zone inaccesibile
prin mijloace clasice. În media, în lucrări
ale bisericii, în slujire personală e nevoie să
fim deschiși la modalități noi de operare.
Asemenea ultimei pescuiri de la marea
Tiberiadei, după învierea lui Isus, El nu ne cere
să schimbăm direcția bărcii (citește: a viziunii)
ci doar să aruncăm năvodul în mod diferit, în
partea cealaltă, cea dreaptă, a corabiei noastre.
Și asta dupa ce o viață întreagă noi, „pescarii
de oameni”, avem pregătit năvodul, corabia
și poziționarea noastră în corabie, într-un
anume fel, pentru aruncarea pe partea stângă...
Să înțelegem vremurile, așteptând revenirea
Lui, dar și grăbind acest moment prin
vestirea Evangheliei la fiecare făptură.
Tudor Pețan
Președinte, Alfa Omega TV
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Documentarul special Speranță
- Renașterea Israelului poartă
telespectatorii într-o călătorie
prin cei 50 de ani, ce au precedat
fondarea statului modern Israel.
Urmărește cum istoria s-a
desfășurat prin ochii unora din
vizionarii și părinții statului Israel,
printre care Teodor Herzl, Eliezer
Ben-Yehuda, Chaim Weizmann,
David Ben-Gurion și Golda Meir.
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momentul sfârșitului. Dar voi, fraţilor, nu
sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să
vă prindă ca un hoţ. De aceea, să nu dormim
ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci cei
ce dorm, dorm noaptea şi cei ce se îmbată, se
îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai
zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa
credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif
nădejdea mântuirii. (1 Tesaloniceni 5:4-8)

Tot mai multe semne indică faptul că trăim
vremurile de pe urmă. Deși nu trebuie să ne
hazardăm cu o dată anume, este necesar să fim
la curent și să ne pregătim pentru a doua venire
a lui Hristos, să evaluăm toate evenimentele
actuale prin prisma înțelegerii biblice a
lucrurilor ce trebuie să se întâmple. Și, deși
Scriptura se concentrează pe Orientul Mijlociu,
e important să evaluăm și evenimentele din
alte părți ale lumii, din țara noastră și Europa,
din America sau Asia, încercând să le privim
din perspectiva creștină.
În Biblie sunt o serie de semne ce jalonează
sfârșitul istoriei. Multe s-au împlinit sau
sunt pe punctul de a se împlini. Iată câteva.
- Aliyah, întoarcerea evreilor din toate țările
lumii în Israel (Ezechiel 36, Ieremia 23)
- Restaurarea statului Israel în 1948, în pofida
adversităților (smochinul din Matei 24)
- Recucerirea capitalei Ierusalim în 1967
de către evrei (încheierea perioadei în care
neamurile au stăpânit Ierusalimul, Luca
21:24), dar și controversa continuă pentru
Ierusalim și lupta pentru Muntele Templului,
între evrei și musulmani (Zaharia 12)
- negocierile interminabile de pace în
Orientul Mijlociu, fără succes (1 Tes. 5)
- Distrugerea capitalei Siriei, probabil pe
punctul de a fi împlinită în prezent, orașul
fiind afectat de războiul civil (Isaia 17)
- Revărsarea fără precedent a Duhului
Sfânt, având ca efect vise și viziuni și semne
supranaturale (Ioel 2)
- Apostazia generală. apariția altor „căi”,
proroci falși (2 Tes. 2, 1 Tim. 4, Mt. 24)
- Degradarea morală a societății (1 Tim. 2)
- Creșterea vitezei călătoriilor, a cunoașterii
(Daniel 12), posibilitatea media a informării
globale despre un eveniment (Apoc. 11:9)
- Răspândirea Evangheliei în orice limbă
pentru orice popor (Matei 24)
- Cutremure, războaie între țări și etnii
(Matei 24)
- Persecuția creștinilor în lume (Mat. 24),
decapitarea lor pentru credință (Apoc. 20:4)
Însă sunt și lucruri care urmează a se împlini:
întoarcerea poporului Israel spre Hristos
ca Mesia al evreilor (Romani 11), un mare
război „Gog-Magog” în Orientul Mijlociu
(Ezechiel 38) sau alte semne ale judecății lui
Dumnezeu (Apocalipsa, Daniel, etc).

Cum să ne raportăm la Israel, ca și creștini?
Mai este el poporul ales al lui Dumnezeu,
sau a fost înlocuit de Biserică? De asemenea,
cu privire la confictul final al sfârșitului
vremurilor, menționat în profeții în cărțile
Apocalipsa, Daniel, Ioel, Ezechiel, Isaia și
Ieremia, toate țările menționate acolo sunt
acum musulmane, fiind interesant faptul
că lumea musulmană a înlocuit Imperiul
roman în dominația Țării sfinte. Va juca
islamul un rol la final?
Orientul Mijlociu e locul unde se întâlnesc
concomitent mai multe forțe: proiectul
Drumul Mătăsii al chinezilor pentru un
culoar economic și de influență înspre
Europa, ce trece prin Orientul Mijlociu,
Statul Islamic, ce dorește instaurarea unui
califat sunit, ambițiile de dominare șiită a
regiunii din partea Iranului și tensiunile
lor cu suniții, interesele Occidentului și
influența resuscitată a Rusiei, apărarea
agresivă a Israelului. Petrolul, sursă ieftină
de energie, se află preponderent în Orientul
Mijlociu, fiind la baza transformării 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).

Prin Înțelegerea Vremurilor, noi, la Alfa
Omega TV, te provocăm să interpretezi din
punct de vedere biblic ce înseamnă știrile pe
care le vezi în fiecare zi la televizor sau pe
internet, și să te pregătești pentru ceea ce va
veni. Să înțelegem vremurile, nu mergând pe
interpretări discutabile, ci având echilibru
și înțelepciunea Duhului Sfânt, pentru a
fi treaz în aceste vremuri tulburi, pline de
manipulare mediatică și propagandă.
Te provocăm, de asemenea, să te rogi pentru
întregul Orient Mijlociu, pentru Israel,
pentru palestinieni, pentru situația dură
din Siria și Irak, pentru celelalte națiuni
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 (Isus) 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.
În luna mai 2017, te provocăm să înțelegi
vremea în care ne aflăm și să te pregătești
pentru viitorul ce vine, la Alfa Omega TV.
În cadrul acestei luni, avem o săptămână
specială Pro-Israel – 8-14 mai, în care
analizăm semnificația poporului evreu
pentru astăzi și cum ar trebui, ca români, să
ne raportăm la Israel.

Dincolo de nuanțe, 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 (în Israel).
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)

Veți urmări materiale captivante care
vă vor ajuta să înțelegeți miza spirituală
a tensiunilor din Orientul Mijlociu, să
descifrați profeții străvechi în lumina
evenimentelor moderne. Veți vedea 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, precum
și să înțelegem împreună ce spune Biblia
despre sfîrșitul vremurilor.

Dincolo de Orientul Mijlociu, ce ar trebui
să credem despre Brexit, sau posibilitatea ca
valorile creștine și UE să se întrepătrundă,
sau despre situația din Ucraina, sau
tensiunile ruso-occidentale, sau ridicarea
populismului în SUA și Europa, sau
problema refugiaților din Europa, sau
terorismul islamist? Ce să credem despre
referendumul recent din Turcia? Dar despre
consecințele Primăverii Arabe sau alte
evenimente contemporane?

MAI: campanie tematică „ÎNȚELEGEREA
VREMURILOR” la Alfa Omega TV.
Urmăriți documentare, filme, articole și
alte materiale excepționale pe canalul TV,
pe site-ul nostru, www.alfaomega.tv, pe
pagina de Facebook Alfa Omega TV și pe
alte rețele de socializare. Vă încurajăm să
dialogați cu noi, să aduceți perspectiva dvs,
să comentați împreună cu noi!

Pavel îndeamnă pe credincioșii din
Tesalonic să vegheze, chiar dacă nu știu exact

Să înțelegem împreună vremurile, în luna
mai și în permanență!
www.alfaomega.tv/intelegereavremurilor
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Semnele vremurilor, antisemitism și
întoarcerea poporului evreu în Israel
» Interviu cu Willem Glashouwer, pastor și președintele lucrării Christians for Israel International
Când Isus vorbește de semnele vremurilor
în care trăim, spune că vor avea loc multe
evenimente mai puțin plăcute care vor
lovi planeta Pământ. Planeta și omenirea
se îndreaptă spre niște vremuri destul de
întunecate. Nu are rost să fim naivi. Isus a
vorbit despre asta și profeții la fel.
A menționat și două semne pozitive. A spus,
în primul rând, că Evanghelia Împărăției
va fi propovăduită în toată lumea, ceea ce
se întâmplă în zilele noastre, pentru prima
dată în istorie.
Fiica noastră mai mare a fost în misiune în
Asia Centrală, într-o societate musulmană,
în Kazahstan. Într-o zi mi-a spus că a ajuns
în niște sate unde a găsit câțiva creștini.
I-a întrebat cine e misionar acolo. Uneori
spun că sunt misionari din Moscova, dar
că ascultă radio-ul în limba lor, în kazahă
și rusă și acolo au auzit de Isus, fapt care a
schimbat viețile lor. Dintr-o dată realizezi că
se întâmplă. Prin sateliți, radio, televiziuni
precum Alfa Omega TV, sute de ore pe
zi. Pot intra pe internet oriunde merg, să
găsească mesaje despre Isus în toate limbile
lumii, lucru care nu s-a mai întâmplat în
toată istoria lumii, dar se întâmplă acum.
Isus a spus că atunci când se va întâmpla
acest lucru, istoria lumii va lua sfârșit.
Un al doilea semn care este pozitiv este
că Isus spune să privim la smochin, adică
la Israel. Smochinul reprezintă Israelul.
Smochinul pare uscat, fără viitor. Evreii
au fost împrăștiați în lume, fără speranță,
precum o vale de oase uscate împrăștiate în
lumea întreagă și îngropați printre națiuni.
Dar Isus spune că atunci când vom vedea
că-i înfrunzește mlădița și revine la viață,
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să știm că Împărăția lui Dumnezeu este
aproape, este chiar la ușă.

se întoarcă. Dumnezeu folosește neamurile,
adică pe noi, să-i ducă pe evrei acasă.

Noi suntem o generație specială. Vedem
că Evanghelia este propovăduită în toată
lumea și suntem parte din asta, dar vedem
și restaurarea poporului evreu în țara lui,
Israel, ceea ce arată venirea Împărăției și a
Împăratului acesteia. Posibil să fim generația
care va fi martoră la venirea Domnului. Din
Împărăție, din Ierusalim va veni pace în
toată lumea și nu vor mai fi vești de război.

El folosește chiar și națiuni de neamuri.
În 1947, ONU a trebuit să voteze dacă
să se formeze un nou stat pentru Israel.
în Orientul Mijlociu. Spre surprinderea
multora, reprezentanții țărilor au acceptat
într-o majoritate copleșitoare. Dumnezeu a
schimbat inimile națiunilor, a neamurilor să
creeze această țară nouă care, de altfel este
veche. Cu ajutorul neamurilor au putut să
se întoarcă evreii în țara lor. Dacă vrem să-i
slujim lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de
porunca Lui.

Israelul este cel mai mare semn al speranței
văzut vreodată de lume. Ne arată că
Dumnezeu e încă în controlul istoriei
lumii și că este pe punctul de a înainta spre
scopul Lui care este venirea Împărăției și a
Împăratului acesteia.
De ce trebuie noi, ca și creștini, să-i ajutăm
pe evrei să se întoarcă în țara lor? Sunt
creștin și voi răspunde din Biblie. Fiindcă
Dumnezeu spune că trebuie să facem asta.
Pur și simplu.
Dacă citim în Isaia 49:22, acolo scrie: „Aşa
vorbeşte Domnul, Dumnezeu: voi face
neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa
steagul spre popoare”. Cine sunt neamurile?
Biblia cunoaște doar două tipuri de oameni:
evrei și ne-evrei. Cei care nu sunt evrei sunt
numiți neamuri. Acest mesaj este pentru
neamuri, pentru noi. Putem fi creștini sau
altceva, dar suntem neamuri.
Apoi spune: „Aceste neamuri vor aduce înapoi
pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele
tale pe umeri”. Dumnezeu spune să-i ajutăm
pe bărbații, femeile și familiile de evrei să se
întoarcă acasă. Doar atât ne cere. Să Îl lăsăm
la o parte pe El, dar să-i ajutăm pe evrei să

Știu un singur verset în Biblie care vorbește
despre inima și sufletul lui Dumnezeu, în
Ieremia 32. Prin acesta aproape că simți
emoțiile din inima lui Dumnezeu, ce e în
sufletul Lui. Scrie: „Îi voi aduce înapoi în
locul acesta şi-i voi face să locuiască în
linişte acolo.” El este în acțiune. Spune că
El va face asta. Nu e un proces politic, ci
e Dumnezeu în acțiune: „Eu îi voi aduce
înapoi” folosindu-Se de noi.

„Le voi da o inimă” și „voi încheia cu ei un
legământ veşnic” care este legământul
de pace. „că nu Mă voi mai întoarce de
la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în
inimă frica de Mine”. Biblia spune că
se vor întoarce în țara lor, orbi și surzi,
dar acest lucru se va schimba, fiindcă
Dumnezeu le va pune în inimă frică de El.
„Ca să nu se depărteze de Mine. Mă voi
bucura să le fac bine” Vezi cât de încântat e
Dumnezeu? „îi voi sădi cu adevărat în ţara

aceasta, din toată inima şi din tot sufletul
Meu”. Asta Își dorește El din toată inima și
din tot sufletul Lui, să îi sădească pe evrei
înapoi în țara lor. Dacă tu te implici în asta,
faci ceea ce El Își dorește din toată inima și
din tot sufletul Lui. Și te va iubi pentru asta.
Majoritatea evreilor europeni încă trăiesc
în fosta Uniune Sovietică. Și majoritatea
din cei care trăiesc în fosta Uniune
Sovietică se află în Ucraina, ceea ce este
incredibil, fiindcă Ucraina are o istorie
anti-semitică incredibilă. Acolo a fost
pogrom după pogrom. De cele mai multe
ori au început în vinerea mare. Preoții
ziceau: „Să le dăm evreilor o lecție!” Și au
început arderile, jafurile, violarea femeilor
și crimele. Toate acestea s-au întâmplat
încă din secolele 17,18,19 și apoi în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, când a
avut loc Holocaustul.
Chiar ucrainienii se ofereau voluntari să-i
ucidă pe evrei, chiar și după Război. În
primul rând, în timpul războiului a fost
Babi Iar, unde în doar 2-3 zile au ucis zeci de
mii de evrei. Oamenii priveau la cum erau
uciși evreii, în timp ce își beau cafea și luau
o gustare.
Dar masacrul a continuat și după război.
Ceea ce facem noi acum, mai ales în
Ucraina, e că mergem în sate, mai ales acum
cu acest nou război între Rusia și separatiști.
Evreii sunt prinși la mijloc. În Lugansk, în
Donețk, în acele zone. E o situație de război
acolo, deși în media nu se vorbește foarte
mult despre asta. Dar mii de oameni au fost
uciși, iar evreii sunt loviți din ambele părți.
Rușii spun că atunci când vor stăpâni, se vor
ocupa de ei. Și ucrainienii spun la fel.
Așadar, acum nu facem alyiah (emigrarea
evreilor în Israel, n.red.) pentru evreii care
au o motivație interioară să se întoarcă. Ci
o facem pentru niște refugiați. Sunt fugari,
nu mai au acte sau mâncare. Au trebuit
să renunțe la tot. Împreună cu agențiile
evreiești încercăm să-i ajutăm.
Avem un adăpost în care pot locui
aproximativ 40 de oameni, suntem într-o
constantă conexiune cu Israelul. Acești
oameni trebuie să se întoarcă în Israel. Îl
avem pe Kun și pe cei aproximativ 20 de
voluntari care cu ajutorul unor dubițe se duc
în zonele afectate de războiul din Ucraina
și duc provizii la fiecare casă de evrei. Fac o
treabă extraordinară și merită osteneala.
Uneori acești evrei îi întreabă pe Kun și
oamenii săi de ce o fac. Mai ales că sunt
creștini și nu evrei. Ei le răspund că o fac
tocmai fiindcă sunt creștini. Unora le este
teamă. Nu acceptă faptul că sunt ajutați de
creștini și spun că sunt urâți de aceștia. Ei
cred asta din cauza creștinilor antisemiți
care i-au persecutat de-a lungul secolelor.
Mai ales în Ucraina. Acum văd că creștinii
îi iubesc, îi ajută, sunt alături de ei, le poartă

bagajele și îi duc la aeroport, la consulat ca
să-și facă acte, etc. Și tot nu le vine să creadă.
Au impresia că ceva rău urmează să se
întâmple sau că e o glumă.
Dar noi le spunem că îi iubim și că nu
suntem singurii. Sunt mulți creștini care
sunt dispuși să fie alături de ei și îi întrebăm
cu ce îi putem ajuta. După asta se deschid și
sunt sigur că toți acei pe care i-am ajutat să
se întoarcă în Israel sunt pe deplin convinși
că iubirea creștinilor i-a dus acasă.
Noi am încercat să fim în mod practic
alături de poporul evreu dând la o parte
acea pricină de poticnire construită de-a
lungul anilor, căindu-ne de păcatele Bisericii
și arătându-le asta dând roade prin faptele
noastre, prin acte de iubire și solidaritate.
În Biblie este scris că, într-o vreme Dumnezeu
a trimis pescari după ei, iar acum vânători.
E o mare diferență. Din cauza presiunii din
Europa și nu numai, evreii se întorc acasă.

În Ieremia 16:14 e scris: „De aceea, iată,
vin zile, zice Domnul, când nu se va mai
zice: „Viu este Domnul, care a scos din ţara
Egiptului pe copiii lui Israel!” Aici a început
totul, adică exodul. Ci se va zice: „Viu este
Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din
ţara de la miazănoapte şi din toate ţările
unde-i izgonise!” Țările la nord de Israel
sunt Rusia și statele post-sovietice. Ieșirea
din țările de la miazănoapte va fi mai
impresionantă decât cea din Egipt.
Spune mai departe: „Căci îi voi aduce înapoi
în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor
lor. Iată, trimit o mulţime de pescari, zice
Domnul.” Ce fac pescarii? Aceștia au o
undiță cu cârlig și încearcă să prindă pește,
pe care îl ademenesc cu grijă. Asta facem
noi. Le spunem să citească Biblia, că s-au
rugat timp de 2000 de ani, dar anul viitor
vor fi în Ierusalim. Le spunem că acum
pot merge în Ierusalim și noi vrem să îi
ajutăm. Este Biblia lor, și e ceea ce profeții
lor au prorocit. Îi îndemnăm să asculte și să
acționeze pentru că a venit timpul.
„Și, după aceea, voi trimite o mulţime
de vânători și-i vor vâna pe toţi munţii.”
Încercăm să-i luăm și să-i ducem, dar
vânătorii sunt făcuți să ucidă. Doar să ucidă.
La fel și cum de multe ori de-a lungul istoriei
acele forțe antisemite nu au avut alt scop
decât să-i ucidă pe evrei.
Venind din Europa și având experiența celui
de-al Doilea Război Mondial care a avut loc
cu aproximativ 70 de ani în urmă. 70 este
durata unei generații, dar și 40 sau 100 de
ani. Acum vine o nouă generație și, dacă
ne uităm la educația din școli, vedem că se
vorbește destul de mult despre Holocaust.
Atunci 6 000 000 de evrei au fost uciși.

Dacă nu cunoști istoria, trebuie s-o repeți.
Și vedem că acea veche forță antisemită
se întoarce odată cu un mare număr
de refugiați musulmani. Aceștia aduc
antisemitism islamic.
Eu sunt olandez. Un prieten bun de-al meu
este rabinul-șef al Olandei, un om minunat.
Nu mai poate purta kipa (acoperitoarea
evreiască a capului, n.red.) pe stradă,
pentru a nu fi abuzat verbal sau chiar și
fizic. În Olanda! De-a lungul secolelor am
fost singura țară deschisă pentru evrei. Au
fost bine veniți, și-au construit sinagogi, au
pornit afaceri, le-a mers bine la noi dar și
nouă cu ei, fiindcă oricine îi binecuvântează
va fi binecuvântat. Asta a spus Dumnezeu,
iar noi am experimentat.
Acum avem peste 1 000 000 de muncitori
musulmani și alte mii și mii de refugiați
urmează să vină. Bineînțeles că ne e milă de
acei oameni care fug de război, dar ei aduc
cu ei credința și convingerile lor islamice
care sunt împotriva evreilor și a Israelului.
Dacă ne uităm la numărul evreilor din
Franța, vedem că plecările de alyiah din
Franța sunt într-o mare creștere. Mii de evrei
părăsesc Franța pentru a găsi un loc sigur
în Israel. La fel se întâmplă și în Germania
sau în Anglia. Mulți dintre acești refugiați
musulmani merg în Anglia și, bineînțeles că
sunt considerați musafiri în acea țară. Este
sistemul legal englez și, totuși, ei practică
legea Șaria în zonele unde sunt majoritari.
Azi, multe universități englezești boicotează
profesorii israelieni, chiar și pe câștigătorii
premiului Nobel care sunt oameni străluciți
în chimie sau economie. Pur și simplu i-au
oprit să meargă să predea la universitate,
fiindcă sunt evrei și sunt din Israel. În Anglia
se fac dezbateri acum, fiindcă antisemitismul
a devenit atât de puternic încât oamenii au
început să se îngrijoreze.
Peste tot în lume am văzut tot felul de motivații.
Este ceva la toate nivelurile. Are loc un război
continuu împotriva Israelului și a evreilor
în ceea ce privește sportul, se boicotează în
sport, în economie se boicotează produse. În
prezent, în Europa are loc un boicot excesiv.
Țin minte că am citit, că atunci când Hitler
a ajuns sus, era următorul slogan „Kauf
nicht bei Juden!” care înseamnă: „Nu
cumpărați de la evrei.” Începe cu un boicot
la nivel economic, la nivelul universităților,
în media, în politică, pe toate nivelurile
societății, din diferite motive.
A fost antisemitism tradițional, antisemitism
creștin de-a lungul secolelor, pe care Biserica
l-a hrănit. Apoi antisemitism rasial, precum
naziștii. Nu le-a păsat dacă acel evreu era
creștin, ortodox, liberal sau agnostic. Erau
evrei și, din cauza rasei lor trebuiau să fie uciși.
Acum
este
antisemitism
islamic,
antisemitismul politic. Unii neagă că
ar fi antisemiți. Și spun că de fapt sunt
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împotriva politicii israeliene, antisionism. Sionismul nu este legat de
politică. Sionismul este ceea ce Dumnezeu
înflăcărează în inima poporului evreu,
dorința lui de a se întoarce în Sion nu are
de-a face cu politica.
Și din păcate are o creștere masivă în întreaga
lume. Antisemitismul este construit și crește
pe diferite niveluri. Pe toate nivelurile
posibile. Noi trebuie să conștientizăm acest
lucru, să ne rugăm și să facem ce trebuie în
această privință.
La nivel de stat, într-un capitol special
ați scris despre niște războaie adiționale,
chiar și cinci războaie împotriva Israelului.
Le puteți spune telespectatorilor noștri ce
ați vrut să spuneți prin afirmație despre
acele războaie împotriva Israelului. Știu
că Israelul este înconjurat de țări, vorbind
dintr-o perspectivă politică, fără îndoială.
De ce vă așteptați că o să mai fie presiuni
asupra Israelului?
Eu iau Biblia în serios, ceea ce înseamnă că și
profețiile le iau în serios. Nu mai există alte
cărți sfinte care să conțină profeții precum
cele din Biblie. Acolo istoria a fost scrisă în
avans. Între toate aceste tablouri profetice pe
care le găsim în Biblie sunt multe care încă
nu s-au împlinit.
Când văd situația din Orientul Mijlociu
și citesc aceste profeții, văd cel puțin cinci
războaie care urmează să aibă loc acolo.
1. În Isaia 17, despre cum Damascul va
fi distrus complet. Aud foarte multe știri
legate de Damasc, capitala Siriei. Nu s-a
mai întâmplat până acum, ca Damascul să
fie distrus, să fie un morman de dărâmături
unde doar câteva animale vor paște. Când
citești și vezi ce se întâmplă, te întrebi dacă
lucrurile acestea vor duce, într-un final, la
împlinirea acelei profeții. Eu nu știu, fiindcă
nu scrie cum sau când va fi distrus. Printrun cutremur, război sau altceva, cert e că
va fi distrus. Poate Israelul va ataca fiindcă
este amenințat cu bombe atomice de către
cealaltă parte,nu știu, vom vedea. Sau dacă

se vor lupta unii cu alții, sau orice altceva.

clar în cartea lui Ezechiel, capitolele 38 și 39.

