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NEVOIA DE REFORMĂ ȘI PREGĂTIREA PENTRU MARELE SECERIȘ
Anul care se încheie
se află sub semnul
reformei. Pentru unii ca
moment de celebrare a
500 de ani de la Reforma
protestantă a lui Martin
Luther, pentru alții un
prilej de identificare a unor nevoi de
schimbare urgentă. Încercând să fim,
ca Alfa Omega, încă de la începuturile
lucrării noastre de media creștină, atât
„martor” la ceea ce face Domnul în
România, cât și „parte” din lucrurile noi,
având șansa unei interferențe permanente
cu zone religioase diferite, încercăm să
atingem câteva puncte fierbinți.

la moartea fizică. Împărăția este aici și
acum și trebuie extinsă dincolo de zidurile
bisericii. Biserica e parte din Împărăție,
dar Împărăția e mult mai mult... e în noi...
Predicați Împărăția, așa a făcut și Isus!

b) O nouă revărsare a Duhului Sfânt
pe care o anticipăm și pentru care ne
rugăm, are nevoie de un „burduf nou”,
o structură nouă, funcțională, bazată
pe Cuvânt și care să permită pregătirea
Bisericii pentru marele seceriș.

b) biserica „extinsă”, informală, (alte
denumiri: „la locul de muncă”, „biserica de
luni până sâmbătă”, „biserica în societate”,
„biserica dincolo de ziduri”).

CUPRINS

2) Ucenicizarea ca prioritate.

Stabilirea în biserică a unui program de
creștere spirituală sistematică a membrilor
și de echipare a noilor convertiți. Întrebarea,
pe care un învățător al Scripturii și-o
punea în anii ‘90 despre „cum să așezi o
bază teologică cât mai largă în timp cât mai
scurt”, trebuie pusă din nou în regim de
urgență. Bisericile evanghelice duc lipsă de
studiu sistematic, temeinic, al Cuvântului.
Cultivarea unei concepții despre lume
PREMISE:
și viață creștină („worldview”) ar trebui
a) Trezirea, spre deosebire de reformă, să devină o prioritate. După ‘90, mii de
aduce de cele mai multe ori o revărsare suflete și-au predat viața Domnului Isus,
a Duhului pentru o perioadă de timp, dar foarte puține au rămas în biserici.
într-o comunitate, zonă geografică sau 3) Înțelegerea celor două dimensiuni
segment al societății. Este un „vin nou”, ale Bisericii:
pus într-o structură existentă, într-un
„burduf vechi” care nu poate păstra „vinul a) biserica locală, congregație, biserica
instituționalizată (sau „biserica-nucleu”)
nou” și care se va fisura după o vreme.

Atașată de aceste 2 dimensiuni e nevoia de
„relevanță” a fiecărui credincios în sfera lui
de activitate, nevoia de a fi „sare și lumină”,
de a influența prin prezență, muncă,
vorbire, atitudine, pe cei din jurul lui.
Metodele clasice de impactare a societății
din afara bisericii nu mai sunt aceleași, dar
valorile promovate au rămas neschimbate.

c) „Burduful nou” nu înseamnă doar
o schimbare de structură, ci în primul
rând o schimbare de paradigmă, de
mentalitate, de operare în Trupul lui
Hristos, cu mutarea focalizării de pe
program religios și activitate bisericească
pe extinderea Împărăției.
4) Urgența reconsiderării grupelor
d) Marele seceriș înseamnă și pregătirea de casă (ucenicie, părtășie, pe afinități,
Miresei, cea „fără pată și fără zbârcitură”; de misiune) fără teamă de divizare și
demersul reformator are ca efect direct fărâmițare a bisericii, potențând liderii
poziționarea fiecărui credincios, biserică, acestor grupe și nuclee, încurajând slujirea,
organizație într-o stare de tip „așteptând rugăciunea, implicarea socială, părtășia,
și grăbind” venirea Domnului. Nu evanghelizarea, creșterea spirituală.
doar „așteptând” pasiv, izolat, cu teama E o dimensiune vitală a restaurării
trăirii creștine autentice, a valorilor
persecutiei si a marginalizarii.
Bisericii primare, o modalitate prin care
e) Trupul lui Hristos e un organism viu, cu credincioși evanghelici, ortodocși (Oastea
deschidere spre reformă ca dimensiune Domnului) și ai altor confesiuni au trecut
permanentă. Deschiderea spre schimbare prin vremuri de persecuție și limitare a
e parte din ADN-ul Bisericii.
prezenței în spațiul public. Schimbarea de
PRIORITĂȚI ALE REFORMEI ÎN BISERICA mentalitate începe de la a vedea nucleul
bisericii acolo unde „doi sau trei” se
DIN ROMÂNIA
adună în numele Domnului.
1) Schimbarea modului de operare în 5) Nevoia de înțelegere biblică și
Biserică și dezvoltarea unei mentalități restaurare a slujbelor duhovnicești în
a Împărăției, dincolo de bariere biserică. Dumnezeu a dat „pe unii apostoli,
confesionale și orientată pe câștigarea de pe alții prooroci; pe alții evangheliști; pe alții
suflete și echiparea lor în regim de urgență. pastori și învățători, pentru desăvârșirea
Mutarea focalizării de pe programul de sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru
biserică pe extinderea Împărăției dincolo zidirea trupului lui Hristos.” (Efes. 4:11,12).
de ziduri, prin transformarea societății.
Desăvârșirea, adică echiparea sfinților, în
„Crucea” e poarta de intrare în Împărăție. vederea slujirii, cu înțelegerea că aceste
Isus a avut ca mesaj principal Împărăția. slujbe nu sunt în primul rând funcții în
Nu e doar o dimensiune în care vom intra
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biserică, ci „daruri” date bisericii în vederea
echipării membrilor, cu scop ultim slujirea.

