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DE CE ?

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ ÎNTREBI

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
(Matei 7:7)
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CĂUTAȚI ȘI VEȚI GĂSI
Cereţi, şi vi se va da;
CĂUTAȚI ȘI VEȚI
GĂSI; bateţi, şi vi se va
deschide. Căci ORICINE
cere capătă; cine caută
găseşte; şi celui ce bate, i
se deschide. (Matei 7:7-8)

om după inima lui Dumnezeu (Faptele
Apostolilor 13:22). Cartea Iov e plină
de întrebări existențiale, Iov încercând
să priceapă nu doar ce i se întâmplă,
ci de ce pare Dumnezeu nedrept. Și
Dumnezeu îi răspunde, apoi îl laudă pe
Iov în fața prietenilor lui (Iov 42:7).

Crede și nu cerceta! Această sintagmă a
apărut în sec. II (filosoful grec Celsus)
acuzând creștinii că îi manipulează astfel
pe cei slabi de înger ca să devină creștini.
Dar perspectiva aceasta e departe de
realitatea biblică. Cea mai mare poruncă
a Scripturii e să-L iubești pe Dumnezeu,
inclusiv cu cugetul tău (Matei 22:37).
Iar în Faptele Apostolilor 17:11, ni se
vorbește despre creștinii din Bereea
având „o inimă mai aleasă” decât alții,
ce „au primit Cuvântul cu toată râvna
şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca
să vadă dacă ce li se spunea este aşa”.
Credeau, dar și cercetau, ca să înțeleagă.

Dumnezeu nu a avut o problemă cu
întrebările lor, oricât de tari erau,
pentru că întrebările erau sincere,
ei încercau să înțeleagă. El e un Tată
bun care ne iubește, ne învață și ne
ajută să creștem. Uneori Dumnezeu îți
dă imediat răspunsuri la întrebări și
rugăciuni, alteori le primești mai târziu
în viață. Iar alteori nu îți dă răspunsuri.
În toate cazurile, e esențială încrederea
ta în Dumnezeu, e important să „știm
în cine am crezut”, pentru că atunci
vom putea trece prin orice situație.
(2 Timotei 1:12)

În epistolele sale, Pavel se roagă pentru
credincioși, și sistematic cere ca aceștia
să priceapă, să aibă înțelepciune și
cunoștință, să primească descoperire,
etc (Efes. 1:17-23, 3:18-19, Col. 1:9-12,
Fil. 1:9-10). E absolut vital să înțelegem
realitățile din perspectivă spirituală.
Și în Biblie mai avem metafora nașterii
din nou, urmată de maturizarea
spirituală. Ca tată, când copilul tău mic
vrea să bage degetele în priză, îl vei trage
de acolo, fără explicații, pentru că nu le
înțelege. Când crește puțin, trebuie să-i
explici că nu e voie pentru că e periculos
pentru sănătatea lui. Când crește și mai
mult, trebuie să-i explici în continuare
cum funcționează curentul electric,
cum se închide curentul, că sunt și
pericole, dar și avantaje ale electricității.
Toți cei credincioși, care am fost
„născuți din nou” ne aflăm în anumite
grade de maturizare. Și Tatăl nostru din
ceruri are abordări diferite cu noi, ne dă
lapte sau hrană solidă. Poate la anumite
subiecte suntem la liceu, la altele abia
la grădiniță. 1 Corinteni 3 ne spune
că vârsta spirituală nu are neapărat
legătură cu anii noștri de credință, și că
unii rămân imaturi în înțelegerea lor.
Iar aspectul fundamental pentru
maturizarea de orice natură este
întrebarea, curiozitatea, căutarea,
străduința de a găsi răspunsuri. Isus
ne spune că ORICINE caută, găsește.
Oricine! Dar să caute stăruitor (Matei
7). Și nu ca o cercetare sterilă pentru a
polemiza cu alții (1 Timotei 6:4), ci o
căutare sinceră după adevăr. Inima ta,
sinceritatea căutării tale sunt esențiale
pentru ca răspunsurile găsite să fie
adevăr și viață, nu critică și distrugere.

Trebuie să recunoaștem că adesea, în
bisericile noastre, ne e teamă să punem
întrebări incomode, când nu înțelegem
ceva. De ce să facem valuri, ce vor zice
cei din jur? Am putea fi acuzați poate
de necredință sau de rea-voință, dacă
cerem cuiva să ne explice unele lucruri.
Sau facem unele lucruri fără sens sau
bază biblică, sau bazate pe interpretări
scripturale care lasă de dorit. În acest
caz, ar fi bine să avem curajul să lepădăm
„ceea ce e copilăresc” (1 Corinteni 13:11)
pe măsură ce creștem în maturitate.
Sunt lucruri pe care nu știm de ce le
credem, dar le credem. E o fundație
instabilă, imatură. Cercetați, analizați!
Întrebați pe Dumnezeu, întrebați creștinii
mai maturi despre lucrurile care vă
frământă, oricât de delicate ar fi. Oricine
caută și întreabă sincer, va găsi răspunsuri.
Dincolo de întrebările pe care le avem
fiecare din noi, lumea din jur nu e întrun loc bun. Iar noi, creștinii, avem
nu doar întrebări, ci și răspunsuri. Să
recunoaștem că postmodernismul
și secularizarea societății fac ca
răspunsurile noastre să fie doar o voce
într-o hărmălaie mai mare. Dar să
oferim răspunsurile noastre celor din
jur, cu umilință și în dragoste. Dacă
vom avea atitudinea potrivită și vom fi
la dispoziția Duhului Sfânt, lumina și
adevărul nostru se vor vedea. Daniel,
într-un context ostil credinței, a fost o
sursă de claritate și răspunsuri.

„În împărăţia ta este un om care are
în el duhul dumnezeilor celor sfinţi,
şi, pe vremea tatălui tău, s-au găsit la
el lumini, pricepere şi o înţelepciune
dumnezeiască... s-a găsit la el, la Daniel,
un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa
să tâlcuiască visele, să lămurească
întrebările grele şi să dezlege lucrurile
Psalmii lui David sunt plini de
încâlcite.” (Daniel 5:11-12)
întrebări și chiar reproșuri la adresa lui
Dumnezeu, el încercând să înțeleagă Sorin Pețan
ce i se întâmplă. Totuși, David e numit Redactor, Alfa Omega TV Magazin
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Mântuirea - ce trebuie să știu, ce trebuie să fac?
» Claudiu Lăpădat, pastor
Pași pentru mântuire
Când apare nașterea din nou, sau mântuirea?
Există un pasaj foarte bun în Biblie, în
Faptele Apostolilor 2:37-38. În aceste două
versete avem toți pașii care trebuie urmați,
într-un mod clar și biblic, pentru ca cineva
să ajungă la nașterea din nou.
1. Primul pas este acesta: expunerea la
Evanghelia lui Isus Hristos. Atât timp cât
oamenii nu aud Evanghelia lui Isus Hristos,
mântuirea pe care Dumnezeu ne-a adus-o
prin jertfa lui Isus Hristos, nu pot fi mântuiți.
„După ce au auzit aceste cuvinte...” (Fapte
2:37) – adică o predică întreagă ce începe după
coborârea Duhului Sfânt, cuvintele lui Petru
din Fapte 2:22-36. Oamenii aud aceste cuvinte,
sunt expuși la Evanghelia lui Isus Hristos.
2. Al doilea pas e descris în continuare: „ei au
rămas străpunși în inimă”. Al doilea pas, fără
de care nu poate exista nașterea din nou, este
lucrarea Duhului Sfânt de convingere de
păcat, neprihănire și judecată, și lucrarea
de credință. Aici intervine Dumnezeu
Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii,
care susține Cuvântul Evangheliei lui
Isus Hristos și coboară peste inimile și
mințile oamenilor ce aud Evanghelia, și îi
convinge. Această străpungere a inimii este
o străpungere spirituală, în ființa noastră
dinlăuntru, realizată în exclusivitate de
Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu este monopolul
unui om, nimeni nu poate naște pe nimeni
din nou, sau să poată fura nașterea din
nou unui alt om, pentru că este o lucrare
dumnezeiască.
3. Urmează un alt aspect important: au zis
lui Petru și celorlalți apostoli „Fraților, ce să
facem?”. Deci au auzit Evanghelia (1), au fost
străpunși în inima lor (2) și convinși că Isus
e Fiul lui Dumnezeu, că ei sunt păcătoși și ca
singura lor șansă este să se căiască de păcatul
lor și (3) să creadă în Hristos. Și tot la pasul
3, un lucru important este acesta: ei au zis.
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Aici intervine alegerea umană. Puteau să
asculte, să spună „da, au dreptate, e corect,
Dumnezeu și vorbitorul acesta are dreptate,
dar și ce dacă, eu vreau să trăiesc cum vreau
eu”. Nu e destul că se predică Evanghelia,
că oamenii sunt străpunși și înțeleg, ci ei
trebuie să răspundă Evangheliei. Aici e
acea combinație tainică, interioară, care se
întâmplă în ființa umană. De aceea, e cel
mai special lucru, atunci când omul nu se
opune harului pe care Dumnezeu i-l dă, și
răspunde afirmativ.
4. Abia în pasul 4, după ce omul spune „Da,
îl vreau pe Hristos”, vine nașterea din nou.
Convingerea lucrată de Duhul Sfânt, cu tot
ceea ce înseamnă alegerea mea personală,
este
momentul
primirii
mântuirii,
momentul în care Duhul lui Dumnezeu
vine în ființa mea, și duhul meu, acea parte
din Dumnezeu care a murit prin Adam, este
născut din nou și vine la viață. Atunci este
nașterea din nou. Nu o poate lua nimeni,
și monopolul asupra ei e al lui Dumnezeu.
Mântuirea este acel moment de creație
divină în inima omului care s-a pocăit de
păcatele lui, care declară că Hristos e Fiul
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și al lui
personal, și spune o rugăciune simplă.

Rugăciune de mântuire
Te încurajez să te rogi împreună cu mine
această rugăciune de dedicare, în care
într-un mod conștient, pentru că ai înțeles
Evanghelia, alegi să-L chemi pe Hristos în
viața ta, ca El să te nască din Dumnezeu și
să fii copilul Lui:
Doamne Isuse Hristoase, Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, Tu ești Mântuitorul lumii.
Auzind cuvântul Evangheliei Tale, am
realizat aceste două lucruri: că sunt un om
păcătos și păcatul meu mă duce la moarte, și
că tu ai murit pentru mine pe cruce, ca să mă
speli cu sângele Tău. Și că dacă eu aleg să te

chem în inima mea ca Mântuitor și Domn,
eu pot acum să fiu născut din nou, să am
păcatele iertate, prin sângele lui Isus Hristos.
Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vino în
inima mea. Iartă-mi păcatele mele. Mă leapăd
de Satana și de tot trecutul meu. Te vreau pe
Tine, doar pe Tine, te vreau în viața mea ca
Mântuitor și Domn al vieții mele. Spală-mă
cu sângele Tău sfânt și curat, și naște-mă din
Tine. Doamne Isuse, fă ca nașterea mea din nou
să fie autentică, veșnică. Ajută-mă să intru în
Împărăția Ta. Doamne Isuse, de azi înainte, Tu
ești Domnul și Mântuitorul vieții mele. Amin.
Materiale extrase dintr-o emisiune în direct
„Calea Adevărul și Viața”. Aceste emisiuni se
difuzează în fiecare joi de la ora 21, în direct
pe canalul Alfa Omega TV și live pe Facebook
AOTV (începând din septembrie).

Ce este Biserica?
» Interviu cu Mihai Dumitrașcu, pastor, Galați
Prima dată întâlnim conceptul de Biserică
în Noul Testament. O dată cu moartea și
învierea Domnului Isus, se naște Biserica,
despre care de fapt El va menționa încă
înainte de a muri. Chiar etimologia
cuvântului Biserică, ekklesia, înseamnă
„chemat afară”, dă ideea unei adunări care se
strânge pentru un scop bine definit. Biserica
reprezintă oamenii chemați din această
lume pentru a îndeplini un scop.
În același timp, pentru a înțelege conceptul
de Biserică, trebuie să mă uit la metaforele
pe care Biblia le folosește pentru a descrie
ce este ea. Pavel folosește metafora unui
trup, a cărui cap e Hristos, iar fiecare
organ, dependent de cap, slujește într-o așa
manieră încât trupul să funcționeze normal.
Viața Bisericii vine de la Hristos. Trupul care
se dezvoltă îmi transmite faptul că Biserica
se edifică, se zidește. Dar tot ceea ce se
întâmplă în Biserică ar trebui să-L glorifice
pe Capul Bisericii, ceea ce mă ajută să înțeleg
că Biserica e chemată să se închine.
O altă metaforă din Biblie despre Biserică
este cea a preoției. Ni se spune nouă,
credincioșilor, de către apostolul Petru,
că suntem chemați să fim o preoție aleasă.
Biserica slujește în mijlocul acestei lumi ca
preotul din Vechiul Testament care media
între păcătoși și Dumnezeu și Îl aducea pe
Dumnezeul nevăzut în lumea în care se
găsea păcătosul. Fiecare credincios trebuie
să înțeleagă că el trebuie să slujească în lumea
aceasta, ducându-L pe Dumnezeu oamenilor
și mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru
oamenii cu care interacționează.
O altă metaforă e Mireasa. Această metaforă
îmi spune că Cineva se pregătește pentru
o zi specială când va avea nunta. Biblia ne
spune că noi, Biserica, suntem Mireasa lui
Hristos, El fiind Mirele. Isus, prin jertfa Sa de
la cruce, spală haina noastră, ne dă această
haină de nuntă și ne pregătește, iar Biserica
trăiește cu această anticipare a momentului
în care va celebra împreună cu Mirele.
Sunt și alte metafore, cum ar fi turma
sau clădirea, care completează această
imagine a Bisericii. Și când punem toate
acestea împreună, putem încerca o
definiție a Bisericii. Ea este comunitatea
tuturor credincioșilor, care au trăit în toate
vremurile, care au crezut în jertfa lui Isus
Hristos și au fost spălați în sângele Lui de
păcatele și trecutul lor, și care vin împreună
pentru a se închina, pentru a se zidi sufletește,
a se edifica și pentru a se multiplica. De
unde rezultă cele trei funcții ale Bisericii:
închinarea, edificarea și multiplicarea.

Biblia mă ajută să
înțeleg că există
Biserica
universală
și biserica locală.
Biserica
universală
e mulțimea tuturor
credincioșilor
care
trăiesc de-a lungul
istoriei, fără a conta
denominațiunea
sau confesiunea de
care aparțin, oameni
care cred în Isus
Hristos.
Biserica
locală reprezintă credincioșii care se adună
geografic într-un anumit loc, organizați întrun anumit fel, pentru a împlini scopurile
pentru care există Biserica.
Personal, cred că e foarte important ca orice
credincios să aparțină unei biserici locale.
Nu cred că e bine să spunem că aparținem
Bisericii universale dacă nu aparțin unei
biserici locale, pentru că Dumnezeu așa a
stabilit să ne formeze și să ne transforme
caracterul, în mijlocul unei comunități pe
care El o desăvârșește.

Cum poate deveni cineva parte a
Bisericii lui Hristos?
Ne naștem având natura păcătoasă, în
această lume fără speranță. Dar putem intra
în Biserică prin credința în Domnul Isus
Hristos și prin mărturisirea acestei credințe
prin botezul în apă. În Matei 28, Isus spunea
ucenicilor: cine va crede și se va boteza, va
fi mântuit. Botezul e ușa prin care omul
intră în Biserica lui Isus Hristos, momentul
în care el mărturisește experiența pe care a
trăit-o când viața lui a fost schimbată și când
a trecut de partea Celui ce a murit pentru
păcatele lui.
Nu este desăvârșită această Biserică pentru
că e formată din oameni ca mine și ca
dumneavoastră, în proces de desăvârșire.
Dar Dumnezeu, prin credința noastră în
Isus Hristos, ne socotește neprihăniți, și
ne invită să fim parte a Bisericii Sale. E
îmbucurător că Dumnezeu are planuri atât
de mărețe cu noi.

De ce ar fi important să fiu parte a unei
biserici locale?
Cineva spunea o frază care inițial m-a
șocat: „Și o mamă, dar și o prostituată pot
naște copii. Diferența este că mama își
crește copiii”. Când vorbim de mântuirea
oamenilor, Biblia nu ne lasă să înțelegem
că omul e mântuit și apoi lăsat singur. Ci
de fiecare dată, mântuirea e asociată cu

apartenența la comunitatea lui Dumnezeu.
Dacă mă întorc la metafora Trupului lui
Hristos, constat că fiecare organ de acolo,
fiecare credincios, trăiește într-o relație de
interdependență. Dumnezeu alege să se
folosească de fiecare organ în parte pentru
maturizarea Trupului, până când toți
credincioșii vor ajunge la statura aceea a
plinătății lui Hristos.
Dacă mă uit în cartea Faptele Apostolilor,
văd acolo că oamenii aparțineau unei
biserici locale, se știa și numărul celor care
aparțineau bisericii locale. Și când Isus ne
dă pilda cu oaia rătăcită, mă face să înțeleg
că pentru păstorul care supraveghea acea
turmă, era important să știe câte oi are,
pentru ca să știe dacă vreuna din ele s-a
pierdut. Când citesc Epistolele, văd că
apostolii se adresează unei biserici locale care
are anumiți conducători, care traversează
anumite perioade. Dumnezeu mântuiește
pe cineva, dar alege să-l desăvârșească
în contextul unei comunități. Și dacă ne
gândim că oricare din noi suntem ucenici
ai lui Isus, atunci să realizăm că ucenicia se
întâmplă într-un context relațional, iar acest
context e chiar comunitatea locală, biserica.
Nu poți aparține Bisericii universale fără să
aparții bisericii locale.
Ești la începutul vieții de credință? Poate
dorești să înțelegi mai bine anumite aspecte
ale creștinismului? Sau ai un prieten, o
cunoștință care are întrebări sau nelămuriri.
Cursul gratuit „Bazele
creștinismului”
te
ajută să înțelegi întrun mod concis și pe
înțelesul tău aspecte
esențiale ale vieții de
credință.
www.alfaomega.
tv/viata-spirituala/
bazele-crestinismului
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Căutând extraordinarul cu Jeni (serie nouă)

emisiune tineri

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Miercuri, ora 17:30

LUNI 03 iulie

MARȚI 04 iulie

MIERCURI 05 iulie

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
Liber de datorii 01:00 Cuvântul Vieții 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul
Vieții (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua
Viva 10:00 Cântăreții străzii: Amsterdam
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Augustin, o voce pentru toate
generațiile (r) 12:00 Dumnezeul creației
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Filozofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Cântăreții străzii: Amsterdam (r)
19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre 17:30 Liber de datorii 18:00 Descoperă-ți
vocația! 18:30 Adevăr și libertate
Dumnezeu documentar
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar biblic
19:00 Africa și Biblia documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
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 actualitate
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
22:00 Augustin, o voce pentru toate 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
generațiile documentar
22:00 Intoarcerea film artistic
23:00 Dumnezeul creației documentar
23:00 Caravana speranței documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Descoperăți vocația! 01:30 Adevăr și libertate 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 O inimă înflăcărată 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
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Highlight - Adrian Snell 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Intoarcerea
(r) 12:00 Caravana speranței (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:00 De ce vremurile de pe urmă
(r) 13:30 Africa și Biblia (r) 14:00 Liber de datorii
(r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight - Adrian Snell
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Domnul Isus și puterea împărăției lui
Dumnezeu (r)

JOI 06 iulie

VINERI 07 iulie

SÂMBĂTĂ 08 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 (germana) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Life
On The Edge 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Soda
Springs (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 O inimă
înflăcărată (r) 15:00 Casa zburătoare (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
Îndragostirea 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 O viață echilibrată
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Să studiem
pas cu pas cartea Daniel (John Ankerberg)
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 11:00 Vindication (r) 12:30 Life
focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germana) (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Damien
și leproșii 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Sacrul legământ
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Iordania (r) 14:00
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Damien și leproșii (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE
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film artistic

Întoarcerea

Întoarcerea aduce la viață pilda
fiului risipitor. Dave Patterson se
reîntoarce acasă la 3 ani după
ce a fugit cu banii tatălui său.
Cu umilință este nevoit să își
înfrunte familia, după ce a risipit
moștenirea familiei. Acum Dave
este hotărât să dovedească
seriozitate cu privire la
întoarcerea lui. Însă constată cu
bucurie ca familia lui îl primește
19:00 Capelanii militari ai Primului Război înapoi cu brațele deschise. Cu
Mondial documentar
toții, mai puțin fratele lui cel
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
mare.
străin
20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

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

DUMINICĂ 09 iulie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Gateway
Leadership Training” 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 Pași în necunoscut
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 Damien și leproșii (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Rugăciune pentru Israel (r) 12:30
Centrul Crestin Caleb 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” Cărților (r) 15:30 Damien și leproșii (r)
program religios

17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința „Gateway Leadership
19:00 Iordania documentar
Training”
19:00 O viață diferită (r) film serial
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