2. În Isaia 19 vorbește despre Egipt. Care va
trece printr-o nenorocire îngrozitoare, astfel
încât chiar după aceasta Egiptul împreună
cu Irakul vor sluji lui Dumnezeu alături
de Israel. Nu se vor mai închina lui Allah,
ci Dumnezeului Israelului. E greu să ne
gândim acum la acest lucru. Dar este scris în
Cuvânt. Și nu s-a împlinit încă.

5. Apoi, în Zaharia scrie că la urmă toate
țările își vor trimite armatele cu coif albastru
la Ierusalim ca să-l ridice. Vor da o lecție
Ierusalimului. Sunt în procesul construirii
unui nou Imperiu mondial, în numele
tuturor, dar evreii și Israelul, chiar și creștinii
ortodocși trebuie reeducați, iar dacă nu
ascultă, nu mai e loc pentru ei. Profetul spune
că într-o bună zi vor ataca Ierusalimul.

3. În Psalmul 83 scrie despre un lanț de țări
din jurul Israelului care vor ataca din senin.
În Biblie sunt date numele vechi, dar se pot
identifica numele puterilor politice de azi.
4. În Ezechiel 38 și 39 vorbește despre un
alt lanț de țări din jurul Israelului, care
vor fi cub conducerea unei țări din nord.
Oamenii care cercetează Biblia ar spune
că ar putea fi Rusia. Cred că și Turcia e o
posibilă candidată. Uitați-vă la Erdogan și
o să observați visul lui legat de un Imperiu
Otoman pe care ei l-au pierdut.
Mai e și conflictul cu ISIS, cu Statul Islamic.
Statele Islamice vor restaurarea califatului.
Califatul este un punct central care domină
lumea islamică. Fie că e în Indonezia,
Malaezia, Africa de Nord sau Orientul
Mijlociu, fosta Uniune Sovietică, oriunde
s-ar afla, e un fel de centru spiritual care
domină și le spune musulmanilor ce să facă
și ce să nu facă.
Era un califat în timpul Imperiului Otoman.
Constantinopolul era centrul, Istanbulul de
azi. Visul Turciei este să revină la califat. Să
restaureze califatul. Pe vremea lui Ataturk
(lider turc, fondatorul statului secular turc
în urma destrămării Imperiului Otoman
după primul război mondial, în 1923
abolește califatul, n.red.) Turcia era un stat
secular, iar religia era separată, dar acum,
sub conducerea lui Erdogan, el islamizează
Turcia din ce în ce mai mult. Îi va lăsa să
plece, până în momentul când va spune că
e de-ajuns. Va spune: „Ați avut dreptate în
legătură cu Califatul, dar nu a fost bine cum
l-ați promovat. Iată cum noi, din Turcia, vom
reuni întreaga lume musulmană.” Este foarte

În Apocalipsa spune că din cer vor cădea
tot felul de lucruri care vor lovi planeta
Pământ, vor otrăvi apele, vor ucide un sfert
din omenire. Sunt multe lucruri rele care vor
veni peste pământ, dar frumusețea acestui
lucru este că deja am citit despre acestea în
Biblie. În urmă cu 2-3000 de ani, Dumnezeu
a descoperit aceste lucruri profeților, Isus a
vorbit despre ele, ceea ce este o consolare. Și
știm că nu scapă de sub controlul Lui. El știe
de ele, trebuie să se întâmple, dar de ce nu
știu, însă ne dă șansa să ne pregătim.

Popoarele se vor speria de ce va veni peste
pământ. Dar El spune: „Când vor începe
să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi
în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că
izbăvirea voastră se apropie.” Și lucrurile
nu vor scăpa de sub controlul Lui.
De aceea Israelul este un semn al speranței.
Fiindcă Dumnezeu a promis atât de multe
lucruri poporului evreu și Israelului pe care
trebuie să le împlinească, ca să putem fi siguri
că lumea nu va fi ștearsă de un al Treilea
Război Mondial, de poluare totală, arme
nucleare sau tot felul de bacterii. Fiindcă
Împărăția este pe drum și, din Ierusalim
pacea va ajunge și în restul lumii. De aceea
Biblia conține un mesaj de pace și inspirație.
Material extras din Emisiunea Realități și
perspective - Semnele vremurilor, antisemitism
si intoarcerea evreilor in Israel - Willem
Glashouwer. Această emisiune va fi difuzată
sâmbătă, 13 mai 2017, de la ora 21, pe canalul
Alfa Omega TV.

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Life focus
program pentru femei
Joi, ora 20:30

LUNI 15 mai

MARȚI 16 mai

MIERCURI 17 mai

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Ierusalim, renașterea unui oraș 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții
(r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva
10:00 Tăcere ruptă 10:30 Mai mult decât
vise (sârbă) 11:00 Demascarea codului Da
Vinci (r) 12:00 Sfârșitul zilelor și Muntele
Măslinilor (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Ierusalimul subteran, orașul trecutului (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Mai mult decât vise (sârbă) (r) 17:00
Tăcere ruptă (r) 17:30 Liber de datorii 18:00
Descoperă-ți vocația 18:30 Trăiește-ți viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de datorii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Breaking intimidation 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Trăirea în împărăția lui Dumnezeu
aici și acum 09:00 Cartea Cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Porunca 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Vocea Duhului 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Scopul lui
Dumnezeu pentru Israel și Biserică (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Porunca (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Trăirea în
împărăția lui Dumnezeu aici și acum (r)

documentar

22:00 Noua ordine mondială film artistic
23:30 Muzică

23:30 Muzică

JOI 18 mai

VINERI 19 mai

SÂMBĂTĂ 20 mai

DUMINICĂ 21 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Luptele fiecărui
creștin 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Ascunși în văzul
tuturor 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Refacerea Israelului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Breaking intimidation (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Luptele
fiecărui creștin (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (in direct) (r) 08:00
Războiul invizibil 08:30 Cum ar trebui să
trăim 09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții
tari 10:00 Stând în spărtură pentru Israel
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Israel o privire în interior
(r) 12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
17:30 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
18:00 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 William
Carey 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Doamne, unde
ești? (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 La răspântia
veșniciei (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 William Carey (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 William Carey (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele
vremurilor (r) 12:30 Biserica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 William Carey (r)
16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

19:00 La răspântia veșniciei II documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

16:00 Semnele vremurilor program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune
program religios

Sâmbătă, 22:00

documentar

Mai mult decât vise
- Ali

Viața lui Ali, un bărbat turc
dependent de alcool, a fost
schimbată pentru totdeauna
când L-a văzut pe Isus într-un
vis. Înainte de acest eveniment,
disperat că nu se poate lăsa de
patima băuturii, s-a mutat în
Arabia Saudită, unde alcoolul
este interzis, dar a găsit și acolo
19:00
Ierusalimul
subteran,
orașul
19:00 Înfruntând persecuția: creștinii din lichior. A făcut apoi un pelerinaj
trecutului documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului I Irak documentar
19:30 Breaking intimidation (John Bevere) documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios la Mecca, sperând să fie eliberat
seminar biblic
19:30 Secretele succesului program religios străin
de această dependență și să fie
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
condus spre adevărata credință
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical străin 20:00 De ce vremurile de pe urmă din telespectatori
a musulmanilor. În schimb, spre
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Călătoria program religios străin
actualitate
22:00 Demascarea codului Da Vinci documentar 20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
surprinderea lui, L-a întâlnit pe
23:00 Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dreptul la tăcere film artistic
Isus Hristos.
23:30 Muzică

televiziunii

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

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
19:30 Club 700 magazin TV
străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
22:00 Doamne, unde ești? film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
23:30 Gaither și prietenii program muzical 22:00 Mai mult decât vise Ali documentar
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk- străin
23:00 Lungul drum spre siguranta 22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
documentar
22:30 Temelia creștinismului documentar
show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
sexualității

LUNI 15 MAI

MARȚI 16 MAI

MIERCURI 17 MAI

JOI 18 MAI

VINERI 19 MAI

23:00 Sfârșitul zilelor
și Muntele Măslinilor

22:00 Noua ordine
mondială film artistic

22:00 Dreptul la tăcere

23:00 Teatrul de pe
strada 7 film serial

22:00 Doamne, unde
ești? film artistic

documentar

film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

9

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Breaking intimidation
seminar biblic

Luni, ora 19:30

LUNI 22 mai

MARȚI 23 mai

MIERCURI 24 mai

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri din
Biblie 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Ierusalim, orașul etern
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Întoarcerea
la Auschwitz 10:30 Mai mult decât vise
(sârbă) 11:00 Transumanismul (r) 12:00
Sfârșitul jocului din Littleton (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Capernaum - orașul scepticilor (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Mai mult decât vise (sârbă) (r) 17:00
Întoarcerea la Auschwitz (r) 17:30 Liber de
datorii 18:00 Descoperă-ți vocația! 18:30
Trăiește-ți viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de
datorii 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Breaking intimidation
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Domnul Isus și
puterea Împărăției lui Dumnezeu 09:00
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Sub scara lui Iacob (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel?
(r) 13:30 Iordania (r) 14:00 Descoperă-ți
vocația! (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Porunca
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Domnul Isus și puterea Împărăției lui
Dumnezeu (r)

19:00 Capernaum - orașul scepticilor
documentar

19:00 Depășind linia documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului II 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:30 Breaking intimidation (John Bevere) documentar
seminar biblic
19:30 Secretele succesului program religios
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical străin 20:00 De ce vremurile de pe urmă din
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
actualitate
22:00 Transumanismul documentar
20:30 Joni și prietenii program religios străin
23:00 Sfârșitul jocului din Littleton 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
documentar
22:00 Sub scara lui Iacob film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Fereastra 10 40 documentar
23:30 Muzică

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră: The list
Până la vârsta de 12 ani, Jack
Stone a experimentat lucruri
grele mai mult decât majoritatea
adulților. Într-un moment de
depresie, el decide să preia
controlul vieții sale. Face o listă
de țeluri care să-i ghideze viața
și pentru care să lupte. Mai
târziu îl vom găsi pe Jack (Scott
Pryor) ca un avocat de succes
care și-a atins din țeluri și a mai
adăugat chiar, dar care nu îl
are pe Dumnezeu în planurile
sale. Pe măsură ce viața își
continuă cursul, va renunța Jack
la puterea de control asupra
vieții sale în schimbul încrederii în
Dumnezeu?

JOI 25 mai

VINERI 26 mai

SÂMBĂTĂ 27 mai

DUMINICĂ 28 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în Duhul
08:30 Portretul biblic al căsătoriei 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Luptele fiecărui creștin 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Fereastra
10 40 (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Depășind linia (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Breaking intimidation (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Luptele fiecărui creștin (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Războiul
invizibil 08:30 Cum ar trebui să trăim?
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lecții tari
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Mai mult decât vise Ali (r) 12:00 Demascarea
palestinianismului creștin (r) 12:30 Life
focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Misterioasa profetie din Isaia 53 (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 O venire sau două (John
Ankerberg) 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Școala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Robert
Raikes 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 The list (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Dispersarea poporului evreu
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Robert Raikes (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Robert Raikes (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele
vremurilor (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Robert Raikes (r)

16:00 Semnele vremurilor program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune

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

program religios

televiziunii

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

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
evreu 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
străin
documentar
documentar
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Mai mult decât vise - Dini documentar 21:00 Realități și perspective (r) talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) - La ce 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Demascarea palestinianismului 22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
rugăciuni răspunde Dumnezeu? talk-show
creștin 1 documentar
22:00 The list film artistic
22:30 Temelia creștinismului documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică
sexualității
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 19:00
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Dispersarea

poporului

LUNI 22 MAI

MARȚI 23 MAI

MIERCURI 24 MAI

JOI 25 MAI

SÂMBĂTĂ 27 MAI

22:00 Transumanismul

18:00 Descoperă-ți
vocația! Magazin TV

19:00 Depășind linia

21:00 La ce rugăciuni
răspunde Dumnezeu?
(în direct) talk-show

22:00 Mai mult decât
vise - Dini documentar

documentar
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documentar

Profeția și sfârșitul vremurilor
Ce putem înțelege din semnele vremurilor
în care trăim și ce legătură au cu Israelul
și Ierusalimul? Interviu cu Joel Richardson,
scriitor și expert în Orientul Mijlociu.
După cum Biblia spune, profeția e mărturia
despre Isus. Eu înțeleg că profeția reprezintă
cuvintele rostite de Dumnezeu prin profeții
Bibliei prin care și-a prezentat planul de
răscumpărare nu doar a Israelului, ci a întregii
creații. Profeția ne arată cum Dumnezeu
restaurează totul, prin Fiul Său Isus Hristos.
Când privim descrierile făcute de profeții
Bibliei, vedem că încep să prindă contur. Nu
sunt complete încă, dar există semne clare că
încep să prindă contur. Eu cred că ridicarea
Turciei ca lider radical în Orientul Mijlociu
reprezintă un semn profund. În Daniel 8 și 11,
în Ezechiel 38 și 39, se pune un accent deosebit
pe regiunea Turciei, Asia Mică, și spune că ea
va avea un rol proeminent în zilele din urmă.
Desigur, cel mai mare semn acum e chiar
aici: Israelul. Faptul că profeții au declarat
cu mult înainte că evreii vor repopula acest
pământ înainte de întoarcerea Lui reprezintă
unul dintre cele mai mari miracole și dovezi
oferite de Dumnezeu.

Ce rol joacă Ierusalimul în profeția biblică?
Ierusalimul e un oraș frumos, cu o istorie
incredibilă, plin de diversitate etnică și
religioasă, dar e un oraș normal. Însă
potrivit Bibliei, Dumnezeu a declarat că
acesta e locul de unde El va guverna întreg
universul. Aici va fi tronul lui Dumnezeu.
Biblia n-a fost scrisă pentru occidentali, ci e
cu precădere despre această bucată de pământ
fiindcă acesta e locul de unde va domni Isus.
Ca rezultat, Satana a fost activ, înconjurând
tronul lui David, înconjurând acest oraș și
această națiune cu un popor și o doctrină
opusă răscumpărării adusă de Mesia.
Isus a ținut ultima Sa predică, despre
vremurile din urmă, pe Muntele Măslinilor,
lângă Ierusalim. Biblia spune clar că, la
reîntoarcerea lui Isus, picioarele Lui se vor
așeza pe Muntele Măslinilor și că acesta se
va despărți în două. Când privim orașul cu
ochii naturali, e greu să vizualizăm ce se va
întâmpla. Va fi o transformare topografică.
Aici va fi capitala globală a domniei Fiului
lui Dumnezeu și aici se vor desfășura
principalele bătălii.

Musulmanii văd lucrurile într-un fel, evreii în
altul. Cine e Mesia?
Mesia, conform Bibliei, Se întoarce pentru
a restaura împărăția lui Israel, împărăția
lui David și grădina Edenului. Aceasta e
platforma, mijlocul prin care Dumnezeu va
restaura întreg pământul și toate națiunile
vor fi binecuvântate.
Potrivit islamului, Isus e doar un alt profet,
doar că S-a născut dintr-o fecioară și că a
făcut minuni. Dar legat de toate celelalte
atribute, cea de Mântuitor al lumii și Fiu
al lui Dumnezeu... Din nefericire, islamul
îndepărtează aceste atribuții ale lui Hristos.

Cu privire la vremurile din urmă, e viziunea
musulmanilor opusă viziunii biblice?
Când privim la cine e Isus, potrivit Bibliei,
vedem că El coboară din cer ca apărător
divin al poporului Său persecutat. Poporul
Său va fi persecutat, împresurat. El spune
clar că este vorba despre Israel. El Se întoarce
pentru a-l elibera.
Perspectiva islamului e complet pe dos. În
islam, ei sunt agresorii divini... E o tradiție
teribilă, însă ei au profeția cumplită care
zice că Ziua Învierii nu va veni până ce
musulmanii nu îi vor nimici pe evrei, până nu
vor rămâne doar câțiva ascunși printre stânci.
Un mare muftiu al Ierusalimului, șeicul
Ekrima Sa’id Sabri a trebuit să-și dea demisia
fiindcă a spus aceste lucruri. Asta face parte
din statutul Hamasului. Ei spun că există
pentru a împlini această profeție, cea a
genocidului final împotriva poporului evreu.

Potrivit Bibliei, ce anume trebuie să se întâmple
înainte ca El să revină?
Va fi o serie de războaie în Orientul Mijlociu,
iar în cele din urmă se va ivi un om, pe care
Scriptura îl numește omul fărădelegii, fiul
pierzării. Cel mai adesea, noi îl numim
Antihristul. El se va ivi ca un lider regional,
din Orientul Mijlociu. Pare să vină din
națiunile care înconjoară Israelul. Scriptura
vorbește despre națiunile, despre ne-evreii
din jurul Israelului.
E fascinant acest moment pentru cei care
urmăresc profețiile. Asistăm la ridicarea
Rusiei, și oamenii spun că acesta ar fi noul
imperiu bizantin, auzim de formarea unui
superstat european și vedem cum Turcia și
ISIS devin puteri influente în regiune.

Avem multe opțiuni profetice. Există diferite
păreri în Biserică. Noi trebuie să fim veghetori,
ca niște santinele serioase. Trebuie să ne
rugăm și să ne pregătim pentru ce urmează.
Scriptura pune accentul pe pregătirea inimii.
Deseori ne concentrăm pe ce se va întâmpla
sau cum ne putem proteja. Isus spune să ne
pregătim inimile, ca să păstrăm dragostea.
Când fărădelegea va crește și mulți își vor
împietri inima sau se vor umple de ură,
rasism, tribalism, ceva ce va fi ușor de făcut
când va începe vărsarea de sânge și situația
se va înrăutăți, noi trebuie să ne pregătim
inimile pentru a iubi cu ardoare în mijlocul
acelor zile întunecate. Isus spune că cel ce va
răbda până la sfârșit va fi mântuit.

Învățători ai Bibliei au spus că Antihristul va
veni din Europa. De ce?
Din cauza interpretării greșite a câtorva
texte-cheie, în principal Daniel 2 și Daniel
9:26. În cartea mea, „Mideast Beast’’, analizez
cu atenție acele pasaje și arăt că nu indică
spre Europa, ci spre Orientul Mijlociu.

Ce dovezi sunt pentru faptul că Antihristul se va
ridica din Orientul Mijlociu?
Factorul determinant este Scriptura. Avem
referințe geografice care atestă că va veni de
acolo. Avem referințe teologice: „El neagă
pe Tatăl și pe Fiul.” Avem antisemitismul,
antisionismul, așa cum în Coran avem aceste
afirmații antihristice. Doctrina esențială în
care credem noi este creștinismul: Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, lucrarea de ispășire a
lui Hristos pe cruce, trinitatea și astfel de
lucruri reprezintă o blasfemie în Coran.
Poate că și alte religii nu sunt de acord
cu noi, dar Coranul canonizează această
retorică antihristică, anti-creștină.
Ceea ce caută musulmanii în figura
mesianică are foarte multe asemănări
izbitoare cu Antihristul. Dacă avem
discernământ, putem vedea mâna satanică
în istoria și dezvoltarea acestor profeții
islamice, conducând musulmanii să fie
presetați pentru un deznodământ final. De
aceea trebuie să ne rugăm pentru ei.
Are loc o trezire masivă în lumea islamică. Nu
e doar interes, ci cred că sunt în vremurile de
pe urmă. Ei cred că profețiile lor se împlinesc.
Au o pasiune și o atitudine de a risca totul
care dă un imbold lumii islamice.
Nu e doar profeție islamică, ci e profeție biblică.
„Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul
din pricina mărturiei lui Isus...’’ Când îi vezi
pe cei 21 de creștini copți (decapitați de SIIL,
n.red.) în acel video, vezi cum Scriptura se
împlinește chiar sub ochii noștri.
Material asamblat din mai multe interviuri
cu Joel Richardson, difuzate în emisiunea
Jerusalem Dateline, produsă de CBN News,
programată în fiecare sâmbătă seara, de la
ora 20, pe canalul Alfa Omega TV. Ultimele
știri creștine: http://alfaomega.tv/stiri sau pe
Facebook: Alfa Omega TV.
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plus emiratele din Golf, luptând contra
Iranului, a Siriei și a Hezbollah, șiiți. Asta ajută
la înțelegerea Orientului Mijlociu modern,
lupta între aceste două ramuri ale islamului.

Mă bucur să fiu parte la campania „Înțelegerea
Vremurilor” la Alfa Omega TV. Ne bucurăm
să fim parteneri cu voi, și mulțumim pentru
difuzarea emisiunii Jerusalem Dateline în
fiecare săptămână (sâmbătă, ora 20, n.red.).
Suntem binecuvântați să producem acea
emisiune, și o facem ca oamenii să înțeleagă
vremurile, să înțeleagă ce se întâmplă în
Orientul Mijlociu.

SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN SIRIA
Lucrurile s-au schimbat dramatic de când
președintele american a ordonat atacul unei
baze siriene, după ce guvernul sirian a folosit
arme chimice contra propriului lor popor,
ucigând un număr de femei și copii. Acest atac
a schimbat echilibrul în Orientul Mijlociu.
Fostul președinte Obama a trasat o linie
roșie, spunând că dacă regimul Assad va
folosi arme chimice, va răspunde cu o
intervenție militară. Dar după ce guvernul
sirian a călcat acea linie roșie, nu a avut loc
intervenția. Se pare că președintele Trump
e cel care chiar ține la acea linie roșie. A
resetat calculele și relațiile dintre multe țări
de aici din Orientul Mijlociu. A schimbat și
echilibrul dintre Rusia și Statele Unite, în
sensul în care președintele Putin va trebui să
reevalueze cât de mult e dispus președintele
american să folosească mijloace militare
pentru a limita influența rusească și pe cea
iraniană în Orientul Mijlociu.
Va fi înfrânt Statul Islamic?
Se pare că e mai înghesuit, califatul ce a
fost declarat în vara anului 2014 pare să se
dezintegreze, se micșorează aproape zilnic.
Orașul Mosul e pe punctul de a fi recucerit
de la SI, se pare că în câteva săptămâni. Se
pare că și Rakka, capitala SI din Siria, va fi
evacuată de islamiști. Deci Statul Islamic,
pare să fie pe punctul de a fi învins, dar
probabil se va transforma într-o organizație
teroristă. Ei au lovit recent în Paris, și e foarte
probabil să continue să atace în diverse părți
de lume, unde și când vor putea să facă asta.
Cum evoluează Siria după intervenția
rusească pe teren?
A avut loc o schimbare dramatică atunci când
Rusia a intervenit în 2015 să sprijine regimul
lui Assad. Acest lucru a îngrijorat multă
lume aici în Israel, pentru că acum Rusia are
o prezență în Orientul Mijlociu așa cum nu
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a avut de decenii, poate chiar sute de ani. A
schimbat mult dinamica regională. Israelul
e îngrijorat că Iranul ar putea fi capabil să-și
stabilească o bază la frontiera sa nordică, din
cauza intervenției rusești. E ceva ce preocupă
evreii și autoritățile israeliene.

TURCIA

Criza refugiaților

Un alt lucru pe care aș vrea să-l abordăm
pentru campania „Înțelegerea vremurilor”
este evoluția Turciei în ultimul an. Recent
a avut loc un referendum ce i-a permis
președintelui Erdogan să aibă puteri mult
sporite. El a suspendat libertatea presei, iar azi
sunt mai mulți jurnaliști la pușcărie în Turcia
decât în orice altă țară din lume, inclusiv
țări ca și China. Mulți cred că Erdogan vrea
să ridice un imperiu neo-otoman, să reînvie
gloria Imperiului Otoman.

Un alt aspect e situația refugiaților. Multă
lume a uitat de faptul că sunt milioane de
refugiați în Iordania, în Turcia, în Liban, din
războiul civil sirian. Milioane dintre ei au
fugit prin Turcia spre Europa, provocând cea
mai mare criză a refugiaților de la al doilea
război mondial. Altă consecință a fost să ducă
milioane de musulmani în Europa, lucru ce
va crea o problemă demografică pentru multe
țări europene în anii ce urmează.

Relația Turciei cu Israelul e un pic
complicată. Cu siguranță, Erdogan susține
dușmani ai Israelului, ca Frăția Musulmană,
Hamas în Gaza. Pe de altă parte, au relații
comerciale, oamenii călătoresc între cele
două țări. Deci e o relație complicată, dar
cu siguranță, Turcia e o țară din Orientul
Mijlociu la care trebuie să fim atenți, din
cauza puterilor crescânde, dictatoriale, ale
președintelui Erdogan.

Are Assad un viitor?
Se pare că în viitorul apropiat nu-l vom
vedea pe Assad îndepărtat de la putere. Acest
lucru s-ar putea schimba, însă cu influența
rusească sprijinindu-l pe Assad, acesta va fi
tot la putere în viitorul apropiat.

IRAN
Pe măsură ce încercăm să înțelegem vremurile,
ca fiii lui Isahar, un alt subiect e programul

RIVALITĂȚI REGIONALE
Aș spune că rivalitatea sunită-șiită în
Orientul Mijlociu e printre cele mai
importante lucruri de aici. Arabia Saudită,
Egipt și Iordania, țările din Golful Persic sunt
de-o parte, pentru că sunt musulmani suniți.
De cealală parte, este axa musulmanilor șiiți:
Iran, Siria, Hezbollah, iar aceștia încearcă săși impună hegemonia, influența în Orientul
Mijlociu. În ultimii ani, Iranul și-a exercitat
influența asupra Irakului, astfel încât în
mare măsură, guvernul de la Bagdad este sub
influența Teheranului și a mullah-ilor (clerul
islamic) iranieni. De asemenea, au un cap de
pod în interiorul Siriei - cu ocazia războiului
civil sirian, Hezbollah a intervenit acolo cu
mii de luptători, exercitând influență acolo.
Putem înțelege tot Orientul Mijlociu ca fiind
un război mai mare, dar prin interpuși, între
țările sunite, ca Arabia Saudită, Egipt, Iordania

nuclear iranian. Acordul iranian, semnat de
Obama, preocupă Israelul, pentru că ei nu
cred că acordul oprește Iranul de la obținerea
armelor nucleare, ci doar amână momentul. Și
dacă combini escatologia mulahilor iranieni
cu tehnologia nucleară, e un amestec toxic
care are ramificații regionale, globale, dar mai
ales pentru statul Israel. E o amenințare care
crește în Orientul Mijlociu.
Administrația Trump s-a angajat specific că nu
dorește să paseze acest subiect unei
administrații americane viitoare, ci vor să
rezolve frontal pericolul unui Iran nuclear. E
un lucru important pentru a înțelege vremurile.

ISRAEL
Situația în Israel s-a schimbat radical cu
noua administrație americană. Sunt relații
mai prietenoase, mai calde, o schimbare
majoră față de cei 8 ani ai administrației
Obama. Cred că Israelul are un sentiment
de siguranță, bazându-se pe Statele Unite că
îl vor susține și vor fi alături de statul evreu.
Un lucru pe care mulți oameni nu îl cunosc
este că Israelul a ajutat mulți refugiați sirieni,
mulți răniți din războiul civil. Ei au un spital
de campanie pe partea israeliană a frontierei,
aduc acolo răniții și îi îngrijesc, sunt mii de
cazuri. E una din relatările nespuse despre
războiul civil sirian.

religie pașnică. Islamul încearcă să domine,
cuvântul islam înseamnă supunere. Ei au ca
scop preluarea nu doar a unor națiuni din
Orientul Mijlociu, ci a întregii regiuni și, în
final, a întregii lumi. Ei doresc subjugarea
iudeilor, creștinilor, tuturor celor care nu
cred în varianta lor de islam.

PERSECUȚIA CREȘTINILOR
Un lucru care ne preocupă aici, și cu
siguranță și pe voi la Alfa Omega TV, este
ce se întâmplă cu creștinii din Orientul
Mijlociu. Acum câteva săptămâni, de Florii,
au avut loc două atentate tragice cu bombă
în Egipt, în Tanta și Alexandria. Statul
Islamic a revendicat responsabilitatea. SI
doresc să-l destabilizeze și să-l îndepărteze
de la putere pe președintele egiptean el-Sissi,
pentru a prelua guvernarea. Dar ei vor pur
și simplu să eradicheze prezența creștină
din Egipt, încearcă să creeze teroare pentru
creștinii copți. Sunt 9 milioane de creștini
copți în Egipt, reprezintă cam 10% din
populație. Și acesta este un efort deliberat
de a eradica creștinismul în Egipt. Într-un
video publicat de SI în februarie, aceștia
spuneau că creștinii sunt prada lor favorită.
În decembrie 2016, a avut loc un atentat
într-o biserică din Cairo, ei declarând că
acela e doar începutul.
E important să ne rugăm pentru creștinii din
Orientul Mijlociu, pentru frații și surorile
noastre, fie că sunt în Egipt, Siria sau nordul
Irakului. Mulți sunt persecutați, mulți și-au
pierdut căminul și sunt refugiați, mulți au
fugit din regiune. E foarte important să ne
rugăm pentru frații și surorile noastre.
Însă sunt și lucruri pozitive. Mulți
musulmani vin la Hristos prin vise și
vedenii. Un misionar spunea că mai mulți
musulmani ajung să creadă în Hristos acum,
față de toată istoria de 1400 de ani a
islamului. De asemenea, mulți creștini
demonstrează un curaj eroic în mijlocul
persecuției. Dar e important ca noi, ca
credincioși, să ne rugăm pentru ei, să-i
susținem și să-i ajutăm când putem.

ISLAMUL – RELIGIE A PĂCII?
Mulți întreabă despre musulmanii radicali
și cei moderați și dacă este islamul o
religie a păcii. Înțelegerea mea, după ce
am analizat acest aspect pe parcursul celor
17 ani petrecuți de mine aici în Orientul
Mijlociu, este că islamul în sine nu este o

Totuși, sunt mulți musulmani moderați,
musulmani care nu cred în acest fel de
islam, în această dominație. De multe ori, de
exemplu în Egipt, ei susțin și protejează pe
vecinii lor creștini. E o situație complexă, dar
înțelegerea mea e că islamul în sine nu e o
religie pașnică, dar găsim mulți musulmani
care sunt pașnici. Mulți din ei nu înțeleg
toate aspectele credinței lor. Să ne rugăm ca
ei să vadă lumina, să le fie vestită Evanghelia,
și acesta chiar e un aspect pozitiv care se
întâmplă aici în Orientul Mijlociu.

VIITORUL ORIENTULUI MIJLOCIU
Un alt subiect ce ține de înțelegerea
vremurilor este despre ce urmează să se
întâmple. Cred că deja vedem o reașezare în
Orientul Mijlociu, datorată administrației
Trump. S-a întâmplat în ultimele luni, și-l
vom vedea desfășurându-se în anii următori.
E dificil să anticipezi ce se va întâmpla în
Orientul Mijlociu, din cauză că regiunea
e atât de imprevizibilă. Dar putem vedea
tipare. Putem vedea o creștere a rivalității
între Rusia și Statele Unite. Putem vedea
că Statele Unite vor confrunta programul
nuclear iranian. Vedem asta și în Coreea
de Nord, chiar dacă e departe, e o legătură
strânsă între programul nuclear al Iranului
și cel nord-coreean. Putem anticipa o
politică externă mai robustă din partea
administrației Trump ce va lăsa urme în
Orientul Mijlociu.
Legat de Israel, cred că vor încerca să nu se
amestece în războiul civil sirian și își vor
proteja granițele. Și se vor pregăti pentru
viitoare conflicte. Ei anticipează un viitor
război cu Hezbollah. Acum 11 ani, în 2006,
a avut loc Al doilea război al Libanului, și
Hezbollah avea atunci 14.000 de rachete.
Acum se estimează că ei au de zece ori mai
multe, 140.000 de rachete. Un război viitor
al Israelului cu Hezbollah e o posibilitate.
Principalul lucru pentru noi, credincioșii,
în România, aici în Ierusalim sau oriunde
în lume, e să ne rugăm pentru Orientul
Mijlociu. Contează! Scriptura spune
în Psalmul 122:6 să ne rugăm pentru
pacea Ierusalimului. E important ca noi,
credincioșii, să facem două lucruri. Ca în
această campanie „Înțelegerea vremurilor”,
e important să înțelegeți vremurile cum
făceau fiii lui Isahar, să vă informați, să
aveți o perspectivă asupra lucrurilor ce se
întâmplă, pentru a vă putea ruga apoi în
cunoștință de cauză.
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Călătoriile lui Stevie
documentar

Luni, ora 19:00

LUNI 29 mai

MARȚI 30 mai

MIERCURI 31 mai

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri din
Biblie 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r) 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Stuart
Eizenstat 10:30 Mai mult decât vise (sârbă)
11:00 Evreii din Ucraina (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Mai mult decât
vise (sârbă) (r) 17:00 Stuart Eizenstat (r) 17:30
Liber de datorii 18:00 Descoperă-ți vocația!
18:30 Trăiește-ți viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de datorii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Breaking intimidation 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Domnul Isus și puterea Împărăției
lui Dumnezeu 09:00 Cartea Cărților 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Neantul (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Iordania (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Porunca (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Domnul Isus și puterea Împărăției
lui Dumnezeu (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
documentar
19:30 Breaking intimidation (John Bevere) 19:30 Secretele succesului program religios străin
seminar biblic
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
actualitate
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Neantul film artistic
22:00 Evreii din Ucraina documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Doamne, sunt al Tău documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

JOI 01 iunie

VINERI 02 iunie

SÂMBĂTĂ 03 iunie

DUMINICĂ 04 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în Duhul
08:30 Portretul biblic al căsătoriei 09:00 Iosif
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 O nouă speranță (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Doamne, sunt al Tău(r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Breaking
intimidation (r) 15:00 Iosif (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecărui creștin (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Războiul invizibil
08:30 Cum ar trebui să trăim? 09:00
Casa zburătoare 09:30 Lecții tari 10:00 O
venire sau două (John Ankerberg) (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Mai mult decât vise - Dini (r) 12:00
Vindication (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Misterioasa
profetie din Isaia 53 (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lecții
tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
O venire sau două (John Ankerberg) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30
Hans Egede 10:00 Aripi de înger 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Există
Dumnezeu? (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Drumul
spre insule (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Hans Egede (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități
și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților 09:30 Hans Egede (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Semnele vremurilor (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Hans Egede (r)

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
documentar

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

20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) Semnele care vor însoți pe cei ce vor crede
talk-show

23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

Vineri, 22:00

film artistic

Există Dumnezeu?
Laboratorul „Sprague
Supercomputing” Massachusetts,
Cambridge a lansat un calculator
superior tuturor celor existente.
Folosind un program inovativ
numit SpecialLearner au facilitat
computerul să gândească de
unul singur și să aibă abilitatea de
a răspunde la întrebări. Stephen,
un informatician, reușește să îi
pună întrebarea despre existența
lui Dumnezeu.

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 O nouă speranță film artistic
23:30 Muzică

16:00 Semnele vremurilor program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune televiziunii
program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Drumul spre insule documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
22:00 Există Dumnezeu? film artistic
22:00 Mai mult decât vise - Khalil documentar 20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
23:30 Gaither și prietenii program muzical 22:30 Demascarea palestinianismului 21:00 Realități și perspective (r) talk-show
creștin II documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Temelia creștinismului documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

14

LUNI 29 MAI

MARȚI 30 MAI

MIERCURI 31 MAI

JOI 01 IUNIE
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22:00 Evreii din
Ucraina documentar

22:00 Neantul

22:00 O nouă speranță

21:00 Semnele care
vor însoți pe cei ce vor
crede (în direct) talk-show

17:30 Puterea
rugăciunii program religios
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Istoria Israelului
» Articol de Sorin Pețan, redactor Alfa Omega TV
Puțini creștini cunosc istoria Israelului ca și
popor și entitate statală. Începând cu anul 1948,
când a luat ființă statul modern Israel, au apărut
multe controverse legate de Țara Sfântă, statutul
Ierusalimului și drepturile palestinienilor. Dar
care este originea acestor lucruri?
Conform Bibliei și altor izvoare, națiunea
Israel are la origine pe patriarhul Avraam,
undeva în jurul anului 2000 i.Hr. Acestuia,
conform Bibliei iudeo-creștine, i-a fost
promisă țara numită astăzi Israel-Palestina
(Geneza 15). Emigrând din est, din Irakul
de azi, Avraam și descendenții săi imediați
au locuit în Israel ca străini, primind în
proprietate acel pământ din partea lui
Dumnezeu, ca promisiune, deși nu l-au
guvernat în timpul vieții lor. Nepotul lui
Avraam, Iacov, are o întâlnire cu Dumnezeu
(Geneza 32), și în urma acestei întâlniri,
numele îi este schimbat în Israel. Israel va
avea 12 copii, ai căror descendenți vor formă
ulterior 12 seminții ale lui Israel.
Foametea din Israel împinge pe Iacov/
Israel și familia lui în Egipt, ei locuind în
zona deltei Nilului, crescând că număr și
diversitate. Vor locui în Egipt 400 ani, fiind
subjugați de regimul autocratic al faraonilor
egipteni (Ramses al II-lea fiind identificat
ca fiind faraonul contemporan cu Moise).
Biblia spune apoi că Dumnezeu le trimite
un salvator, pe Moise, care îi scoate pe evrei
din captivitatea egipteană, îi conduce prin
Peninsula Sinai, iar la muntele Sinai primește
cele 10 porunci de la Dumnezeu. Tot Moise
este creditat pentru scrierea primelor 5 cărți
din Biblie, numite Tora, cărți fundamentale
pentru religia iudaică.
Generațiile următoare vor cuceri treptat
Țara Promisă (a cărei acoperire include
întreg Israelul de azi, plus părți din Egipt,
Iordania, Liban, Siria), formând un regat
puternic în Orientul Mijlociu, în special sub
domnia regelui David și a fiului său Solomon.
David cucerește actualul oraș Ierusalim și își
stabilește capitala acolo. Solomon va construi
primul Templu evreu în Ierusalim, socotit ca
una din minunile lumii în acea vreme.
După moartea regelui Solomon, statul se
divizează în două regate, unul fiind numit în
continuare Israel (partea de nord), iar partea
din sud se va numi Iuda. După câteva sute de
ani, în anul ~740 i.Hr., regatul din nord este

cucerit de Imperiul Asirian, populația fiind
deportată în mai multe valuri, în Siria-IrakIranul de azi. Nu a fost stabilit clar destinul
celor 10 seminții care compuneau regatul din
nord după deportare, ele fiind pierdute în
negura istoriei în Asia, unul din marile mistere
istorice. Statul modern Israel este continuarea
evreilor rămași în regatul de sud care și-au
păstrat relativa identitate ca și popor.
Regatul Iuda va fi și el ocupat de mai multe
imperii ale vremii, populația sa fiind deportată
în urma invaziei babiloniene în Irakul de azi,
iar templul lui Solomon distrus de babilonieni
în timpul cuceririi Ierusalimului. După 70 ani,
în 539 i.Hr, în contextul căderii Imperiului
Babilonian și a ascensiunii celui medopersan, evreii se întorc și rezidesc Ierusalimul,
construind și un al doilea Templu (încă în
picioare în vremea lui Isus). Însă pe durata
celor ~500 ani ai celui de-al doilea Templu,
Chivotul Legământului, menora și alte
elemente de cult nu au fost folosite, ele fiind
pierdute sau ascunse în contextul invaziei
babiloniene și a distrugerii primului Templu.
În secolele următoare, Imperiul Persan cade
sub Alexandru Macedon și Țara Sfântă cade
sub influența grecească. Însă ascensiunea
Romei va duce treptat la înlocuirea influenței
grecești cu cea romană în regiune, Țara
Sfântă devenind parte din Imperiul Roman
în secolul 1 i.Hr.
În acest context, apare Isus pe scena istoriei.
Un simplu tâmplar, având doar 3 ani de
activitate publică, El are un impact profund
asupra lumii de atunci. Mulți evrei sperau
că va fi un lider politic care să-i elibereze de
dominația romană, principala lor preocupare
în acea perioadă, însă Isus vorbea despre o
Împărăție a lui Dumnezeu, bazată pe alte legi
și dinamici de putere.
Inițial, creștinismul era doar o sectă în
interiorul iudaismului, adresându-se în special
evreilor din Iudeea și diaspora evreiască.
Termenul de creștin a fost folosit inițial că
termen peiorativ pentru ucenicii care doreau
să semene cu Cristos (christianos). Treptat, în
secolul 1, s-a desprins de iudaism și a urmat
un drum propriu, prin includerea neamurilor
(ne-evrei) în rândul credincioșilor,
Pe plan politic, lupta de rezistență anti-romană
continuă după răstignirea lui Cristos, având
loc mai multe răscoale în secolul 1-2 d.Hr.

Represaliile romane cresc în duritate, cel deal doilea Templu este distrus de romani în 70
d.Hr, iar în deceniile următoare, majoritatea
populației evreiești e deportată din Țara Sfântă
în alte părți ale Imperiului Roman. Romanii
renumesc țara ca Palestina (Syria Palaestina),
după vechii rivali filisteni ai israeliților (notă:
palestinienii sunt arabi, nu sunt urmașii
filistenilor), dorind să șteargă numele vechi și
conexiunile iudeilor cu Țara Sfântă. Ierusalimul
primește noul nume de Aelia Capitolina.
Creștinii vor fi persecutați și ei de romani între
64-313 d.Hr., însă religia creștină va câștiga
tot mai mulți adepți în ciuda adversității
deosebite. În 313 d.Hr., împăratul Constantin
adoptă creștinismul ca religie de stat.
Din cauza dificultății administrării unui
imperiu vast, și în fața invaziei popoarelor
migratoare, Imperiul Roman este divizat
în Imperiul Roman de Apus (guvernat de
la Roma) și cel de Răsărit (cu capitala la
Constantinopol/Istanbul/Bizanț). Bizantinii
vor prelua administrarea Țării Sfinte pentru
câteva secole, însă aceasta va fi cucerită de
către arabii musulmani angajați în jihad
în secolul 7, Ierusalimul capitulând în fața
musulmanilor în 637 d.Hr.
Pierderea Ierusalimului a fost greu primită
de către lumea creștină, în Evul mediu
organizându-se mai multe cruciade pentru
recâștigarea orașului sfânt. În 1099, după
prima cruciadă, se formează Regatul
Ierusalimului și alte câteva state cruciate, însă
existența lor a fost efemeră, iar Ierusalimul a
fost recapturat de musulmani în 1187.
Au urmat sute de ani de dominație
musulmană a Țării Sfinte, fie sub arabi, fie
sub turcii otomani, ea fiind o provincie relativ
înapoiată și liniștită. În anul 1917, în timpul
Primului Război Mondial, Ierusalimul trece
de sub stăpânirea otomană sub cea engleză,
fiind administrat de britanici timp de 30
ani, până în 1947-1948, când, în urma unei
rezoluții ONU și a unui sângeros război
israeliano-arab, ia ființă statul modern
Israel. Iar în 1967, în urma războiului de 6
zile, Israelul recucerește Ierusalimul de la
iordanieni, orașul reîntorcându-se în posesia
evreilor după 1900 de ani în care a fost „călcat
de neamuri” (vezi profeția din Luca 21:24).
De la dispersia evreilor în toată lumea în anul
70 d.Hr. până la formarea statului modern
Israel în 1948, o rămășiță de evrei a rămas
în permanență pe teritoriul Israelului de
azi. Însă la sfârșitul secolului 19, în diaspora
evreiască apare sionismul, ce susținea crearea
unui „cămin național evreiesc” pe teritoriul
vechiului Israel. Prin lobby și activism politic,
mișcarea sionistă a organizat imigrația,
legală și ilegală, a evreilor înapoi în țara lor,
facilitând un fenomen absolut unic în lume întoarcerea unui popor în țara lui de origine,
după 2 milenii de absență. Deși departe de a
fi perfect, prin simpla lui existență, Israelul
este o minune și un semn profetic al lui
Dumnezeu pentru generația noastră.
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Premieră: În mâinile noastre
Documentar

Vineri, ora 22:00

LUNI 05 iunie

MARȚI 06 iunie

MIERCURI 07 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri din
Biblie 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00
Ierusalim, capitala viitorului 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Augustin - o voce pentru toate generațiile
(r) 12:00 Alegerea este a ta (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Ierusalim, capitala viitorului (r) 17:30
Liber de datorii 18:00 Descoperă-ți vocația!
18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de
datorii 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Breaking intimidation
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Domnul Isus și
puterea Împărăției lui Dumnezeu 09:00
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Chemați în afaceri
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:30 Scopul lui
Dumnezeu pentru Israel și Biserică (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Porunca (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu (r)

19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:30 Breaking intimidation (John Bevere)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
documentar
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă? din
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
actualitate
22:00 O adunare de suflete documentar
20:30 Joni și prietenii program religios străin
23:00 Alegerea este a ta documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzică
22:00 Chemați în afaceri documentar
23:30 Muzică
seminar biblic

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

documentar

Israelul indivizibil
Filmul analizează numeroasele
întorsături politice care fac
Israelul cea mai controversată
națiune a lumii. De la
promisiunea făcută lui Avraam,
până la căderea Imperiului
Otoman, filmul examinează
dovezile istorice, arheologice,
juridice și biblice referitoare atât
la Israelul antic, cât și la statul
modern. În centrul întregii istorii
se află un grup de oameni care
sunt cei mai persecutați din
întreaga lume.