către acei slujitori care au experimentat deja
o nouă trăire cu Duhul Sfânt.

Unele biserici și lideri trebuie să-și
reconsidere poziția doctrinară față de
slujba de apostol (deschizător de drumuri,
pionier, cel ce schimbă o cultură, un sistem,
care implementează o cultură a Împărăției)
și față de slujirea profetică, începând de la
nevoia de încurajare a comunicării fiecărui
credincios cu Dumnezeu, a auzirii vocii Lui,
a călăuzirii permanente prin Duhul Sfânt și
căutând voia Domnului prin revelație pentru
el personal, comunitate, zonă, națiune.
Vorbind despre restaurare în biserică, să
nu uităm că suntem „zidiți pe temelia
apostolilor și proorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos.” (Efeseni 2:20)

E nevoie de învățătură biblică echilibrată,
care să îmbine studiul tuturor darurilor
spirituale (inclusiv cel profetic, de vindecare,
de cunoștință, deosebirii duhurilor, etc.) cu
roada Duhului Sfânt - caracterul creștin.

6) Slujirea în vindecare, eliberare,
restaurare trebuie să devină o activitate
normală în biserica locală.
Chiar dacă Dumnezeu a folosit în ultimii ani
organizații, slujitori, mișcări pentru a sluji celor
în nevoie, multe biserici sunt încă reticente, nu
au slujitori echipați, nu au o înțelegere completă
a întregii lucrări de pe Cruce. Cele mai multe
cereri de rugăciune primite de noi, la Alfa
Omega, venite din toate zonele confesionale
(inclusiv mediul ortodox) arată o mare nevoie
de slujire pentru vindecare, eliberare de
sub influențele demonice, restaurare fizică,
emoțională, relațională, spirituală, eliberare
de dependențe. În continuare, mulți lideri
preferă mai degrabă să „pună sub disciplină”
un credincios, decât să-l slujească și să-l ridice.
Dumnezeu vrea și poate să vindece!
El folosește toate metodele și căile, în
conformitate cu Scriptura, ca să vindece
și să elibereze: rugăciunea simplă, punerea
mâinilor, ungerea cu untdelemn, vindecare
prin eliberare, puterea Cuvântului, vindecare
prin dar de vindecare, prin obiecte asupra
cărora s-au făcut rugăciuni (asemenea
celor experimentate în Faptele Apostolilor),
vindecare în prezența Duhului Sfânt, la Cina
Domnului sau în timpul închinării...
Această slujire e vitală acum; face parte din
pregătirea Miresei.

7) Deschiderea față de lucrarea
Duhului Sfânt.
Mulți lideri, chiar din biserici tradiționale,
încep să folosească această expresie, „lucrarea
Duhului Sfânt”, fără să o înțeleagă pe deplin
și fără să dorească sincer să experimenteze
implicarea totală a Duhului Sfânt în viața
lor și în viața Bisericii. Simptomatic, cu
extindere rapidă, este fenomenul botezului
cu Duhul Sfânt al membrilor bisericii
care nu au pe lista doctrinară practicarea
darurilor spirituale, inclusiv în mediul
ortodox și catolic. Mulți lideri cer în secret
slujire prin punerea mâinilor și ungere cu
untdelemn pentru primirea botezului cu
Duhul Sfânt. E vremea ca întreaga Scriptură
să fie prezentată credincioșilor. Mai ales de
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8) Lipsa de integritate în biserică
Influența lumii e tot mai evidentă; se vorbește
despre o atmosferă de tip „mall” („iau ce
îmi place”, „nu doresc responsabilități”, e
„bine și așa”, „și alții fac”, atmosferă de club).
Se cer mesaje radicale în biserică privind
raportarea la bani, lucruri materiale, carieră,
onoare, cinstirea aproapelui.
Compromisul pentru avantaje materiale
sau păstrarea unei poziții de control e o
moștenire grea din timpul comunismului.
Mulți lideri au făcut compromisuri. Au fost
alții, puțini, care și-au păstrat integritatea.