19:00 Oameni ai credinței documentar
19:30 Club 700 magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Sacrul legământ film artistic
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
23:30 Gaither și prietenii program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Muzică

Marți, 22:00

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

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
21:00 Realități și perspective talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
22:00 Vremea pustiirii film artistic
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
23:00 Doamne sunt al Tău documentar
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 Dezbatere despre himera credinței în
Dumnezeu talk-show
sexualității
Mijlociu

LUNI 03 IULIE

MIERCURI 05 IULIE

JOI 06 IULIE

VINERI 07 IULIE

SÂMBĂTĂ 08 IULIE

19:00 Filozofie, știință
și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar

22:00 Soda Springs film

23:00 O viață diferită

22:00 Sacrul legământ

18:00 Conferința
„Gateway Leadership
Training”

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

artistic

film serial

film artistic

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

De ce cred?
Seminar biblic

Marţi, ora 18:00

LUNI 10 iulie

MARȚI 11 iulie

MIERCURI 12 iulie

00:00 De ce vremurile de pe urmă? 00:30
Liber de datorii 01:00 Cuvântul Vieții 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aqua Viva 10:00 Cântăreții străzii:
Barcelona 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Călătoria vieții (r)
12:00 Fapte de credință (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântăreții
străzii - Barcelona (r) 17:30 Liber de datorii
19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre 18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr și libertate
Dumnezeu documentar
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar 19:00 Africa și Biblia documentar
19:30 Secretele succesului program religios
biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
străin
20:30 Dezbatere despre himera credinței în 20:00 De ce Israel? din actualitate
Dumnezeu (r) talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Călătoria vieții documentar
22:00 Salvat prin har film artistic
23:00 Fapte de credință film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr și libertate 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
O inimă înflăcărată 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
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Highlight - Alex Acuna 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Salvat prin
har (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel? (r) 13:30 Africa și Biblia (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Highlight
- Alex Acuna (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Domnul Isus și puterea
împărăției lui Dumnezeu (r)

JOI 13 iulie

VINERI 14 iulie

SÂMBĂTĂ 15 iulie

DUMINICĂ 16 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 (germana) 04:00
Bucură-te de fiecare zi (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Life On The
Edge 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida
Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 În voia sorții (r)
12:00 Ultima șansă (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Dacă
Dumnezeu e Dumnezeu de ce se întâmplă
lucruri rele I (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 O inimă înflăcărată (r) 15:00
Casa zburătoare (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 O viață echilibrată
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Să studiem
pas cu pas cartea Daniel (John Ankerberg)
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
(germana) 11:00 Vremea pustiirii (r) 12:00
Doamne sunt al Tău (r) 12:30 Life focus
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Oameni ai credinței (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germana) (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărților nou 13 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Aripi de înger
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 O
nouă șansă (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Speranță
pentru ne-evrei I (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Pași în necunoscut
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 Lumea lui Jonathan (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (r)

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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Centrul Crestin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

Vineri, 22:00

film artistic

O nouă șansă

Viața lui Mark pare perfectă. Are
un servici grozav, o casă mare și
o soție uimitoare. Realitatea lui
zilnică e ceva la care alții doar
visează. Dar într-o clipită, lucrurile
se schimbă. Pierde tot ceea ce
avusese valoare pentru el, dar
însă îl întâlnește pe Dumnezeu.
Și după aceea, totul se schimbă
și experimentează lucruri pe care
19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu de ce nu le-ar fi anticipat niciodată.
se întâmplă lucruri rele I documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 În voia sorții film artistic
23:00 Ultima șansă film artistic
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Conferință
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Speranță pentru ne-evrei I documentar 19:00 O viață diferită (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 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Oameni ai credinței documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
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 O nouă șansă film artistic
22:00 Mă mai iubiți acum documentar
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzica
23:00 A fost odată documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Dumnezeu în instanță talk-show
23:30 Muzică
sexualității

8

LUNI 10 IULIE

MARȚI 11 IULIE

JOI 13 IULIE

SÂMBĂTĂ 15 IULIE

DUMINICĂ 16 IULIE

19:30 Cum să învingi
intimidarea? seminar biblic

22:00 Salvat prin har

20:30 Life focus

22:00 Mă mai iubiți
acum documentar

22:30 Dumnezeu în
instanță talk-show
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film artistic

magazin TV

Cum să mă rog pentru

mântuirea celor dragi?
» Daniela Toplicianu, consilier AOTV
Când vine vorba de cei nemântuiți din
jur, în special persoanele dragi, membri ai
familiei, prieteni sau colegi, ne vin în minte
o mulțime de întrebări: „Au rugăciunile mele
vreo influență?”, „Mă rog de-atâția ani și
nu văd nicio schimbare. Aude Dumnezeu
rugăciunile mele?”, „Până unde pot îndrăzni
în rugăciunile mele pentru cei nemântuiți?”...
și întrebările pot continua.
Din start trebuie să demontăm un mod de
gândire: „Doamne, dacă e voia ta, adu-l/
adu-o la mântuire.” O astfel de gândire
contravine Bibliei, care arată clar care e voia
Sa pentru omenire. „Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca ORICINE crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan
3:16). Calea mântuirii e deschisă pentru
ORICINE alege să creadă în jertfa lui Hristos
de răscumpărare din păcat și deschidere spre
viața veșnică cu Dumnezeu.
Rugăciunile noastre pentru mântuirea celor
dragi au baza în voia lui Dumnezeu. Și Biblia
spune că dacă cerem ceva după voia Lui, El
ne ascultă, deci să avem siguranța faptului
că rugăciunile nu sunt în zadar, ele sunt
ASCULTATE! Când mijlocim, noi ne aliniem
la inima Tatălui și devenim mijlocitori după
inima și voia Lui, conlucrători în lucrarea Sa
de mântuire în viața celor dragi. E voia lui
Dumnezeu ca soțul/soția, copilul, părintele,
prietenul sau colegul să fie mântuit?
Categoric DA!
Atunci, dacă lucrarea de mântuire e a lui
Hristos, prin Duhul Sfânt care lucrează la
inima omului, și dacă Scriptura spune că
e un singur mijlocitor între Dumnezeu și
oameni: Isus Hristos (1 Timotei 2:5), atunci
mai are rost să mă rog pentru mântuirea
celor dragi mie? Influențează rugăciunile
mele mântuirea lor? Cu siguranță! Biblia
dă răspunsul cu câteva versete mai sus:
„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru
toţi oamenii,... Lucrul acesta este bun şi bine
primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”
(1 Timotei 2:1, 3-4).
Dacă e ceva care-i ține pe cei dragi departe de
Dumnezeu, este lipsa cunoștinței adevărului.
Biblia spune că „veți cunoaște adevărul, și
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32).
Diavolul caută să țină acoperiți ochii lor
spirituali, pentru a nu ajunge la cunoașterea
adevărului, „ca să nu vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul
lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4). E o stare a
minții peste care omul nu are putere. Diavolul

așează întărituri la nivelul minții lor pentru a
bloca pătrunderea adevărului.
Aici intervine influența rugăciunilor noastre
de mijlocire pentru ei. Dumnezeu ne cheamă
să dărâmăm orice întăritură care se ridică
împotriva cunoștinței lui Dumnezeu (2
Corinteni 10:5). Și aceste rugăciuni trebuie
făcute în autoritatea numelui lui Isus Hristos.
Dețin eu această autoritate? Biblia te
încurajează să nu te îndoiești de asta: „Iată că
v-am dat putere [autoritate] să călcaţi... peste
toată puterea vrăjmaşului...” (Luca 10:19). Să-i
expunem deci pe cei nemântuiți la lumina
Evangheliei și să mijlocim pentru mântuirea lor.
Cel mai dificile sunt rugăciunile pentru
mântuirea celor din casa noastră.
Dezamăgirile, descurajările provocate de
comportamentul și atitudinea ostilă a celui
nemântuit de lângă tine, fie că este soțul/
soția, copilul, părintele, fratele/sora, îți
slăbesc puterea de rugăciune și adesea în
mintea ta se instalează îndoiala. Și sunt
multe persoane persecutate de cei dragi ai
lor, datorită credinței în Isus Hristos. Pentru
cei ce se află în această situație, în primul
rând, să nu uităm că atunci când ne rugăm
pentru mântuirea celor dragi, intrăm într-un
război spiritual. Când ne confruntăm cu un
comportament urât din partea celor dragi, să
înțelegem cine stă în spatele acestor acțiuni
- „noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi
sângelui... ci împotriva duhurilor răutăţii”
(Efes. 6:12). Când te rogi pentru ei, treci
dincolo de ce vezi, înlăuntrul lor se zbate un
suflet captiv care are nevoie de eliberarea și
mântuirea lui Dumnezeu. Când omitem acest
aspect, tindem să ne concentrăm atenția pe
câtă suferință și nefericire ne cauzează nouă
cel drag și, în loc să abordăm rugăciunea
de mântuire pentru a-i vedea izbăviți din
lanțurile celui rău, o facem mai degrabă
pentru izbăvirea noastră. În al doilea rând, nu
uita că Dumnezeu ne-a chemat să fim o pildă
de urmat pentru cei din jur, prin vorbire și un
comportament care arată dragoste, răbdare,
îngăduință și nădejde. În loc să le vorbești
prea mult despre Hristos, arată-L pe Hristos!

„Mă rog de-atâția ani și nu văd nicio schimbare.
Aude Dumnezeu rugăciunile mele?”
Când știi că trăiești viața dorită de Dumnezeu,
ca o mărturie pentru cei dragi nemântuiți, dar
nu întrevezi nicio schimbare în viața lor, nu
deznădăjdui! Credința ta va fi întărită prin
promisiunile lui Dumnezeu: „Domnul nu
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru
voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi
să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9); „Tot astfel,
nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri;

pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul,
să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea
nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru
de trai: curat şi în temere” (1 Petru 3:1, 2).

„Până unde pot îndrăzni în rugăciunile mele
pentru cei nemântuiți?”
Dacă majorității credincioșilor li se pare
normal să se roage pentru mântuirea celor
din familie, unora le e mai greu să o facă
pentru prieteni, vecini, colegi, populația unei
localități, națiuni, gândindu-se că nu pot
exercita aceeași autoritate în rugăciune ca
în familia lor. Însă rugăciunea de mijlocire
este să cunoști voia lui Dumnezeu într-un
domeniu și să nu renunți la a te ruga până
când nu o vezi împlinită, cel mai profund mod
prin care un credincios poate exprima inima
Tatălui. Și pentru că inima Tatălui suspină
după orice suflet pierdut, atunci când eu mă
dedic mijlocirii pentru mântuire, inima mea
se umple de compasiunea și dragostea Lui
pentru oameni. Voi trece peste indiferență,
aroganță, ură, răutate, respingere din partea
oamenilor și voi alege să lupt pentru ca voia
Lui să fie făcută în viața lor.
Un alt obstacol de care se împiedică mulți
credincioși este de a crede că dacă se roagă
pentru mântuirea unora legați de duhuri
necurate, acele duhuri vor veni asupra lor.
Cum știi că deții autoritatea lui Dumnezeu
în aceste bătălii spirituale și că din ele ieși
biruitor? Biblia îmi spune că mi-a dat autoritate
în numele lui Isus Hristos să birui puterea
vrăjmașului (Luca 10:19) și să declar legate
lucrările diavolului (Coloseni 2:15). Biblia îmi
spune că Cel ce e în mine este mai puternic
decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). Biblia îmi
spune că nu sunt singur în această mijlocire,
ci conlucrător cu Cel ce trăiește pururea ca să
mijlocească pentru oameni (Evrei 7:25).
În mijlocirea pentru mântuire, vei întâlni
oameni care vor coopera cu tine, vor fi
deschiși în fața Evangheliei și rugăciunea
va decurge ușor, prin faptul că vă rugați în
unitate. Vei întâlni și oameni care vor respinge
pe Dumnezeu și mesajul salvării. Dar de
multe ori, în astfel de cazuri, doar faptul că
ești gata să asculți nevoile lor, arătând că îți
pasă, poate deschide un drum pentru Duhul
Sfânt spre inima lor.
Rugăciunea de mijlocire pentru mântuire
poate fi istovitoare, atacată de îndoieli și
descurajare, udată cu multe lacrimi, dar
încurajarea Domnului este următoarea: „Cei
ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări
de veselie. Cel ce umblă plângând, când
aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când
îşi strânge snopii” (Psalmul 126:5,6).
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: O viață echilibrată
seminar biblic

Vineri, ora 08:00

LUNI 17 iulie

MARŢI 18 iulie

MIERCURI 19 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoală
Internaţională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casă zburătoare 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 Casă
zburătoare (r) 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Faţă în faţă
17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00
Cuvântul Vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii (r) 09:00
Casă zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântăreţii străzii - Cracovia 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Există Dumnezeu? (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântăreţii
străzii - Cracovia (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Domnul Isus
şi puterea împărăţiei lui Dumnezeu 09:00
Casă zburătoare 09:30 Scară lui Iacov 10:00
Highlight - Andrea Crough 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) 11:00
Inimi schimbate (r) 12:30 Joni şi prietenii (r)
13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Africa şi Biblia III
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Scară lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight - Andrea Crough (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Domnul Isus şi
puterea împărăţiei lui Dumnezeu (r)

Vineri, 22:00

film artistic

Statornic în
credință

Statornic în credință este un film
artistic despre doi bărbați tineri,
ale căror familii se confruntă
cu o neașteptată tragedie.
Această poveste emoționantă ne
dezvăluie viețile lui Devin Wheeler
și Matthew Daniel, în căutarea
lor după pace și înțelegere. În
timp ce Devin rămâne constant
19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu de ce în credință și găsește putere și
se întâmplă lucruri rele II documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios călăuzire, Matthew se întoarce
străin
de la credință, alegând calea
20:00 Decupaj din realitate materiale
învinovățirii și a frustrării. Fiecare
telespectatori
dintre cei doi își alege propriul
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
drum, însă într-un moment,
22:00 Există totuşi speranţă film artistic
drumurile lor se intersectează.

19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 19:00 Africa şi Biblia III documentar
Dumnezeu documentar
19:30 Secretele succesului program religios
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical 21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Inimi schimbate film artistic
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Muzică
22:00 Există Dumnezeu? film artistic
23:00 Mâini iscusite documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

JOI 20 iulie

VINERI 21 iulie

SÂMBĂTĂ 22 iulie

DUMINICĂ 23 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus şi puterea
împărăţiei lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi (bulgară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Life On The Edge 09:00
Casă zburătoare 09:30 Omidă Carlos 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidenţă 10:30
Program pentru minorităţi etnice (maghiară)
11:00 Există totuşi speranţă (r) 12:00 Mâini
iscusite (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Dacă Dumnezeu e
Dumnezeu de ce se întâmplă lucruri rele II (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
O inima înflăcărată (r) 15:00 Casă zburătoare
(r) 15:30 Omidă Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidenţă (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Bucuria parfumul miresei

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Bucuria
parfumul miresei 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 O
viață echilibrată 08:30 Răspunsuri 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Înţelepciune TV
10:00 Să studiem pas cu pas cartea Daniel
(John Ankerberg) (r) 10:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 11:00 Mă mai
iubiţi acum (r) 12:00 A fost odată (r) 12:30
Life focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Oameni ai credinţei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Înţelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) (r) 17:00
Să studiem pas cu pas cartea Daniel (John
Ankerberg) 17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale 18:00 Şcoală de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Eliberând
captivii 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Aripi de înger 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Statornic
în credință (r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Speranţă
pentru ne-evrei II (r) 14:00 Vieţi în lumină/
Întrebări esenţiale (r) 14:30 InTouch (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferinţă 02:00 Realităţi
şi perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de biologie 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O uşa deschisă
pentru ţine 11:30 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” (r) 12:30 Centrul Creştin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
17:30 Inima închinării program muzical
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Conferinţă
18:30 Program muzical străin
19:00 Speranţă pentru ne-evrei II documentar 19:00 O viață diferită (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creştin știri
19:00 Oameni ai credinţei documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Matei program
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
televiziunii
22:00 Mesagerul documentar
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Statornic în credință film artistic
22:00 Este Dumnezeu măreţ? talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Gaither şi prietenii program muzical 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 O viață diferită film serial
străin
sexualităţii
23:30 Muzică
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LUNI 17 IULIE

MARŢI 18 IULIE

MIERCURI 19 IULIE

JOI 20 IULIE

DUMINICĂ 23 IULIE

22:00 Există
Dumnezeu? film artistic

22:00 Inimi schimbate

19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios străin

19:30 Club 700

22:00 Este Dumnezeu
măreţ? talk-show
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film artistic

magazin TV

Ce este botezul cu Duhul Sfânt?
limitate. E voia lui Dumnezeu să fim botezați
sau umpluți cu Duhul Sfânt: „...fiţi plini de
Duh” (Efeseni 5:18). Cunoașterea și realitatea
împuternicirii Duhului ne dă posibilitatea să
reproducem lucrările lui Isus.
Credincioșii cunosc câte ceva despre Duhul
Sfânt, dar nu-L cunosc personal sau nu
realizează că El este Dumnezeu, ca Fiul și Tatăl.
Rolul Duhului Sfânt e fundamental în viața
credinciosului. Când o persoană Îl primește pe
Hristos în inimă, atunci Duhul lui Dumnezeu
vine și Se unește cu duhul credinciosului.
Duhul care sălășluiește acum în credincios și va
reproduce viața lui Isus în viața lui.
Însă botezul cu Duhul Sfânt este o
împuternicire a credinciosului în vederea
slujirii (Fapte 1:5,8), noi suntem scufundați în
viața și puterea Duhului. O ilustrație: atunci
când bem un pahar de apă, în noi va fi apă,
dar dacă suntem la mare și intrăm în apă, noi
vom fi imersați în apă. La mântuire, primim
o băutură din Duhul Sfânt, dar atunci când
suntem botezați în Duhul Sfânt, e ca și cum
băutura inițială se transformă într-un ocean
care ne acoperă pe deplin. Așa cum Duhul
primit în inima credinciosului la mântuire
reproduce în el viața lui Isus, Duhul turnat prin
botez reproduce în credincios lucrarea lui Isus,
aceasta incluzând miracolele și vindecările.

Când pot primi botezul cu Duhul Sfânt?
Poate avea loc în momentul în care îți
mărturisești credința în Isus Hristos, așa cum
s-a întâmplat în cazul primului convertit dintre
neamuri, sutașul Corneliu (Faptele Apostolilor
10:44-46; Faptele Apostolilor 11:15-16); cel mai
adesea însă are loc după momentul primirii
mântuirii (Faptele Apostolilor 8:12-17).

Ar trebui să ne temem de ceva?
Unii credincioși nu se roagă pentru botezul cu
Duhul Sfânt de teamă că ce vor experimenta
nu va fi lucrarea autentică a Duhului. Dar
Dumnezeu nu ne va determina să facem ceva
ce nu vrem, iar darurile Sale sunt toate bune
și desăvârșite (Iacov 1:17). Isus a spus: „Cine
este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul
său pâine, să-i dea o piatră? Deci, dacă voi,
care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri
va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:1113) Botezul cu Duhul Sfânt este cel mai bun dar,
și Dumnezeu dorește să-l ai deoarece te iubește
și dorește tot ce e mai bun pentru tine.

De ce avem nevoie să fim botezați în
Duhul Sfânt?

Ce ar trebui să fac înainte să cer să fiu
botezat?

Pentru a fi de folos în Împărăția lui Dumnezeu,
avem nevoie de o putere care depășește
abilitățile noastre. Când Isus i-a însărcinat
pe ucenici cu Marea Trimitere (Matei 28:1920), El știa că această trimitere nu va putea
fi îndeplinită prin puterile lor. El le pregătise
deja un dar special: aceeași putere cu care El
lucra, puterea Duhului lui Dumnezeu. Isus
le-a poruncit ucenicilor să nu se depărteze de
Ierusalim, până când nu aveau să primească
promisiunea Tatălui: „Ci voi veţi primi o
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi, şi-Mi veţi fi martori… până la marginile
pământului” (Faptele Apostolilor 1:8).

Botezul cu Duhul Sfânt e un dar gratuit,
trebuie însă să dorești să te supui pe deplin
lui Dumnezeu pentru a-l primi. Dumnezeu
va răspunde celor care tânjesc după acest dar.
El nu-ți va cere niciodată ceva ce nu poți oferi
și nici nu va rămâne dator față de tine atunci
când te dăruiești Lui în întregime.

Ucenicii au așteptat până într-o zi când
„deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul
unui vânt puternic şi a umplut toată casa
unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost
văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat
câte una pe fiecare din ei” (Fapte 2:3-4). Apoi,
Petru a explicat mulțimilor adunate acolo că
aceasta era lucrarea Duhului lui Dumnezeu și
a început să le vorbească despre Isus. Biserica
a început în acea zi de la acei ucenici, la care
s-au adăugat alți 3000 de oameni, ca rezultat
al evenimentelor petrecute în acea zi.
Am putea încerca să facem ucenici și fără
experiența botezului în Duhul Sfânt, și am
avea succes într-o oarecare măsură, dar ar fi
o sarcină supranaturală abordată cu puteri

Un aspect important: În Fapte 8, un om pe
nume Simon, implicat în vrăjitorii, dorea
să cumpere darul Duhului Sfânt. Petru l-a
mustrat dur pe Simon, poruncindu-i să se
pocăiască. Dacă ai avut vreodată de-a face
cu ocultismul, trebuie să renunți mai întâi
la aceste practici păcătoase și să-I ceri lui
Dumnezeu să te ierte și să te curățească.