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

JOI 08 iunie

VINERI 09 iunie

SÂMBĂTĂ 10 iunie

DUMINICĂ 11 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în Duhul
08:30 Portretul biblic al căsătoriei 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Luptele fiecărui creștin 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 O nouă
speranță (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Refacerea Israelului (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Breaking intimidation (r) 15:00 Cartea Cărților
(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 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața 08:00 Războiul invizibil
08:30 Cum ar trebui să trăim? 09:00
Casa zburătoare 09:30 Lecții tari 10:00 O
venire sau două (John Ankerberg) (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Mai mult decât vise - Khalil (r) 12:00
Vindication (r) 12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Misterioasa
profetie din Isaia 53 (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lecții
tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
O venire sau două (John Ankerberg) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților
09:30 Sundar Singh 10:00 Aripi de înger
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 În
mâinile noastre (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Drumul
spre insule (r) 14:00 Vieți în lumină/ Intrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Sundar Singh (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Semnele vremurilor 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Sundar Singh (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Semnele
vremurilor (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Sundar Singh (r)

16:00 Semnele vremurilor program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune

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

program religios

19:00 Drumul spre insule documentar
19:00 Misterioasa profetie din Isaia 53 19:30 InTouch program religios străin
documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Club 700 magazin TV
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 Life focus program pentru femei
22:00 În mâinile noastre documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk- 23:30 Gaither și prietenii program muzical
show

străin
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23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică
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19:00 Refacerea Israelului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

Miercuri, 22:00

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 Realități și perspective talk-show
22:00 Mai mult decât vise Khosrow documentar
22:30 Demascarea palestinianismului
creștin III documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

televiziunii

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

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

MARȚI 06 IUNIE

MIERCURI 07 IUNIE

JOI 08 IUNIE

SÂMBĂTĂ 10 IUNIE

DUMINICĂ 11 IUNIE

22:00 Chemați în afaceri

19:00 Refacerea
Israelului documentar

20:30 Life focus program

19:30 Ospăț cu mană

18:00 Bucuria de a
cânta program muzical străin

documentar
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pentru femei

program religios străin

UE insistă pentru partiția
Ierusalimului. Practic, cum poate fi
divizat Ierusalimul, când e un oraș
funcțional, mai ales că mulți arabi
care locuiesc acolo nu vor să fie sub
controlul Autorității Palestiniene
(AP), bucurându-se de libertățile pe
care le au sub guvernarea israeliană?

Raport european: UE și Orientul Mijlociu
O discuție în Parlamentul European despre
a 50-a aniversare a unificării Ierusalimului
(în urma războiului israeliano-arab din
1967, n.red.). UE promovează cu adevărat
pacea în Orientul Mijlociu, sau e împotriva
acesteia? Participanți: Tomas Sandell,
directorul fondator al Coaliției Europene
pentru Israel, Bas Belder, europarlamentar
pentru Olanda și membru al Europe
of Freedom and Democracy Group, și
Andrew Tucker, directorul executiv al
Christians for Israel International și
membru al Coaliției Europene pentru
Israel. Moderator: Simon Barrett.

De ce este UE dispusă să dividă
Ierusalimul în partea de vest,
evreiască, și partea de est, arabă?
Andrew Tucker: Ierusalimul e la baza
valorilor noastre creștine. Cred că e un aspect
asupra căruia creștinii sunt puțin confuzi.
Nu înțelegem foarte bine ce e cu Ierusalimul.
Ni s-a spus să privim la Ierusalimul ceresc,
căci pe Dumnezeu nu-L mai interesează
orașe anume sau teritorii, nu-L preocupă
realitățile politice, fiind vorba de un Israel
spiritual. Acum însă redescoperim faptul că
Dumnezeu e foarte preocupat de Ierusalimul
fizic, pământesc, deoarece are de-a face
cu Împărăția Sa, care va veni odată cu
întoarcerea lui Mesia, despre care noi credem
că e Isus Hristos, însă mulți evrei așteaptă să
vadă cine ar putea fi. Totuși, va avea de-a face
cu Ierusalimul, iar evreii, oamenii Lui, vor
fi acolo. Biblia e plină de promisiuni despre
importanța Ierusalimului, e locul de unde
Domnul Își va trimite Cuvântul către națiuni.
Va fi locul de unde va conduce lumea. Nu
din New York, Geneva sau Paris, ci din
Ierusalim. E o provocare pentru noi, creștinii,
să reînțelegem acest lucru.
Nu cunosc toate motivele dorinței UE de a
diviza Ierusalimul, însă cred că Ierusalimul
este miezul conflictului. Europa vrea să-și
mențină poziția în Orientul Mijlociu, iar
pentru asta trebuie să rezolve problema
Ierusalimului. Partea arabă nu renunță la
condiția de a avea Ierusalimul de Est drept
capitală a statului palestinian, iar Europa
a cedat în fața acestor pretenții în anii ’70,
după Războiul de Iom Kipur, când și-a dat
seama că pentru a avea o relație bună cu
lumea arabă, trebuia să ajungă la un anumit
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compromis cu Ierusalimul, iar asta implica
crearea unui stat palestinian. Europa e foarte
angajată față de „linia verde” (granițele din
1949, urmând războiului de independență
israelian, dar înainte de războiul de 6 zile
din 1967, n.red.) care, după părerea mea, nu
are nicio bază legală. E o decizie politică ce
are de-a face cu faptul că Europa încă are de
jucat un rol în Orientul Mijlociu.

Dacă s-ar ajunge la pace între israelieni
și palestinieni, dacă s-ar forma un stat
palestinian și Ierusalimul de Est ar
deveni capitala acestui stat palestinian,
cum ar putea fi păstrată libertatea
religioasă din actualul Ierusalim, sub
dominația islamică?
Tomas Sandell: Cred că parametrii unei
soluții la conflictul din Orientul Mijlociu
sunt mai mult sau mai puțin stabiliți,
mai sunt doar câteva detalii de lămurit.
Aici se plasează momentan comunitatea
internațională. În ceea ce privește Acordurile
de la Oslo (procesul de pace dintre israelieni
și palestinieni în 1993, n.red.), Ierusalimul
e una din ultimele chestiuni ce trebuie
clarificate prin intermediul negocierilor,
dar ai completă dreptate, e ceva ce punem
și noi în discuție: ce se va întâmpla cu
libertatea religioasă în Ierusalimul de Est,
aflat sub influență islamică. Cred că suntem
îndreptățiți să facem referire la perioada
dinainte de 1967, când Ierusalimul de Est
era sub conducere iordaniană, iar evreii
și creștinii nu puteau să se închine liber
în Orașul Vechi, deoarece locurile sfinte,
sinagogile erau profanate, distruse. Dacă asta
s-a întâmplat sub conducerea unui regim
moderat, la ce ne putem aștepta în atmosfera
volatilă a Orientului Mijlociu de azi, unde
avem grupări ca Hamas, Fatah, care sunt
foarte radicale în privința minorităților? Cred
că avem argumente puternice în care nu am
fost contestați sub nicio formă. Comunitatea
Internațională va trebui să vegheze la
păstrarea acestor drepturi prin Convenția
Internațională, poate chiar prin apel la Forța
Internațională. Dar ne uităm la istorie, și în
trecut atunci când a fost tras primul foc de
armă în Ierusalim, Forța Internațională a
luat avionul înapoi. Aceasta nu e o soluție și
trebuie să arătăm că nu e acceptabil și nu e
compatibil cu valorile universale.

Bas Belder: UE urmărește orbește strategia
de internaționalizare a AP de a nu negocia
cu Israelul, de a le transmite cererile prin
intermediul instituțiilor internaționale,
încercând să forțeze Israelul să răspundă
la toate cererile părții palestinieniene, fără
nicio concesie, descalificând astfel UE
nu doar în ochii Israelului, ci și în ai unei
mari părți din Europa. În acest moment,
Europa împiedică pacea și negocierile dintre
palestinieni și evrei. Mereu avem discuții și
negocieri în UE și Parlamentul European,
dar nu există negocieri directe între israelieni
și palestinieni. Cum e posibil așa ceva? Dar
când iei, spre exemplu, liniile de armistițiu
1949, palestinienii au cerut o nouă graniță.
Și când vorbim de divizarea Ierusalimului,
și aceasta e o cerere a palestinienilor. Uităm
Acordurile de la Oslo. Discutăm toată ziua
de dreptul internațional, dar călcăm în
picioare toate angajamentele internaționale
făcute de UE.
Astfel, ne descalificăm de la rolul de
agent al păcii, fără să luăm în considerare
preocupările serioase ale Israelului cu privire
la profunzimea strategică. Nu înțelegem,
subestimăm rolul important al Ierusalimului
pentru profunzimea strategică și importanța
lui pentru Valea Iordanului. UE nu ia în
considerare chestiunile justificate cu privire
la securitatea Israelului, chiar după atâția
ani de vărsări de sânge în Siria. Ținând cont
de ceea ce se întâmplă acum, chiar și statele
arabe spun că nu problema palestiniană e o
prioritate de vârf, ci îngrijorarea cu privire
la expansiunea puterii iraniene în Orientul
Mijlociu până la Marea Mediterană, și
chiar în Europa, cu criza refugiaților. Ce
face Europa? Face jocurile lumii islamice,
ale AP și ale grupării Hamas, care doresc
anihilarea Israelului. Cum este posibilă o
astfel de politică absolut greșită în Orientul
Mijlociu a EEAS (serviciul diplomatic al UE,
practic Ministerul de Externe al UE, n.red.)
și a statelor membre, dar și a parlamentelor
naționale, care ar trebui să se opună acesteia?

Andrew, Comunității Internaționale
îi place să afirme că Israelul ocupă
Ierusalimul de Est, încălcând dreptul
internațional. Ca avocat specializat
în legea internațională, poți să ne
explici acest lucru?
Andrew Tucker: Ierusalimul nu a fost
niciodată un oraș divizat. Când a fost creat
statul Israel, în mai 1948, într-o situație de
conflict, Ierusalimul era alcătuit din Orașul

Vechi, așa cum fusese de 2000 de ani.
La sfârșitul Războiului de Independență
al Israelului, în 1949, Iordania a ocupat
Ierusalimul de Est și ceea ce a devenit
cunoscut ca Cisiordania. În 1967, la finalul
războiului, Israelul a recăpătat controlul
asupra Ierusalimului. Ideea ocupației nu
are sens pentru Ierusalimul de Est, deoarece
nu a fost niciodată al altcuiva. Conform
dreptului internațional, ocupi un loc doar
dacă cealaltă parte are o pretenție legitimă
la el. Palestinienii nu au avut niciodată o
legătură cu Ierusalimul de Est. Poate doar în
ultimii 50 ani. Înainte de asta, a fost ocupat
de o mulțime de regate și puteri, dar abia
când evreii au început să revină în număr
mare în Ierusalim, dintr-o dată, lumea arabă
a hotărât să emită pretenții asupra lui.
Cred că există o concepție greșită cu privire
la semnificația Ierusalimului. Sunt arabii
palestinieni din Ierusalimul de Est, din
care mulți nu sunt cetățeni ai Israelului,
deoarece sunt din Iordania, iar Israelul
le cere să renunțe la cetățenia iordaniană
pentru a deveni israelieni. Totuși, aceștia
au posibilitatea să trăiască ca cetățeni cu
drepturi depline în Ierusalim, care e sub
controlul Israelului. Dacă aruncăm o privire
în Orientul Mijlociu, Ierusalimul e singurul
oraș de acolo unde sunt garantate drepturile
minorităților. Priviți masacrele din toate
celelalte țări. Au fost distruse din interior,
iar aici avem un model de oraș care, în ciuda

tuturor imperfecțiunilor, dă dreptul unui
musulman să se închine într-o moschee,
chiar și în Ierusalimul de Vest. Hindusul își
poate practica religia și creștinul la fel. Ideea
controlului israelian nu are de-a face cu
impunerea religiei iudaice, ci cu protejarea
drepturilor minorităților. Cred că Europa,
în loc să condamne Ierusalimul, ar trebui să
îmbrățișeze statutul actual al Ierusalimului,
contribuind la îmbunătățirea acestuia, dar
fără să-l dividă.
Tomas Sandell: Ierusalimul e singurul
oraș din Orientul Mijlociu unde creștinii,
musulmanii și evreii pot locui împreună.
Mai dați-mi exemplu de un oraș din Orientul
Mijlociu unde e posibil acest lucru, iar eu voi
fi dispus să iau în considerare o diviziune
sau altă soluție. Dar toate acestea nu sunt în
interesul personal al poporului evreu sau al
creștinilor, ci fac dreptate și musulmanilor.
Cred că ar trebui sărbătorit faptul că, în
haosul total din Orientul Mijlociu, există
totuși acest oraș. Aș adăuga, apropo de
conceptul de Ierusalim, că UE e constuită
pe trei dealuri: Atena, Roma și Ierusalim,
iar acum părem să renunțăm la Ierusalim în
mod simbolic, spunând că nu e cu adevărat
important, că valorile acestuia nu contează,
și cred că există un anume simbolism.
Recent, Guvernul britanic a predat la
Bruxelles scrisoarea de retragere din UE.
Europa e cea divizată și cred că sunt lecții
ce trebuie învățate: dacă nu ne întoarcem

la aceste principii, la valorile reprezentate
de Ierusalim, pe care e construită civilizația
occidentală, ne așteaptă vremuri grele.
Bas Belder: De aceea e foarte important
ca administrația Trump să-și împlinească
promisiunile cât mai repede posibil, mutând
ambasada SUA la Ierusalim. Aceasta va
fi în partea de vest, dar dacă nu face asta,
îi încurajează pe palestinieni să nege în
continuare dreptul evreilor de a trăi în
Țara Sfântă, și nu e vorba doar de situația
Ierusalimului, ci de întregul stat evreiesc.
Sper că administrația Trump va face o
schimbare, astfel încât palestinienii să
știe că discursul lor nu mai e acceptabil la
Washington, că e o nouă administrație și
că factorii de decizie politică israelieni și
americani vor inversa această strategie de
internaționalizare și vor exista negocieri
care vor fi și în avantajul palestinienilor. De
ce nu vorbim de o administrație reală pe
teritoriul palestinian? E rușinos.
Biblia ne indică să ne rugăm pentru pacea
Ierusalimului. Deci să continuăm să facem
acest lucru.
Material extras din Raport European, produs
de Revelation TV în Parlamentul European de
la Bruxelles. Acest material poate fi urmărit
complet în emisiunea Realități și perspective de
sâmbătă, 3 iunie 2017, de la ora 21, pe canalul
Alfa Omega TV.
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În ECPM avem europarlamentari individuali,
care sunt membri ai unor partide mai mari
(nu neapărat axate pe valorile creștine) și avem
și partide creștine care pot adera la această
mișcare, legați fiind de valorile noastre.

UE și valori creștine în Europa
» Interviu cu Leo van Doesburg, director pentru afaceri europene, ECPM
Structura Uniunii Europene include 28
de țări. În cadrul Uniunii Europene avem
Consiliul European - constituit din liderii
țărilor, Consiliul de miniștri - constituit din
miniștrii țărilor ce compun UE, Parlamentul
European și Comisia Europeană. Comisia
Europeană poate să propună o lege, o
directivă, pentru că are putere legislativă.
Consiliul European este reprezentat și de
Consiliul de miniștri, organismul de decizie
al Consiliului European. Dacă, de exemplu,
există o problemă cu privire la agricultură, se
întrunesc toți miniștrii agriculturii pentru a
dezbate acea problemă. Consiliul European
poate să dea o directivă care trebuie să fie
votată și aprobată atât de Parlament, cât și
de Consiliul de miniștri. Pentru propunerile
foarte importante sunt abordați liderii țărilor,
prim-miniștri sau președinți, care formează
structura Consiliului European. A nu se
confunda cu Consiliul Europei (ce cuprinde
47 de țări, toate țările din Europa în afară
de Belarus, care face recomandări bazate
pe drepturile omului și alege judecători la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului).
Dacă Consiliul European de la Strasbourg
propune o rezoluție, aceasta este recomandată
Parlamentului European, ai cărui membri
sunt aleși o dată la cinci ani. Parlamentul
European, localizat în Bruxelles, are trei
categorii de sarcini: legislative, de buget și
de control; are 24 de comitete, actualmente
751 de membri, care sunt aleși pentru un
mandat de cinci ani. Următoarea alegere va
fi în anul 2019. Pentru noi este important ca
parlamentarii din România, aflați acolo, să
adopte legi și să promoveze valorile creștine.

Grupurile europarlamentare
După alegeri, parlamentarii trebuie să aleagă
un grup din care doresc să facă parte. Așa
se constituie grupurile europarlamentare.
Partidele parlamentare se formează din aceste
grupuri. De exemplu, PPE (Partidul Popular
European) este un grup, dar în același timp și
un partid european. Conservatorii au un grup
care se numește ECR (Grupul Conservatorilor
și Reformiștilor Europeni), dar au și un
partid AECR (Alianța Conservatorilor
și Reformiștilor Europeni). Grupul S&D
(Alianța Progresistă a Socialiștilor și
Democraților) este un grup socialist și au
partidul care se numește PES (Partidul
Socialiștilor Europeni). În grupul ECR sunt
două partide europene, iar parlamentarii
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noștri sunt membri atât din ECPM (Mișcarea
Politică Creștină Europeană), cât și din ECR.

ECPM

Mișcarea Politică Creștină Europeană (ECPM)
a început în anul 2005, iar viziunea noastră
este de a găsi căi prin care să unim creștinii,
indiferent de denominațiune și de partidele
politice din care fac parte, pentru a promova
împreună valorile creștine, mai ales în politică.
Ne gândim la partidele politice, parlamentari,
membri din Parlamentul Europei, din Consiliul
Europei și la modul cum putem colabora din
perspectiva noastră de politicieni. Am stabilit
astfel cinci zone ale viziunii noastre:

Dacă vorbim despre importanța valorilor
creștine, mai ales când vine vorba despre
subiectul protejării vieții de la concepție până la
moarte naturală - atunci cei care din grupul care
protejează demnitatea umană, deși sunt din
partide diferite, sunt de acord să susțină aceleași
valori. Discuțiile pe aceste teme au devenit mult
prea politice. De exemplu, dacă vorbim despre
protejarea vieții sau avorturi, foarte mulți din
grupul PPE sau ECR votează pentru, iar grupul
socialist votează împotrivă. Prin urmare, este
bine că mai mulți europarlamentari, provenind
din diferite grupuri, se unesc în promovarea
valorilor creștine. S-a întocmit astfel, în
mandatul trecut, un grup pentru susținerea
demnității umane. În actualul mandat, m-am
gândit că cel mai bun lucru ar fi să implic cât
mai mulți europarlamentari în acest grup.
Și este foarte important să nu încercăm să
monopolizăm valorile creștine.

1. Promovarea familiei, bazată pe căsătoria
între un bărbat și o femeie.
2. Promovarea și protejarea demnității
umane. Faptul că suntem creați după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu înseamnă că viața e
sfântă și trebuie protejată de la concepție până
la moartea naturală.
3. Libertatea religioasă și de conștiință.
4. Lupta contra traficului de ființe umane.
5. Ajutor pentru dezvoltarea economică,
mai ales a companiilor mici și mijlocii și a
asociațiilor familiale.

Dacă vorbim despre impactul Bibliei, am avut
vorbitori din diferite grupuri care spuneau că
Biblia este importantă și pentru cei de la un
partid și de la un altul. De exemplu, un membru
al Partidului Verde a explicat cum au reușit
să ducă Biblii în Europa de Est, în perioada
comunistă. A venit apoi un socialist și a spus că
pentru el Biblia a fost importantă ca să știe cum
să îi trateze pe oamenii săraci, etc.

Noi suntem în structura europeană, în
structura parlamentară și ca partid european,
primim și fonduri din partea Parlamentului
Europei pentru organizarea anumitor
activități. ECPM a înființat și un centru în
care să unim ONG-urile, care se ocupă de
valorile promovate de noi. Pe lângă aceasta
mai avem și o asociație pentru tineret.

De când există ECPM, a apărut o problemă cu
creștinii care aparțineau unor grupuri diferite,
deoarece aceștia deveniseră marginalizați.
De exemplu, PPE a crescut foarte mult după
aderarea mai multor țări la acest partid, dar
au venit totodată și foarte mulți care nu susțin
valorile creștine, și deși partidul crește, nu are
întotdeauna impactul dorit. Tocmai de aceea
am înființat ECPM, ca să fie foarte clar faptul
că nu suntem asociați cu seculariștii.
Este bine că în România sunt și creștini în
diferite partide, dar am văzut că au fost înființate
și Mișcări Creștine, cum ar fi Uniunea Creștin
Democrată din România. Este foarte bine ca
astfel de Uniuni să pună valorile creștine pe
agenda de lucru. Prin urmare, este bine să existe
și reprezentanți creștini în rândul partidelor,
dar și astfel de uniuni creștine care să acorde
atenție specială unor astfel de subiecte. Din
punctul meu de vedere nu putem să excludem
niciuna din aceste două posibilități.

Această mișcare s-a constituit în anul 2005, a
început ca o mișcare, ca mai apoi să ajungem să
ne transformăm într-un partid european care
promovează valorile creștine pe dimensiunile
menționate mai sus. Am avut la început
discuții, dacă acesta este un lucru bun sau nu,
ne-am rugat foarte mult și scopul nostru nu a
fost să fim ca celelalte partide, ci să unim.

Am început ca o mișcare de lobby și
continuăm să facem lobby și în prezent,
în special pe dimensiunea creștină, dar, ca
partid, ne folosim de pârghiile pe care le
avem ca partid european în luarea deciziilor,
în special privind legislația la nivel european.
În cadrul ECPM avem cinci europarlamentari,
membri ai unui grup european conservator.
În afara acestor cinci, care sunt membri
ai ECPM, mai colaborăm cu mulți
europarlamentari din alte partide și grupuri
care susțin aceleași valori. Scopul nostru este
să promovăm valorile creștine în politică.
Suntem o mișcare politică. Asta înseamnă că
suntem focalizați pe membrii din Parlamentele
naționale și cel european, lucru care ne face
unici. ONG-urile, de exemplu, fac activitate de
lobby pentru interesele lor, noi ne desfășurăm
însă pe partea politică și ajutăm politicienii cu
ajutorul ONG-urilor, suntem un fel de pod
între ONG-uri și politicieni.