9) Se ridică o nouă generație de lideri
În unele biserici e nevoie de o schimbare de
generații, în altele de suprapunere înțeleaptă
de 2-3 generații cu responsabilități distincte.
În paralel cu echiparea, mentorarea tinerii
generații de lideri, e nevoie de generarea
unor mecanisme prin care liderii tineri să
fie implicați în procesul decizional. Sunt
domenii pe care le cunosc mai bine, sunt
diferențe culturale, modalități de operare
diferite, utilizarea tehnologiei, perspective
diferite, lipsă de prejudecăți, balast sau
moștenire din vremea comunismului.
Ca lucrare de media, vedem ridicarea
unei generații IOSUA; unii sunt parte din
sistemul religios, formați după modelul
vechilor lideri. Alții sunt dintr-o altă
dimensiune („dintr-un alt film” ca să
folosim o expresie specifică tinerilor). Sunt
apoi „tineri” din generația CALEB, cu
viziune și energie proaspătă, regenerată.
Tinerii din aceste categorii sunt potențiali
agenți ai reformei. Prin ei, Dumnezeu
dă viață Bisericii și aduce autenticitate
și relevanță. Îi întâlnim în ultimii ani la
diferite evenimente, forumuri de discuții,
în emisiuni TV pe care le realizăm, prin
prezența în mediul online. Unii din ei sunt
deja interconectați, alții încă nu colaborează,
dar în mod informal alcătuiesc o rețea pe care
Domnul o pregătește pentru seceriș, pentru
„pescuirea minunată”. Element comun
după care îi recunoaștem fără excepție:
toți au mentalitatea Împărăției și nu cea a
apartenenței și agendei confesionale.

10) Restaurarea rugăciunii și a slujirii
profetice în viața Bisericii.
Orice trezire, mișcare nouă a Duhului
Sfânt a fost precedată de lucrări intense de
rugăciune, individuală și corporativă. În
multe biserici, rugăciunea este doar un punct
din program, o activitate. Am remarcat,
ca fenomen în ultimii ani, revitalizarea

rugăciunii și în unele biserici tradiționale,
prin lanțuri de rugăciune, apeluri la post și
rugăciune, întâlniri de rugăciune specifice.
Fără a pune atenția pe influența celui rău,
intensitatea și diversitatea rugăciunii,
a confruntării spirituale, rugăciunea e
esențială pentru revitalizarea Bisericii pe
toate cele trei dimensiuni:
a) rugăciunea individuală, în cămăruță, a
fiecărui individ;
b) mijlocirea, stăruința în rugăciune,
mijlocire profetică (individual și corporativ);
c) lupta spirituală (împotriva influențelor
demonice pe diferite niveluri).
În România se ridică mijlocitori, străjeri,
profeți, oameni ai rugăciunii care stau în
spărtură. Biserica trebuie să fie mai mult parte
din ridicarea, încurajarea și echiparea lor.

11) De la biserica defetistă, ce așteaptă
răpirea, la biserica biruitoare ce extinde
Împărăția, așteptându-L pe Împărat.
E nevoie de schimbarea mentalității în multe
biserici care așteaptă resemnată „răpirea” ca
scăpare de necazurile lumii. „Vino, Doamne
Isus” nu trebuie predicat ca strigăt al
disperării, ci mai degrabă ca o șoaptă a iubirii.
Mulți cred însă că, alături de Isus, nu pot
fi decât biruitori. Extinderea Împărăției
în întreaga societate devine o prioritate;
„așteptând” nu este suficient; „grăbind”
arată angajarea în extinderea cunoștinței de
Dumnezeu pe întreg pământul, începând
cu cel de lângă tine, cu colegul de muncă,
etc. Mentalitatea de învingător include și
pregătirea pentru vremuri de persecuție,
înțelegerea slujirii jertfitoare, a martirajului.