Cum pot primi botezul cu Duhul Sfânt?
În primul rând, odată ce L-ai acceptat pe Isus
ca Domn și Mântuitor personal, trebuie doar
să-I ceri lui Dumnezeu să te boteze în Duhul
Sfânt. Biblia spune: „...cereţi, şi vi se va da...”
(Luca 11:9). În al doilea rând, crede că ai
primit deja darul lui Dumnezeu. Apostolul
Pavel a spus: „...prin faptele Legii aţi primit voi
Duhul ori prin auzirea credinţei?” (Galateni
3:2) Răspunsul e evident: prin credință.
Trebuie să crezi că dacă ceri, vei primi.
Roagă-te această rugăciune sau una similară,
dacă dorești sincer să primești botezul cu
Duhul Sfânt:

„Tată din ceruri, vin la Tine să Îți mulțumesc
că m-ai mântuit prin Isus Hristos. Mă
rog ca Duhul Sfânt să vină peste mine.
Doamne Isuse, botează acum în Duhul
Sfânt. Primesc botezul cu Duhul Sfânt prin
credința în Cuvântul Tău. Fie ca ungerea,
slava și puterea lui Dumnezeu să vină peste
mine și peste viața mea chiar acum. Fie ca
Duhul Sfânt să mă împuternicească pentru
slujire pentru totdeauna. Îți mulțumesc,
Isuse, pentru botezul cu Duhul Sfânt. Amin.”
După ce ai cerut și ai primit, începe să
practici puterea Duhului Sfânt. Un mod bun
de a începe este cel făcut și de primii apostoli:
laudă-L pe Dumnezeu în limbi noi. Începe
prin a-L lăuda pe Dumnezeu cu voce tare, cu
ce cuvinte îți vin pe buze. Spune-I cât de mult
Îl iubești. Mulțumește-I, închină-te Lui și
ridică-ți vocea spre El. Lasă-L acum să-ți dea
cuvinte noi de laudă, cuvinte pe care nu le-ai
mai auzit înainte. Laudă-L cu aceste cuvinte
noi primite. Acest mod nou de comunicare
cu Dumnezeu îți va întări credința. Continuă
să te rogi lui Dumnezeu în fiecare zi în limba
pe care Duhul Sfânt ți-a dat-o. Această
„rugăciune în alte limbi” e doar unul din
darurile pe care El dorește să ți le dea în urma
botezului în Duhul Sfânt.

Darurile și roada Duhului Sfânt
Apostolul Pavel a spus corintenilor că Duhul
Sfânt Se va manifesta în mijlocul lor cu daruri
speciale: „În ce priveşte darurile duhovniceşti,
fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă…
unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
despre înţelepciune; altuia, să vorbească
despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul
tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să
facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea
duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia,
tălmăcirea limbilor” (1 Corinteni 12:1, 8-10).
Pavel a scris de asemenea despre faptul
că Duhul Sfânt produce „roadă” în viața
credincioșilor, virtuți care dovedesc
neprihănirea lui Isus în viețile ucenicilor Săi:
„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri
nu este lege” (Galateni 5:22-23).
Așadar, atunci când ceri botezul cu Duhul
Sfânt, tu te expui acestor daruri, care te vor
ajuta în lucrarea de avansare a Împărăției lui
Dumnezeu și dai voie Duhului Sfânt să cultive
mai departe roada neprihănirii în viața ta –
două lucruri importante care te ajută să trăiești
o viață pe care Dumnezeu să o folosească cu
putere pentru slava Lui. Dumnezeu oferă
botezul cu Duhul Sfânt acelora care-l doresc
pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu ardoare.
Mai multe articole similare: www.alfaomega.tv/
viata-spirituala/bazele-crestinismului
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Realități și perspective
talk-show

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 24 iulie

MARŢI 25 iulie

MIERCURI 26 iulie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu Derek Prince
02:00 Realităţi şi perspective 03:00 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Şcoală Internaţională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casă zburătoare
09:30 Clubul descoperirilor ştiinţifice 10:00
Să vorbim în engleză 10:30 Centrul Creştin
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 Casă
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
ştiinţifice (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Faţă
în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00
Cuvântul vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii (r) 09:00
Casă zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântăreţii străzii - Tesalonic 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Corpul uman - inginerie divină (r) 12:00
Destinaţie spaţială (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântăreţii
străzii - Tesalonic (r) 17:30 Liber de datorii
19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate
Dumnezeu documentar
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar 19:00 Obstacole pe calea credinţei I
biblic

documentar

20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 Program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Corpul uman - inginerie divină

19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Un al treilea testament documentar
23:00 Omul de afaceri film artistic
23:30 Muzică

documentar

23:00 Destinaţie spaţială documentar
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu 09:00 Casă zburătoare 09:30
Scară lui Iacov 10:00 Highlight - Barry
McGuire 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Există totuşi
speranţă (r) 12:00 Mâini iscusite (r) 12:30
Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Obstacole pe calea credinţei (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Casă zburătoare (r) 15:30 Scară lui Iacov
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight - Barry McGuire (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Domnul Isus şi
puterea împărăţiei lui Dumnezeu (r)
19:00 O voce în pustiu documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Dragostea aşteaptă film artistic
23:30 Muzică

Vineri, 22:00

film artistic

Cutia credinţei
După ce mama ei moare și tatăl
ei este încarcerat pentru o crimă
pe care nu a comis-o, Dior, la
doar 16 ani, este nevoită să
trăiască pe stradă. Ea crede că
cutia veche rămasă moștenire
de la mama ei, îi poate oferi
tot ce are nevoie pentru a
supraviețui, grație unei conexiuni
cu Dumnezeu. Un lucrător social
își propune să o găsească pe
această adolescentă care trăiește
pe străzi, dar Dior reușește să fie
cu un pas înaintea ei. În timpul
acestui joc de-a șoarecele și
pisica, în mod neașteptat, ele
reușesc să se învețe una pe
cealălată semnificația dragostei.

JOI 27 iulie

VINERI 28 iulie

SÂMBĂTĂ 29 iulie

DUMINICĂ 30 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus şi puterea
împărăţiei lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Life On The Edge 09:00 Casă zburătoare
09:30 Omidă Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidenţă 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Dragostea aşteaptă (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 O inima
înflăcărată (r) 15:00 Casă zburătoare (r)
15:30 Omidă Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidenţă (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Bucuria parfumul miresei

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Bucuria
parfumul miresei 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
O viață echilibrată 08:30 Răspunsuri
09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Înţelepciune
TV 10:00 Să studiem pas cu pas cartea
Daniel (John Ankerberg) (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Mesagerul (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Oameni
ai credinţei (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Înţelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) (r) 17:00 Să studiem pas cu pas
cartea Daniel (John Ankerberg) 17:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 18:00 Şcoală
de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Cutia credinţei
(r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Speranţă pentru neevrei III (r) 14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferinţă 02:00 Realităţi
şi perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de biologie 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O uşa deschisă
pentru ţine 11:30 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Conferinţă
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 O viață diferită (r) film serial
18:30 Gaither şi prietenii (r) program muzical străin
19:00 Speranţă pentru ne-evrei III 19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
documentar
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Mapamond Creştin știri
19:00 Oameni ai credinţei documentar
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 Flori sălbatice documentar
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Capelanii militari ai Primului Război 22:30 Dumnezeu îngropat de ştiinţă - talkMondial I documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Cutia credinţei film artistic
show
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Gaither şi prietenii program muzical 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
străin
sexualităţii
sexualităţii
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22:00 Corpul uman
- inginerie divină

19:00 Obstacole pe
calea credinţei I docu-

22:00 Dragostea
aşteaptă film artistic

18:00 Şcoală de slujire
cu Derek Prince

22:30 Dumnezeu
îngropat de ştiinţă -

documentar
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seminar biblic
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SINGURĂTATEA
De ce nu îmi găsesc locul în viață?
casă, un manager care trebuie să păstreze
distanța față de subalternii săi, o persoană
grav bolnavă - toți aceștia se pot confrunta cu
singurătatea datorită situației din viața lor.
Singurătatea a fost primul lucru pe care
Dumnezeu l-a catalogat a nu fi bun.
Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a aparține
cuiva și de a fi iubiți. Prin relațiile noastre cu
familia, prietenii, colegii și alții, ne formăm
propriul simț al individualității și ne găsim
locul în viață. Atunci când nu este împlinită
nevoia noastră de afecțiune și relații, devenim
agitați, nefericiți, însingurați.
Dacă te confrunți cu singurătatea, nu ești
singurul. Cu toții experimentăm momente de
izolare. Probabil ai experimentat nesiguranță
atunci când întâlneai persoane noi sau după
moartea cuiva drag. Sau poate anumite
experiențe te-au determinat să crezi că nimeni
nu este interesat de compania ta. Dacă te-ai
mutat, probabil că încă tânjești după prietenii
vechi și nu te simți în stare să legi relații
noi. Există mai multe modalități prin care
singurătatea îndelungată ne poate domina viața.

Cauze ale singurătății
Singurătatea nu se dezvoltă peste noapte. Ea
poate fi rezultatul unei vieți întregi sau a unor
influențe care ne formează personalitatea.
Poate evolua datorită unei traume cauzate de o
perioadă de tranziție majoră din viața ta. Deseori
nici nu suntem conștienți de forțele subtile care
ne conduc spre o izolare auto-impusă.
Unii oameni aleg să fie singuri, din cauza
unor circumstanțe din timpul copilăriei.
De exemplu, dacă cineva a fost crescut de
un părinte extrem de critic sau lipsit de
afecțiune, va deveni foarte timid și niciodată
nu va putea fi intim cu nimeni. Unii oameni
nu învață niciodată să comunice eficient.
Alții au personalități atât de agresive și
pretențioase încât îi îndepărtează pe oameni,
intimidându-i. În schimb, oamenii care se
subestimează, cel mai adesea evită anumite
situații sociale, din care ei cred că vor fi
respinși. Astfel, singurătatea devine un mod
de viață pentru o persoană care are greutăți în
a dezvolta o relație cu cineva.
Alți factori sociali conduc spre singurătate.
Tehnologia modernă ne ajută să facem
anumite lucruri cu ușurință fără ajutorul altor
persoane sau a ieși din casă. Televiziunea și
internetul ne fură timpul pe care l-am fi putut
petrece cu rudele sau prietenii. Societatea e
mult mai mobilă astăzi, familii întregi se mută
sau emigrează pentru carieră, ceea ce tinde să
descurajeze dezvoltarea prieteniilor profunde.
Singurătatea poate fi urmarea unor situații,
circumstanțe ale vieții. Persoanele necăsătorite,
divorțate sau văduve vor fi mai predispuse
singurătății. Studentul care este departe de

Indiferent care este motivul singurătății
tale, există cale de scăpare. Întâi, e nevoie să
confrunți cauza singurătății pe care fiecare
ființă umană o experimentează: singurătatea
spirituală datorată separării de Dumnezeu.
Fiecare simțim nevoia de a ne alipi la ceva
sau cineva mai mare și mai puternic decât
noi, pentru a umple golul spiritual care există
înăuntrul nostru. Biblia reprezintă planul lui
Dumnezeu prin care poate dezvolta cea mai
importantă relație din viața noastră.
Creștinii care nu se implică în activitățile
bisericii se desprind singuri de la o bogată
sursă de companie. Dacă ești un creștin
care suferă de singurătate, pune-ți întrebarea
dacă ai intrat în posesia vieții din belșug pe
care Dumnezeu dorește să o ai. Petreci cu
regularitate timp cu Tatăl Ceresc? Ești activ
într-o biserică locală? Roagă-L pe Dumnezeu
să te conducă într-o relație mai profundă cu El
și într-o implicare activă printre credincioși.

Pași practici pentru a învinge
singurătatea   
Cere-I Duhului Sfânt să te ajute să identifici
acțiuni care te vor ajuta să învingi singurătatea.
și următorii pași te vor ajuta.
1. Recunoaște problema. Doar după ce
recunoști că te simți singur, poți scăpa de izolare.
2. Evaluează cauzele. Evaluează-ți cu
sinceritate viața, raportându-te la factorii
menționați mai sus. Ți se aplică vreunul?
3. Acceptă lucrurile ce nu pot fi schimbate.
Moartea soțului/soției, o relocare departe de
prieteni sau alte circumstanțe cărora trebuie să
le faci față. Dumnezeu poate folosi perioadele
de tranziție din viața ta pentru a deschide uși
noilor experiențe, însă trebuie să lăsăm în
urmă trecutul și să mergem înainte.
4. Schimbă lucrurile care pot fi schimbate.
Multe din cauzele singurătății pot fi
copleșitoare. Ți-e frică de respingere fiindcă
te simți neadecvat? Stai acasă și te uiți la
televizor în loc să socializezi? Indiferent care e
motivul singurătății tale, ia măsurile care vor
rezolva direct problema.
5. Caută să îți dezvolți o părere bună despre
tine încetând să accepți gândul distructiv că
nimeni nu te place. Există multe cărți bune pe
tema gândirii raționale și terapie împotriva
gândirii greșite care te poate ajuta.
6. Privește la tine însuți din perspectiva lui
Dumnezeu. Studiază Scriptura și meditează
asupra versetelor care ilustrează părerea lui
Dumnezeu despre copiii Săi.

7. Planifică-ți să ieși din casă cel puțin o
dată pe săptămână. Participă la activitățile
bisericii, sau la anumite cursuri, etc.
8. Implică-te într-o cauză anume. Sunt așa
de multe grupuri care au nevoie de voluntari
credincioși care ar putea face o diferență!
Desigur, a sluji sau a fi implicat în acțiuni de
caritate e și un prilej de a întâlni oameni.
9. Dezvoltă-ți obiceiuri noi care te întăresc.
Pe măsură ce capeți încredere de sine, vei
constata că îți va fi mai ușor să legi noi
prietenii sau să faci față unor situații noi.
Încearcă următoarele strategii:
- Meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu
pentru relaxare și pentru a-ți atenua stresul.
- Stabilește-ți un program zilnic, sau un
program săptămânal. Deseori singurătatea
este mai greu de suportat atunci când nu
ai nimic de făcut. Organizează-ți timpul și
asigură-te că pe lista ta sunt și activități pe
care să le faci afară din casă.
- Începe să faci mișcare în mod regulat.
Plimbă-te prin vecinătate, în vreun parc sau
la cumpărături. Te vei simți mult mai bine,
fizic și emoțional.
- Încearcă să fii cât mai rar singur. Să nu
fii singur - este una din cele mai pozitive
experiențe ale vieții. Aceasta ne dă ocazia de a
medita asupra vieților noastre, asupra voii lui
Dumnezeu pentru noi, și de a găsi vindecare
pentru rănile cauzate de lume.
10. Depune efortul de a-ți crea prieteni noi.
Deseori, tot ce trebuie să faci pentru a scăpa
de singurătate e să-ți faci un nou prieten.
Timiditatea și frica de respingere sunt marile
obstacole atunci când inițiezi o prietenie.
Ține cont de următoarele lucruri când încerci
să întemeiezi o relație:
- Caută pe cineva cu care ai interese comune.
- Preia inițiativa și caută tu persoana la
telefon. Sunt șanse ca și persoana respectivă
să caute un prieten.
- Zidește prietenia lent. Nu copleși noua
cunoștință cu problemele și opiniile tale.
Cu timpul se va dezvolta și exprimarea
deschisă a sentimentelor.
- Fă complimente și fii înțelept.
- Nu te grăbi să dai sfaturi nesolicitate. Fii un
bun ascultător.
11. Gândește la posibilitatea de a avea un
animal de companie. Nu exclude această
posibilitate. Animalele oferă o companie
plină de afecțiune și lipsită de dificultăți. Pot
fi catalizatorii unei prietenii cu cineva care de
asemenea deține un animal favorit.
Singurătatea poate fi copleșitoare. Însă
depinde de tine să urmezi pașii necesari
pentru a scăpa de ea. Cere Tatălui Ceresc să îți
dea curaj să mergi la alții și să încerci lucruri
noi. Încrede-te în El că îți va da tot ceea ce
dorește să ai: o viață din belșug care include
intimitate și prieteni credincioși.
Mai multe articole similare:
http://alfaomega.tv/viata-spirituala
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Stând în spărtură pentru Israel
talk-show

Sâmbătă, ora 17:00

LUNI 31 iulie

MARŢI 01 august

MIERCURI 02 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu Derek Prince
02:00 Realităţi şi perspective 03:00 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Şcoală Internaţională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casă zburătoare
09:30 Clubul descoperirilor ştiinţifice 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 Casă
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
ştiinţifice (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Faţă
în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00
Cuvântul Vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii (r) 09:00
Casă zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântăreţii străzii - Viena 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Astronomia susţine creaţionismul (r) 12:00
Adevărul răstălmăcit (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântăreţii
străzii - Viena (r) 17:30 Creştinii şi depresia
19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate
Dumnezeu documentar
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar biblic 19:00 Obstacole pe calea credinţei II
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
documentar
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios
străin

străin

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu 09:00 Casă zburătoare 09:30
Scară lui Iacov 10:00 Highlight - Bob Carlisle
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 11:00 Un al treilea testament
(r) 12:00 Omul de afaceri (r) 12:30 Joni şi
prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Obstacole pe calea credinţei II (r) 14:00
Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Scară lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight - Bob Carlisle (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Domnul Isus şi
puterea împărăţiei lui Dumnezeu (r)
19:00 Dumnezeul creaţiei documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

film artistic

Activist fără voie
Ted și Lynn duc o viață simplă, au
trei copii, o mică afacere și sunt în
relații bune cu vecinii și prietenii.
Dar această viață liniștită este
dată peste cap atunci cînd Ted
semnează o petiție ce susține
căsătoria tradițională bărbatfemeie. E un mic gest civic în
mintea lui, dar pentru alții din
comunitatea în care Ted trăiește,
este un gest de intoleranță. Ted
și familia sa devin ținta unor
proteste locale ce amenință să
distrugă atât firma lor, cât și
libertatea lor religioasă.

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:00 De ce Israel? din actualitate
22:00 Astronomia susţine creaţionismul 20:30 Joni şi prietenii program religios străin
documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Adevărul răstălmăcit film artistic
22:00 O scrisoare pentru Joe film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-sho
22:00 Un motiv să cânţi film artistic
23:30 Muzică

JOI 03 august

VINERI 04 august

SÂMBĂTĂ 05 august

DUMINICĂ 06 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus şi puterea
împărăţiei lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Life
On The Edge 09:00 Casă zburătoare 09:30
Festivalul copiilor 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidenţă 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Un motiv să cânţi (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Călătoriile lui
Stevie (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 O inima înflăcărată (r) 15:00
Casă zburătoare (r) 15:30 Omidă Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidenţă
(r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 Bucuria
parfumul miresei

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Bucuria
parfumul miresei 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
O viață echilibrată 08:30 Răspunsuri
09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Înţelepciune
TV 10:00 Să studiem pas cu pas cartea
Daniel (John Ankerberg) (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Flori sălbatice (r) 12:00 Capelanii militari
ai Primului Război Mondial I (r) 12:30 Life
focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Oameni ai credinţei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Înţelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) (r) 17:00
Ştiinţă descoperă că universul a avut un
început 17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale 18:00 Şcoală de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Moise (r) 12:30
Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Promisiunea respectată I (r)
14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferinţă 02:00 Realităţi
şi perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de biologie
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O uşa
deschisă pentru ţine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” (r) 12:30 Centrul
Creştin Caleb 13:00 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Teknia (r)

telespectatori

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
program religios

17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferinţă
19:00 O viață diferită (r) film serial
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Promisiunea respectată I documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Oameni ai credinţei documentar
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
22:00 Activist fără voie film artistic
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial II documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Moise film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Muzică
sexualităţii
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Sâmbătă, 22:00

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

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
22:30 Poate salva ateismul Europa?
documentar

MARŢI 01 AUGUST

MIERCURI 02 AUGUST

VINERI 04 AUGUST

SÂMBĂTĂ 05 AUGUST

DUMINICĂ 06 AUGUST

22:00 O scrisoare pentru Joe film artistic

19:00 Dumnezeul
creaţiei documentar

20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate

17:30 Puterea
rugăciunii program religios

22:30 Poate salva
ateismul Europa?
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documentar

responsabil, să-ți asumi responsabilități,
care sunt căile lui Dumnezeu, ce înseamnă
să aplici căile lui Dumnezeu în absolut toate
aspectele vieții.