Viitorul UE
Uniunea Europeană e în criză, în acest
aspect toată lumea e de acord. După Brexit,
există consens privind nevoia de reformă a
UE. Însă marea întrebare e cum ar trebui să
fie reformată.
Anul acesta aniversăm 60 de ani de la
semnarea tratatului de la Roma, care e
baza Uniunii Europene de azi. În timpul
festivităților, Comisia Europeană a publicat
un document privind cinci scenarii posibile
pentru viitorul UE.
Primul scenariu era ca Uniunea Europeană
va funcționa ca până acum. Problema cu
acest caz este că nu e o alegere bună, pentru
că am avut Brexit, prima țară care părăsește
UE, am avut criza euro, euroscepticismul e
în creștere, avem problema refugiaților. Deci
e clar că Uniunea Europeană are probleme,
și continuarea în același mod ca până acum
nu cred că e o soluție bună.
Al doilea scenariu este ca UE să se concentreze
pe piața comună, și doar atât. Și acest lucru
e dificil. Pentru că, la nivel global, Uniunea
Europeană își va pierde credibilitatea. Sunt și
alte domenii în care e nevoie de colaborare
strânsă, cum ar fi protecția mediului, lupta
contra terorismului, criza refugiaților și așa
mai departe. Nu cred că acest scenariu e o
idee bună.
A treia opțiune e să fie create mai multe viteze
în cadrul Uniunii Europene, iar țările care

vor să facă mai multe lucruri împreună, să
le poată face împreună. Însă acest caz crează
două probleme. De exemplu, dacă avem
țări care vor să facă mai multe împreună, de
exemplu Franța, Germania, Olanda și Suedia,
atunci poate Olanda se va simți oarecum
obligată să țină pasul stabilit de către țările
mai importante, ca Germania. Deci țările
mai mici se vor simți forțate de celelalte țări
să țină pasul cu ce vor acestea să facă. A doua
problemă este că se creează mai multe feluri
de Europa, și anumite țări din UE se pot simți
inferioare față de alte țări. Apar diferențe, de
exemplu între țările din nordul Europei și
cele din sud. Aceasta nu e o Uniune bazată
pe solidaritate.
A patra opțiune este ca Uniunea Europeană
să facă mai puține lucruri, dar să le facă mai
bine. Aceasta e opțiunea care mi se pare bună.
Europa ar trebui să se concentreze doar pe
anumite domenii, pe care țările individuale
nu le pot rezolva singure, adică exact acolo
unde e nevoie de colaborare – de exemplu în
cazul terorismului, al refugiaților, protecției
mediului, etc. Dar atunci tratatele UE ar trebui
modificate, pentru a menționa unde UE nu ar
trebui să aibă influență, ca de exemplu politica
privind familia, sau în domeniul medical,
sistemul de învățământ, și în alte domenii
unde nu ar trebui să fim conduși de ideologiile
birocraților europeni sau ale liberalilor de
stânga. Europa ar trebui să respecte diversitatea
culturală și religioasă. Europa ar trebui să nu fie
bazată pe o ideologie secularistă. De exemplu,
România ar trebui să fie respectată ca țară
creștină, cu propriile valori asupra familiei,

fără a fi obligată să accepte căsătoriile de același
sex dacă nu dorește, pentru că aceasta nu ar
trebui să fie o competență a UE. Sau să spună
că avortul e un drept, pentru că nu e un drept,
la nivel internațional. Deci UE ar trebui să se
limiteze pe sine însuși la anumite aspecte de
bază unde e într-adevăr nevoie de colaborare.
UE ar trebui să-și servească cetățenii, în loc să
le impună anumite valori.
Ultimul scenariu e ca țările membre să facă
mai multe împreună, să fie mai multă Europă.
Nu cred că e o idee bună. Unii europeni
cred că motivul euroscepticismului este
că nu s-a făcut mai mult în privința crizei
refugiaților sau în cazul crizei euro. Cred că
au dreptate să spună asta. Dar să avem mai
multă Europă, o Europă federală, să dăm
mai multe competențe Europei nu e o idee
bună. Nu ne dorim mai multă Europă, ci
vrem o Europă mai bună, care funcționează
mai bine. Dacă vrem mai multă Europă,
putem ajunge în situația în care și alte țări să
dorească să părăsească Uniunea Europeană.
Deci din toate cele cinci scenarii, credem că
cea mai bună opțiune este a patra, să se facă
mai puține lucruri, mai bine. Nu mai multă
Europă, ci mai bună.

Brexit și viitorul UE

ocazia revenirii la valori creștine
» Interviu cu Cristian Șoimaru, pastor, București

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană poate fi și o oportunitate, nu
doar a unor tratate comerciale. Ar trebui
să reflectăm la Europa, la ce a făcut Europa
să fie un continent aparte, în ultimele sute
de ani. Europa a devenit ceea ce e, datorită
valorilor iudeo-creștine, respectului față de
semeni și dragostei față de aproape care a
dus la cel mai bun sistem medical din lume,
datorită căutării adevărului care a dus la
apariția universităților, etc.
Toate aceste valori sociale creștine ce au
inspirat cultura și civilizația europeană
au fost negate în ultimii ani, iar unii lideri
europeni chiar s-au luptat contra lor. E
binecunoscută poziția președintelui Franței
de atunci care a respins orice menționare a
valorilor sau istoriei creștine a Europei în
Constituția Europeană. Fără a fi radicali,

respectând dreptul altora la opinia lor, e
bine să spunem că Europa trebuie să cultive
în continuare valorile iudeo-creștine,
inclusiv acea valoare care dă dreptul cuiva
să-L respingă pe Dumnezeu. Nu vorbesc de
a impune oamenilor să-și schimbe valorile
filozofice, sociale sau religioase, dar e
momentul să spunem că o societate, o țară,
comunitatea Uniunii Europene nu poate
funcționa, nu poate fi binecuvântată, cum
spunem noi, dacă respectă doar valorile
progresismului și are ideea că tot ce e vechi
trebuie aruncat ca balast.
Nu trebuie să spunem, ca lideri creștini, că tot
ce a făcut creștinismul în Europa este numai
bine. Trebuie să recunoaștem că în anumite
momente în istorie, Biserica a făcut și greșeli.
Trebuie să avem o atitudine smerită față de
contribuția creștină și ce putem noi face în
societate, dar și curajoasă. Curajul de a susține
că familia, așa cum a fost lăsată de Dumnezeu,
este modelul potrivit, nu doar pentru
credincioși, ci și pentru alții. De a respecta

opiniile și religia altora, dar fără a ne face preș
și a nega propria istorie, cultură și valori.
Tărâmul acesta al valorilor, al modelelor
culturale este foarte controversat în această
perioadă. Mulți preferă să se retragă, să nu
mai vorbească. Dar e și un pericol: când lăsăm
liber spațiul ideilor, al mass-mediei, spațiul
cultural, și lăsăm doar acele voci care neagă
valorile iudeo-creștine să vorbească, să nu fim
mirați că acest dialog al valorilor nu va genera
ceea ce e bine și luminos.
E o vreme în care credincioșii, atât cei din
poziții formale, cât și cei din diferite sfere
ale societății, din educație, din business,
cultură, civism sau politică, să promoveze
și cu pasiune, dar și cu smerenie valorile
creștine – dragostea de oameni, echilibrul,
adevărul – pentru că asta e cu adevărat
moștenirea iudeo-creștină a Europei.
Urmăriți emisiunea Realități și perspective:
Brexit, populism, imigrație și viitorul UE
cu Leo van Doesburg din 27 mai, ora 21, la
Alfa Omega TV.
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pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Clipuri dincolo
de moarte 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Călătoria care a zguduit
lumea (r) 12:00 Micuța Jesica (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Clipuri
dincolo de moarte (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Descoperă-ți vocația! 18:30 Adevăr și
libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de datorii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Breaking intimidation 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Adevărul despre adevăr 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Încă o șansă căsniciei
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:30 Cele
trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Porunca (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu (r)

sâmbătă,
Vineri,
22:00
22:00

film artistic

Sybil Ludington
Înțelepciune
din
India:dintr-o
Budism
Inspirat
întâmplare

reală, filmul prezință viața unei
Dr. Vishal Mangalwadi spune
tinere curajoase, de șaisprezece
că budismul este un rival serios
ani, Sybil Ludington. Aceasta
pentru proeminența religioasă
a călătorit 40 de mile într-o
din vest. Respingând Biblia,
noapte furtunoasă pentru a
mulți au ajuns să fie atrași de
salva New York-ul în timpul
liniștea și evadarea față de
Războiului Revoluționar. Sybil
sine pe care le oferă budismul.
este un exemplu minunat de
Ce ne învață budismul și cum
curaj și credință. Deasemenea
poate fi comparat cu Evanghelia
prezentată viața familiei, a
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:00 Capelanii militari ai Primului Război este
creștină?
19:30 Breaking intimidation (John Bevere) 19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului Mondial I documentar
vecinilor și a prietenilor ei, cum
seminar biblic
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
au făcut aceștia față dinamicii
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical străin
20:00 Decupaj din realitate materiale războiului, trăind cu determinare,
20:00 De ce vremurile de pe urmă? din telespectatori
străin
credință și curaj.
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
actualitate
22:00 Călătoria care a zguduit lumea 20:30 Joni și prietenii program religios străin
documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Micuta Jesica documentar
22:00 Încă o șansă căsniciei film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Povestea lui Phil Thatcher film artistic
23:00 Invizibilul film artistic
23:30 Muzică

JOI 06
15 octombrie
iunie

VINERI
VINERI 07
16 octombrie
iunie

SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 08
17 octombrie
iunie

DUMINICĂ
DUMINICĂ 09
18 octombrie
iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Viața în Duhul 08:30 Portretul biblic al căsătoriei
09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos
10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Povestea lui Phil Thatcher
(r) 12:00 Invizibilul (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Capelanii militari
ai Primului Război Mondial I (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Breaking
intimidation (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (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 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Războiul
invizibil 08:30 Cum ar trebui să trăim 09:00
Casa zburătoare 09:30 Înțelepciune TV
10:00 O venire sau două (John Ankerberg)
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Mai mult decât vise –
Khosrow (r) 12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Misterioasa
profeție din Isaia 53 (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
O venire sau două (John Ankerberg) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 John
Paton 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Sybil Ludington (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan
(r) 13:30 Drumul spre insule (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 John Paton (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Actualitatea profeției biblice
02:00 Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 John Paton (r) 10:00 Lecția de biologie
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Actualitatea
profeției biblice (r) 12:30 Biserica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 John Paton (r)

16:00

Așteptând

revenirea

Domnului

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:30 Puterea rugăciunii program religios
televiziunii
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 17:30 Inima închinării program muzical
program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Drumul spre insule documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Misterioasa profetie din Isaia 53 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Sybil Ludington film artistic
22:00 Mai mult decât vise - Mohamed 21:00 Realități și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
23:30 Gaither și prietenii program muzical documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk-show străin
23:00 O zonă periculoasă film artistic
22:30 Întrebarea lui Frank Jenner documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
sexualității
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program religios

LUNI 12
03 IUNIE
OCTOMBRIE

MARȚI 13
04 IUNIE
OCTOMBRIE

MIERCURI 14
05 IUNIE
OCTOMBRIE

JOI 15
06 IUNIE
OCTOMBRIE

DUMINICĂ 18
09 IUNIE
OCTOMBRIE

22:00Tații
22:00
Călătoria
film artistic
care a
zguduit lumea documentar

22:00 Încă
Invazia
o șansă
păgână
Documentar
căsniciei film artistic

22:00 Povestea
New age miracol
lui Phil
sau miraj film
Thatcher
II Documentar
artistic

20:00 Alfa Omega în
obiectiv din culisele
culisele televiziunii
televiziunii

23:30 Pasiune pură
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program despre problemele
sexualității

Cine e Recep Tayyip Erdogan,

președintele Turciei?
În contextul referendumului din 16 aprilie
din Turcia, ce a avizat favorabil modificările
constituției turcești după 100 de ani, în sensul
trecerii la o republică prezidențială din 2019 și
acordării de mari puteri președintelui Erdogan,
merită să examinăm cine este acesta. (n.red.)
Recep Tayyip Erdogan, în vârstă de 63 de ani,
este actualul președinte al Turciei, funcție pe
care o deține din 2014. Înainte de asta, a fost
prim-ministru între 2003-2014, reprezentând
partidul islamic (AKP), înființat în 2001.
Erdogan a transformat Turcia din statul
secular înființat sub conducerea lui Mustafa
Kemal Ataturk în 1923 în noul stat islamic care
apare azi pe harta lumii.

Primar al Istanbulului: „Moscheile sunt
cazărmile noastre”
Ascensiunea lui Erdogan a început ca primar
al Istanbulului în 1994. În 1997, partidul din
care făcea parte era pe punctul de a se prăbuși,
fiind considerat neconstituțional. În timpul
unui protest, Erdogan a recitat următorul
poem, pentru care a fost arestat pentru
instigare religioasă și condamnat la zece luni
de închisoare.
Moscheile sunt cazărmile noastre, cupolele sunt
coifurile noastre, minaretele sunt baionetele
noastre și credincioșii sunt soldații noștri.

Sponsor al grupării Hamas
Potrivit relatărilor, din 2012, Turcia este
principalul susținător al organizației teroriste
Hamas. Erdogan a aranjat transferul anual a 250300 milioane de dolari către gruparea teroristă.
Fondurile provin din surse particulare, cu care
el e în relații apropiate, nu din bugetul oficial. Se
mai afirmă, de asemenea, că Turcia ar fi pregătit
forțe de securitate ale Hamas în Gaza, prin
intermediul unor grupuri neguvernamentale.

Suporter Al-Qaeda
Sub Erdogan, guvernul turc a recunoscut
că serviciile sale secrete au aprovizionat cu
arme filiala al-Qaeda din Siria, Frontul alNusra. Guvernul a fost prins în încercarea
de a mușamaliza povestea și a amenințat să
închidă organizațiiile media care nu erau de
acord să cenzureze scandalul, un răspuns tipic
al guvernului.

Susținător al SIIL
După ce organizația Stat Islamic (SIIL) a cucerit
porțiuni mari de teritoriu în Irak, camioane,
arme și luptători s-au mișcat liber între Turcia
și gruparea teroristă. Un fost tehnician SIIL

de
comunicații
declara că „a făcut
de nenumărate ori
legătura căpitanilor și
comandanților SIIL
din Siria cu contacte
din Turcia”, adăugând
că cei cu care vorbiseră
„erau oficiali turci...
Comandanții
SIIL
ne-au spus să nu ne temem de nimic, deoarece
exista o cooperare deplină cu turcii.”
Seva Statului Islamic, petrolul brut, ce finanța
în mare parte operațiunile sale, a fost vândut în
Turcia. S-a estimat că, până la sfârșitul anului
2015, SIIL a vândut Turciei petrol în valoare de
un miliard de dolari.

Își reduce oponenții la tăcere
Erdogan e cunoscut ca lider autocrat, care
tratează cu duritate pe oricine i se opune.
După ce a preluat poziția de prim-ministru, a
instaurat controlul civil asupra armatei.
În 2013, a trimis la închisoare un număr mare
de ofițeri militari, politicieni de opoziție,
jurnaliști și academicieni, pe baza unor acuzații
contrafăcute, în operațiunea Ergenekon.
Cu toate că majoritatea celor acuzați au fost
ulterior achitați, după ce experții au constatat
că dovezile împotriva lor erau contrafăcute,
unii dintre cei acuzați au murit în închisoare,
din cauza condițiilor îngrozitoare la care
fuseseră supuși.
În timpul său ca prim-ministru și președinte, au
avut loc arestări în masă în rândul jurnaliștilor.
În 2012, organizația Reporteri fără frontiere
a numit Turcia „cea mai mare închisoare
pentru jurnaliști din lume”. De atunci, situația
oamenilor de presă s-a deteriorat considerabil.
Erdogan a arestat atât dizidenți de 16 ani,
pentru delictul de „a-l fi insultat pe președinte”,
cât și pe fosta Miss Turcia, pentru că a distribuit
pe rețelele de socializare un poem critic la
adresa lui.

Închiderea rețelelor de socializare
Guvernul Erdogan a blocat de câteva ori rețelele
de socializare. De exemplu, în martie 2014,
ajunul alegerilor, Twitter a fost blocat, după ce
Erdogan a amenințat că va „rade” rețeaua de
socializare utilizată de zece milioane de turci.
Reacția lui a venit după ce Twitter a respins
solicitările de cenzură cerute de Erdogan.
La momentul respectiv, pe rețelele de
socializare erau publicate înregistrări ale
scandalului șocant de corupție în care erau
implicați membri ai guvernului Erdogan.
Acesta a spus: „Vom eradica Twitter. Nu-mi
pasă ce spune comunitatea internațională. Toți
vor fi martori ai puterii Republicii Turce”.

Islamizarea Turciei
Sub conducerea lui Erdogan, numărul școlilor
seculare a fost redus și apar tot mai multe școli
cu profil religios, indicând faptul că Erdogan
își împlinește jurământul „de a crește o
generație pioasă”. În primii 12 ani de când e la
putere, școlile religioase au sporit de la 63.000
la aproape 983.000.

Între 2005 și 2015, în Turcia au fost construite
aproape 9.000 de moschei noi. În același timp,
de exemplu, unei mânăstiri istorice din Trabzon
i s-a interzis să oficieze liturghia ortodoxă.

Protestele din parcul Gezi
Conducerea lui Erdogan a înfruntat o
provocare majoră odată cu un val de
demonstrații începute inițial în mai 2013, din
cauza planului de a dezvolta parcul Gezi în
Istanbul. După ce participanții la un protest
din parc au fost evacuați cu forța, au izbucnit
demonstrații în toată Turcia, în care au fost
abordate probleme precum libertatea presei,
libertatea de expresie și cea a asocierii, precum
și atacurile guvernului asupra secularismului,
inclusiv restricțiile recente asupra consumului
de alcool și interzicerea sărutului în public.
S-a estimat că 3,5 milioane de oameni (din
populația de 80 de milioane) au participat
activ la aproape 5000 de demonstrații în toată
Turcia. Poliția a primit instrucțiuni să evacueze
protestatarii. Până la finalul demonstrațiilor,
forțele de ordine omorâseră 11 oameni și
răniseră grav 8.000, mulți dintre ei grav.
Erdogan i-a minimalizat pe protestatari,
spunând că nu sunt decât „o mână de borfași”.

Un politician controversat
În decembrie 2013, Erdogan a fost afectat de
un scandal uriaș, când o serie de membri din
administrație au fost arestați pentru corupție,
între care și fiii a trei miniștri din cabinetul său.
Erdogan a răspuns epurând poliția și sistemul
judiciar. A acuzat cu ferocitate „conspiratori”
din afara Turciei, care ar fi instigat, în special
pe oponentul său, Fethullah Gulen, un cleric
islamic turc (și fost aliat al lui Erdogan), ce
locuiește acum în Statele Unite.

Supraviețuitor al unei lovituri de stat
O lovitură de stat militară eșuată în iulie 2016 l-a
impulsionat pe Erdogan să-i aresteze pe toți cei
suspecți de a nu-i fi fost loiali. Epurările au inclus
membri ai sistemelor militar și juridic, ai poliției,
mediului universitar etc. Peste 135.000 de oameni
au fost dați afară din posturi, unii fiind închiși.

Avid după putere
Parlamentul Turciei a dat avizul preliminar
pentru modificări majore ale Constituției,
pentru a aboli funcția de prim-ministru,
acordând președintelui Turciei puteri
executive. Votul a fost supus unui referendum
național în 16 aprilie 2017 (rezultatul fiind
favorabil, la limită, n.red.).

Idei de grandoare
Ca prim-ministru, Erdogan a construit un palat
prezidențial de peste 600 milioane de dolari.
Palatul e de 30 de ori mai mare decât Casa
Albă, are 1.000 de camere și un laborator unde
oameni de știință se asigură că Erdogan nu e
otrăvit. După alegerile din 2015, când a devenit
președinte, Erdogan a anunțat că acesta va
deveni reședința oficială a președintelui Turciei.
În final, marele vis al lui Erdogan este de a
restaura un nou Imperiu Otoman.
Articol de Meira Svirsky, The Clarion Project.
Sursa imaginii: CBN News
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Brexit

Perspectiva europeană
» Comentariu Leo van Doesburg, ECPM

Brexit

implicații pentru creștinii din Marea Britanie
» Interviu cu Daniel Webster, purtător
de cuvânt al Alianței Evanghelice din
Marea Britanie. Un reportaj Global
News Alliance.
Cum a reacționat Biserica din Marea Britanie
la Brexit?
Ca în cazul Marii Britanii în ansamblu, Biserica
britanică e divizată pe această temă. Unii sunt
încântați de perspectivele și oportunitățile de a
fi în afara UE. Alții sunt supărați și dezamăgiți
de rezultat, și ar prefera să nu părăsim UE.
Cred că în multe aspecte, reacția creștinilor
reflectă publicul larg, vedem aceleași tensiuni
și divizări. Este o provocare pentru Biserică să
facă față acestei situații.

Cum a răspuns Alianța Evanghelică și cum
încurajați bisericile să reacționeze?
Noi ne dorim să vedem creștini implicați
cu pasiune în politică. Asta și înainte
de referendum. Iar acum că votul de la
referendum a decis în favoarea Brexit,
încurajăm creștinii să analizeze situația, și să
rămână implicați. Asta înseamnă că ne vom
ruga pentru politicienii noștri, pentru Primministrul Theresa May și ceilalți miniștri. Ne
vom ruga pentru ca negocierile să decurgă
bine, și să avem relații bune cu UE. Chiar
dacă părăsim UE, tot dorim să avem relații
bune în anii ce urmează.
Dar mai mult decât doar rugăciune, încurajăm
creștinii să acționeze. Dacă ne gândim la ce
fel de societate ne dorim pentru viitor, cum
va arăta ea în afara UE, avem o răspundere
să facem ce ține de noi pentru ca această
societate să vină în ființă. Noi încurajăm
creștinii să se gândească la comunitățile lor,
cartierele lor, locurile lor de muncă – ce pot
face pentru a construi o societate mai bună,
pentru a-L prezenta pe Isus în cartierele și
comunitățile lor. Și făcând aceste lucruri, să
fie parte din schimbare într-un mod în care e
imposibil de realizat de către politicieni.

Care credeți că va fi cea mai mare provocare a
Marii Britanii la părăsirea UE?
Sunt provocări enorme în acest proces de
Brexit. Cred că numărul mare de legi care
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sunt integrate cu legislația UE și care vor
trebui modificate va fi o sarcină dificilă
pentru Parlamentul britanic în următorii
doi ani. De asemenea, vor fi provocări
majore în domeniul comerțului, încercând
să ajungem la acorduri comerciale cu zona
de liber-schimb a UE.
Dar cred că cea mai mare problemă e
următoarea. Ce fel de societate ne dorim?
Vrem să avem o societate care valorează
iubirea și dreptatea și compasiunea pe
care le vedem în persoana lui Isus și în
învățătura creștină, sau ne dorim o societate
consumeristă, orientată pe profit, centrată
doar pe individ? Cred că creștinii au un
cuvânt de spus în această problemă, a
definirii societății pe care ne-o dorim.
Cred că vor fi și probleme financiare. Dar pe
măsură ce trecem prin acest proces, și apar
unele probleme și necunoscute financiare,
responsabilitatea creștinilor este să nu
ignore problemele, ci să fie pozitivi și plini
de speranță, știind că pot face o diferență,
dacă își asumă rolul de a se implica activ în
societate în anii ce urmează.