12) Înțelegerea identității și autorității
în Hristos.
Multe biserici încă se focalizează pe noii
convertiți, pe membralitate; mulți credincioși
rămân la stadiul de „copilași” în credință.
Nevoia de „hrană tare” în biserică este
acută. Începând cu cine sunt în Hristos,
cum sunt poziționat cu El în locurile cerești,
ce înseamnă să fii fiu de Dumnezeu sau
co-moștenitor cu Hristos. Cum să folosesc
numele lui Isus fără să ies din limitele biblice,
cum să fiu lider asemenea Lui, dar să pun in
smerenie pe celălalt mai presus decât mine?
Sunt echipați credincioșii să spună „pot totul
în Hristos care mă întărește” și să fie gata să

carismatică în mediul catolic din România).
Puncte de interferență între mediul
evanghelic, ortodox și catolic care trebuiesc
potențate fără prejudecăți: proiecte din zona
pro-familie, pro-viață, sociale, educaționale,
civic. În multe zone din România se observă
o deschidere maximă pentru colaborare
interconfesională, în altele însă există
legalism și religiozitate extremă.
facă minuni și mai mari decât a făcut El? Și în
același timp să fie gata să ia ștergarul?

13) De ce pleacă tinerii din biserică?
De la confesiuni diferite, zone geografice,
culturi, răspunsul poate fi diferit. Un
element este comun: tânărul este atras de
autenticitate, relevanță, de răspunsuri
concrete la întrebări specifice, de ajutor în
problemele cu care se confruntă, de părinți
spirituali, de oameni care să comunice pe
lungimea lor de undă. Bisericile îmbătrânesc.
Căutați soluții. Depășiți legalismul și
religiozitatea, promovând valori și nu forme.
Exemplu trist: o organizație din România
care evanghelizează și echipează tineri
din mediul universitar folosind conceptul
grupelor de studiu, a făcut greșeala să îi ducă
pe cursanți mai devreme „decât trebuia” la o
biserica evanghelică (trebuiau să mai aștepte
2-3 lecții conform programei). Tinerii au
fost profund dezamăgiți de biserică și nu au
mai dorit să urmeze cursul, s-au pierdut...
Unde este relevanța bisericii ?

14) Prioritate: Cuvântul în inima copiilor
Școala duminicală sau lucrarea cu copiii
sunt la periferia atenției în biserici. Punerea
Cuvântului în inima copiilor este tot mai
neglijată. În multe biserici, copiii sunt trimiși
la școala duminicală, la grupele de copii
doar ca părinții să stea liniștiți la program.
Nivelul de vârstă la care cel rău „agresează”
copilul în sistemul de educație secular, prin
media și prin anturaj scade de la an la an.
Statisticile arată că dacă până la vârsta de 11 –
13 ani un copil nu are o sămânță a Cuvântului
în inima lui, ca să poată lua o decizie pentru
Hristos, greu o va face după aceea. Este
unul dintre motivele pentru care prin Alfa
Omega TV am lansat în ultimul an, cu multă
determinare, proiectul Cartea Cărților. Dar nu
e suficient. Sunt decizii care trebuie luate în
fiecare biserică și, mai ales, în fiecare familie.

15) Interes crescând pentru Evanghelie
în rândul creștinilor ortodocși și catolici.
În anumite zone geografice, creștinii
ortodocși „trăitori” sunt aproape de biserica
primară. Dumnezeu lucrează în mediul
ortodox cu semne și minuni, inclusiv
în zona vindecărilor, supranaturalului,
profeticului (Oastea Domnului, în special în
nordul României). Duhul Sfânt lucrează și în
zonele catolice cu mare putere (dimensiunea

16) Nevoia de înțelegere a locului și
slujirii femeii în Trupul lui Hristos.
Dumnezeu activează, prin slujirea femeilor,
un potențial uriaș în biserică. Slujiri multiple,
inclusiv în rugăciune, domeniul social,
mărturie creștină, educație, administrație.

pacea Ierusalimului, este o cheie pentru
binecuvântarea noastră ca indivizi,
Biserică și națiune.

19) Relaționare la lumea musulmană –
o provocare nouă pentru Biserică
Biserica, societatea, sunt puțin pregătite în
a se relaționa la lumea musulmană; lipsesc
informații minimale ca să le înțelegem
cultura, educația, perspectiva religioasă..
În special, biserica locală va trebui să găsească
resurse pentru a prezenta Evanghelia
persoanelor din mediul musulman sau chiar
a-i integra în biserică. Creșterea numărului
de migranți din țări arabe găsește biserica
din România nepregătită.