Problema drogurilor
» Interviu cu Cătălin Baciu, director Teen Challenge România
În România, avem o problemă serioasă
cu drogurile. Ruta principală a heroinei
trece prin România. Avem din ce în ce mai
mult trafic de droguri și media de vârstă a
consumatorilor scade. Se estimează că zeci
de mii de tineri consumă droguri, din care
20.000-30.000 sunt dependenți cronici,
adică nu pot trăi într-un mod normal, fără
să consume droguri zilnic.
În anumite cazuri, e vorba de droguri „ușoare”,
ilegale în România, cum ar fi marijuana
sau hașișul, care nu dau dependență fizică.
E adevărat că nu dau dependență fizică,
însă dau o dependență psihică puternică
și deschid ușa către folosirea drogurilor
puternice, droguri care te degradează și te
afectează într-un timp relativ scurt, mai ales
cele injectate. Și, de la un om normal, ajungi
să fii o epavă în câteva luni de zile.
Legislativ, lucrurile au început să se miște
în România, există o serie de legi. România
este o țară care, din punct de vedere legal,
restricționează destul de serios accesul la
droguri. Însă cea mai mare problemă pe care
o avem este lipsa de programe de prevenire.
Media de vârstă a dependenților de droguri
scade, cei mai mulți se apucă de droguri
în timpul liceului. Deja găsim dealeri de
droguri în școlile generale și deja avem
dependenți de droguri, de etnobotanice, un
fenomen îngrijorător.
Problema e că nu avem campanii de
prevenire puternice, de impact, iar
informația pe care adolescentul sau tânărul
o primește este că nu e mare lucru să fumezi
o țigară cu niște substanțe, nu e mare lucru să
folosești cannabis. Și într-adevăr, la început
pare o glumă, o chestie faină, te integrezi în
grup, ești acceptat, ți se dă valoare atunci
când te întorci la școală și povestești ce
weekend ai avut, ești deja mult mai cool.
Însă nu li se spune cum se termină povestea
asta. Sunt atrași cu prima parte. Într-adevăr,
dependența îți dă ce ai nevoie, substanța
respectivă îți dă o imagine de sine puternică,
te face să te simți bine, însă doar la început.
Mai pe urmă se termină totul tragic.
Lucrăm în domeniul acesta de peste 14 ani
și vedem vieți distruse, familii distruse, noi

știm cum se termină povestea. Ei nu știu.
Noi facem campanii, dar suntem o picătură
într-un ocean, trebuie mult mai multe
lucruri făcute, și bisericile sau persoanele
care au pe inimă acest lucru să înceapă să
facă campanii de prevenire în fiecare oraș, în
comune, peste tot.
Începând de la școala generală, tinerii
trebuie educați ce înseamnă substanțele,
ce înseamnă drogurile, ce înseamnă
dependența, într-un mod foarte atractiv,
în care nu pui doar o planșă cu descrierea
cannabisului sau ce înseamnă droguri legale
sau ilegale. Nu e interesat tânărul de aceste
lucruri, ci prezentăm mărturii, exemple vii, și
avem exemple din toate domeniile societății,
de la Hollywood până în industria muzicală,
vieți distruse de droguri. Tinerii trebuie să
afle despre asta, în primul rând pentru ca să
nu mai fie înșelați și, în momentul în care
iau decizia să consume droguri, să știe în ce
au intrat. Cei mai mulți nu știu în ce se bagă.

De ce funcționează programul de
reabilitare creștin al Teen Challenge?

După un an de zile înțelegem de ce 2
Corinteni 5:17, un verset de căpătâi pentru
noi la Teen Challenge, spune: „Dacă este
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.” Noi vedem asta, familiile celor
dependenți de droguri observă asta, și își
dau seama că oricât de mult l-ai ajutat pe un
om din punct de vedere fizic, sau emoțional,
relațional, sufletesc, totuși partea spirituală
este cea care dă o putere extraordinară
omului, ca atunci când pleacă de la noi
din program, să trăiască în continuare cu
dragoste pentru Dumnezeu, cu dragoste
pentru aproape și să ia decizii care să-l facă
să fie o binecuvântare la el în casă și în orice
comunitate ajunge.
N. red. Rata de succes a dependenților
de droguri care au absolvit programul de
reabilitare Teen Challenge, organizație
creștină care lucrează cu dependenți de
droguri, este în jur de 90%, în contextul
în care tratamentul ambulatoriu clasic
are o rată de succes în jur de 20%, iar alte
alternative seculare de recuperare ajung la
o rată de succes de 50-60%. În România, în
special în marile orașe, există zeci de mii
de dependenți de droguri, cei mai mulți
în București, estimându-se că ei compun
2-4% din locuitorii capitalei.
Extras din emisiunea „Realități și Perspective”,
din 2 aprilie 2016. Această emisiune,
aducând o perspectivă creștină relevantă
asupra unor realități actuale, se difuzează
în fiecare sâmbătă, de la ora 21, pe canalul
Alfa Omega TV.

Teen Challenge se ocupă cu recuperarea
celor care au probleme de dependență. Când
un tânăr ajunge la fundul sacului, când
efectiv nu mai poate trăi o viață normală,
când în jurul lui provoacă numai durere și
el resimte și durerea asta, apelează la noi.
Uneori îi găsim noi pe ei, avem și o formă de
căutare, mergem unde sunt ei și îi aducem la
unul din centrele noastre – avem un centru
de băieți și unul de fete. Acolo îi ucenicizăm,
în regim rezidențial, pentru o perioadă de
un an de zile, în București.
Rata de succes a organizației Teen Challenge
e covârșitor mai mare, comparativ cu un
program de reabilitare seculară, adică un
program care nu are partea spirituală inclusă
în programul de recuperare. Explicația
e simplă, nu simplă de implementat, dar
simplă de înțeles. E vorba de puterea lui
Dumnezeu, de puterea transformatoare a
lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. E vorba
de procesul de ucenicizare care are loc pe
parcursul unui an de zile, când de dimineața
până seara la ora 10 înveți din nou să fii
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Atunci când abordarea este prin credință,
temelia acestei abordări este să cunoști voia
lui Dumnezeu cu privire la vindecare.

Cum funcționează
vindecarea prin credință?
» Interviu cu Aurelian Barbu, pastor
Una dintre marile binecuvântări pe care noi,
credincioșii, le avem în jertfa Domnului
Isus Hristos, în contextul legământului prin
sângele Lui, este și lucrarea de vindecare, pe
care Domnul Isus a făcut-o și a numit-o ca
parte din lucrările Împărăției lui Dumnezeu.
Isus Hristos a propovăduit Evanghelia, a
scos afară duhurile necurate, a vindecat
bolnavii și i-a trimis pe ucenici să facă
aceeași lucrare.
Lucrarea de vindecare poate fi observată
în mai multe locuri din Scriptură și putem
vedea că Dumnezeu folosește mai multe
moduri prin care acordă vindecarea. Uneori,
Dumnezeu a vindecat prin voia și puterea
Lui suverană. În Iacov 5, se vorbește de
vindecarea în urma ungerii cu untdelemn.
Scriptura mai vorbește despre daruri
de vindecare, despre punerea mâinilor
conform Marcu 16, vorbește despre credința
altora (cei patru prieteni ai slăbănogului
care l-au coborât pe acesta prin acoperiș)
și sunt cazuri în Scriptură în care oamenii
au fost vindecați prin credința lor (femeia
cu scurgerea de sânge, chiar și femeia sirofeniciană, care a avut credință și a perseverat
în credință pentru fiica ei).
Dumnezeu poate să folosească diferite
metode, și pe medici sau medicamente,
dar când vorbesc acum de vindecarea prin
credință mă raportez efectiv la abordarea
spirituală, doar prin credință. Nu ar fi corect
să spun că am fost vindecat prin credință,
dacă în același timp am luat tratamente sau
am urmat o cale naturală. Subiectul de aici
este abordarea supranaturală a vindecării,
ceea ce nu exclude și celelalte forme prin
care oamenii pot fi vindecați astăzi.
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Vindecarea prin credință nu înseamnă
neapărat o vindecare instantanee. Poate fi
necesară o zidire a credinței, care poată să
dureze câteva minute, zeci de minute sau
chiar ore în ceea ce înseamnă perseverența în
credință. Primul pas pentru a intra în această
zonă de zidire a credinței pentru vindecare
este înțelegerea corectă a voii lui Dumnezeu.

1. Este voia lui Dumnezeu să fiu
vindecat?
Trebuie menționat aici faptul că este o
diferență între credință și speranță. Unii
oameni întreabă: „De ce nu am fost vindecat,
deoarece eu am crezut?” Din discuția cu
acea persoană a reieșit că, de fapt, aceea nu
a fost credința despre care vorbește Domnul
Isus în Marcu 11, atunci când spune: „Când
vă rugați, să credeți că ați și primit”, adică
acum. Ați primit în prezent răspunsul la
rugăciune și veți avea lucrul cerut într-un
timp viitor. Vindecarea prin credință are de-a
face cu timpul prezent. Când te rogi, crezi
că ai primit. Și apoi, nu este vorba decât de
o perioadă de timp în care se întâmplă acest
lucru în trup, în zona fizică. Dar se întâmplă.
Știi că se întâmplă, ai această convingere și
perseverezi în această credință. Speranța
plasează vindecarea în viitor și anume ar
spune ceva de genul acesta: „M-am rugat și
cred că Dumnezeu mă va vindeca.”; „M-am
rugat și Dumnezeu, dacă vrea, poate să mă
vindece.” Apare astfel aici un ușor conflict
între credință și speranță pentru că, dacă nu
știi cu siguranță care este voia lui Dumnezeu,
nu poți să te rogi prin credință pentru
momentul prezent. Pentru că speranța
plasează întotdeauna momentul vindecării
în viitor. Și atunci te rogi cumva sperând că
Dumnezeu va face ceva sau te va vindeca.

Luca 6:19 vorbește despre bolnavi care
au fost vindecați de Domnul Isus. Apar în
Scriptură aceste expresii: „a vindecat toți
bolnavii” sau „toți câți s-au atins de El au fost
vindecați”, „Își punea mâinile peste fiecare
dintre ei și erau vindecați”. Luca 4:40, 6:19,
Matei 8:16, 12:15, Marcu 6:56 sunt pasaje în
care este evidențiată slujirea Domnului Isus.
Din ceea ce ne relatează Scriptura, nu există
nici măcar un caz în care cineva să vină la
Domnul Isus și să nu primească rezolvare
sau răspuns pozitiv din partea Domnului
Isus Hristos. Este adevărat că, în cazul femeii
siro-feniciene sau canaanite, a fost nevoie de
stăruință, dar în cele din urmă, ea și-a primit
vindecarea. Lucrul acesta a fost extins și în
slujirea Bisericii. Faptele Apostolilor 5 spune
că îi aduceau la Ierusalim pe toți bolnavii,
pe toți cei care erau stăpâniți de duhuri
necurate și doar când trecea umbra lui Petru
peste ei, apare din nou această mențiune,
„toți se vindecau.” (19:44).
În Vechiul Testament, Dumnezeu Se prezintă
ca fiind Medicul lui Israel: „Eu sunt Yahve,
Medicul tău, Eu sunt Domnul care te vindecă.”
În Deuteronom 28, în primele 15 versete,
unde sunt prezentate binecuvântările, sunt
multe promisiuni în care Dumnezeu spune
că, dacă poporul va asculta, va fi binecuvântat
și va fi păzit de boli și de lucrurile care au fost
afectați egiptenii. Apoi, în versetele unde sunt
prezentate blestemele, vorbește Dumnezeu și
spune: „Dacă nu vei asculta aceste lucruri,
voi trimite peste tine toate bolile de care te
temeai, care erau în Egipt ca parte din blestem
și alte boli.” Deci, în Vechiul Testament boala
era și o consecință a blestemului.
NU vreau să spun că toate bolile sunt
consecințe spirituale ale unui blestem, adică
dacă cineva răcește nu înseamnă că s-a
rostit un blestem. Imaginea lui Dumnezeu,
însă, chiar și în Vechiul Testament, în cadrul
unui legământ inferior celui nou în Hristos,
a fost ca Israel să fie protejat, binecuvântat,
vindecat. În Exodul 23, Cuvântul spune:
„Voi să slujiți Domnului Dumnezeului
vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele
și va depărta boala din mijlocul tău. Nu va
fi în țara ta femeie stearpă, nici care să-și
lăpede copilul și numărul zilelor tale voi face
să fie deplin.” Deci, inima lui Dumnezeu
a fost întotdeauna pentru binecuvântare,
restaurare, vindecare, lucrurile care izvorăsc
din harul și dragostea Lui.
Dacă Fiul lui Dumnezeu a vindecat pe
toți bolnavii, în mod cert El nu a fost în
contradicție cu Tatăl. Adică, dacă Tatăl ar da
bolile și Fiul le-ar vindeca ar fi un nonsens
în Trinitate, în unitatea din dumnezeire. Fiul
face exact ceea ce-L vede pe Tatăl făcând
și lucrarea Fiului era, conform cu Faptele
Apostolilor 10:38, să meargă din loc în loc, să

facă bine și să-i vindece pe cei ce erau apăsați
de diavolul. Vindecarea unei boli vine în
urma unei apăsări pe care diavolul a adus-o
în lumea aceasta introducând boala. Dar voia
lui Dumnezeu este ca noi să fim vindecați,
restaurați și protejați de orice lucrări directe
sau indirecte pe care diavolul le-ar putea face
asupra noastră.
Dacă știm că voia lui Dumnezeu este să fim
vindecați, va fi ușor să începem să zidim
credința, pentru că nu mai avem dubii dacă
Dumnezeu vrea sau nu vrea, ci putem intra
direct într-o stare în care putem să revendicăm
această voie, această binecuvântare prin
credință. Chiar în 1 Ioan 5:14-15, Cuvântul
lui Dumnezeu spune: „Îndrăzneala pe care o
avem la El este că, dacă cerem ceva după voia
Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă,
orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe
lucrurile pe care I le-am cerut.”
Condiția pe care o pune Ioan de a avea
o rugăciune cu îndrăzneală, o rugăciune
puternică este să cunoaștem voia lui
Dumnezeu. Dacă cunoaștem voia lui
Dumnezeu și cerem ceva, ne rugăm după
voia lui Dumnezeu, următoarea afirmație este
„știm că ne ascultă”. Nu sperăm, nu bănuim,
ci efectiv știm, suntem convinși că ne ascultă,
și dacă suntem convinși că Dumnezeu ne
ascultă atunci intrăm în stăpânirea acelui
lucru, intrăm în posesia lucrului cerut
înainte să-l avem fizic, intrăm prin credință
în posesia lui („...orice I-am cere, ştim că
suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.”). Asta se numește o stare de credință.

2. Cunoașterea drepturilor juridice,
a moștenirii pe care o avem în
jertfa Domnului Isus Hristos
Vreau să subliniez aici dreptul juridic pe
care-l primim în Hristos, în urma jertfei
de pe cruce. În primul rând, trebuie să
cunoaștem valoarea jertfei lui Hristos. Ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu despre ce am
primit în această jertfă ca moștenire?
În Isaia 53:5-6, Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune că în jertfa Lui avem iertarea păcatelor:
„Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El,
şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” El a fost
pedepsit, străpuns, zdrobit pentru noi, iar în
ultima parte a versetului 6 spune: „Domnul
a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră a tuturor.” El a făcut ispășirea pentru
noi. Chiar în Efeseni 1:7, ne spune Scriptura
că: „În El avem răscumpărarea, prin sângele
Lui, iertarea păcatelor...”. Practic, lucrarea pe
care a făcut-o Dumnezeu este una deplină.
Tot în jertfa lui Hristos, spune Cuvântul
lui Dumnezeu, au fost rupte blestemele:
blestemul Legii, blestemele generaționale.
Orice formă de blestem este achitată în
jertfa lui Hristos. Galateni 3:13 este baza

scripturală: „Hristos ne-a răscumpărat din
blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru
noi - fiindcă este scris: Blestemat e oricine
este atârnat pe lemn!” Deci, tot ce înseamnă
blestem a fost frânt de Hristos, noi am fost
răscumpărați din orice formă de blestem
prin jertfa lui Hristos.
Iar dacă vorbim de generațional, putem
spune că generaționalul nostru începe din
Hristos: „Dacă este cineva în Hristos, este o
făptură nouă”. Noi am fost născuți, am fost
așezați în Hristos, împreună cu El, în locurile
cerești. Acolo se oprește lucrarea vrăjmașului.
Ea trebuie rostită, revendicată și trebuie
crezut faptul că acolo s-au pierdut drepturile
vrăjmașului, în jertfa lui Hristos, și noi intrăm
în această nouă identitate ca făpturi noi într-o
nouă moștenire, moștenirea lui Hristos.
Lucrarea încheiată a lui Hristos este citată și
de apostolul Petru, în 1 Petru 2:24, folosind,
interesant, timpul trecut: „Prin rănile Lui AȚI
FOST tămăduiți.” Se pune întrebarea: Când
am fost tămăduiți? Înțelegerea mea, potrivit
și cu Isaia 53, este că această lucrare a fost
făcută în drept legal, din punct de vedere
juridic, la crucea lui Hristos, atunci când El
a plătit prețul pentru păcate, blesteme, boli și
atunci când l-a dezarmat pe diavol de putere.
Când mă rog și afirm acest drept legal „prin
rănile Lui am fost vindecat”, eu nu mă refer
că am fost vindecat ACUM de durerea sau
de boala sau de ceea ce văd că se manifestă
în mod fizic sau organic în trupul meu,
ci declar că eu am fost vindecat în drept
juridic. Am fost vindecat acum mai bine de
2000 de ani, în anul 33, atunci când Hristos
a murit. Prin rănile Lui, eu am fost tămăduit.
Când spun că El a purtat durerile, eu spun
că El atunci, în prețul pe care l-a plătit în
suferință, în acceptarea de a suporta durerea,
a purtat aceste dureri care se manifestă astăzi
în trupul meu, ca om, în anul 2017. Atunci,
în baza acelui drept legal eu vin și revendic
lucrarea lui Dumnezeu împotriva bolii.
În aceeași jertfă, spune apostolul Pavel
în Coloseni 2:14-15, pe cruce este și
victoria asupra diavolului, când a avut loc
dezarmarea lui de putere: „A şters zapisul
cu poruncile lui, care stătea împotriva
noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit,
pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile
şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea
lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin
cruce.” Zapisul era un document în care
erau scrise toate datoriile unui om, și cineva
îl urmărea până achita toate datoriile. Cel
care urmărește achitarea tuturor datoriilor
noastre este diavolul. El este acuzatorul care
vine să-ți spună că ai păcătuit și este corect
să vină peste tine blestemul, boala, lucrurile
pe care trebuie să le suporți în consecință.
După ce a așezat lucrurile de ordin juridic în
zona spirituală a omului, Coloseni 2:15 spune
că l-a dezarmat pe diavol, i-a luat drepturile
și autoritatea pe care o furase de la Adam, și

pe care o avea asupra pământului și asupra
omului, și frângând această putere, a deschis
ușa harului. După înviere, Domnul Isus
declară că „toată autoritatea Mi-a fost dată în
cer și pe pământ. Voi acum duceți-vă, vestiți
Evanghelia, vindecați bolnavii, scoateți afară
dracii.” Cei ce cred pot să facă aceste lucruri
să meargă în lucrarea și puterea Împărăției lui
Dumnezeu. În concluzie, drepturile juridice
sunt în jertfa lui Hristos, ele sunt obținute în
baza noului legământ prin credință și prin
harul lui Dumnezeu.
Noi astăzi putem fi vindecați înțelegând
aceste două mari domenii: harul lui
Dumnezeu și credința. Dreptul juridic nu
are de-a face cu starea de fapt de acum, ci
are de-a face cu înnoirea minții noastre și
cu revelația pe care putem să o primim în
duhul nostru. Iar eu atunci când îmi zidesc
credința, înainte de a folosi orice autoritate,
înainte de a folosi sabia cu două tăișuri
(„Este scris”, așa cum a folosit-o Domnul
Isus), înainte de a face orice pași în ceea
ce înseamnă vindecarea sau revendicarea
vindecării prin credință, eu trebuie să am
așezat în inima mea faptul că este drept
în fața lui Dumnezeu ca eu să fiu iertat de
păcatele mele, eliberat de orice blestem,
vindecat de boli și faptul că diavolul este
dezarmat și nu mai are putere.
„Și Dumnezeu este credincios și drept”,
spune în 1 Ioan 1:9, ca să îmi ierte păcatele.
De ce este credincios și drept? Ce obligație
are Dumnezeu față de mine? Față de mine
nu are nicio obligație. Dar El este drept și
credincios față de Fiul Său și de jertfa Lui și
față de Cuvântul care l-a dat. Dreptul nostru
legal se datorează harului lui Dumnezeu.
Noi nu avem merite și drepturi personale,
dar în Hristos avem dreptul Lui, pentru că
El a ispășit păcatele, a purtat durerile, bolile
și neputințele, S-a făcut blestem, conform
Galateni 3, și l-a dezarmat pe diavol. Astfel,
în Hristos, noi putem intra în acest drept
legal, drept juridic câștigat în anul 33 de
Hristos la cruce, în jertfa Lui.