Care sunt avantajele părăsirii UE?
Cred că în anii ce urmează vom vedea multe
beneficii și oportunități, fie că e vorba de
legislația noastră internă, fie că e vorba de
oportunități de comerț, și cred că unele din
problemele pe care le vedem legate de comerț
și legislație vor fi în același timp și avantaje
pentru noi. Va fi provocator, dar sunt aceste
oportunități de viitor. Și credem că trebuie să
spunem cu încredere că fie că vrem sau nu
vrem să părăsim UE, e ok să recunoaștem
aceste diferențe pe care le avem între noi. Și
dacă lucrăm împreună, dacă suntem uniți,
dacă ne angajăm să construim o societate mai
bună și mai puternică, atunci noi, ca și creștini,
putem fi parte activă din acest proces, ne putem
face partea. Și dacă ne gândim, ca societate,
la scopul nostru pentru viitor, și ne gândim
la ce fel de țară ne dorim, atunci acest proces
e o oportunitate pentru noi. Indiferent de ce
am crezut despre Brexit, realitatea faptului
că se întâmplă este o ocazie de a contribui la
societatea pe care ne-o dorim pentru viitor.

Dacă ne uităm la campania pentru Brexit,
e clar că nu s-a realizat prea bine care vor fi
consecințele ieșirii. În campanie, marea temă
era imigrația cetățenilor UE care furau slujbele
britanicilor. 70% din britanici considerau asta
o problemă, dar 90% doreau să rămână în
piața comună a UE. Dar aici apărea problema.
Piața comună a UE e bazată pe 4 libertăți de
mișcare: a persoanelor, serviciilor, mărfurilor
și a capitalului. Iar libertatea de mișcare a
persoanelor înseamnă dreptul de a se stabili
într-o țară, sub aceleași legi ca localnicii.
Imediat după referendumul pentru Brexit,
Comisia Europeană a anunțat că nu va face
niciun compromis, cerând fie respectarea
integrală a celor 4 libertăți, fie părăsirea
pieței unice. Theresa May, premierul britanic,
presată de rezultatul referendumului, a ales a
doua opțiune. Pe 29 martie, ea a trimis cererea
oficială de părăsire a UE. Timp de 2 ani, Marea
Britanie are de negociat un nou acord cu UE.
Dacă nu există o soluție amiabilă, după 2 ani,
britanicii vor ieși automat din UE, și tarifele
(mai mari) stabilite de Organizația Mondială
a Comerțului vor intra în vigoare între UK și
UE. E dezavantajos, mai ales pentru britanici.
Se numește Brexit dur, sau murdar.
Implicațiile Brexitului au dat naștere la multă
incertitudine în mediul de afaceri. De aceea,
Theresa May dorea să discute despre viitorul
parteneriat între UK și UE, însă acest lucru
nu e posibil, prin tratate, până când nu se face
un progres suficient în negocierile privind
ieșirea din UE. Londra a fost de asemenea
capitala financiară a UE. Dar incertitudinea
afectează și acest aspect, afectează și lira
sterlină. Mai sunt și cetățeni UE în Marea
Britanie, și britanici în UE. Va fi o limitare
a imigrației europenilor, ceea ce își dorea de
fapt Marea Britanie, dar cât de mult? Și ce va
fi cu britanicii care locuiesc în țări europene?
Mai e și un alt pericol, legat de integritatea
Marii Britanii ca țară. E o situație dificilă
pentru britanici, și multă incertitudine.
Dar cred că și UE a greșit. Înainte de
referendum, s-a ajuns la un acord care dădea
anumite scutiri britanicilor. Dar acest lucru
era greșit, UE ar fi trebuit să se reformeze.
Asta nu le-a dat prea multe garanții
britanicilor – aveau anumite avantaje, dar
UE continua să funcționeze la fel. Și celelalte
țări din UE se întrebau de ce primește Marea
Britanie atâtea scutiri. Tot acest proces a fost
greșit și marea nevoie de reformare a UE nu
a fost de fapt realizată. Și asta a dus la Brexit.
Materiale difuzate în emisiunea Realități și
perspective: Brexit, populism, imigrație și
viitorul UE din 27 mai, ora 21, la Alfa Omega TV.

„Nici acum nu ne vine să credem. Parcă e un
vis. Viața era bună până când, dintr-odată,
totul s-a schimbat. Ei vor ca niciun creștin
să nu mai trăiască în Irak. Vor să-i omoare,
să-i facă să plece sau să devină musulmani”,
a spus Ragad, o refugiată din Irak.
„Minunea e aceea că mi-a scăpat familia.
Am o soție și trei fiice. Isus ne-a scăpat de
SIIL”, ne-a zis Karim, un refugiat creștin.

Persecuția creștinilor în Orientul Mijlociu
» Interviu cu Ken Isaacs, lider Samaritan’s Purse, organizație umanitară creștină

Chiar dacă au rămas fără țară, aceste familii
au o situație mai bună decât majoritatea.
Locuiesc într-un apartament decent, datorită
ajutorului unui preot anglican cunoscut ca
Vicarul Bagdadului, Canon Andrew White.
Organizația lui oferă refugiaților locuințe și
ajutor sub diferite forme.

luat o amploare atât de mare încât acum e
socotit normal. Nu ne mai surprinde, nu ni
se mai pare important. Persecuția poate să
fie fățișă sau secretă, subtilă sau dură, dar
îi agresează mereu pe creștini. Trebuie să
găsim o modalitate de a-i proteja pe creștini.
Creștinii au nevoie de dreptul la religie.

Mulți creștini din Irak au fugit și au găsit
refugiu în Iordania. Majoritatea copiilor
vin din Mosul, din Ninive, sau din orașele
și satele vecine din nordul Irakului. Aproape
toți au fugit din cauza Statului Islamic.
Însă prin toate aceste traume și suferințe,
credința lor rămâne neclintită. Familiile
citesc în continuare Biblia, iar când li s-a
dat șansa să se lepede de Isus, au refuzat. Ei
speră la ajutor din partea ONU, și a altor țări,
și așteaptă ca Biserica să se roage pentru ei.

Dorinta refugiaților e ca Biserica să se
roage pentru ei

După 30 de ani de lucrare, în ultimii ani
am văzut o viteză crescândă a împlinirii
profețiilor, ca un râu mare ce trece printr-un
canal îngust și prinde o viteză mai mare. Nu
pot să văd în viitor, dar pot să văd unde ne
aflăm. Pot să citesc Biblia și să văd cum se
împlinește. Fie că e vorba de Ezechiel sau de
Apocalipsa, vezi cum lucrurile se împlinesc.
Biblia ne spune totul. Indiferent de situația
militară și de amenințări, pericolul e asupra
creștinătății, asupra lumii, asupra noastră.

SUA și UE clasifică persecuția creștinilor din
Orientul Mijlociu ca genocid. Milioane de
vieți au fost schimbate definitiv. Asemenea
celorlalți cetățeni din satele creștine, familia
lui Ammar a fugit să își scape viața. Pentru
ei, teroarea a lovit la miezul nopții.
„Am fugit din Qaraqosh (Irak). Statul Islamic
înainta și nimeni nu ne proteja. Mi-am soția
și copiii, și am plecat”, a spus Ammar.

„Suntem într-o situație dificilă! Aici, în
Iordania, viața e grea. Nu avem slujbe. Fiind
din Irak, ne este interzis să lucrăm. Ne dorim
să se roage pentru noi”, a spus Ammar.

Mulți s-au îndreptat spre Erbil, capitala
Kurdistanului, alții spre Dahuk, un oraș
mare de lângă Turcia. Câteva luni mai târziu,
au ajuns în Amman și în orașele de din jur.

Lumea trebuie să știe că oamenii care
Îl vestesc pe Isus sunt persecutați, uciși.
Acest lucru se face în mod sistematic și a

Știri difuzate în em. Jerusalem Dateline, în
fiecare sâmbătă la ora 20, pe Alfa Omega TV.
Ultimele știri creștine: www.alfaomega.tv/stiri
ȚARA

Primele 50 de țări unde creștinii sunt persecutați pentru credința lor.

“ Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi
cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii
care şi voi sunteţi în trup.”
– Evrei 13:3
43
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1. Coreea de nord
92
2. Somalia
91
3. Afghanistan
89
4. Pakistan
88
5. Sudan
87
6. Siria
86
7. Irak
86
8. Iran
85
9. Yemen
85
10. Eritrea
82
11. Libia
78
12. Nigeria
78
13. Maldive
76
14. Arabia Saudită
76
15. India
73
16. Uzbekistan
71
17. Vietnam
71
18. Kenia
68
19. Turkmenistan
66
20. Qatar
65
21. Egipt
64
22. Etiopia
64
23. Palestina
64
24. Laos
64
25. Brunei
64
26. Bangladesh
63
27. Iordania
63
28. Myanmar
62
29. Tunisia
61
30. Bhutan
61
31. Malaysia
60
32. Mali
59
33. Tanzania
59
34. Rep. Centrafricană 58
35. Tajikistan
58
36. Algeria
58
37. Turcia
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38. Kuwait
57
39. China
57
40. Djibouti
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41. Mexic
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42. Comoros
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43. Kazakhstan
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44. UAE
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45. Sri Lanka
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46. Indonesia
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47. Mauritania
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48. Bahrain
54
49. Oman
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53
50. Columbia

Extrem
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Open Doors USA World Watch List 2017 / ODUSA.org

Situația creștinilor din Orientul Mijlociu e
gravă. Lucrăm în multe țări din regiune, acel
spațiu devine tot mai restrâns. SIIL trimite
un mesaj clar și înfiorător când aliniază 21
de etiopieni și îi decapitează. Când răpesc
femei creștine siriene și le duc în robie
sexuală, sau când execută bărbați în fața
familiei, ei transmit ceva. A existat un exod
al creștinilor din Orientul Mijlociu, deși
acesta e locul în care a început creștinismul.

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Closer home
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 19 iunie

MARȚI 20 iunie

MIERCURI 21 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Să vorbim
în engleză 10:30 Biserica Punctul Zero
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce vremurile de pe urmă? 00:30
Descoperă-ți vocația! 01:00 Cuvântul
Vieții! 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cuvântul vieții!(r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aqua Viva 10:00 Sticla spartă 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Statornic în credință (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Sticla spartă (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Descoperă-ți vocația! 18:30 Adevăr și
libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de datorii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Breaking intimidation 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Domnul Isus și puterea Împărăției
lui Dumnezeu 09:00 Cartea Cărților 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Neacceptat (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:30
Iudeea I (r) 14:00 Descoperă-ți vocația! (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Porunca (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Domnul Isus și
puterea Împărăției lui Dumnezeu (r)

Joi, 21:00

Împreună
răspândim lumină

Pe 22 iunie, de la ora 21, vă
invităm să urmăriți emisiunea
specială, „Împreună răspândim
lumină” și să descoperiți lucrarea
pe care a făcut-o Dumnezeu
prin intermediul programelor
Alfa Omega TV. Veți avea ocazia
19:00 Capelanii militari ai Primului Război să aflați mai multe despre
Mondial documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios modul în care Dumnezeu
lucrează prin Alfa Omega TV,
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului străin
19:30 Breaking intimidation (John Bevere) documentar
20:00 Decupaj din realitate materiale ce ne motivează să producem
seminar biblic
19:30 Secretele succesului program religios telespectatori
programe și conținut creștin, și
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Călătoria program religios străin
străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce vremurile de pe urmă? din 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
să întâlniți telespectatori atinși de
22:00
David
Brainerd,
misionarul
străin
actualitate
programele difuzate în anul 2017.
amerindienilor documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
În iunie 2017 aniversăm 11 ani de
22:00 Statornic în credință film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Inimă înflăcărată documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică
22:00 Neacceptat film artistic
emisie TV și 23 de la înființare.
23:30 Muzică

JOI 22 iunie

VINERI 23 iunie

SÂMBĂTĂ 24 iunie

DUMINICĂ 25 iunie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 David
Brainerd, misionarul amerindienilor (r) 12:00
Inima înflăcărată (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Capelanii militari
ai Primului Război Mondial (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Breaking
intimidation (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (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 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă sau
cămin, educație familială 08:30 Cum ar
trebui să trăim? 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 O venire sau
două (John Ankerberg) (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Mai mult decât vise - Mohamed (r) 12:00
O zonă periculoasă (r) 12:30 Life focus (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 O
voce în pustiu (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
O venire sau două (John Ankerberg) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eric
Liddell 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Closer home (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan
(r) 13:30 Iudeea I (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Eric Liddell (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Actualitatea profeției biblice
02:00 Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Eric Liddell (r) 10:00 Lecția de biologie
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Actualitatea
profeției biblice (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Eric Liddell (r)

16:00 Actualitatea profeției biblice program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
show

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
program religios
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
19:00 Iudeea I documentar
19:00 Peculier (r) film serial
străin
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
19:00 O voce în pustiu documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Closer home film artistic
22:00 Totul pentru libertate film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk-show 23:30 Gaither și prietenii program muzical 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Jock Troup și trezirea spirituală a
pescarilor documentar
23:00 Peculier film serial
străin
sexualității
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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22:00 Statornic în
credință film artistic

22:00 Neacceptat film

23:00 Peculier

22:00 Totul pentru
libertate film artistic

22:30 Jock Troup și
trezirea spirituală a
pescarilor documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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film serial

SĂ NE RUGĂM PENTRU ISRAEL:

RUGĂCIUNE PENTRU ISRAEL
» Articol de Mirela Pețan, Rețeaua de Rugăciune pentru România, www.prayernet.ro
Anul acesta, 2017 (5777 în calendarul ebraic),
e încărcat de semnificații din perspectiva
împlinirii profețiilor biblice legate de Israel și
Ierusalim, de pregătirea scenei lumii pentru
revenirea lui Isus Hristos. Un semn major al
revenirii Domnului, smochinul (simbolul
Israelului) care prinde viață din nou (Matei
24:32-33), simbolizează restaurarea Israelului
ca țară (Ez. 36:8-10).
În 14 mai 1948 lua naștere statul Israel. Da,
se poate naște o țară într-o zi (Isaia 66:8),
profețiile biblice împlinindu-se în generația
noastră. Condițiile pentru ceea ce urma să se
întâmple în mai 1948 s-au pregătit în 1947,
prin rezoluția ONU, acum 70 de ani. În 7
iunie se împlinesc 50 de ani de la întregirea
Ierusalimului sub autoritatea israeliană. În
iunie 1967, Ierusalimul de Est a fost cucerit
de Israel aflat sub ocupația iordaniană, în
războiul de 6 zile. Victoria Israelului în acest
război a fost un miracol divin. Tot în 2017
se împlinesc 100 de ani de când Ierusalimul
a fost eliberat de britanici de sub ocupația
Imperiului Otoman. Aceste două celebrări ale
Ierusalimului atestă împlinirea unor cicluri
jubileu (de 50 de ani) în istoria modernă a
orașului, propulsându-l în destinul lui final
ca oraș al Marelui Împărat.
Biblia descrie Jubileul ca un timp special, al
50-lea an, când locuitorii sunt eliberați de
datorii și forme de robie, iar pământurile
care au fost înstrăinate, trebuie să revină la
proprietarii inițiali. (Levitic 25:10-12). Din
această perspectivă, Ierusalimul, ca teritoriu,
a fost eliberat dramatic acum 100 de ani
și reîntregit acum 50 de ani, intrând sub
autoritatea israeliană. Vedem cum Dumnezeu
lucrează în aceste cicluri jubileu, punând
Ierusalimul în mâinile poporului Său.
Semnificația Ierusalimului? Uriașă în planul
împlinirii profețiilor biblice. În Ierusalimul de
Est se află Muntele Templului, Sionul, loc ales
de Dumnezeu unde au fost ridicate primul și al
doilea Templu. Muntele Templului este de fapt
muntele Moria (2 Cronici 3:1), unde Avram a
trecut testul ascultării și credinței, gata să-și
jertfească fiul promisiunii, ca o prefigurare a
jertfei Fiului lui Dumnezeu. Este Muntele unde
Mielul lui Dumnezeu S-a dat jertfă pentru noi
ca să ne împace cu Tatăl. Tot în Ierusalimul
de Est se găsește Muntele Măslinilor, cel de pe
care Domnul Isus S-a înălțat la cer și unde VA
REVENI (Faptele Apostolilor 1:11).
Ierusalimul este acum ca o cetate dintr-o bucată
(Psalmul 122:3), este reîntregit. El trebuie să fie

întreg, sub autoritate israeliană, ca Isus să poată
reveni; El revine la ai Săi, în orașul Său. El nu
putea fi sub o altă autoritate politică și mai ales
spirituală (islamică). Acum urmează pregătirea
Muntelui Templului (dominat de o moschee)
pentru revenirea lui Isus.
Iunie 2017 înseamnă o piatră de hotar
în împlinirea profețiilor biblice legate de
Ierusalim și de lumea întreagă. Destinul
acestui oraș este să fie tronul Marelui Împărat.

DE CE SĂ NE RUGĂM PENTRU ISRAEL?
Știind ce spune Scriptura despre vremurile din
urmă, trebuie să fim ca fiii lui Isahar (1 Cronici
12:32). Ei nu doar înțelegeau vremurile, dar
știau ce TREBUIA să facă Israel.
Israelul este ceasornicul lui Dumnezeu
pentru omenire, este scena ce se pregătește
pentru revenirea Domnului Isus. De aceea
TREBUIE să fim foarte atenți la ce se întâmplă
în Israel. Pentru noi, creștinii, e esențial să ne
aliniem la planul lui Dumnezeu cu Israelul,
să iubim ce iubește El, să binecuvântăm ce a
ales EL (Geneza 13:3), „printr-o purtare sfîntă
și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea
zilei lui Dumnezeu” (2 Petru 3:11-12). Este
vital să întelegem vremurile, să știm cum să
ne rugăm și cum să acționăm. E importantă
mărturia noastră despre Israel. (Apoc. 12:11)

CUM SĂ NE RUGĂM?
Națiunile vor fi tot mai împotrivitoare
Israelului. Ierusalimul devine un punct tot
mai fierbinte pe harta lumii (Zaharia 12:3).
Lupta spirituală este uriașă, pentru că venirea
Domnului este aproape. Cel rău știe că mai
are puțină vreme și încearcă din răsputeri să
o întârzie, folosind oameni care n-au revelația
Scripturii, stârnind națiunile împotriva
Israelului. Aceste încercări satanice vor duce
la declanșarea războiului din Ezechiel 38 și 39,
culminând cu bătălia de la Armaghedon. Deja
națiunile care vor fi implicate în prima etapă
(Rusia, Turcia, țări arabe…), sunt poziționate
în acest sens. E o chestiune de timp până la
declanșarea acestuia.
Timpul e tot mai comprimat, tot mai rapid
se desfășoară evenimente importante.
Fereastra de Har, care este încă deschisă,
trebuie folosită la maxim pentru răspândirea
Evangheliei, în țara noastră și în lume! Ca
Biserică a Domnului din România, care
înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu în
alegerea evreilor ca și popor al Său, suntem
chemați să ne rugăm pentru Israel.

1. Ca nicio formă de anti-semitism (ură
împotriva evreilor) și anti-sionism (ură
împotriva statului Israel) să nu se poată ridica
în România. Ca Domnul să ne ierte pe noi și
părinții noștri de toate crimele și persecuțiile
împotriva evreilor pe teritoriul României.
2. Pentru revelație pentru noi, creștinii, să fim
ca fiii lui Isahar, să întelegem ce se întâmplă
din perspectivă biblică și să susținem Israelul
prin rugăciuni fierbinți! (Isaia 62:6-7)
3. Ca România să fie un sprijin pentru Israel
acum și în vremea care vine. Să ne rugăm pentru
autoritățile României să acționeze favorabil
Israelului, în relațiile directe cu Israelul și în
cadrul organismelor internaționale (EU, ONU,
UNESCO). (Matei 25:32-40)
4. Pentru evreii din Europa, care încep să fie
tot mai amenințați, să poată să emigreze rapid
în Israel. Să ne rugăm pentru o întoarcere
masivă a evreilor în Israel din toate colțurile
lumii. Să ne rugăm pentru dezvoltarea
economică a Israelului, pentru locuințe și
locuri de muncă pentru evreii care se întorc
în țară.
5. Pentru statul Israel, protecția țării, a
populației, pentru resurse, hrană și apă.
6. Pentru conducători: înțelepciune deosebită,
curaj, putere, frică de Domnul, strategii și
resurse pentru apărarea țării și populației.
7. Pentru trezire în Israel, ca vălul de pe ochii
lor să fie depărtat și să-L recunoască pe Isus
ca Mesia pe care-L așteaptă.
8. În acest an jubileu, să ne rugăm pentru
favoare divină, ca Ierusalimul să fie pe deplin
al evreilor. Bătălia este pentru Muntele
Templului. Să ne rugăm pentru pacea
Ierusalimului (Psalmul 122:6).
9. Pentru nedivizarea Ierusalimului și a
Israelului. Națiunile vor să dividă Israelul
impunând soluția a „două state”, de dragul
păcii (1 Testaloniceni 5:3). Ierusalimul ar
urma să fie și el divizat, deoarece palestinienii
revendică Ierusalimul de Est ca și capitală
(exact partea unde este Muntele Templului și
Muntele Măslinilor).
10. Pentru protecție față de atacuri teroriste,
clasice sau cu arme de distrugere în masă. Să
ne rugăm ca amenințările nucleare la adresa
Israelului să fie oprite. Iranul, grupările
teroriste din Liban (Hamas), fâșia Gaza
(Hesbollah), ISIS care acționează în Siria și
Egipt, au ca țintă finală distrugerea Israelului.
11. Pentru relațiile Israelului cu națiunile, în
special cu SUA, aliat strategic.
12. Pentru oprirea boicotului economic
declanșat împotriva Israelului.
Ce este scris se va împlini. Să continuăm să
ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în
desfășurarea evenimentelor legate de Israel.
Urmăriți emisiunea „Puterea Rugăciunii” în
fiecare sâmbătă la ora 17:30 pe canalul Alfa
Omega TV. Abonați-vă la punctele lunare de
rugăciune pentru România și Israel la email
prayernet@prayernet.ro sau www.prayernet.ro.
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Modelul coreean - schimbarea unei națiuni prin rugăciune
Astăzi vă voi împărtăși povestea națiunii
noastre, care a avut fondatori și lideri
centrați pe credința în Isus. Am înțeles
că aici sunteți lideri ce luptați pentru
transformarea Europei și a lumii. Dar cum
realizăm acest obiectiv? Permiteți-mi să vă
împărtășesc contextul nostru.
Ne-am pierdut națiunea în 1910 din cauza
politicii coloniale duse de Imperiul Japonez.
Totuși, la momentul respectiv, au fost tineri
misionari din Occident care au împărtășit
Vestea Bună a Domnului nostru Isus Hristos.
Chiar dacă ne pierduserăm țara, liderii
noștri aveau o speranță, o speranță bazată pe
credință! Aceasta a fost experiența noastră
până în 1945, când a luat sfârșit Al Doilea
Război Mondial și am fost eliberați. În 1945,
am fost separați, din păcate, între nord și
sud. În 1948, a luat naștere națiunea noastră,
Republica Coreea, printr-o rezoluție a ONU.
Cu toate acestea, în 1950, Coreea de Nord a
invadat Coreea de Sud, iar Coreea de Sud a
fost apărată de forțele ONU.
În 1953 am avut un armistițiu, dar națiunea
noastră a fost complet distrusă de război.
Generalul McArthur, comandantul forțelor
ONU, a spus că țara noastră, Coreea de
Sud, nu are nicio speranță. El a spus că nici
într-o sută de ani Coreea de Sud nu poate
fi independentă economic, era o
situație aparent fără ieșire.