3. Înnoirea minții și revendicarea
Ca să îți poți zidi credința trebuie să știi
foarte clar care este voia lui Dumnezeu, apoi
înțelegerea sau cunoașterea dreptului juridic,
ce s-a întâmplat în anul 33 în contextul
suferințelor, patimilor și jertfei lui Hristos.
Acolo sunt cheile, soluțiile pentru păcate, boli,
blesteme și pentru victoria, autoritatea pe
care o putem manifesta împotriva diavolului.
Apostolul Petru ne spune: „Împotriviți-vă,
dar, lui tari în credință și el va fugi de la voi.”
Prin urmare, avem nevoie de o atitudine
ferma în credință. Tot în această jertfă sunt
cheile biruinței lui Hristos.
Problema acum este de ordin practic. Dacă
noi avem un drept juridic, niște lucruri în
moștenirea spirituală pe care Isus a împlinit-o
atunci, ce facem astăzi? Noi trăim
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astăzi având probleme atât de ordin fizic, cât
și spiritual. Cum aducem acele drepturi, nu
neapărat din timpul acela, ci din dimensiunea
spirituală – pentru că lucrarea lui Hristos nu
a fost limitată la acel timp, ci ea este infinită,
este dincolo de timp și ocupă o zonă spirituală
și astăzi – cum putem să primim atunci din
zona spirituală în zona fizică, în locul unde
sunt nevoile noastre? Și o întrebare mai acută:
de ce uneori nu se întâmplă? Când primim
aceste informații, unii chiar cred că sunt
adevărate și, totuși, lucrurile nu se întâmplă.
Dacă este voia lui Dumnezeu, de ce atunci
nu se întâmplă voia lui Dumnezeu în prima
secundă, atunci când ne-am rugat?
Vreau să menționez că aducerea în fapt a
acestor lucruri în realitate nu este o chestiune
de formulă, ci ține de anumite legi spirituale,
pe care Dumnezeu le-a lăsat să funcționeze.
De exemplu, omul care are nevoie de o
vindecare fizică poate avea anumite probleme
spirituale care nu sunt rezolvate. Una ar fi
problema păcatelor. Iacov 5 arată că, pe lângă
slujirea de vindecare, de ungere cu untdelemn
și rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, este
și mărturisirea păcatelor. Pot fi păcate ascunse
în viața omului care să blocheze manifestarea
vindecării. Dacă nu sunt neapărat păcate
foarte evidente, pot fi chestiuni de relație:
neiertare, resentimente, amărăciune, lucruri
care sunt grave în ochii lui Dumnezeu și care
de asemenea pot să blocheze vindecarea.
Mai mult, poate să fie agresiunea unui duh
necurat. De exemplu, în cazul femeii gârbove,
o femeie cu probleme de coloană, care astăzi
ar fi fost trimisă probabil la fizioterapie sau
kinetoterapie, la vremea respectivă Domnul
Isus spuse că „această fiică a lui Avraam a
fost chinuită, a fost legată timp de 18 ani de
un duh de neputință.” Nevoia a fost mai întâi
de eliberare. Mai întâi, Isus a rupt puterea de
neputință de peste viața ei, a eliberat-o și ea
s-a făcut sănătoasă.
A fost cazul în care un surdo-mut a trebuit
să fie eliberat și Isus a spus: „Drac surd și
mut, ieși afară din copilul acesta!” Nu toate
cazurile în care oamenii au fost muți sau
surzi au avut în spate influența unui duh
necurat, dar sunt cazuri în care vrăjmașul
prinde orice portiță deschisă și face
agresiuni asupra oamenilor, chiar prin boală
sau diferite atacuri sau influențe.
De aceea, lucrurile trebuie puse mai întâi
în ordine din punct de vedere spiritual.
Mărturisirea păcatelor, orice legătură sau
orice legământ care are de-a face cu zona
ocultă, cu zona demonică trebuie puse
sub jertfa lui Hristos și apoi rezolvate în
ordinea lui Dumnezeu. În același timp, pot
fi nevoi de vindecare de natură interioară,
emoțională, sufletească. Poate fi nevoie de
schimbarea unui stil de viață. Până și medicii
de astăzi recunosc că multe boli organice
sunt rezultatul unor probleme emoționale.
Stresul sau oboseala cronică pot afecta organe
precum ficatul. Stresul, conflictele pot afecta
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inima și tensiunea arterială. Pe de altă parte,
noi, ca oameni, avem nevoie de o minte
înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu. Pot fi
blocaje „teologice” ce opresc vindecarea.
Dreptul legal ne ajută să avem ceea ce este
scris. Apostolul Pavel ne spune că noi am
primit același duh de credință potrivit cu
ceea ce este scris. Atunci când eu am dreptul
legal a ceea ce este scris, pot să revendic
dreptul fizic în baza a ceea ce este scris, în
baza Cuvântului lui Dumnezeu. Abordarea
practică, în a aduce astăzi moștenirea de
vindecare din lumea spirituală în lumea fizică
și în nevoia noastră, are de-a face cu credința,
cu perseverența și cu manifestarea autorității.
Când vorbesc despre credință, ea se bazează
pe ce este scris. Trebuie să cunosc foarte clar ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce este scris.
1 Petru 2:24 spune: „Prin rănile Lui ați fost
tămăduiți.” Când am fost tămăduit? Atunci
când Hristos a plătit prețul. Dacă eu am fost
tămăduit, atunci este dreptul meu, astăzi,
prin credință și manifestând autoritatea care
o am în Hristos, să revendic și acel drept legal
în viața mea. Și perseverența este una din
cheile care susțin credința.

4. Cum aduc practic vindecarea în
trupul meu?
Voi exemplifica cum mă rog eu pentru aceste
lucruri. Exemplificările acestea nu sunt
teorii. În ultimii 8-9 ani, am fost vindecat
de Dumnezeu de diferite lucruri în mod
supranatural prin credință, fără medicamente
sau intervenții medicale. Lucrurile acestea leam experimentat și au fost niște lupte pentru
a intra în posesia moștenirii, a drepturilor lui
Hristos pentru viața mea.
Eu nu cred în niște formule de vindecare,
sau rețete. Nu cred că, dacă spun cuiva:
„Procedează așa și vei fi vindecat” se va
întâmpla ceva. Noi trebuie să înțelegem și să
cunoaștem aceste adevăruri fundamentale, ele
să coboare în inima noastră și apoi când ne
rugăm, când rostim sau declarăm un cuvânt,
acel cuvânt să izvorească dintr-o încredințare,
dintr-o convingere din inimă. Pentru că doar
credința din inimă produce rezultate și nu o
simplă credință rațională sau un acord mental
cu o informație pe care am primit-o.
Dacă eu îmi cunosc dreptul legal, îmi
cunosc moștenirea în Hristos, atunci prima
dată când simt cele mai mici simptome de
boală sau durere, atitudinea mea e să mă
împotrivesc: „Nu. Nu ai ce să cauți în viața
mea.” Nu contează cuvintele pe care le spui,
dar să fie clar că nu ești de acord să vină
peste viața ta ceva ce nu este din partea și din
inițiativa lui Dumnezeu. Dar nu este suficient
să rămâi la această atitudine de respingere, de
a nu primi, pentru că aceasta poate să vină
și din încăpățânare, sau alții o fac printr-o
negare a realității - nu asta e soluția.

Al doilea pas este acela de a afirma dreptul
legal: „Nu ai drept”, dacă este vorba de
durere, „să vii în trupul meu pentru că este
scris, conform cu Isaia 53, că Domnul Isus
Hristos a purtat durerile mele. Boală, nu
ai dreptul să stai în trupul meu sau să te
manifești în trupul meu pentru că este scris:
„Domnul Isus Hristos a purtat bolile mele.”
Când mi-am afirmat dreptul legal, trebuie
să merg următorul pas prin credință și
să manifest autoritatea. Cu privire la
abordarea în autoritate, Domnul Isus
spune așa: „Adevărat vă spun că, dacă va
zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te şi
aruncă-te în mare, şi dacă nu se va îndoi în
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va
avea lucrul cerut.” Dacă muntele meu este o
problemă fizică sau organică, eu îi vorbesc
în numele Domnului Isus Hristos. Domnul
Isus a vorbit cu frigurile din soacra lui Petru,
a vorbit cu smochinul, a vorbit cu vânturile
și marea. El nu a vorbit doar cu duhurile
necurate sau cu oameni, ci a vorbit și cu
lucruri, cu stări sau cu boală.
Și atunci îi spun: „În numele lui Isus Hristos,
boală și lucrare a întunericului, fie că ești de
natură organică sau spirituală, îți poruncesc
să pleci din trupul meu.” Îmi manifest
autoritatea asupra bolii. Dacă împreună cu
boala se manifestă și un duh de boală sau
neputință, atunci poruncesc și acestuia să
plece în numele lui Isus Hristos, pentru că
este scris că El a purtat boala mea, a plătit
prețul pentru mine, pentru boli, neputințe și
niciun duh nu are ce să caute în trupul meu.
Eu îmi manifest autoritatea împotriva lui
conform Cuvântului lui Dumnezeu.
Abordarea prin credință nu este abordarea
prin care eu aștept ca Dumnezeu să facă
ceva. Dacă El a plătit prețul, atunci eu am
îndrăzneală să mă rog, să cred și să lupt pentru
moștenirea care mi-o dă Hristos. Pentru acea
femeie cu scurgerea de sânge, care a suferit
12 ani, pentru ea nu s-a rugat nimeni, nu și-a
pus nimeni mâinile peste ea, ci pur și simplu,
prin credința ei, s-a apropiat de Domnul Isus
Hristos, pentru că ea credea că doar dacă se
va atinge de El va fi vindecată. Nu „poate”,
nu „cine știe când mă voi vindeca”, ci în
momentul în care s-a atins, a fost vindecată.
Domnul Isus Se întoarce la ea și îi spune:
„Femeie, credința ta te-a vindecat.”
Aici e diferența: foarte mulți oameni așteaptă
ca Domnul Isus să Se atingă de ei, și este
adevărat că Dumnezeu Se atinge de oameni
prin punerea mâinilor, lucrarea Duhului
Sfânt, darurile de vindecare, ungerea cu
untdelemn, dar există și variante în care tu,
ca credincios, cunoscând drepturile pe care
le-a obținut Hristos pe cruce, să te atingi
de El prin credință. Și dacă astăzi nu o mai
putem face în mod fizic, o putem face în
mod spiritual cunoscând dreptul, folosind
credința, perseverând în această rugăciune și
folosind autoritatea pe care o avem în Hristos.
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Întrebări și răspunsuri
» Bogdan și Mircea Graur, consilieri, InHim Ministry
este să recunoașteți aceste lucruri ca fiind
păcătoase. Iertați pe cei care v-au implicat
în aceste lucrări. Trebuie să vă dezlegați
de aceste legături nedumnezeiești cu cei
care v-au adus pe tărâmul acesta. Mai apoi,
trebuie să vă cereți iertare pentru această
implicare, ca fiind una păcătoasă. După
acești pași, rugăciunea de vindecare și
eliberare este una simplă, care vă va aduce
rezultatele așteptate.

De ce implicarea în lucruri oculte
poate cauza probleme?
În consiliere, ne-am confruntat de multe ori
cu cazuri de depresie, insomnii și probleme
ce au provenit din implicări în diferite forme
de vrăjitorie. Unele dintre ele erau destul de
mascate. Majoritatea nu vizau o vrăjitorie
„profesionistă”, ci pur și simplu era vorba
de mici tentative de leacuri băbești, cu
descântece și vrăjitorii nu extraordinar de
performante, dar care, în timp, au avut efecte.
De altfel, majoritatea oamenilor nu apelează
la vrăjitorie ca la un lucru ce ar veni din
partea lui Satana, ci ei o percep ca un
lucru ce vine din partea lui Dumnezeu, un
Dumnezeu care se implică în spiritual și în
forme mai oculte. Atunci omul se trezește
intrând în astfel de practici, fără o intenție
de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-I aduce
o ofensă sau de a căuta căi alternative la
persoana Lui. Nu. Aceștia pur și simplu
caută căi alternative care sunt pe piață.
Aici intră chiar și homeopatia, ce lucrează
cu dilutii infinitezimale ale unor otrăvuri.
Acest lucru funcționează ca și cum, dacă ai
fi dispus să iei otravă și în diluție foarte mare
(inofensivă, de altfel) tu de fapt deschizi
ușa celui rău, ca el să poată să opereze cu
rețetele lui. Dacă yoga pare o gimnastică,
ea are în spate o filosofie demonică, cu tot
felul de drepturi pe care i le dai demonicului
prin practicarea ei. Reiki și alte medicini
alternative, cât și acupunctura, au în spatele
lor filosofii care te deschid la lumea spirituală
negativă, pentru ca aceasta să poată să își
creeze puncte de impact și de intrare, ca după
aceea să își dezvolte lucrările.
Ele sunt așa de periculoase deoarece au
masca unei medicini, unei rezolvări a
problemelor (fie de depresie sau boală)
și omul apelează la ele cu gândul că există
doctorii și medicamente alternative, ce nu
prezintă niciun pericol. Practicând formele
acestea, ce sunt în esență demonice, ați dat
drepturi demonicului pentru a se infiltra în
viața dumneavoastră.
Ceea ce trebuie să faceți pentru a scăpa
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Analizați tot ceea ce stă în spatele ofertelor
de vindecare ce vi se deschid înainte, pentru
că nu ajunge doar intenția bună a unora de a
face bine, ci trebuie să vezi și ce filosofii sunt
în spatele acelor practici. Aceste practici
sunt bune dacă sunt legate cu adevărat de
Dumnezeu, de Isus Hristos și de mântuire.

De ce unii oameni nu primesc
darurile și botezul Duhului Sfânt?
Chemarea omului este de a umbla împreună
cu Duhul Sfânt și de a primi din partea Lui
din toate darurile pe care Dumnezeu le are
disponibile pentru copiii Săi.
Una dintre consilierile pe care le-am avut
era cea a unei familii, ce ne-a chemat acasă
la ei să ne rugăm pentru ei în vederea
primirii botezului cu Duhul Sfânt și a
vorbirii în limbi. Am început să discutăm pe
marginea acestui subiect, să îi încurajăm și
să dezbatem despre modul în care se poate
folosi vorbirea în limbi. După aceste lucruri,
ni s-a cerut slujirea în rugăciune. Ne-am
rugat pentru soț, care a primit vorbirea în
limbi imediat. Acesta s-a bucurat și nu îi
venea să creadă de ceea ce experimentează.
Ne-am pus să ne rugăm pentru soție. Neam rugat pentru câteva minute și nu se
întâmplase nimic. Atunci am oprit rugăciunea
și i-am întrebat pe ceilalți dacă au primit ceva
din partea Domnului. Cineva din grupul
respectiv a spus că a văzut, în timp ce se ruga,
o cascadă care stă să cadă și mai avea puțin
până să își dea drumul. Altcineva a spus că a
văzut o pădure care blochează ceva. Atunci,
am întrebat-o pe femeie dacă în decursul
vieții ei au fost momente în care aceasta a
condamnat vorbirea în limbi sau a judecat pe
cineva care a avut acest dar. Am întrebat-o
dacă la un moment dat a spus că nu îi trebuie
așa ceva, că nu are nevoie de vorbirea în limbi
pentru a crede și că nu e pentru ea. Femeia a
recunoscut că făcuse acest lucru.
Atunci i-am spus că, dacă a făcut asta și a zis
că nu vrea așa ceva și că nu e pentru ea, vine
acum și i le cere lui Dumnezeu. Lucrurile
acestea două se băteau cap în cap. Atunci
i-am spus că trebuie să își ceară iertare

pentru acele momente în care a disprețuit
darul vorbirii în limbi și după aceea vom
continua să ne rugăm pentru ea. A fost de
acord și și-a cerut iertare pentru respingerea
acestui dar spiritual, pentru orice critică,
judecată și condamnare pe care le-a avut față
de alți oameni.
După aceasta, am revenit în rugăciune și
am cerut ca prezența lui Dumnezeu să vină
peste ea și să umple fiecare zonă din ființa ei
și să primească acest dar. Imediat, în decurs
de câteva secunde, Duhul Sfânt a venit și
ea a putut să Îl primească. Până în ziua de
azi, acea femeie mijlocește și se folosește
cu bucurie de darul primit, în închinare, în
luptă spirituală și în tot ce este necesar.
E important de înțeles că anumite păcate și
momente în care desconsiderăm darurile
pe care Dumnezeu vrea să le aducă în viața
credinciosului pot bloca primirea ulterioară
a lucrurilor cerute. Chiar dacă omul se
răzgândește și ulterior le dorește din partea
lui Dumnezeu, ceea ce a semănat în trecut îl
afectează și poate bloca primirea darurilor lui
Dumnezeu în viața lui, în prezent.
Din acest motiv, îi încurajăm pe oameni
să caute în viața lor daca au fost momente
în care au blocat primirea unor lucruri din
partea lui Dumnezeu, să le aducă înaintea
Lui cerând iertare și primind dezlegarea
oricăror juguri de peste ei, după care să
caute din nou lucrurile pe care Dumnezeu
le vrea în viața lor.
Noi, ca și consilieri, am fi putut avea teoria că
soțul a primit vorbirea în limbi, iar soția nu
și am fi putut să tragem de aici concluzia că
Dumnezeu dă daruri la cine vrea El, și acest
mic insucces să îl transformăm într-o teorie
doctrinară pe care să ne bazăm viața. Acest
lucru se întâmplă de multe ori în anumite
cadre și el este o tragedie spirituală. Sunt
atâtea lucruri pe care Dumnezeu vrea să le
dea cu bucurie și cu dragoste copiilor Lui.
El vrea să îi vadă umblând și perseverând
în aceste lucruri. Dar oamenii, dacă nu le
primesc, mai degrabă emit teorii pentru a
justifica de ce nu au primit un anumit lucru,
decât să facă câțiva pași înapoi și să se uite ce
anume poate bloca curgerea, pentru ca și ei
să primească acest dar spiritual în viața lor și
să fie binecuvântați.

Zeciuiala – de ce să dau bani la
biserică?
Un domeniu care aduce mult blocaj în viața
credinciosului este domeniul financiar.
Dacă ne uităm în Maleahi 2, spune: „Aduceți
zeciuielile voastre la casa Domnului ca să fie

mâncare... și atunci Eu vă voi binecuvânta. O
provocare, ca și părinte, a fost ca nu doar eu
să dau zeciuala lui Dumnezeu și să Îl onorez
cu ceea ce primesc de la El, ci să îi transfer și
copilului meu acest principiu.
Astfel am învățat-o pe Gloria, fetița noastră,
să dea Domnului a zecea parte din bănuții
pe care îi primește. La un moment dat,
ea și-a adunat bănuții primiți de la rude
cu ocazia zilei ei de naștere și voia să-și
cumpere un skateboard. I-am zis să-și facă
calculele, pentru a ști cât să pună deoparte
în ce privește zeciuiala. Ea mi-a spus atunci
că s-ar putea să îi rămână puțini bani,
dacă dă și zeciuiala. I-am zis să nu își facă
probleme, pentru că Dumnezeu răspunde la
credincioșia ei. Unul dintre aceste moduri se
poate manifesta prin a găsi ceva mai ieftin
sau ceva cu o reducere mare. Ea a fost de
acord și a mers să își caute un skateboard
pe internet. Peste 20 minute, mi-a spus că a
găsit unul cu 50 % reducere.
Am comandat skateboardul. Până ce acesta
avea să ajungă prin curierat, Gloria a avut
parte de o surpriză. A doua zi, o cunoștință
de familie a aflat că a fost ziua ei de naștere
și i-a trimis niște bănuți cadou. Suma acesta
de bănuți era exact suma pentru skateboard,
plus zeciuiala pe care a pus-o deoparte
pentru Dumnezeu. A fost o bucurie pentru
noi să obervăm cum fetița noastră poate
vedea acestă corelație dintre disciplina
de a da lui Dumnezeu zeciuială din banii
tăi și binecuvântările pe care Dumnezeu
le dă peste viața credinciosului, onorând
ascultarea noastră de El.
Vă încurajez, dacă nu ați dat zeciuială
până acum, să vă cereți iertare de la
Dumnezeu. E nevoie să rupeți orice jug,
ca mai apoi să Îl onorați pe Dumnezeu cu
zeciuială și dărnicie, pentru a experimenta
binecuvântarea Lui.

De ce ne e frică să intrăm în luptă
spirituală?
Există în unii oameni frica de a intra în
mijlocire și luptă spirituală. M-am întâlnit
odată cu o persoană pe care noi o consiliasem
deja și aceasta începuse să aibă o umblare
bună cu Dumnezeu. Noi i-am cerut ajutorul
în mijlocire, pentru altcineva. Am observat
că stătea pe gânduri și cumpănea ideea de a
se implica sau nu. Am întrebat-o de ce stă
pe gânduri când vine vorba de a mijloci și
a lupta spiritual pentru cineva, iar ea mi-a
mărturisit că de fiecare dată când ajunge să
postească, ceva tragic se întâmplă în familia
ei. Ultima dată când și-a pus un timp de post
și rugăciune pentru o problemă, copilul ei a
căzut în cap de pe un tobogan.
Am întrebat-o: „Ai auzit undeva această
încredințare că, dacă intri în luptă spirituală,
cel rău începe să se lege de tine și să îți facă
probleme?” Ea mi-a spus că da. Eu i-am

spus că lucrurile nu se întâmpla așa și nu are
nicio legătură faptul că ea se pune deoparte
pentru Dumnezeu postind, rugându-se
și mijlocind, cu atacurile vrăjmașului.
Am întrebat-o dacă e de acord să își ceară
iertare pentru faptul că a lăsat această falsă
încredințare să fie parte din viața ei, pe baza
căreia cel rău o ataca.
Ea a început să se roage: ”Doamne, iartă-mă
pentru că am avut încredințarea că atunci
când mă rog, cel rău poate să mă atace și să
îmi distrugă familia!” După care m-am rugat
și eu pentru ea: „În Numele lui Isus, rup orice
jug al vrăjmașului de peste viața ta, pentru
ca atunci când tu te rogi, postești, mijlocești
pentru cineva sau porți o luptă spirituală,
cel rău să nu aibă dreptul să te atace! Leg și
poruncesc să se depărteze de la tine orice duh
de distrugere a familiei venit prin moarte,
violență și tot ceea ce ar vrea să îți facă rău!”
De atunci au trecut mulți ani și ea nu a mai
avut niciodată probleme. Nu a mai putut
observa nicio asociere între lupta spirituală
sau post și atacurile vrăjmașului.
E important să înțelegem că noi aparținem
lui Dumnezeu și avem autoritatea să intrăm
în luptă spirituală, să fim alături unii de alții,
să arătăm dragoste față de membrii familiei,
față de frații în Hristos și oamenii care nu
Îl cunosc încă pe Dumnezeu. Trebuie să fim
resurse ale lui Dumnezeu, fiecare în locul în
care El ne-a pus, fără nici un fel de frică că
cel rău ar putea să ne facă ceva. Dimpotrivă,
cel rău trebuie să se teamă de credinciosul
care începe să se roage și să mijlocească,
pentru că împărăția vrăjmașului este cea
care are de pierdut. Isus spune că porțile
Locuinței Morților nu ne vor birui pe noi și
Împărăția. Prin urmare, noi suntem cei care
asaltăm și atacăm împărăția vrăjmașului și
nu invers. Nu vrăjmașul ne atacă pe noi, iar
noi nu mai știm cum să ne baricadăm mai
bine în biserică pentru a nu fi atacați, sau să
fim nevoiți să respingem orice rugăciune sau
formă de implicare spirituală, pentru a nu ni
se întâmpla ceva rău.
Când cineva se decide să intre într-o luptă
spirituală, este ca și cum un doctor ar intra
într-o sală de operație, curățându-și înainte
mâinile pentru a fi sterilizat și pentru a
putea mai apoi să opereze. Ceea ce omul
lui Dumnezeu poate face este să declare
protecția Domnului peste el și peste casa lui.
Orice luptă împotriva vrăjmașului trebuie să
fie însoțită cu rugăciuni de legare a celui rău.
Acestea se fac simplu: „În Numele lui Isus,
leg orice duh de...” O mijlocire, pe de o parte,
leagă și limitează puterea vrăjmașului de a
se manifesta și a face ce vrea el, ca și cum
acesta e la el acasă. Într-o anumită situație,
dusă mai departe atunci când avem dreptul,
mijlocirea presupune curățarea efectivă și
eliberarea totală. Eliberarea totală constă în
obținerea unor drepturi, pocăință, dorința
omului de a fi restaurat și de a umbla în

restaurare. Aici sunt mai mulți parametri.
De asemenea, un lucru important în
intrarea în mijlocire este cererea ca
Dumnezeu să îți călăuzească rugăciunea.
El trebuie să te călăuzească prin anumite
cuvinte, descoperiri și chiar vise, pentru a te
coordona înspre a fi mai eficient și mai util.
Îndemn pe oricine, ca primul reflex pe care
îl au să fie acela de a întinde o mână prin
rugăciune și mijlocire față de cel aflat în
suferință, chiar dacă problema l-ar putea
depăși personal. Mijlocirea în rugăciune este
primul ajutor pe care îl poți da cuiva care se
află în probleme. Chiar dacă rugăciunea nu
e performantă, aceasta arată dragostea și
preocuparea pentru cineva aflat în nevoie.
Dumnezeu Se uită și la cea mai slabă cerere.
El spune: „Nu primiți pentru că nu cereți.”
Chiar dacă cererea nu e urmată de consiliere
și de o stabilire a rădăcinilor problemei, e un
prim pas în calea soluționării.
De 15 ani lucrez în domeniul consilierii și
am văzut că Dumnezeu mi-a purtat de grijă.
Eu cred că multe dintre harurile pe care El
le-a manifestat în viața mea sunt datorate în
parte și faptului că am avut disponibilitatea
de a mă pune sub călăuzirea lui Dumnezeu,
pentru a încerca să fac ceva bun în jurul
meu. Ideea este să nu vă temeți să vă rugați
pentru nimeni. Nu fiți dezamăgiți că nu se
întâmplă imediat minunea. Unele minuni
au nevoie de timp.
Cursul SOS sintetizează mai multe principii
de bază pentru eliberare și vindecare
interioară: pocăință, acordarea de iertare
altora, vindecarea arborelui generațional,
dezlegarea legăturilor nedumnezeiești,
legături demonice și eliberarea de acestea,
ruperea blestemelor, ungerea cu undelemn,
vindecarea
supranaturală.
Parcurge sau
descarcă cursul
SOS, gratuit:
www.alfaomega.
tv/viata-spirituala/
eliberare/cursul-sos
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

David

film artistic
Vineri, 22:00

LUNI 14 august

MARŢI 15 august

MIERCURI 16 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoală Internaţională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Casă zburătoare 09:30 Clubul
descoperirilor ştiinţifice 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 Casă
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
ştiinţifice (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Faţă
în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00
Cuvântul Vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi
depresia 01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii
(r) 09:00 Casă zburătoare 09:30 Aqua Viva
10:00 Corul evanghelic Oslo 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Străjerii: descoperirea (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casă zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00
Corul evanghelic Oslo (r) 17:30 Creştinii şi
depresia 18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr
şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu 09:00 Casă zburătoare 09:30
Scară lui Iacov 10:00 Highlight - Charlie
Peacock 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Quigley (r) 12:30
Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Obstacole pe calea credinţei (r)
14:00 Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Casă zburătoare (r) 15:30
Scară lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
(r) 17:00 Highlight - Charlie Peacock (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu (r)

19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:00 Obstacole pe calea credinţei
19:30 Cum să învingi intimidarea? seminar documentar
19:30 Secretele succesului program religios
biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
străin
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Străjerii: descoperirea film artistic
22:00 Strigătul mut film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Călătoriile lui Stevie II documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

Sâmbătă, 22:00

film artistic

Povestea lui Phil
Thatcher
În anii 1920 și 1930, Phil
Thatcher a fost unul din cei mai
notorii criminali din regiunea
Californiei. După ce își petrece
mai mult de jumătate din viață
în închisori și școli de corecție,
o întâlnire cu Isus Hristos într-o
celulă a închisorii Folsom îi va
schimba profund și definitiv viața,
ajungând să predice despre
Dumnezeu celor din închisori
și din școlile de corecție din
America.

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Toate lucrurile noi film artistic
23:30 Muzică

JOI 17 august

VINERI 18 august

SÂMBĂTĂ 19 august

DUMINICĂ 20 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus şi puterea
împărăţiei lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Secretul
relaţiilor 09:00 Casă zburătoare 09:30
Festivalul copiilor 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidenţă 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Toate lucrurile noi (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Călătoriile lui
Stevie (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 O inima înflăcărată (r) 15:00
Casă zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidenţă
(r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 Bucuria
parfumul miresei

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Bucuria
parfumul miresei 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 O viață
echilibrată 08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea
Cărţilor 09:30 Înţelepciune TV 10:00 Ştiinţă
descoperă că universul a avut un început
(r) 10:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 11:00 Eroii necunoscuți (r)
12:00 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial III (r) 12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Antrenor la
două echipe (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Înţelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Ştiinţă
descoperă că universul a avut un început
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoală de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 David (r)
12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Promisiunea respectată
(r) 14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferinţă 02:00 Realităţi
şi perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de biologie 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O uşa deschisă
pentru ţine 11:30 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” (r) 12:30 Centrul Creştin Caleb
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show televiziunii
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Conferinţă
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 O viață diferită (r) film serial
18:30 Gaither şi prietenii (r) program muzical
19:00 Promisiunea respectată III documentar 19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
străin
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
19:00 Antrenor la două echipe documentar
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creştin știri
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Povestea lui Phil Thatcher film artistic 21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 David film artistic
23:00 Capelanii militari ai Primului Război 22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
Mondial IV documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:30 Declinul Occidentului I documentar
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualităţii
sexualităţii
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LUNI 14 AUGUST

MARŢI 15 AUGUST

MIERCURI 16 AUGUST

JOI 17 AUGUST

DUMINICĂ 20 AUGUST

22:00 Străjerii: descoperirea film artistic

22:00 Strigătul mut

22:00 Toate lucrurile
noi film artistic

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţă talk-show

22:30 Declinul
Occidentului I documentar
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film artistic

Munca la negru, taxe și impozite, corupție
» Mita - Fănel Șerban, pastor
Trăim într-o națiune în care lucrurile ce
privesc folosirea banilor nu sunt clare,
suntem foarte elastici: dăm bani la doctori,
dăm bani la oficialități pentru a obține
anumite favoruri. Legea numește acest lucru
mită. Astfel de lucruri care sunt specifice
culturii din Balcani și nu numai. Se practică
și dincolo, dar nu atât de înrădăcinat ca și la
noi, la noi este normalitate. Când naște soția,
dacă nu îi dau euro și dolari în buzunar la
doctor, nu rezolvă sarcina.
Vreau să vă spun că noi am mers împotriva
acestei culturi. Toți cei trei băieți cu care
Domnul ne-a binecuvântat au fost născuți
fără nici un ban dat la doctori. Suntem
oameni, am avut frică crezând că nu va
primi salonul care trebuie și că nu se va
îngriji de soție cum trebuie, etc. I-am zis
Domnului: „Doamne, știu că Tu nu o să
mă binecuvântezi dacă eu merg pe calea
mea!” Practicasem mita și în afaceri și
am văzut că atunci când noi împingem
lucrurile, Dumnezeu se retrage. Când noi ne
încredințăm în mâna Lui, atunci Dumnezeu
acționează. Vă dau exemplul acesta pentru
că a fost relevant la fiecare sarcină. Nu am
dat nici un ban la doctor, soția s-a dus pur
și simplu la spital cu gentuța și a fost tratată
așa cum trebuie.
I-am învățat și pe cei din jur să nu facă acest
lucru, ci să se încreadă în Domnul. Eu cred
că Dumnezeu va binecuvânta încrederea
noastră în El. Unii din biserică de la noi au
experimentat faptul că soțiile lor au fost
tratate ca niște prințese și chiar li se spuneau
„Hai prințeso, vino aici!”, fără să dea ceva
doctorilor, pentru a favoriza anumite servicii.
Aș încuraja credincioșii, nu în mod legalist,
ci crezând că e vorba mai mult de inima
noastră: „Doamne, eu mă încred mai mult
în principiile și promisiunile Tale, decât în
acțiunile pe care eu le fac de a jongla și a
fenta statul.”
Poate uneori nu înțelegem că noi, românii,
ne întindem prea mult, poate trebuie să ne
revizuim calculele și să nu mai avem atâția
angajați, să nu mai plătim la negru. Și eu ani
de zile m-am chinuit cu o afacere și m-am
oprit și I-am mărturisit lui Dumnezeu că nu
vreau să trăiesc necurat. Ori binecuvânta El

afacerea, ori urma să o închid. Dumnezeu
mi-a spus să o închid și am închis afacerea
respectivă în urmă cu ani de zile. Foarte
interesant, Dumnezeu m-a binecuvântat mai
mult acum decât atunci când aveam afacerea.
Trebuie să ne încredem în Domnul și în ce
privește aceste aspecte. El nu este constrâns
de legi. Să ne gândim la Domnul Isus. Și el
putea să facă ceva jonglări cu fariseii ca să
primească niște bonusuri, niște sponsorizări.
Dar totuși, El a fost integru și când a venit
momentul pentru impozit, Domnul a trimis
pești care au plătit tot ce trebuia plătit. De
aceea, să ne încredem mai mult în Domnul
și vom vedea eficiența binecuvântării Sale.

» Plata taxelor - Ilie Popa, pastor
Romani 13:1 spune: „oricine să fie supus
stăpânirilor celor mai înalte.” Fiecare stat
are politica sa fiscală, financiară, economică,
diferită față de celălalte state. Fie că locuim
în România, fie că locuim în Germania,
Austria, Spania, sau oriunde altundeva,
Dumnezeu ne-a așezat în niște granițe
pentru ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu.
Iar în Romani 13:7 este scris: „Daţi tuturor
ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul,
daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama;
cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi
cinstea, daţi-i cinstea”. În Biblia în traducere
actualizată spune „cui datorați taxele, plătiți
taxele, dați-le taxele.”
Sunt situații în care am putea ocoli, eluda,
atât taxele cât și vama. Dar Biblia spune:
cui datorați vama, dați-i vama! Cui datorați
taxele și impozitele, plătiți-le! De ce? Pentru
că sistemul fiscal, sistemul de stat este
finanțat din bugetul de stat, iar bugetul de
stat centralizează taxele și impozitele. Biblia
spune „fiți supuși dregătorilor” - dregătorul
e slujitorul lui Dumnezeu pentru binele
tău, el apără dreptul tău. Chiar dacă nu
funcționează acest lucru, chiar dacă nu ești
apărat de fiecare dată și unele state nu au o
politică transparentă, noi suntem creștini și
ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu.
Am stat de vorbă cu oameni de afaceri și leam spus: „Dragul meu, dacă nu Îl onorezi pe
Dumnezeu plătindu-ți taxele, eu îți spun din
start că vei falimenta cât de repede, pentru
că Dumnezeu nu apără o bogăție câștigată

pe nedrept. Dumnezeu nu se implică într-o
bogăție câștigată pe nedrept.”

» Corupția și plata taxelor - Cristian
Șoimaru, pastor
Dumnezeu spune să dăm Cezarului ce
e al Cezarului, și lui Dumnezeu ce e al
lui Dumnezeu (Matei 22). E un pasaj
controversat, mai ales că se referă la lucruri
delicate - sistemul de taxe și impozite. Eu
cred că Isus a validat modelul de taxe și
impozite, prin faptul că l-a plătit - i-a zis lui
Petru să meargă să ia banii din gura peștelui
și să facă ceea ce se cuvine (Matei 17:27).
Și prin faptul că în Vechiul Testament, El a
dat un sistem în care fiecare trebuia să dea
o parte pentru preoți, sistem în care leviții
nu aveau posibilitatea să facă un anumit
business, dar primeau sprijin. Ideea de
susținere și de împărțire a unor bani are
bază scripturală.
Însă ce nu îmi place în România este că
Cezarul, adică statul, vrea să fie Dumnezeu
- să-ți educe copiii complet, vrea să-ți ia cât
mai mulți bani din taxe. Puțini români știu,
mai ales cei care sunt salariați, că peste 70%
din banii pe care ei îi câștigă ajung să fie dați
către stat prin CAS, impozite, TVA. Desigur,
statul dă înapoi niște lucruri, niște școli
imperfecte, străzi mai bune sau mai rele. Însă
în momentul în care statul ia așa de mult din
resursele tale, devii tot mai dependent de
stat. De aceea, militez pentru un sistem în
care oamenii să aibă ei mai multe resurse la
dispoziție, și Cezarul să fie limitat.
În același timp, nu sunt de acord nici cu aceia
care spun că statul e rău și nu dă nimic, iar
noi trebuie să îl fentăm, să nu plătim taxe. „Eu
dau zeciuială lui Dumnezeu, nu mai trebuie
să plătesc taxe.” Nu văd asta în Scriptură,
Romani 13 și viața lui Isus spun altceva.
Cred că trebuie să fim cât mai corecți posibil
cu sistemul de taxe, dar trebuie să milităm
pentru schimbarea sistemului de taxare,
pentru ca bisericile, cetățenii, familiile să aibă
ei mai multe resurse și bani, ca să facă inclusiv
ajutorare socială sau susținerea unei școli.
Extras dintr-o serie de materiale difuzate în
emisiunea „Întrebări Esențiale”, difuzată
zilnic pe canalul Alfa Omega TV de la ora
6:45, și disponibile și online.
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Întrebări și răspunsuri cu prof. dr. Iosif Țon
Pot să fiu bun fără Dumnezeu?
Unii oameni spun: „Eu sunt om cumsecade,
chiar om bun, dar nu mă interesează
Dumnezeu.” Ce răspundem la asta? În primul
rând, să admitem că sunt oameni buni, fără
să creadă în Dumnezeu. Cât de buni, până
unde merge bunătatea, asta e o altă problemă.
Dar să admitem, măcar de dragul discuției, că
există oameni buni fără Dumnezeu.
Unde e însă problema lor? Dumnezeu te-a
creat pentru părtășie cu El, într-un fel de
simbioză cu El. Când tu zici: „mie nu îmi
trebuie Dumnezeu, eu îmi pot trăi viața
singur”, tu de fapt zici ceea ce a zis și Adam.
Și Dumnezeu zice: „Eu îți respect această
libertate.” Tu nu îți dai seama însă că, rupând
relația cu Dumnezeu, ai intrat de fapt în
relație cu diavolul. Nu există neutralitate.
Tu, de fapt, ai intrat sub autoritatea celui rău.
Când Domnul Isus vorbește despre sfârșitul
istoriei, și când le spune unora: „Ducețivă de la mine”, El de fapt spune: „duceți-vă
în locul pregătit diavolului și îngerilor lui.”
Locul acela nu e pregătit pentru om, ci e
pregătit pentru diavol. Și Dumnezeu va zice:
„tu ai optat pentru diavol, facă-se voia ta,
du-te cu diavolul.”
Bagă de seamă că sunt doar două opțiuni.
Prima e să zici tu lui Dumnezeu „facă-se voia
Ta în mine” și să accepți să fii sub guvernarea
Lui. A doua e să-ți zică Dumnezeu la final:
„facă-se voia ta, du-te cu celălalt în locul pe
care l-am pregătit lui”.
Și aici e tragedia oamenilor care cred că se
poate trăi fără Dumnezeu. Dumnezeu îți
permite să trăiești fără El, El nu te obligă să
trăiești cu el, El doar îți oferă să trăiești cu
El, privilegiul extraordinar de a intra încă de
aici în părtășie cu El, de a trăi în frumusețea
Sfintei Treimi.
E groaznic să-ți spună Dumnezeu: „Facă-se
voia ta. Du-te de la mine, acolo unde ai optat
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tu să te duci.” Prin urmare, înțelege că ori tu
zici: „Doamne, facă-se voia Ta”, ori îți zice El
ție „facă-se voia ta”.

De ce este creștinismul singura cale?
Există multe căi care par omului bune, dar
la urmă se vede că duc la moarte. Ăsta e
un proverb în cartea Proverbelor. Există
imaginea că religiile sunt ca niște drumuri
către vârful muntelui, toate duc la vârf.
Replica noastră la asta e că toate căile par a
duce la Dumnezeu. Există o singură cale pe
care Dumnezeu a venit la om. Restul sunt
imaginații ale omului că poate în acest fel va
ajunge să-L capteze pe Dumnezeu.
Dar este o singură cale, pe care Dumnezeu
însuși a venit la noi, și această cale e Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, venit
la noi, trăind între noi, și spunându-ne: „iată
cum e Dumnezeu, și iată cum e să fie în tine
chipul lui Dumnezeu, iată cum se trăiește
o viață umană, dumnezeiește.” Singura
cale prin care Îl cunoaștem pe Dumnezeul
adevărat este calea Lui, calea pe care El a
ales-o să ne-o descopere, să ni se reveleze.
Iudaismul-creștinismul e singura religie
revelată, în care Dumnezeu s-a descris, s-a
revelat pe Sine.

Din cauza aceasta apar atâtea forme de
religie creștină. Pentru că Dumnezeu ne
respectă libertatea noastră de a citi, de a auzi,
de a judeca, de a argumenta și de a decide.
Dumnezeu are două opțiuni: prima e să ne
oblige El, și atunci e unitate și unanimitate, sau
să ne dea libertatea de a citi, de a asculta, de
a dezbate, de a alege. Și pentru că El a optat
pentru această a doua opțiune, pentru că ne
respectă, sunt atâtea forme de „religie creștină”.
Nu putem să spunem altceva decât că acesta e
prețul libertății – diversitatea. Tu trebuie săți exerciți inteligența ta, să-l asculți și pe unul
și pe celălalt, și apoi să șoptești: „Doamne,
care e calea Ta? Arată-mi prin Duhul Tău
cel Sfânt, luminează-mi Tu rațiunea, pentru
că eu vreau să Te cunosc cu adevărat și să
merg pe calea Ta.” Și Dumnezeu îți respectă
alegerea ta, și îți ascultă rugăciunea ta.
Deci nu căuta un argument să spui: „sunt
prea multe, deci niciuna nu e adevărată.”
Ține cont: diversitatea e prețul libertății.
Dumnezeu ne dă libertatea de a gândi și de
a alege. Și acest fapt nu infirmă adevărul.
Adevărul există, Dumnezeu l-a proclamat,
e scris în cele 4 Evanghelii. Roagă-L pe
Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească în tot
adevărul. Și El o va face!