vârsta de 16 ani. Voi sunteți liderii Europei,
și ai României. Educația este baza pentru a
avea un viitor.
Apoi, părinții noștri fondatori au decis
să inițieze o reformă agrară majoră. La
momentul respectiv, Coreea de Sud era o
țară agricolă, iar fermierii cultivau pământ
deținut de oameni din clasa superioară.
Dar părinții noștri fondatori nu au fost de
acord, spunând că fermierii ar trebui să
dețină propriile terenuri. A fost o schimbare
majoră, o transformare a națiunii, rezultând
o economie de piață.
Totodată, părinții noștri fondatori au spus:
„Coreea de Sud e o țară mică, dar are lumea
la dispoziție, așa că să aducem industrializare
orientată pe export, ca să putem să ieșim pe
piața globală.” Fiecare națiune din lume ar
trebui să aibă această idee. Pentru a putea
concura pe piața mondială, trebuie să fii
competitiv. Noi am decis să concurăm în
domeniul științei și al tehnologiei, pentru
că Dumnezeu ne-a dat talent, iar talentul
acesta în știință și tehnologie trebuie folosit.
Asta au spus părinții fondatori.
Oamenii au spus că această transformare a
Coreei a fost un miracol, „miracolul de pe
râul Han”. Există posibilitatea de a schimba

Acela a fost punctul de pornire. În
1953, Coreea de Sud era cea mai
săracă țară din lume, conform
statisticilor. Cum a evoluat din
acel punct?
Am avut părinți fondatori care
credeau în Isus Hristos. Ei credeau și aveau
o viziune pentru viitor. Mai întâi, ei au
propus să facă națiunea noastră o republică
democratică liberă. A fost o decizie majoră:
o republică democratică liberă. Știu că ați
trecut și voi prin anumite experiențe pentru
a deveni o națiune democratică liberă în
România.
Apoi, părinții noștri fondatori au decis
ca toți să aibă parte de educație. Înainte,
fetele nu puteau să studieze. Fiind o cultură
orientală, ele nu aveau dreptul la educație.
Dar părinții noștri fondatori au zis să oferim
educație tuturor, educație obligatorie până la
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orice națiune în doar câteva decenii, prin
muncă asiduă. Cel mai important lucru e
angajamentul luat de lideri. Conducerea e
dată de Dumnezeu, nu pentru a exploata
țara în propriul beneficiu, ci pentru a-i sluji
pe oameni. În cazul nostru, liderii noștri
fondatori au avut o viziune și au muncit
pentru îndeplinirea ei.
Vă voi da câțiva lideri de-ai noștri ca
exemplu. Primul este dr. Syngman Rhee,
președintele nostru fondator. El L-a primit
pe Isus Hristos în închisoare. Apoi, când
națiunea noastră și-a pierdut independența,
a mers în SUA la facultate, făcând masteratul
la Harvard și doctoratul la Universitatea

Princeton, sub coordonarea președintelui
american Woodrow Wilson. Era un om
foarte talentat și putem vedea în el caracterul
unui lider centrat pe Isus.
Apoi l-am avut pe domnul Chang Myon, pe
care îl numim un „învățător național”. Noi
am considerat mereu că educația ar trebui
să fie baza noastră. Aveam nevoie de un
profesor și predicator care să împărtășească
viziunea pentru viitor. Apoi l-am avut
pe domnul Kim Koo, liderul guvernului
nostru în exil. El a condus mișcarea de
independență. Toți aceștia au crezut în Isus
Hristos. La momentul respectiv, doar 1% din
populație credea în Isus, cu toate acestea,
acești lideri au avut credința creștină.
Aici, în țara dumneavoastră, aveți credința.
Eu cred că o întreagă națiune poate fi
schimbată, împreună cu țările din jurul ei.
Datoriile majore ale unui lider sunt credința,
speranța și dragostea. Din păcate, mulți
oameni nu-și dau seama ce înseamnă o
astfel de conducere. Poporul nostru a avut
parte de acest tip de lansare prin liderii pe
care i-a avut. Asta a inspirat extraordinara
trezire spirituală după Războiul din Coreea.
Auziți de multe ori despre spiritul coreean. Ce
înseamnă asta? Că totul e posibil, împreună
cu Isus, pentru că avem credință.
Să mergem doar la biserică? Nu, e
mult mai mult de atât. Trebuie să
avem credință că El e cu noi, că Isus
Hristos e cu noi. Cred că suntem
foarte binecuvântați că nu doar
liderii, ci și oamenii împărtășesc
o astfel de credință. Ce urmează
apoi? Să facem ce ne-am propus.
Putem s-o facem cu El, El e cu noi, atunci s-o
facem! Asta înseamnă spiritul coreean. Dar de
unde provine? Din învățăturile lui Isus, din
viața lui Isus, când a venit pe lume.

TREZIREA DIN COREEA
1960-1980

Am avut o mare trezire spirituală în Coreea.
Unul din liderii noștri, Joon Gon Kim, a spus:
„Să avem o revoluție a lui Isus!” Nu e vorba
de o revoluție politică, ci de o revoluție care
Îl are în centru pe Isus. Acest gen de slogan
l-am folosit în cadrul acelei mișcări de trezire.
Din 1960 până în 1980, am avut parte de
schimbări incredibile în noi înșine, în casele
noastre, în cadrul muncii, în sistemul de
învățământ, și în societatea noastră.
Voi reveni la președintele Syngman Rhee
(1948-1960). El a vorbit despre știință și
tehnologie ca instrumente ale dezvoltării,
dar nu orice fel de știință și tehnologie, ci
centrate pe Isus, care pot oferi oamenilor
mâncare, condiții mai bune de trai, dar
și instrumente pentru a-i sluji pe alții,
de a-ți iubi aproapele. Ne învăța să avem
instrumentele necesare.
Cel ce i-a urmat exemplul a fost președintele
Park Chung-hee (1961-1979). El a propus
să dezvoltăm economia fiindcă oamenii nu
ar trebui să mai sufere de foame. Trebuie să
avem ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm
și un loc unde să ne odihnim. Așa că a
propus dezvoltarea economică într-un mod
interesant: având planuri economice pe cinci
ani, bazate pe știință și tehnologie. Cred că la
momentul respectiv a fost o mișcare foarte
înțeleaptă, nu doar din punct de vedere
economic, ci oferind și o strategie pentru
obținerea instrumentelor necesare.
În acel plan de dezvoltare succesivă pe
cinci ani ne-am stabilit obiectivele, apoi
am decis să avem o rețea de instituții, un
minister al științei și tehnologiei și am
înființat o facultate de top în domeniile
științei și tehnologiei. Am dezvoltat sisteme
de arendare și am aplicat sistematic așanumitele strategii mid-entry. Coreea trebuia
să prindă din urmă națiunile avansate. Acum
avem un proces de dezvoltare economică
creativă prin știință și tehnologie.
Liderii din Parlament sau Guvern trebuie
să le ofere perspectiva corectă pentru viitor.
Nu mâine, ci peste cinci ani, peste zece ani.
Acesta e rolul liderilor: să ofere o viziune
pentru viitor. Oamenii cer locuri de muncă
ca să poată trăi, dar ei ar trebui să le poată
crea, dacă liderii națiunii le-ar oferi viziunea
corectă asupra viitorului.
Aceasta e o scurtă descriere a „miracolului
de pe râul Han”. Prin acesta, Coreea de Sud a
devenit a șaptea națiune care a intrat în „2050 club”. Asta înseamnă un venit per cap
de locuitor de 20 000 dolari și o populație
de peste 50 de milioane de locuitori. E un
salt foarte mare față de acea țară ce fusese
distrusă de război.
Apoi am devenit unul din liderii globali
pe piața de export. Acum suntem a șaptea
națiune în știința și tehnologia globală. În
plus, vă bucurați de așa-numitul „val corean”,
tineri care cântă în Europa și în toată lumea,

un progres cultural. ONU e condus de domnul
Ban Ki-moon, un coreean, Banca Mondială e
condusă de Kim Yong, alt coreean.
Nu ne-am așteptat la asta, dar Coreea s-a
transformat într-o națiune care donează, dintruna care obișnuia să primească. Acest lucru ne
responsabilizează foarte mult. Suntem datori
să împărțim cu acele națiuni defavorizate din
punct de vedere economic sau social.
Coreea își dorește să devină o națiune de prim
rang. Ce țară a fost de prim rang în secolul
al XIX-lea? Marea Britanie. Acesta a fost o
națiune de prim rang nu datorită economiei.
David Livingstone a mers în Africa și a dus
acolo Vestea Bună. Hudson Taylor a venit
în China și și-a împărtășit credința. Asta
înseamnă să fii o națiune de prim rang.
În secolul al XX-lea, care a fost națiunea de
prim rang? Statele Unite ale Americii. Înainte
să venim aici, eu și câțiva lideri coreeni creștini
am fost la cimitirul unde își au mormintele
misionarii care au venit în Coreea în secolul
trecut. Nu doar ei au mormintele acolo, ci
și copiii lor, pentru că au venit în Coreea
la momentul respectiv și nu aveau servicii
medicale, așa că au pierdut copii. O astfel de
jertfă a fost făcută de tinerii misionari din SUA.
Cred că nu doar noi, ci și România și celelalte
țări care cred în Isus, ar trebui să ducem
Vestea Bună în toată lumea. S-ar putea să
provoace drame personale, dar Dumnezeu e
cu noi și putem s-o facem.
Poate mă întrebați ce fel de viziune încearcă
să dea liderii noștri. În primul rând, punem
accentul pe onestitate. Pentru a putea deveni
o națiune de prim rang, fie că vorbim de
România sau de Coreea, prima condiție e o
societate onestă și morală.
A doua condiție vizează educația. Înainte,
educația se baza pe transmiterea de
cunoștințe, dar asta s-a terminat. Acum
avem smartphone-uri și putem obține
orice informație. Acum, educația înseamnă
formarea caracterului. Pentru a putea avea o
astfel de conducere, trebuie schimbat sistemul
educațional, să nu se mai pună accentul pe
informații, ci pe dezvoltarea caracterului.
Apoi, trebuie să avem o economie bazată
pe știință și tehnologie. Vorbim despre noi
sisteme de energie care nu mai provoacă
daune ecologice. Asta ar trebui să avem: un
mediu sustenabil energetic.
Apoi, trebuie să terminăm cu amenințările
militare. În Coreea de Sud sperăm că ne
puteți ajuta să-i oprim pe nord-coreeni să
mai fabrice arme de distrugere în masă. Ar
trebui să ne eliberăm de acest lucru.
Mai e un lucru foarte important: oamenii
obișnuiți, nu cei bogați, ar trebui să aibă
un viitor de vis. Dacă muncesc din greu, ar
trebui să poată spune că-și pot permite să
trăiască decent. Dacă România vrea să fie o
țară de prim rang, românii săraci ar trebui

să le poată spune liderilor voștri: „Datorită
vouă, nu ne mai temem pentru viitor”. Iar
ultimul punct este împărtășirea și inspirarea
cetățeniei globale.
Am participat activ la progresul mișcării
coreene, care este o educație bazată pe
dezvoltarea caracterului și pe cum să
trăim o viață bazată pe credință, cum să
ne consacrăm slujirii societății. Această
educație bazată pe dezvoltarea caracterului
ar trebui făcută acasă, la școală, și chiar la
biserică. Biserica nu e doar o clădire sau o
organizație. Biserica e acel loc unde copiii
pot dezvolta un caracter centrat pe Isus. Asta
ar trebui să facem. Apoi, la locul de muncă,
trebuie să punem accentul pe dezvoltarea
caracterului și pe educația socială.
Sper să fiți liderii care să facă din România o
țară de prim rang. Nu trebuie să fie doar una,
ci multe țări pot fi de prim rang. Iată ce scrie
în Isaia 60:1-3: „Scoală-te, luminează-te,
căci lumina ta vine și slava Domnului răsare
peste tine! Căci iată, întunericul acoperă
pământul și negură mare, popoarele, dar
peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată
peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta
și împărați în strălucirea razelor tale.”
Mișcarea de trezire din Coreea îi implică pe
tineri și constituie valoarea umană globală
care inspiră, împărtășește expertiza proprie,
respectă și iubește pe celălalt. Asta încercăm
să învățăm generația tânără. Isus ne-a
învățat, ne-a spus că putem avea Împărăția
lui Dumnezeu în noi. Putem face acea
transformare minunată la nivel național.
Această transformare națională trebuie
făcută prin Isus Hristos.
Învățăturile Lui nu sunt chiar atât de grele.
Priviți ce scrie în Noul Testament, ce a
spus El. E foarte simplu, dar foarte direct și
personal. Mă rog cu tinerii noștri și le spun că
nu trebuie să meargă la profesori de teologie
sau la mari lideri de biserică, ci pur și simplu
să meargă la Isus, așa cum scrie în Biblie.
Putem citi în fiecare seară ce a spus, e foarte
simplu. Chiar trebuie să-L urmăm pe El!
În primul rând, trebuie să ne pocăim, pentru
că am făcut lucruri rușinoase în viețile
noastre. Împărăția lui Dumnezeu se apropie.
Apoi trebuie să renunțăm la viețile noastre
și să împlinim misiunile date de El. A fi
lider înseamnă a sluji, nu a guverna. Trebuie
să fim lideri și să ne dedicăm viața cauzei
care ne-a fost încredințată. Asta am învățat
în perioada lungă cât am fost în serviciul
public, dar încă trebuie să mă pocăiesc și mă
rog în continuare pentru o viață care să-L
aibă în centru pe Isus.
Material extras dintr-o prezentare făcută de
profesorul, omul de știință și fostul ministru coreean
Kun Mo Chung, în cadrul evenimentului Mic dejun
cu rugăciune în Parlamentul României în septembrie
2016 în fața parlamentarilor, miniștrilor și altor
lideri români. Prezentarea va fi difuzată integral în
emisiunea Realități și perspective din 20 mai 2017, de
la ora 21, pe canalul Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cea mai scurtă cale spre casă
documentar

Duminică, ora 22:30

LUNI 26 iunie

MARȚI 27 iunie

MIERCURI 28 iunie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Să vorbim
în engleză 10:30 Centrul Creștin Caleb
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce vremurile de pe urmă? 00:30
Descoperă-ți vocația! 01:00 Cuvântul
Vieții! 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 InTouch 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Caravana
speranței 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Eu, din nou (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Caravana speranței (r) 17:30
Liber de datorii 18:00 Descoperă-ți vocația
18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Liber de datorii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Breaking intimidation 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Adevărul despre adevăr 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Nu doar o șansă (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:30 Iordania (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Porunca (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu (r)

23:30 Muzică

22:00 Nu doar o șansă film artistic
23:30 Muzică

23:30 Muzică

JOI 29 iunie

VINERI 30 iunie

SÂMBĂTĂ 01 IULIE

DUMINICĂ 02 IULIE

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus și puterea
Împărăției lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în Duhul
08:30 Creați după chipul lui Dumnezeu sau
planeta maimuțelor 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Luptând cu Dumnezeu (r) 12:00 Cosmosul (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial III (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Breaking intimidation (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos
(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 Îndrăgostirea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Îndrăgostirea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă sau cămin,
educație familială 08:30 Cum ar trebui
să trăim?09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 O venire sau două
(John Ankerberg) (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Totul
pentru libertate (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Scopul lui
Dumnezeu pentru Israel și Biserică (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 Să studiem pas cu pas
cartea Daniel (John Ankerberg) 17:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala
de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților
09:30 Ludwig Nommensen 10:00 Aripi de
înger 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
În așteptarea fluturilor (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Iudeea II (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Ludwig Nommensen (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Actualitatea profeției biblice
02:00 Realități și perspective 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Ludwig Nommensen (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Actualitatea profeției biblice (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Ludwig Nommensen (r)

sâmbătă, 22:00

film artistic

Premieră:
Vindication

Prins în vizorul unei anchete
penale, Derek Taylor povestește
detaliile căsniciei sale eșuate și
ale aventurii furtunoase unei
echipe de detectivi suspicioși.
Pe măsură ce prezintă situația
încurcată a alibiul, e din ce în ce
mai evident că povestea lui Derek
19:00 Capelanii militari ai Primului Război se potrivește tot mai bine
Mondial III documentar
cu circumstanțele. A
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
experimentat cu adevărat
19:30 Breaking intimidation (John Bevere) documentar
străin
seminar biblic
19:30 Secretele succesului program religios 20:00 Decupaj din realitate materiale o trezire spirituală de ultim
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
străin
telespectatori
moment, în noaptea în care a
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce vremurile de pe urmă? din 20:30 Călătoria program religios străin
avut loc crima, sau golurile din
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
22:00 Luptând cu Dumnezeu film artistic
povestea sa plasează povara
22:00 Eu, din nou film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Cosmosul documentar
vinovăției doar asupra lui?

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Actualitatea profeției biblice program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
Dumnezeu program religios
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
19:00 Iudeea II documentar
19:00 Peculier (r) film serial
străin
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
19:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și 20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
Biserică documentar
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
străin
19:30 Club 700 magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele telev.
22:00 În așteptarea fluturilor film artistic
22:00 Vindication film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
20:30 Life focus program pentru femei
23:30 Gaither și prietenii program muzical 22:30 În voia sorții film artistic
22:30 Cea mai scurtă cale spre casă documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
străin
23:00 Peculier film serial
sexualității
sexualității
23:30 Muzică

30

MARȚI 27 IUNIE

MIERCURI 28 IUNIE

JOI 29 IUNIE

VINERI 30 IUNIE

SÂMBĂTĂ 01 IULIE

22:00 Nu doar o șansă

22:00 Luptând cu
Dumnezeu film artistic

19:00 Scopul lui
Dumnezeu pentru Israel și Biserică documentar

22:00 În așteptarea
fluturilor film artistic

17:30 Puterea
rugăciunii program religios

film artistic
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HONG KONG

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să slujească
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va
veni sfârşitul.” Matei 24:14
De cealaltă parte a lumii, într-o regiune
care se numeşte Fereastra 10/40, am văzut
şi am trăit un stil de viaţă care exemplifică
o valoare diferită a existenţei. E o valoare
care trece dincolo de mijloacele materiale
trasate de cultura noastră, o valoare definită
de credinţă şi nu de poziţie socială. Fereastra
10/40 e un câmp de misiune care se extinde
de la 10° latitudine nordică până la 40°
latitudine nordică, din Africa până în Asia.
Mike Bickle, IHOP, Kansas: „În zilele
noastre în Asia are loc cea mai mare mişcare
a lui Dumnezeu din istoria omenirii. În
capitolul 16 din Apocalipsa e menţionat
un grup de naţiuni numite „împăraţii din
răsărit”, singurul din întreaga Biblie care a
rezistat Antihristului. Dumnezeu spune:
„Fiţi atenţi la Asia. Urmaţi conducerea Asiei.
Sprijiniţi Asia.” Asia nu e numai dragonul
diabolic despre care vorbeşte mass-media.
Biserica din întreaga lume susţine această
mişcare, e influenţată de ea. Majoritatea
liderilor mişcării de rugăciune din întreaga
lume, majoritatea martirilor din Trupul lui
Hristos sunt din Asia. Dumnezeu aprinde
focul în acea parte a Trupului lui Hristos
care nu se va teme să păşească în Orientul
Mijlociu. Dumnezeu porneşte o mişcare
extraordinară în Asia prin tineri apostoli şi
profeţi din toate ţările Asiei. Ei vor fi o forţă
care va înspăimânta forţele întunericului.
Profeţiile, revelaţiile, vremurile de pe urmă...
Pot ele să devină o realitate? Toate acestea au
loc în Asia. Ce fel de credinţă au cei din Asia?
La început, în Asia exista o singură lumină,
zeitate, religie. Exista o singură cultură
unită sub o singură entitate: Shang Di.
Există indicii care indică spre creştinism
în culturile străvechi. Semnul chinezesc
pentru ispită, „lán”, înseamnă să-ţi doreşti
ceva interzis. Semnul „lán” conţine trei
elemente: doi copaci şi o femeie. Probabil că
aceşti doi copaci ar putea simboliza marea
pădure din Grădina Edenului: pomul vieţii
şi pomul cunoştinţei. Semnul feminin o
simbolizează pe Eva, prima femeie creată.
Aşa cum prezintă şi istoria Genezei, Eva a
comis primul păcat din istoria omenirii:
păcatul poftei, poftind fructul oprit. Înainte
de zeii mâncării, înainte de zeii războiului,
înainte de zeii fertilităţii, a existat un singur
dumnezeu: Shang Di. El era tatăl tuturor.

Dar natura umană a dat naştere la discuţii,
la individualizare şi la confesiuni. Și timp de
mii de ani, în regiunile asiatice a pătruns un
influx al diferitelor religii: budism, taoism,
confucianism, islamism şi multe altele. În
perioada diferitelor dinastii, Evanghelia a
continuat să se răspândească în Vest, Asia
rămânând în întuneric.
În timpul uneia dintre cele mai mari
perioade ale Renaşterii din China, dinastia
Tang, nestorienii au călătorit spre Răsărit
pe Drumul mătăsii. Au fost primiţi de
împăratul Chinei, Tang Taizong. Asemeni
misionarilor şi ei au împărtăşit Evanghelia.
De-a lungul timpului, prezenţa lor a fost atât
de apreciată de către împăratul Tang, încât a
construit un templu cu şapte nivele în afara
oraşului imperial Xi’an. Creştinii au început
să devină cunoscuţi în acel teritoriu ca
aparţinând religiei luminii, având libertatea
să împărtăşească Evanghelia poporului
chinez. Religia singurului Dumnezeu şi-a
găsit un loc în Asia.

CHINA
Dacă nu înţelegi trecutul, nu vei înţelege
niciodată viitorul. Destinul nostru se leagă
de istorie. L-am întâlnit pe fratele Zhang,
marele istoric şi unul dintre liderii creştini ai
trezirii din grupele de case din China.
Fratele Zhang: „Sun Yat-Sen şi compatrioţii
săi creştini au luptat din greu contra
dominației împăratului Chinei. Această
revoluţie a dus la 30 de ani de război. Acest
război a apropiat puterea economică şi
militară a Chinei de standardele Vestului.
Apoi, au venit la putere comuniştii, care
au implementat cei 30 de ani de reformă
politică. Aceşti ani de reformă politică
au distrus structura societăţii chineze, au
distrus familiile şi valorile sociale.
După 30 de ani de reformă politică, au mai
existat alți 30 de ani de reformă economică
pornită de Deng Xiaoping care a adus
în China sistemele vestice ale economiei
şi comerţului. Cei 30 de ani de reformă
economică au schimbat total sistemul
economic chinez. China şi-a construit
o bază economică. Cred că această bază
economică e pregătirea Chinei pentru
răspândirea Evangheliei la toate naţiunile.
Cred că Dumnezeu a ales poporul chinez
ca cel mai mare grup de oameni care
răspândeşte Evanghelia la toate naţiunile.
Cred că, în următorii 30 de ani, va avea loc
creştinarea Chinei.”