De ce există așa de multe diviziuni Poate fi un creștin fără biserică?
Dumnezeu ne-a creat ființe sociale, ne-a
în creștinism?
Dumnezeu ne respectă inteligența noastră.
El ne-a dat Cuvântul Lui, în Evanghelii, ni
l-a dat pe Fiul Lui întrupat, și El ne spune:
„exercită-ți gândirea ta, pe care Eu ți-am
dat-o, și alege!” Dumnezeu nu ne obligă. Nu
ne ia cu sila de sub cel rău, ca să ne mute la El.
Ci Dumnezeu vrea doar copii care vin la El
de dragul Lui, nu obligați. Și acest principiu e
respectat de Dumnezeu și referitor la modul
în care interpretăm Cuvântul Lui. Suntem
liberi să îl interpretăm cum credem noi.

făcut să trăim în comunități. Și cea mai
importantă comunitate pentru El este
familia. Asta e prima lui invenție: familia
umană. Dincolo de asta, Domnul Isus
Hristos a inventat Biserica. „Acolo unde doi
sau trei se adună în numele Meu, voi fi și Eu
acolo”. Asta e Biserica. Nu e neapărat să fie o
biserică de mii de oameni, pot fi doi sau trei,
adunați în numele Domnului Isus.
Important e însă să citești tot ce spune
Domnul Isus și apostolii despre Biserică, și
să vezi că în Biserică sunt unii apostoli, alții

prooroci, alții învățători, etc. Dumnezeu, în
comunitatea Bisericii, a rânduit să fie mai
mulți, pentru creșterea Trupului lui Hristos.
Deci, dacă nu îți place o biserică, crează
alta! Doi sau trei pot crea o biserică. Doar
fii atent, pentru că cineva a zis: „Dacă tu tot
cauți o biserică desăvârșită, fii atent, pentru
că atunci când tu intri în acea biserică, ea
încetează să mai fie desăvârșită!” Pentru că tu
nu ești desăvârșit. Biserica nu e desăvârșită.
Să nu așteptăm să găsim acolo numai oameni
perfecți. Suntem acolo oameni care ne
străduim către perfecțiune, care ne ajutăm
pe calea desăvârșirii, pe calea asemănării cu
Hristos. Și acesta e scopul Bisericii: să ne ajute
să fim tot mai asemenea Domnului Isus.

De ce ar trebui să respect
moralitatea creștină?
Unii definesc mântuirea doar ca iertarea de
păcate, ca să poată merge în cer după ce mor.
Asta e o falsă concepție despre mântuire.
„Am crezut în Hristos, sunt mântuit și
iertat, indiferent cum trăiesc, pentru că eu
mă duc totuși în cer.” Repet, asta e o falsă
concepție despre mântuire. Pe Dumnezeu
nu Îl interesează doar o formulă prin care
să ne poată duce în cer. Ci Îl interesează
să-și formeze oameni care să semene cu
El. Chipul lui Dumnezeu în om este țelul
lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu e să
populeze Pământul cu oameni buni, așa
cum El e bun, și dacă asta s-ar întâmpla, am
revoluționa omenirea.
Scopul lui Dumnezeu e ca eu să seamăn cu
Tatăl meu ceresc. De ce să fiu bun? De ce
să fiu cinstit? De ce să fiu omul adevărului?
Pentru că Dumnezeu spune: „Să nu îmi zici
mie Tată dacă tu semeni cu cel rău. Dacă
vrei să fii fiul Meu, trebuie să se înscrie
chipul Meu în tine, trebuie să semeni cu
Mine.” Deci pornește la drum nu cu propria
ta imaginație, gândind „eu vreau să fiu cum
vreau eu,” ci fii cum te vrea Dumnezeu.
Cea mai mare problemă e să știi că ai relație
personală cu Dumnezeu. Asta e problema
fundamentală. Nu să știu că am primit un
bilet pentru cer. Ci problema e: „Sunt eu
aici în relație cu Dumnezeu?” Și dacă asta
nu o știi, atunci nu știi cel mai important
lucru din lume. Și Dumnezeu zice: „Eu așa
de mult te prețuiesc, încât L-am dat pe Fiul
Meu să moară în locul tău pentru păcatele
tale. Dar scopul Meu e să te fac asemenea
mie, și scopul Meu e să intri acum în relație
cu Mine. Asta e invitația Mea fundamentală:
la părtășie directă cu Dumnezeu.”

Mai pot păcătui după ce m-am
întors la Dumnezeu?
După ce L-am înțeles pe Dumnezeu, după ce
m-am întors la Dumnezeu, mai pot păcătui?
Și aici trebuie să fii foarte atent. Sunt unii care
zic: „Oare cât de mult pot eu păcătui și tot să

mă ierte Dumnezeu?” Și caută să speculeze
până unde poate duce răbdarea și îngăduința
lui Dumnezeu. Asta înseamnă viclenie. Asta
înseamnă că ție nu îți pasă de dorința lui
Dumnezeu. Tu crezi că ai obținut deja iertarea
lui Dumnezeu, dar încă poți să faci ce vrei tu.
Când pui problema așa, înseamnă că încă nu
l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că atunci
când Îl cunoști pe Dumnezeu ca bunătate, ca
puritate, ca adevăr, ca cinste și corectitudine,
și când toate acestea le vezi în Dumnezeu, și
când te-ai îndrăgostit de ele și le dorești să fie
ale tale, atunci spui: „Mă dăruiesc Ție pentru
că tot ce e în tine să mă umple și pe mine.
Și de atunci, totul între tine și Dumnezeu e o
relație de dragoste: „pentru că Îl iubesc, vreau
să nu mai fiu ca cel rău. Pentru că Îl iubesc, eu
nu mai pot să mint, înșel sau curvesc. Cum
să Îl mai supăr pe iubitul meu? Cum să mai
fiu eu iarăși urât ca diavolul, când am văzut
frumusețea lui Dumnezeu?”
Frumusețea lui Dumnezeu e captivantă.
Bunătatea lui Dumnezeu e cuceritoare. Când
ești cu adevărat în relație cu Dumnezeu,
acea relație e de dragoste. Și într-o relație
de dragoste, nu mai pui întrebarea: „Cât îmi
pot înșela iubitul?” E o gândire perversă.
Înseamnă că nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu.
Pe de altă parte, când am ieșit din răutate, am
trecut prin cruce, am fost spălat și am intrat
în școala bunătății, atunci sunt un copil mic,
care abia acum învață abecedarul bunătății.
Și ca orice copil mic, alunec, mai fac câte o
gafă. Dar niciun tată nu zice: „Pentru că ai
alunecat și ai căzut în noroi, îți trag o mamă
de bătaie.” Acela nu e un tată adevărat. Un
tată adevărat îl ridică, îi spune: „Iubitule, țiam spus să fii atent, acum hai să te spăl, hai
să te sărut. Și acum ai învățat niște lecții, să
nu mai faci asta.”
Dumnezeu e un tată bun, și el știe din ce
suntem făcuți, știe că mai alunecăm, dar
acele alunecări sunt greșelile unui copil în
creștere. Pentru că la 18 ani, la 20 de ani,
nu se mai bălăcește în noroi ca la 4 ani.
Deja a crescut, deja altfel gândește, altfel se
relaționează la Tata. În școala Tatălui, este
o gradație. Încă o dată, Tata nu e un polițai
care ma lovește dacă greșesc. Ci Tata e bun,
știe din ce suntem făcuți, și ne zice: „Ridicăte! Învață lecția! Nu mai păcătui!”
Și în mod normal, relația de dragoste cu
Dumnezeu mă face să învăț să fiu tot mai
asemenea Lui. Nu dintr-o dată, dar treptat,
sunt tot mai puține alunecările. Și în orice
caz, nu mai am în mine viclenia de a zice
„până unde pot întinde coarda.” Pentru că
asta e ticăloșie, înseamnă că nu Îl cunoști cu
adevărat pe Dumnezeu.
Relația cu Dumnezeu e de dragoste, și e o
școală a bunătății, o școală în care devin tot
mai asemenea Lui, până când, tot mai mult,
oamenii zic „uite unul care seamănă cu Isus.”
Am găsit oameni lângă care am simțit că am

stat lângă Domnul Isus. Și ce mare lucru e să
ajungi tu să semeni cu Domnul Isus. Acesta
e țelul lui Dumnezeu.

Încurajează creștinismul violența?
Creștinismul a trecut prin diferite faze în
istoria lui. Și una dintre faze, poate cea
mai tragică, a fost atunci când Împăratul
Constantin (306-337) a ajuns la concluzia
că creștinismul i-ar putea folosi ca să unifice
imperiul roman. Practic, el a capturat
creștinismul. Dar Constantin nu îl plăcea
pe Isus din Nazaret, cu învățătura Sa de
a întoarce celălalt obraz. El voia doar un
Hristos cosmic care să îl ajute în războaie.
Astfel, Constantin a înlăturat pe Isus și
învățătura Lui. Sub îndrumarea lui, s-a creat
doar acest Hristos cosmic care îl ajută pe
împărat în cuceririle lui. A fost unul din cele
mai tragice momente în istorie: eliminarea
lui Isus și a învățăturii Lui despre iubirea
vrăjmașului, și instaurarea unui Hristos
cosmic care ne ajută în războaie. De acolo,
toate consecințele. Și au trecut peste 1000 de
ani până când oamenii au îndrăznit să zică:
„să ne întoarcem la Isus din Nazaret și la
învățătura Lui.”
Domnul Isus ne-a învățat să iubim pe toți
oamenii și să fim buni cum Dumnezeu e
bun. Domnul Isus e manifestarea bunătății și
a iubirii lui Dumnezeu (Tit 3:4). Întruparea
Domnului Isus e întruparea bunătății și a
iubirii lui Dumnezeu. Pavel scrie: „Nu te
lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine”
(Romani 12:21). „Fie-vă groază de răutate”
(Romani 12:9), în sensul de a avea oroare de
răutate. Violența nu are ce căuta în schema
lui Dumnezeu pentru omenire.
În schema Domnului Isus de a cuceri lumea,
El ne învață două lucruri. Primul e mărturia.
Să mărturisim cu dragoste față de cei cărora
le mărturisim. Al doilea: să fim gata să
murim pentru mărturisirea noastră, pentru
că, de regulă, adevărul cucerește murind.
E ceva inexplicabil, atunci când un om
are în față oameni ai violenței, oameni răi,
și el le zâmbește cu dragoste și le vorbește
cu bunătate. Și ei îl ucid, dar el, cu ultima
respirație le spune că tot îi iubește.
Ceva se întâmplă! Ai vorbit la lupi, și cel
puțin 1-2 dintre lupi devin miei. „Eu vă
trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor”
(Matei 10:16), cu scopul de a-i converti pe
lupi. Mărturisindu-le și acceptând să mori
ca reacție violentă a celor răi împotriva
bunătății lui Dumnezeu.
Întotdeauna, Dumnezeu cucerește prin
mărturisirea
adevărului,
mărturisirea
învățăturii Domnului Isus, și prin faptul
că nu ținem la viața noastră până la
moarte (Apocalipsa 12:11). Noi cucerim
întotdeauna prin sângele Mielului și prin
cuvântul mărturisirii noastre, și prin faptul că
acceptăm să fim uciși, pentru cei care ne ucid.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Mapamond Creştin
știri

Duminică, ora 20:00

LUNI 21 august

MARŢI 22 august

MIERCURI 23 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoală Internaţională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Casă zburătoare 09:30 Clubul
descoperirilor ştiinţifice 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Centrul Creştin 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 Casă
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
ştiinţifice (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Faţă
în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00
Cuvântul Vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi
depresia 01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii
(r) 09:00 Casă zburătoare 09:30 Aqua Viva
10:00 Corul evanghelic Oslo 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Luptând cu Dumnezeu (r) 12:00 Cosmosul
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creştin (r) 13:30 Filozofie, ştiinţă
şi dezbaterea despre Dumnezeu (r) 14:00
Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casă zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
(r) 17:00 Corul evanghelic Oslo (r) 17:30
Creştinii şi depresia 18:00 De ce cred? 18:30
Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu 09:00 Casă zburătoare 09:30
Cufărul cu comori 10:00 Highlight Cindy
Morgan 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Strigătul mut (r)
12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel?
(r) 13:30 Obstacole pe calea credinţei (r)
14:00 Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Casă zburătoare (r) 15:30
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight Cindy Morgan
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Domnul Isus şi puterea împărăţiei lui
Dumnezeu (r)

19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 O inima înflăcărată seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical

19:00

Obstacole

pe

documentar

calea

credinţei 19:00 Călătoriile lui Stevie III documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Luptând cu Dumnezeu film artistic
23:00 Cosmosul documentar
23:30 Muzică

19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
telespectatori
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Tăcerea sufletului film artistic
22:00 Unde era Dumnezeu? film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

JOI 24 august

VINERI 25 august

SÂMBĂTĂ 26 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Domnul Isus şi puterea
împărăţiei lui Dumnezeu 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Secretul
relaţiilor 09:00 Casă zburătoare 09:30
Festivalul copiilor 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidenţă 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Unde era Dumnezeu? (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie III (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 O inima
înflăcărată (r) 15:00 Casă zburătoare (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidenţă (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Numele lui Dumnezeu

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Numele
lui Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 O viață echilibrată
08:30 Răspunsuri 09:00 Casă zburătoare
09:30 Înţelepciune TV 10:00 Ştiinţă
descoperă că universul a avut un început
(r) 10:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 11:00 Povestea lui Phil Thatcher
(r) 12:00 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial IV (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Cea mai
mare familie (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casă zburătoare (r) 15:30 Înţelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Ştiinţă
descoperă că universul a avut un început
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoală de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Lista lui Jack
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

străin

Vineri, 22:00

film artistic

Lista lui Jack
Înainte să împlinească 12 ani,
Jack Stone a experimentat mai
multe greutăți în viață decât
majoritatea adulților. În disperare
de cauză, a decis să facă o listă,
să ia controlul asupra propriei
vieți, hotărât să atingă succesul
prin forțele lui. Dumnezeu nu
a părut să fie implicat prea
mult în trecutul său. Ar putea
Jack să-I încredințeze viitorul?
Odată cu trecerea timpului și a
loviturilor sorții, va renunța Jack la
încrederea și puterea pe care i-o
dă lista sa, pentru a câștiga tot ce
și-a dorit vreodată?

DUMINICĂ 27 august

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie! 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O uşa deschisă pentru ţine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” Teknia (r)
program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
televiziunii
18:00 Conferinţă
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Înflăcărat (r) film serial
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa 19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
18:30 Program muzical străin
documentar
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
19:00 Cea mai mare familie documentar
Mijlociu
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creştin știri
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Sacrul legământ film artistic
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Lista lui Jack film artistic
22:30 Declinul Occidentului II documentar
sexualităţii
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualităţii
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LUNI 21 AUGUST

MARŢI 22 AUGUST

MIERCURI 23 AUGUST

JOI 24 AUGUST

VINERI 30 IUNIE

19:30 O inima
înflăcărată seminar biblic

22:00 Tăcerea
sufletului film artistic

22:00 Unde era
Dumnezeu? film artistic

23:00 Înflăcărat film serial

19:00 Cele 7 biserici
din Apocalipsa
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documentar

Ce fac când am probleme în familie?
» Interviuri cu Tiberiu Ciubotari, pastor, Suceava
Ce fac când sunt certuri în familie?
În familie, pentru că suntem diferiți, pot
apărea perspective diferite, ceea ce va
genera neînțelegeri. Și e important să știu să
depășesc astfel de situații în viața de căsătorie.
Unii se grăbesc să spună: nu ne potrivim, nu
ne înțelegem, hai să divorțăm! Este o variantă,
dar Biblia o condamnă. Dar am o variantă
mult mai sănătoasă pentru familie, aceea de
a depăși aceste momente. Ușor de zis, greu
de făcut. M-am supărat pe soțul/soția, sufăr
pentru că doare. Niciodată nu vei suferi mai
mult decât atunci când te supără cei pe care îi
iubești. Cum depășim aceste momente?
Omul credincios trăiește simultan în două
realități: cea pământească, vizibilă, și cea
nevăzută, a Împărăției lui Dumnezeu. Una
vizibilă și imediată, alta nevăzută și spirituală.
Și nu uita niciodată: noi nu avem de luptat
împotriva sângelui și a cărnii (Efeseni 6:12).
Deci soluția nu e să dai cu pumnul în masă,
nu să te iei de guler cu celălalt.
În Matei 5, predica de pe munte vorbește
despre vrăjmași, nu de soț sau soție, dar ideea e
că oricât de mare ar fi supărarea, există soluție:
„Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele
tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă
spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri.” Aplic acest
cuvânt la o situație în care m-am supărat. Ce
trebuie să fac, concret? Unu: „binecuvântaţi
pe cei ce vă blestemă,” indiferent cât de rău
ți-a vorbit celălalt, tu să binecuvântezi. Doi:
„faceţi bine celor ce vă urăsc” – dacă ți-a făcut
vreun rău, tu fă-i bine. Dacă zici că nu ai nimic
cu el, caută ocazii să-I faci bine, să-i faci o
bucurie, o plăcere. Trei: „rugaţi-vă pentru cei
ce vă asupresc şi vă prigonesc”.
Trei lucruri: 1. Binecuvântați, vorbiți de
bine, apreciați, încurajați. Oprește vorbirea
de rău și critica. 2. Fă bine, caută ocazii să
faci bine. 3. Roagă-te.

Ce facem dacă după căsătorie
constatăm că nu ne mai potrivim?
Multe divorțuri au acest argument la bază:
„Nu ne mai potrivim. La început totul mergea
bine, pupici și sclipici, dar acum nu ne mai
potrivim.” Și dacă nu pare potrivit cu mine,
divorțăm pentru că nu ne potrivim? Sau ne

gândim și ne uităm în urmă: „Dacă m-aș fi
căsătorit cu altul/alta, oare n-am greșit?”
Vina principală este mentalitatea cu care
intrăm în relația de cuplu. Ne căsătorim
și sperăm să nimerim persoana potrivită.
Sau intrăm în relația de cuplu căutând noi
să fim persoana potrivită pentru celălalt.
Fiecare om are calități și defecte, plusuri și
minusuri, și îl cunoști cât îl cunoști. Dar te
încrezi în Dumnezeu, Cel care îl cunoaște pe
deplin, Cel căruia te-ai rugat. Eva s-a arătat
lui Adam, și Adam, trezit din somn, a spus că
Dumnezeu i-a dat-o pe Eva ca ajutor potrivit,
persoana potrivită, deși nu o văzuse niciodată
înainte, pentru că Îl cunoștea pe Dumnezeu.
M-am rugat Domnului și am încredere
că El m-a pus lângă persoana cu care mă
potrivesc. Și apoi eu trebuie să fiu persoana
potrivită, nu doar să-i cer celuilalt să fie
potrivit cu mine. Fii tu persoana potrivită
în relație. Nu uita: fericirea ta depinde
de fericirea celuilalt. De aceea, oferă
binecuvântare, fericire, dragoste, fii bun în
relația cu celălalt, și asta ți se va întoarce.

Ce pot face când sunt nefericit în
căsătorie?
Cea mai mare poruncă este să iubești pe
Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău ca
pe tine însuți. Există 3 relații fundamentale:
relația cu Dumnezeu, cu aproapele și cu
mine însumi. Când am nefericire în familie,
trebuie să verific nu doar dând vina doar pe
celălalt, ci în toate cele 3 domenii.
Primul domeniu e relația cu Dumnezeu.
Poate ar trebui ceva reparat acolo. Totul
decurge de aici, de la relația noastră cu
Dumnezeu. Neglijând relația cu Dumnezeu
ne-ar putea costa la nivelul bunei înțelegeri
în viața de cuplu. Apoi, cum iubesc pe
aproapele meu, în cazul acesta soțul/soția?
Cât de mult sunt implicat în relație, cât mă
dăruiesc partenerului? Iubirea aproapelui e
un lucru cerut de Dumnezeu pentru binele
meu, pentru binele relației.
Nu în ultimul rând, și aș accentua acest
aspect, trebuie să iubești ca pe tine însuți.
S-ar putea ca unii din noi să fim nemulțumiți
de noi înșine, să avem stimă de sine scăzută,
și ne întrebăm de ce nu merge relația de

familie. Dar nu vedeți că sunt legate? Dacă
nu te iubești pe tine însuți, nu vei avea
capacitate să oferi dragoste. Sunt oameni
care nu pot primi dragoste, și sunt oameni
care nu pot oferi dragoste. Stând în fața
oglinzii, ar trebui să pot spune liber: Te laud,
Doamne, că sunt o făptură așa minunată.
Mulțumesc că mi-ai dăruit tot ce am nevoie
ca să pot trăi în dragoste, împlinit în lumea
aceasta. Cu o astfel de atitudine corectată în
lumina Scripturii, pentru că eu nu sunt ce
spun ziarele sau revistele sau internetul că
sunt, să pășesc în relația de cuplu și să ofer
iubire, cu încredere.

Ce să fac atunci când simt că nu-l mai
iubesc pe soț/soție?
Un pasaj care răspunde la această întrebare e
în Apocalipsa 2:4-5. Domnul spune: „Ce am
împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea
dintâi”. Noi spunem că ne-am pierdut
dragostea față de partener. Însă Cuvântul
lui Dumnezeu spune altfel: ți-ai părăsit
dragostea. Asta presupune că ești vinovat, te
face responsabil.
Și ce poți face? Iată soluția lui Dumnezeu:
„Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut,
pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale
dintâi.” Și Mântuitorul spune în continuare,
vorbind cu Biserica din Efes: „Altfel voi veni
la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui,
dacă nu te pocăieşti.”
Nu ți-ai pierdut, ci ți-ai părăsit dragostea
dintâi. Dar bunul Dumnezeu, în dragostea
Lui, îți dă o soluție: adu-ți aminte de unde ai
căzut - constată unde ai lăsat-o mai moale cu
iubirea, unde ai început să fii mai nepăsător
față de partenerul de căsătorie. Pocăiește-te,
cere-ți iertare Domnului pentru indiferența
față de partener. Și întoarce-te la faptele
tale dintâi. Ce lecție ar trebui să te învețe
altcineva? Cum vă întâlneați și cum vorbeați
la început? Cât erați de drăguți unul cu
celălalt la început? Întoarce-te la acele fapte
dintâi și vei avea emoțiile dintâi, dragostea
dintâi, trăirea pe care ați avut-o atunci!
Unii cred că, odată căsătorit, ești condamnat
la o stingere a pasiunii și la blazare. Dar
căsătoria e cadrul în care poți să-ți aprinzi
acest foc. Și trece timpul și nu trebuie să
iubești mai puțin partenerul de căsătorie, ci
îl iubești mai mult. Și dacă sunteți căsătoriți
de multă vreme, acesta e un argument să vă
iubiți mai mult ca la început, pentru că vă
cunoașteți, poate ați făcut copii împreună,
ați trecut prin atâtea necazuri împreună. Și
relația crește, se construiește frumos și vă
iubiți mai mult, nu mai puțin.
Luptați pentru dragoste în familie, pentru că
voia lui Dumnezeu e să ne iubim din plin, nu
să ne suportăm unul pe altul. Nu la întâmplare,
în Biblie se vorbește despre osteneala dragostei
(1 Tesaloniceni 1:3), un efort creator care
presupune jertfă și transpirație pentru a face
lucruri bune pentru celălalt.
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Emisiunile Calea Adevărul și Viața în direct
» În fiecare joi seara de la ora 21, live pe canalul Alfa Omega TV și pe Facebook
Cum este slujit cineva cu o boală prin
Cuvântul lui Dumnezeu?
Miskolczi Kalman, pastor
Dacă ne uităm în Matei 8, de la versetul
5: „Pe când intra Isus în Capernaum, s-a
apropiat de El un sutaș, care-L ruga și-I zicea:
‘Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se
chinuie cumplit.’ Isus i-a zis: ‘Am să vin și să-l
tămăduiesc’”, vedem dorința lui Isus de a sluji.
„‘Doamne’, a răspuns sutaşul, ‘nu sunt vrednic
să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un
cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.’”
Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este plin de
ungere și putere. Cuvântul rostit cu credință
are putere. Are viață în el și are putere. În
Proverbe 4:20-22 este scris: „Fiule, ia aminte
la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele
mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de
ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi
sănătate pentru tot trupul lor.”
Dacă ne alimentăm cu Cuvântul lui Dumnezeu
vom fi oameni sănătoși. Cuvântul mai poartă
în el și credință supranaturală, pentru că este
scris în Romani 10:17: „Astfel, credinţa vine în
urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul
lui Hristos.” Deci, vine mesajul despre cine
este Domnul Isus, dar în mesaj se află și
credința supranaturală care vine ca dar. Omul
primește Cuvântul, dar primește și credința
supranaturală și în acel moment omul poate
primi și vindecarea divină. În Cuvântul lui
Dumnezeu, dacă îl studiem, vom găsi tot ceea
ce am primit deja, la nivelul duhului în noi,
prin lucrarea terminată a Domnului Isus. Isus
Hristos Și-a terminat lucrarea. „S-a isprăvit”
a zis El, și cu acest „s-a isprăvit” El a încheiat
lucrarea Sa misionară pe pământ. În această
lucrare, în această moștenire pe care o avem
de la Domnul este și vindecarea mintală, și
cea emoțională, și cea fizică, și cea relațională,
și reîntregirea întregii noastre entități.
Vindecarea a fost, practic, deja rezolvată
acum mai bine de 2000 de ani. Pentru cine
crede acest lucru, primește Cuvântul lui
Dumnezeu cu privire la vindecare și ascultă
de Cuvântul lui Dumnezeu și de Domnul Isus,
vindecarea în duhul lui va fi eliberată prin
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însăși credința persoanei, prin proclamarea
faptului că o are deja. Când se uită în oglinda
Cuvântului lui Dumnezeu și descoperă ce a
primit, ce a devenit și ce poate face cu ceea ce
a primit, atunci acel om este puternic, duhul
întunericului nu mai poate să-l destabilizeze
din statornicia pe care o are în Cuvânt. Deci,
oglinda este Cuvântul lui Dumnezeu; uitândune în oglindă vom descoperi ce am primit,
ce putem face și ce am devenit. Cuvântul lui
Dumnezeu înmagazinat în noi este duh și
viață și dacă-l credem va lucra ceea ce noi
avem nevoie. Pasajul cu privire la vindecare
va lucra vindecare, pasajul cu privire la relații
va rezolva problema relațiilor, pasajul cu
privire la orice altă temă din viața noastră va
funcționa și va lucra în acel domeniu.

De aceea, primul lucru esențial este să
rezolvi problema de drept. Cum a ajuns
vrăjmașul să aibă acest drept? Prin păcat.
Cum anulezi acest drept al vrăjmașului?
Prin mărturisire și pocăință. Este vital să te
pui în acord cu Dumnezeu. Mărturisirea nu
înseamnă că spui ceva nou lui Dumnezeu.
Dumnezeu știe deja tot ce s-a întâmplat.
Mărturisirea înseamnă să te pui în acord
cu Dumnezeu. Păcatul pe care l-am săvârșit
este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, iar
eu merit moartea pentru aceasta, pentru
că în Cuvânt este scris că plata păcatului
este moartea. Asta înseamnă mărturisire.
Pocăința nu înseamnă smiorcăială și nici
regrete. Pocăința înseamnă să nu mai faci
păcatul respectiv.

De ce anumite boli nu se rezolvă?
Care e legătura dintre boală și păcat?

Și încă un lucru vital în slujirea de eliberare
este iertarea. Omul trebuie să știe că
Dumnezeu îl iartă. În Iacov 5:16 se spune:
„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţivă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a
celui neprihănit.” Mărturisiți-vă unii altora
păcatele ca să fiți vindecați, nu ca să fiți iertați.
Această mărturisire ajută omul să își rezolve
problema de vinovăție. Este important ca
omul să știe că este iertat.

David Moza, director, Ellel România
La unele boli cauza poate să fie un păcat. Asta
vedem și în Marcu 2, exemplul slăbănogului
adus la Isus de către cei patru prieteni ai săi.
Înainte de a-i spune Isus omului: „Ia-ți patul
și umblă”, îi spune „Păcatele îți sunt iertate”.
Cu alte cuvinte, Domnul Isus, care avea
Duhul Sfânt fără măsură, știa care era cauza.
Acesta este un lucru foarte important în
slujirea de vindecare, și anume acela de a nu
rămâne la simptome. Important este să mergi
la cauză. Este important să mergi la rădăcina
problemei. În lucrarea de vindecare este
esențial să vedem dacă este păcat nemărturisit,
pentru că păcatul este dreptul vrăjmașului în
viața acelui om. Cu alte cuvinte întrebarea
este: „Ce-i dă dreptul diavolului și agenților
lui să aducă o infirmitate în viața unui om?”
O întrebare foarte legitimă.
Răspunsul este, fără echivoc: păcatul. Păcatul
este dreptul vrăjmașului în viața unui om. În
slujirea de vindecare prin eliberare, bătălia
nu se dă între dunamis, adică cine este mai
tare. Categoric Dumnezeu este Cel mai tare
și vrăjmașul trebuie să plece. Dacă nu este
însă rezolvată problema de drept, omul acela
devine un câmp de bătălie, între puterea
Duhului Sfânt și puterea vrăjmașului.

Cum putem avea o relație bună între
soț-soție?
Lucian Chiș, pastor, biserica Aletheia,
Timișoara
Credincioșii ar trebui să înțeleagă dorința lui
Dumnezeu ca noi să avem, între soț și soție,
o intimitate pe cele trei planuri.
Planul spiritual.
În cadrul relației dintre om și Dumnezeu,
noi atingem împlinirea și ne simțim
protejați. În această relație dintre bărbat și
Dumnezeu, femeie și Dumnezeu, bărbatul
își găsește importanța deoarece Dumnezeu
ne asigură tot ceea ce avem nevoie.
Femeia se simte protejată și în siguranță.
Când suntem mântuiți, când Îl acceptăm pe
Isus prin credință, avem împlinire totală în El.
Planul sufletesc
Unitatea sufletească are de-a face cu voința

celor doi de a veni împreună pentru a-și sluji
unul altuia în vederea împlinirii partenerului
de viață. Un aspect deosebit de important
este faptul că atunci când intrăm în căsnicie,
noi nu facem acest lucru pentru a căuta
împlinirea noastră proprie, sau dorințele
noastre. Noi ne angajăm ca să împlinim
nevoile celuilalt, este un angajament
conștient și voluntar de a nu căuta propria
împlinire, ci împlinirea celuilalt.
Planul trupesc.
La acest nivel, soțul și soția vin să se unească
fizic sau relația sexuală, intimă, dintre cei
doi. Una dintre greșelile observate în special
la cuplurile tinere este ca relaționarea lor
să înceapă de la nivelul trupesc. Unirea
sexuală funcționează ca un termometru al
relaționării celor doi. Ea nu este un termostat
care să regleze relația.
Când aceste aspecte nu sunt aliniate corect, apar
conflictele. Planul sufletesc în special devine
important. Când unul dintre parteneri așteaptă
împlinirea nevoilor din partea celuilalt, dar
aceasta nu se realizează, deoarece partenerul nu
poate face acest lucru, acesta devine frustrat. Se
acumulează sentimente negative conducând,
fie încet, subtil, fie pe față, la manipularea
celuilalt în vederea împlinirii personale. Pentru
că în firea noastră, noi nu suntem dispuși să
împlinim nevoile celuilalt. De aceea, cea mai
important relație e cea spirituală, pentru că de
acolo noi ne tragem importanța, și de acolo pot
sluji pe plan sufletesc și fizic.

Comunicarea este o problemă foarte mare.
Ea este importantă în relații și noi oamenii
avem nevoie de relații. Dacă vorbim despre
soț-soție, în relația dintre cei doi planul este
ca ei să devină un singur trup. Ca cei doi
să devină un singur trup, este nevoie de o
comunicare eficientă.
Nevoia de bază a celor doi este pe de o parte
nevoia de siguranță a femeii și de cealaltă
parte nevoia de importanță sau de valoare
a bărbatului. Când nu există o comunicare
eficientă care să-l facă pe el să se simtă
valoros, important și nu există o comunicare
eficientă care să scoată în evidență faptul
că ea este sigură sub protecția soțului,
atunci se iscă aceste probleme. Problema de
comunicare însă nu este simplă.
Specialiștii conferă multă atenție comunicării
și avem parte de o mulțime de seminarii
în această vreme cu tema comunicării și se
învață tot felul de tehnici de comunicare.
Ea însă nu este simplă deoarece implică și
partea emoțională. Trebuie să înțelegem că
omul este o ființă alcătuită din duh, suflet și
trup, altfel comunicarea este foarte greoaie,
searbădă și nu are sens. În comunicare
trebuie să ținem seama de aceste trei aspecte.
Trebuie să știm că există o parte interioară
în care sunt depozitate sentimentele, un loc
în care se iau deciziile. Fiecare dintre noi
avem așteptări, percepții care, atunci când
comunicăm, îl împiedică pe partenerul
nostru să ne perceapă trăirea lăuntrică.

Când comunicăm, avem parte și de ceea ce
se numește filtru de comunicare. Filtrele
de comunicare au de-a face cu valorile
soțului și ale soției, valorile părinților sau ale
copiilor sau percepția despre lume și viață.
Dacă aceste filtre nu se armonizează și nu
ținem cont de ele, comunicarea noastră este
defectuoasă. Noi încercăm să comunicăm,
în dreptul nostru, pe baza acestor percepții.
Dacă modul nostru de a vedea lucrurile
cu privire la un aspect specific, inclusiv cel
financiar, este diferit de cel al partenerului,
acest lucru poate da naștere unor tensiuni.
Putem vorbi apoi despre ceea ce afișăm la
exterior. Aici, noi afișăm o comunicare nonverbală care are de-a face cu mimica feței,
cu modul în care răspundem, modul în care
ne manifestăm, îmbrăcămintea, accesoriile,
aspecte care transmit un mesaj.
Dacă vorbim despre comunicare, toate aceste
trei aspecte sunt extrem de importante,
propulsând astfel comunicarea pe primul loc
al cauzelor generatoare de tensiuni în familie,
în special dacă nu căutăm să înțelegem aceste
aspecte, să ne cunoaștem unul pe celălalt și
nu venim să ne armonizăm aceste lucruri.
Interviuri extrase din diverse emisiuni în direct
„Calea Adevărul și Viața,” difuzate în fiecare
joi seara de la ora 21. Din septembrie, aceste
emisiuni live pe canalul Alfa Omega TV și pe
Facebook reîncep, urmărește-le, trimite-ne
întrebările tale, și dacă ai motive de rugăciune,
ne vom ruga împreună cu tine în emisiune.

Ai întrebări sau te confrunți cu situații
delicate? Alfa Omega TV vrea să ajute!

Deși suntem o organizație de mass-media,
știm că fiecare persoană are nevoi specifice,
și că fiecare suflet are valoare, și dorim să
oferim și ajutor spiritual în situații dificile.
Primim mii de telefoane și mesaje, întrebări
și cereri de rugăciune în fiecare an de la
telespectatori și încercăm să ajutăm. Acest
lucru încercăm să-l realizăm prin două
moduri: prin emisiuni în direct cu rugăciune
pentru nevoi și prin slujire individuală prin
rugăciune și echipare. Colaborăm strâns și cu
biserici locale din România și străinătate!

ai lui Dumnezeu din România. Aceștia
prezintă adevăruri și principii practice pentru
viața individului și se roagă din studio pentru
nevoile telespectatorilor. Temele abordate în
emisiuni, care includ vindecarea, eliberarea de
blesteme, restaurarea emoțională, sexualitatea
sănătoasă, familia creștină, te vor ajuta să vezi
voia lui Dumnezeu cu privire la problemele cu
care te confrunți și să te rogi în acord cu voia
Lui. Răspundem și la zeci de întrebări delicate
din partea telespectatorilor, în direct! Începând
din luna septembrie, urmărește emisiunile în
direct de joi seara de la ora 21, pe canalul
Alfa Omega TV și live pe Facebook.

SLUJIRE INDIVIDUALĂ

EMISIUNI ÎN DIRECT CU RUGĂCIUNE

Suntem prezenți să răspundem și direct celor
ce ne scriu cu întrebările și nevoile lor, prin
telefon, email sau mesaj online. Pentru cei ce
ne contactează, ne rugăm împreună pentru
situația lor și dacă e posibil, încercăm să
oferim materiale relevante pentru problema
lor, gratuit. La nevoie, le facem legătura cu
un consilier, lider sau cu un credincios matur
dintr-o biserică locală apropiată de ei, pentru
o întâlnire față în față.

Alfa Omega TV produce emisiuni interactive
săptămânal, joi seara, având ca invitați oameni

Dacă ai întrebări sau ai nevoie de rugăciune,
sună la 0356.401.221 (luni-vineri orele 13-

Suntem convinși că Dumnezeu ne iubește și e
interesat de fiecare domeniu al vieții fiecăruia
din noi, că nu există problemă prea dificilă
la care El să nu poată răspunde. Credem că
Dumnezeu vindecă, eliberează și restaurează
viețile noastre, prin puterea Duhului Sfânt.

15, tarif normal), scrie email la rugaciune@
alfaomega.tv, trimite mesaj pe FB www.
facebook.com/alfaomegatv!

ARTICOLE PE SITE ȘI FACEBOOK
Știm însă că unele persoane, din diverse
motive, nu doresc să discute personal despre
anumite subiecte delicate. Mii de oameni
accesează anonim articole și clipuri video
pe teme sensibile, pe site-ul nostru. Fie
că e vorba de subiecte tabu - sexualitate,
eliberare demonică, depresie și alte probleme
emoționale, sau cazuri de abuz spiritual sau
fizic - sau de lucruri fundamentale despre
mântuire și viața creștină zilnică, încercăm
să-ți oferim răspunsurile pe care le cauți,
online, gratuit și anonim. Și suntem activi în
a crea mai multe materiale - video, articole
și cursuri - care să ajute, acolo unde vedem
că este o nevoie de răspunsuri. Chiar și
unor întrebări sensibile pe care nu le-ai
pune în public, ci le-ai căuta doar online, în
intimitatea și anonimitatea ta.
Vizitează www.alfaomega.tv/viata-spirituala
și urmărește pagina noastră FB:
www.facebook.com/alfaomegatv.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Bucură-te de fiecare zi
program religios străin
Miercuri, ora 19:30

LUNI 28 august

MARȚI 29 august

MIERCURI 30 august

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoală de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoală Internaţională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Clubul
descoperirilor ştiinţifice 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 Cărţilor (r) 15:30
Clubul descoperirilor ştiinţifice (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Faţă în faţă 17:30
Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00 Cuvântul
Vieţii

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi
depresia 01:00 Cuvântul Vieţii 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii
(r) 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Aqua Viva
10:00 Cântecele anotimpurilor 10:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
11:00 Dreptul la tăcere (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 Creştinii şi depresia
18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
O inima înflăcărată 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Sfinţire, desăvârşire, asemănare cu Cristos
09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Cufărul cu
comori 10:00 Highlight - Darrel Mansfield
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 11:00 Un motiv să cânţi (r) 12:30
Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Prins în capcană I (r) 14:00 Creştinii
şi depresia (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Cufărul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight - Darrel Mansfield (r) 17:30
Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Sfinţire, desăvârşire, asemănare cu Cristos (r)

19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 O inima înflăcărată seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical

film artistic

Bunicul de la
facultate
După ce se pensionează, un fost
programator obsedat de muncă
se înscrie din nou la facultate
pentru a combate evoluționismul
și a le arăta studenților cum e să
trăiești pentru Dumnezeu.

19:00 Prins în capcană I documentar
19:00 Călătoriile lui Stevie IV documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

străin

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Drumul spre casă film artistic
23:30 Muzică

20:00

JOI 31 august

VINERI 01 septembrie

SÂMBĂTĂ 02 septembrie

DUMINICĂ 03 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Sfinţire, desăvârşire,
asemănare cu Cristos 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Secretul
relaţiilor 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Festivalul copiilor 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidenţă 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Autografele evangheliştilor (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 O inima
înflăcărată (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidenţă (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Numele lui Dumnezeu

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Numele
lui Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Casă sau
cămin educaţie familială 08:30 Răspunsuri
09:00 Casă zburătoare 09:30 Înţelepciune
TV 10:00 Ştiinţă descoperă că universul a
avut un început (r) 10:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 11:00 Sacrul
legământ (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Pasiune
pentru plante (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casă zburătoare (r) 15:30 Înţelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Ştiinţă
descoperă că universul a avut un început
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoală de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O uşa
deschisă pentru ţine 03:30 Casă din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Bunicul
de la facultate (r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii
(r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie! 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Teknia (r) 10:00 Lecţia de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O uşa deschisă pentru ţine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” (r) 12:30 Centrul
Creştin Caleb 13:00 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Teknia (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Dreptul la tăcere film artistic
23:30 Muzică

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Autografele evangheliştilor film artistic
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

RECOMANDĂRI ZILNICE

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa 18:00 Conferinţă
19:00 Înflăcărat (r) film serial
documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:00 Pasiune pentru plante documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Bunicul de la facultate film artistic
22:00 Doamne, unde eşti? film artistic
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 Înflăcărat film serial
muzical străin
sexualităţii
23:30 Muzică

30

Vineri, 22:00

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Program muzical străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
22:30 Declinul Occidentului III documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualităţii

LUNI 28 AUGUST

MARŢI 29 AUGUST

MIERCURI 30 AUGUST

VINERI 01 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 02 SEPTEMBRIE

22:00 Dreptul la tăcere

22:00 Drumul spre
casă film artistic

22:00 Autografele
evangheliştilor film artistic

20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios străin

22:00 Doamne, unde
eşti? film artistic

film artistic
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