În urmă cu 100 de ani, a avut loc un război
al opiului și Hong Kongul a fost cucerit
de Marea Britanie. Hong Kongul era ca o
fereastră, o legătură spre China. În ultimii 100
de ani, această mică insulă din sudul Chinei
a devenit importantă în dezvoltarea Asiei la
nivelul economiei internaţionale. Până azi,
Hong Kongul a prosperat nu numai ca oraşport în China, ci şi ca epicentru internaţional
pentru comerţ, afaceri şi cultură.
David Wang, Asian Outreach Intl - „Hong
Kongul nu atrage atenţia. Hong Kongul nu
are nicio mină de aur, sau de pietre preţioase,
nici măcar de coraliu sau de orice altceva. E
doar o mică insulă cu stânci. Dar Dumnezeu
a pus oameni creativi, oameni ai legăturii şi
ai antreprenoriatului în această insulă. Cea
mai importantă contribuţie a Hong Kongului
e aceea de a-şi descoperi propria identitate,
putere şi de a o folosi ca şi catalizator.”
Hugo Chan, lider, Hong Kong – „Cred că
în următorul secol, mai ales în următorii
20 de ani, China va avea un rol important
în evanghelizarea lumii. Dumnezeu a avut
un motiv bine întemeiat pentru care a ales
Hong Kongul ca să fie asemeni unei portiţe.
Cred că mesajul speranţei şi al mântuirii
poate să pornească din China şi să ajungă în
lumea întreagă.”

COREEA
Coreea e o ţară cu schimbări culturale
masive. Numai în ultimul secol, Coreea se
află sub conducerea japoneză imperialistă, a
trecut prin trei războaie şi a fost împărţită
în două ţări. În ciuda acestor evenimente,
Coreea de Sud a devenit una dintre primele
20 de puteri economice de top din lume.
E unul dintre producătorii importanţi
de componente electronice, un membru
important al industriei divertismentului din
Asia. A devenit cunoscută după ce a câştigat
31 de medalii la Jocurile Olimpice din 2008.
În urmă cu 100 de ani, erau în jur de 100
de creştini în Coreea. Astăzi, creştinii din
Coreea de Sud ating numărul milioanelor şi
aici se găsesc cele mai mari biserici din lume.
În mesajul său, pastorul Owen spunea că
Coreea e o naţiune mică, dar are un scop
bine stabilit, mai ales în aceste vremuri. A
făcut referire la trecerea ștafetei de la Biserica
Occidentală la cea din Asia. Bisericile din
Asia trebuie să-şi asume responsabilitatea
conducerii universale cu modestie, nu
numai la nivel politic şi economic, ci şi
la nivel spiritual. Dumnezeu e prezent în
Coreea. Cred că această naţiune are un
rol extrem de important în răspândirea
Evangheliei la toate naţiunile...
Extras din documentarul Fereastra 10-40:
Creștinismul în noua Asie, ce va fi difuzat în
cadrul emisiunii Realități și perspective din 2
iulie, ora 21, pe canalul Alfa Omega TV.
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RĂSPÂNDIREA EVANGHELIEI ÎN TOATĂ LUMEA
Nestor locuiește cu soția sa într-un
apartament de două camere. Membrii
bisericii sale se întâlnesc într-o încăpere de
mărime medie, unde abia încap toți.

Musulmani se convertesc în Bangladesh
Musulmanii părăsesc islamul ca să Îl
urmeze pe Isus în Bangladesh, a 4-a
națiune musulmană ca număr din întreaga
lume, mii de musulmani devenind creștini
în ultimii doi ani. Jim Jacobson de la
Christian Freedom International, spune:
„Bangladeshul va deveni o națiune creștină
în curând. Bisericile în case se răspândesc,
un pastor îngrijește 5-6 biserici. Un pastor și
fost ofițer de poliție, mi-a spus că în ultimii
doi ani, în zonele muntoase s-au convertit la
creștinism în jur de 20.000 de musulmani. E
doar un exemplu, una din mărturii.
Deși creștinii sunt oficial doar 1% din
populația Bangladeshului, numărul lor crește
rapid. Pastorul Rafiqul Islam e unul din miile
de creștini care au lăsat în spate credința lor
musulmană, și-a pierdut familia și afacerea la
scurt timp după convertire și a fost aproape
omorât în bătaie în stradă de către liderii
moscheii locale. El a văzut sute de musulmani
devenind creștini: „Mulți musulmani se
convertesc, în special în zonele rurale. Deși
persecutați, predicăm Vestea Bună.”

Pastorul Nestor și Ermina: „Am crescut
în credință și datorită limitărilor și
dificultăților. Oamenii nu sunt comozi. Sunt
obosiți, pentru că lucrează toată ziua, însă
stau pe scaune improvizate sau în picioare pe
toată durata serviciului, fără să îi deranjeze.”
În perioada președinției lui Raul Castro,
restricțiile cu privire la biserici s-au atenuat.
Se pot organiza evenimente publice cu mai
mare ușurință, și se poate evangheliza. În
ciuda restricționării construcțiilor noi, în
rândul adunărilor de creștini din Cuba
s-au răspândit bisericile în case. În ciuda
resurselor limitate, oamenii de pe întreaga
insulă tânjesc după Evanghelie. Duminica
dimineața bisericile sunt pline. Deocamdată
pastorii cubanezi și liderii de misiuni sunt
precauți, dar optimiști. Biserica cubaneză
a dovedit deja că poate supraviețui. Ba mai
mult, poate prospera în condiții dificile.
25000 de cubanezi s-au închinat recent la o
întrunire în aer liber din Santiago, al doilea
oraș ca mărime al Cubei. Remarcabil,
guvernul cubanez l-a aprobat. A fost o
revărsare a Duhului, în timp ce oamenii s-au
închinat, au ascultat învățătura și L-au primit
pe Hristos. S-au predat peste 1400 de oameni.
Lucrarea Adoración 24-7, organizatoarea, a
distribuit și 30000 de biblii, lucru important
într-o țară în care nu se găsesc ușor.

Mulți din cei convertiți se confruntă cu
persecuție violentă și respingere din partea
familiei. Ei refuză să renunțe la noua lor
credință. Vă rugăm să vă rugați pentru ei.

Un ONG ajută comunități izolate din
Indonezia să răspândească Cuvântul
Biserica din Cuba crește
În ultimii ani, bisericile din Cuba au
cunoscut o creștere incredibilă, în ciuda
sărăciei și al unui regim opresiv. Pastorul
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Misionarii au venit în satul Mokondoma din
Papua, Indonezia, ca să înființeze o biserică
pentru a evangheliza poporul wano. Mai
întâi, au trebuit să aducă misionari wano.
Astfel, au avut nevoie de o pistă de avioane.
Ani întregi au muncit din greu, în mare
parte cu lopeți și bețe.

Avionul e al Mission Aviation Fellowship,
organizație ce ajută oamenii care locuiesc în
locuri izolate unde transportul și comunicația
este dificilă. Ei colaborează cu 1.500 de
biserici, organizații medical-umanitare și
misionari. Ei trimit grupuri care traduc
Biblia, aduc misionari de la Mercy Mission.
Mike Brown, pilot: Suntem aici să
sărbătorim traducerea completă a Bibliei în
limba tribului hupla. Este ceva emoționant
pentru noi. Am colaborat cu misionarii care
au tradus Biblia ani de-a rândul.
Pista e folosită pentru a transporta misionari
wano, proaspăt pregătiți în alte părți ale
insulei pentru a împărtăși Cuvântul. În
fiecare an, organizația MAF ajută peste 600
de organizații non-profit, guvernul local și
organizații de misionari din întreaga lume.
Ei ajută organizațiile să furnizeze
comunităților izolate servicii vitale și bunuri
în timp ce împărtășesc dragostea lui
Dumnezeu într-un mod tangibil. Unii îi
numesc forțele aeriene ale lui Dumnezeu.

Trezire în rândul pigmeilor, în Uganda
Din adâncul junglei luxuriante din Africa,
vă prezentăm unul dintre cele mai vechi
triburi de pe acest continent: pigmeii Batwa .
Timp de secole, semenii ei au trăit în junglă,
în pădurea Bwindi din sud-vestul Ugandei.
Sunt de statură foarte mică, au doar 1,35m
înălțime. Ei vânează cu săgeți otrăvite și cu
plase. Strâng roadele din pomi sau de pe
pământ. Au trăit ca în epoca pre-neolitică,
fără unelte. Din acest motiv nu există prea
multe consemnări despre tribul Batwa .
Situația s-a schimbat dramatic în 1992 când
guvernul Ugandei a decis să transforme
habitatul lor natural într-un parc național
și a devenit un sit al patrimoniului
internațional pentru gorilele de munte aflate
pe cale de dispariție. Există vreo 750 gorile
de munte în lume și 350 trăiesc în pădurea
Bwindi. Tribul Batwa a fost evacuat din

pădure. După ce timp de secole au trăit în
copaci și în grote, membrii tribului Batwa
au devenit refugiați fără vreun drept la
pământ, mâncare, haine sau adăpost. Sute
dintre ei au ieșit din junglă și au pășit într-o
lume care s-a întors împotriva lor.

minunat să vezi răspunsul oamenilor nu
numai în cazul „Festivalului Speranței”, dar
și în cazul organizației „Samaritan’s Purse”.

Tugume Gerald și soția sa Barbara s-au mutat
din capitala Ugandei în Kisoro, un sat mic aflat
la marginea junglei ecuatoriale ca să înființeze
o lucrare între pigmei. Sute de pigmei Batwa
au auzit despre Isus pentru prima dată.
Tugume Gerald, misionar: „Nu au primit de
lucru. Oamenii au crezut că pigmeii Batwa
sunt asemenea unor animale. Am început să
vorbesc despre nădejde celor deznădăjduiți.”
Jovanis Nyirakayanje, pigmeu: „În junglă am
trăit ca niște animale. Am fumat, am băut,
am practicat vrăjitoria și ne-am închinat
diavolului. A fost primul care ne-a vorbit
despre Isus. Înainte slujeam diavolului. Apoi
am auzit că Hristos a murit pentru păcatele
noastre și asta ne-a schimbat viața.”
În acea zi, 37 de pigmei au răspuns la
Evanghelie și au fost botezați în râu. Gerald
spune că au loc și miracole în rândul
pigmeilor. Oameni diagnosticați cu virusul
HIV s-au vindecat. O fată pigmeu la un pas
de moarte și-a revenit, s-au rugat pentru ea
timp de cinci ore și copilul s-a vindecat.
Rezultatul? Prima biserică Batwa. Câteodată
vin o mie de pigmei la biserică. Ei au
înființat și o școală pentru copiii pigmei.
Părinții, vânătorii de odinioară, învață să
devină fermieri. Au multe nevoi. Ei sunt cei
mai săraci dintre cei săraci.
Conform estimărilor, mai sunt zeci de mii
de pigmei Batwa care nu au auzit de Isus.
Gerald invită creștinii din întreaga lume să i
se alăture în aventura de a evangheliza unul
dintre grupurile cele mai izolate din lume.

Sute de mii de sud-africani se strâng la
rugăciune pentru țară
Pe 22 aprilie, aproape un milion de sudafricani s-au reunit la Bloemfontein, în
Africa de Sud, pentru a se ruga împreună
pentru țara lor, pentru dreptate, pace și
speranță. Într-o țară marcată de apartheid,
violență și tensiuni rasiale, criză și corupție,
Biserica Domnului din Africa de Sud,
indiferent de rasă sau confesiune, se unește
în rugăciune pentru viitorul țării lor.
Organizată de pastorul evanghelic Angus
Buchan (a cărui viață e ilustrată în filmul
„Recolta prin credință”, difuzat de Alfa
Omega TV), evenimentul numit „E timpul”
a reunit albi și negri pentru a se ruga pentru
țara lor. Temele au fost: reconcilierea etnică,
unitatea și toleranța reciprocă, pacea și
binecuvântarea țării, eliminarea corupției și
îmbunățirea situației săracilor.
Angus Buchan spune că a primit gândul de
a organiza acest eveniment în timpul unei
alergări de dimineață, când Dumnezeu i-a
vorbit doar două cuvinte: E timpul! Timpul
de a veni împreună. El a spus de asemenea,
în timpul întâlnirii de la Bloemfontein, că un
alt cetățean l-a încurajat să cheme creștinii
împreună într-un singur loc pentru a se ruga
lui Dumnezeu să mântuiască Africa de Sud.
Angus Buchan „Azi suntem parte la un
eveniment istoric. Această întâlnire e o
întâlnire de rugăciune, nu un eveniment
evanghelistic, o să ne rugăm individual, dar
împreună. Această întâlnire nu e despre a fi
alb sau negru, femeie sau bărbat, tânăr sau
bătrân, ci este despre bine și rău.”

Mii de oameni din Puerto Rico L-au
acceptat pe Isus la Festivalul Speranței
Portoricanii au auzit Evanghelia în februarie,
la „Festivalul Speranței” al lui Franklin
Graham, fiul evanghelistului Billy Graham.
În jur de 33 de mii de oameni din mica
națiune insulară au umplut stadionul ca să
asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine
de o mie de oameni s-au rugat cu pastorul
Graham ca să se încreadă în Hristos.
Organizația lui Graham a declarat că mulți
au rămas să se roage și să se închine chiar și
după încheierea programului. „Festivalul
Speranței” este organizat în întreaga lume. E

Reuniunea a fost organizată pe rețele de
socializare, și numeroase mărturii afirmă
că a fost o experiență extraordinară, în care
Dumnezeu a lucrat și prezența Sa a fost simțită.

Tineri profesioniști din Asia Centrală nu
se tem să răspândească Evanghelia

Maksim locuiește în nordul Tajikistanului:
„Când autoritățile descoperă că cineva s-a
convertit la creștinism, prietenii și rudele
acuzatului sunt duși în fața unui consiliu
musulman. Convertitul stă în fața grupului și
trebuie să aleagă între credință sau familie.”
La 25 de ani după dispariția Uniunii
Sovietice, aceste republici care și-au câștigat
independența au devenit represive și
ostile față de oamenii credinței. În ultimii
ani, creștinii sunt sub presiune în Asia
Centrală. Pentru a suprima islamismul
radical, guvernele celor cinci țări au scos
legi care condiționează activitățile lor. Însă
există o problemă. În loc să îi urmărească
pe musulmani, aceste guverne se folosesc
de legi pentru a-i urmări pe creștini. Dr.
Michael Cherenkov, de la Misiunea Eurasia,
urmărește situația libertății religioase în țările
din fosta URSS. El spune că în timp ce bisericile
și organizațiile creștine par suspecte, relațiile
individuale trec neobservate: „Aceste legi i-au
determinat pe creștini să fie mai creativi și să
abordeze diferit vestirea Evangheliei. Vedem
că a-L mărturisi pe Hristos la locul de muncă
este singura formă neprimejdioasă și eficientă
de a evangheliza.”
Recent, sute de creștini tineri din mai multe țări
din Asia Centrală s-au întâlnit pentru prima
dată. Evenimentul a fost ideea și visul lui Sergey
Rakhuba, președinte al Misiunii Eurasia. El a
crescut în fosta Uniune Sovietică și își aduce
aminte cum a încercat în tinerețe, în calitate de
creștin, să își descopere țelul în viață. Rakhuba a
întrunit antreprenori, medici, educatori, avocați
și experți în media ca să îi învețe pe tinerii
profesioniști cum să fie martori eficienți ai lui
Hristos în viața de zi cu zi. Rakhuba spune că
depinde de acești tineri profesioniști să insufle
valorile biblice în societate. Numai atunci vor
vedea schimbări de durată.
Sergey Rakhuba: „Nu am putut să studiez la
universitate pentru că am fost creștin. Pe
întreg teritoriul URSS, nu găseai profesori,
medici sau avocați creștini. În acea vreme,
noțiunea de „afacere” a fost străină pentru
un creștin. Dar noua generație nu a crescut
cu o mentalitate sovietică laică și represivă.
Ei au o perspectivă unică, daruri și talente
unice prin care pot contribui la
transformarea comunităților din care
provin. Deși islamul este religia dominantă
și islamul radical devine tot mai influent, mă
simt binecuvântat când văd curajul și
încrederea dovedită de creștinii tineri din
Asia Centrală.”
www.alfaomega.tv/stiri

Creștinii ce trăiesc în Uzbekistan, Kazahstan,
Tajikistan, Kârgâzstan sau Turkmenistan
din fosta URSS, se pot aștepta la intimidare,
hărțuire sau la închisoare dacă vorbesc
altora despre credința lor.
Artur, Uzbekistan: „Am primit chemarea să
fiu o mărturie pentru Hristos, însă aceasta e
o chemare periculoasă.”
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avut nimic, decât promisiunea lui Dumnezeu
din Psalmul 10 să am grijă de orfani. Așa am
fondat căminul, prin credință. Am închiriat
o casă și am decorat-o. Apoi au venit copiii.
Timp de 32 de ani am fost o mamă adoptivă.
Am avut 20 de copii de-a lungul anilor, nu au
trăit cu toții în același timp în cămin. Unii au
stat o perioadă mai lungă, iar alții o perioadă
mai scurtă.

Mărturii din Țara Sfântă
societate musulmană ideală, în care ar
domni legea Sharia, moartea noastră ar fi
perfect legală.

» Hazem Farraj: Un musulman
convertit la creștinism
Mulți musulmani sunt transformați prin
vise și vedenii. Citiți în continuare mărturia
deosebită a unuia dintre miile de credincioși.
Hazem Farraj: Mi-am început călătoria
la 14 ani. Sincer să fiu, a fost surprinzător
pentru mine, fiindcă eu credeam că voi reuși
să-mi schimb viața dedicându-mă vieții
și rugăciunilor islamice. Dar pur și simplu
n-am reușit! Crescând, n-am îndrăznit să
critic islamul. Nu îndrăzneam vreodată să
întreb despre Mahomed, profetul islamului,
sau despre Allah, dumnezeul Coranului.
70% din populația Orientului Mijlociu e sub
30 de ani. Stilul de viață al părinților noștri
nu ni se potrivește nouă. Avem Facebook,
Twitter, internet, computere și televiziune
prin satelit. Toate acestea ne dau nouă,
arabilor din Orientul Mijlociu, curajul să
gândim liber dincolo de granițele satelor.
Eram tânăr și ignorant, dar eram sincer în
căutarea lui Dumnezeu. Credeam că dacă
mă dedic mai mult islamului, mă va atrage
mai mult. Cu un an și jumătate în urmă
am început să caut adevărul și astfel mi-am
predat viața Domnului Isus.

Sunt oameni care spun că islamul e o religie
a păcii. Asta e o insultă. Eu l-am trăit. Provin
din acea cultură. Am citit versetele, știu ce
e acolo. Din corectitudine politică, oamenii
vor să privească în direcția opusă. Facem
aceasta de ceva vreme.
Acum ne confruntăm cu terorismul.
Oamenii spun că toți musulmanii sunt
teroriști, dar nu e adevărat. Acestea sunt
caracteristicile unui terorist. Propagarea
islamului în toată lumea este un fundament
al islamului. Aceasta e părerea mea.
Ei încearcă să facă asta aici, dar și în America.
Cei cu care încercăm să vorbim ne ignoră
crezând că suntem prea radicali. Nu, nu sunt
prea radical! Versetele din Coran spun că
trebuie să fiu omorât. Cum veți proceda?
Am fost invitat la un grup mic și am întrebat
pe cineva cum L-a cunoscut pe Domnul. Mi-a
spus că Isus i-a apărut într-o vedenie. I-am
pus aceeași întrebare fetei din dreapta mea și
mi-a spus că majoritatea au avut un vis sau o
vedenie cu Isus. Tot mai mulți tineri au vise și
vedenii și ajung să cunoască Evanghelia.
Putem ajuta prin rugăciune. Rugați-vă
pentru Orientul Mijlociu. Rugați-vă pentru
creștini. Totodată, susțineți lucrările cu
impact din acea zonă. Rugați-vă și El vă va
spune în ce domeniu să ajutați.
Știre difuzată în emisiunea Jerusalem Dateline
- Ultimele știri creștine: www.alfaomega.tv/stiri

În toți acești ani am căutat dragostea, și
am găsit-o. Am căutat pacea și am găsit-o.
Toate lucrurile pe care nu mi le putea da
islamul le-am găsit în Isus. Viața mea s-a
schimbat radical. Eu îl numesc creștinism
prin alegere. Nu ține de o cultură. Aleg azi
să trăiesc pentru Isus.
Doi ani și jumătate am fost creștin în secret.
Credeam că sunt singurul creștin care a fost
musulman. Știu că sună ridicol, dar acesta e
adevărul. Atunci nu auzisem de nimeni care
a renunțat la islam. Nimeni nu-și propune
să renunțe la islam. Niciun musulman din
Orient nu se va gândi să renunțe la islam,
fiindcă știe ce urmează. Dacă am fi într-o
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» O creștină, victimă a unui atac
terorist în Ierusalim, iartă atacatorii
Marike Weldman a părăsit Olanda și s-a
mutat în Ierusalim în urmă cu aproape 40
de ani, cu scopul de a adopta copii arabi.
Marike Weldman: Nu am avut bani, nu am

Viața ei s-a schimbat brusc, când doi bărbați
au urcat în același autobuz în care se afla și
ea. Autobuzul cu care mergea și Marike s-a
oprit în acest colț. Doi palestinieni dintr-un
cartier din apropiere s-au urcat în autobuzul
cu numărul 78 și au început să înjunghie și
să îi împuște pe pasageri. În urma atacului
au murit trei israelieni.
Marike Weldman: Mi se păreau suspicioși.
M-am întrebat de ce i-a lăsat șoferul
autobuzului să urce. Cei doi teroriști au început
să urle. Unul avea un pistol, iar celălalt un cuțit.
Bărbatul care avea un cuțit a sărit la mine și
a început să mă înjunghie în umăr, în piept
și în mâini. Celălalt terorist s-a dus în spatele
autobuzului și a început să împuște. Oamenii
au început să urle. În timp ce teroristul m-a
înjunghiat, am repetat în limba mea: „Doamne
Isuse!”. Am spus în olandeză: „O, herre Jesus!”.
M-am protejat cu mâinile mele și am tăcut.
Am stat în colț. La un moment dat s-a oprit
și a mers în spatele autobuzului și a continuat
să înjunghie alți oameni. Deodată, am auzit un
zgomot, s-a spart sticla. Ușile s-au deschis și
astfel am putut ieși.
Marike a ieșit din autobuz sângerând și
în stare de șoc, însă a reușit să oprească o
mașină, iar șoferul a dus-o la o ambulanță. În
urma înjunghierilor a avut șase plăgi și colaps
pulmonar. Mulți dintre copiii pe care i-a avut
în grijă au vizitat-o la spital, dar nu au vrut
să fie intervievați în fața camerelor de filmat.
Marike Weldman: Primele întrebări ale
copiilor au fost: „Mamă, acum ne urăști?”,
„Urăști arabii?” Copiii mei sunt arabi.
Întrebările lor m-au uluit. I-am întrebat pe
copii cum îmi pot pune astfel de întrebări. Am
o chemare de a sluji arabii, sigur că nu îi urăsc.
Marike a mers mai departe și l-a iertat pe
bărbatul care a înjunghiat-o. Copiii ei i-au
spus că asta nu are niciun sens.
Marike Weldman: Mi-am spus că nu are
niciun sens să iert așa o persoană. Apoi
m-am gândit că Domnul nostru, Tatăl
nostru Ceresc ne-a iertat prin Domnul Isus.
Iertarea este o alegere. Am ales să iert. După
aceea, Dumnezeu te ajută. Acesta este harul
Său. Această întâmplare oribilă m-a apropiat
de Domnul. El s-a dovedit a fi un Dumnezeu
minunat. Noi slujim unui Dumnezeu
minunat. El este așa de bun.
Știre difuzată în emisiunea Mapamond
Creștin 658 - 26 februarie 2017. Ultimele știri
creștine: http://alfaomega.tv/stiri