(În urmă cu câțiva ani, la o conferință în
nordul țării la care am fost parte, o vedenie
cu caracter profetic a sintetizat ceea ce vrea
să facă Domnul: era un șir de bărbați aliniați,
ca un pluton gata de luptă, așezați la o
mică distanță unul de celălalt. La un semn
al Domnului, din spatele fiecărui bărbat a
făcut un pas și a ieșit în față câte o femeie,
astfel încât frontul de luptă a devenit dublu,
compact și eficient).

În mod supranatural, Duhul Sfânt cercetează
inimile a mii de musulmani, inclusiv prin
apariții supranaturale. Suntem pregătiți
pentru această nouă provocare? Ne găsește
nepregătiți și radicalizarea cetățenilor
români de religie musulmană din Dobrogea.

17) Raportarea la tehnologie – nu poate
fi neglijată.

Mentalitatea sărăciei se vrea confruntată;
este voia lui Dumnezeu să-Și binecuvânteze
copiii prin mântuire, sănătate și bunăstare.

Două perspective:
a) Necesitatea folosirii tehnologiei la
maximum, în special privind promovarea
Cuvântului, a valorilor, extinderea Împărăției
în toate sferele, atragerea persoanelor care
nu ar veni altfel în biserică, acces la tânăra
generație; potențial uriaș de exploatat.
b) Riscul unei comunități virtuale reci,
fără interferență personală și uneori cu
falsă percepție a eficienței (ex: o rugăciune
postată pe Facebook).
Ca lucrare de media, bineînțeles că la Alfa
Omega folosim tehnologia în mod extins
pentru a transmite conținut și încercăm să
plasăm resurse cu conținut creștin în toate
mediile și modurile posibile. La scară largă,
prin tehnologie, Cuvântul atinge în mod
accelerat toate grupurile etnice, până la
marginile Pământului...

20) Înțelegerea diferenței dintre
binecuvântare, bunăstare biblică și
extremele teologiei prosperității.

Înțelegerea și practicarea zeciuielii, a
dărniciei, a implicării în proiecte sociale,
de misiune locală și transculturală trebuie
să devină prioritate. Binecuvântând
material, Dumnezeu are încredere în cei
care devin o sursă de binecuvântare și un
instrument de susținere a lucrărilor de
extindere a Împărăției. El vrea să transfere
bogățiile lumii către cei determinați să le
folosească pentru vestirea Evangheliei. În
biserică trebuie să se vorbească deschis
despre administrarea finanțelor, bunuri
materiale, buget personal, etică în afaceri
fără a le considera subiecte „tabu”. Isus a
vorbit despre acestea mai mult decât despre
alte teme „religioase”.

PROVOCARE PENTRU LIDERI

Se adaugă acum tot mai mult necesitatea
de „a vorbi de bine Israelul” în sensul
de a înțelege și reflecta modul în care
Dumnezeu lucrează și in prezent, în Israelul
contemporan, cu provocări specifice.

Burdufurile noi pe care Domnul le face
acum, e posibil să fie diferite de cele care au
purtat „vinul nou” în sezonul anterior, acum
câteva zeci de ani poate. Liderii care au
fost folosiți cu putere în mișcările Duhului
în decadele trecute, în mari proiecte
evanghelistice, lucrări de apostolat, s-ar
putea să nu înțeleagă lucrurile noi pe care
Domnul le face acum și să se opună sau să
judece. Cu siguranță niciodată Domnul
nu a copiat ceea ce a făcut într-un sezon
anterior, nu o va face nici acum, pregătind
marele seceriș. El aduce ceva proaspăt,
dând un suflu nou Bisericii Sale, care este
un organism viu, deschis mereu pentru
schimbare și transformare.

A binecuvânta Israelul, a te ruga pentru
el, pentru protecție și înțelepciune, pentru

Tudor Pețan
președinte, Alfa Omega TV

18) Raportarea la Israel
Până recent, cel mai important front
era cel împotriva „teologiei înlocuirii”
demonstrând că noi, ca și creștini, suntem
„altoiți” în vița Israel și că Domnul are
în continuare un plan cu Israelul. În
continuare aceasta este perspectiva biblică
de importanță vitală pentru Biserică.
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reforma a luat forme diferite, au apărut
mai multe credințe sau religii creștine. În
paralel cu reforma pe care o făcea Luther în
Germania, Ulrich Zwingli a produs un altfel
de reformă în Zurich, englezii au produs un
altfel de reformă, John Calvin la Geneva a
produs un altfel de reformă, etc..

R

eforma religiei creștine 1517
Gânduri la a 500-a aniversare

A fost începutul celei mai mari eliberări a gândirii umane și, prin aceasta,
a fost începutul înfloririi potențialului imens al capacității de creație a
omului care, la rândul ei, a dus la un mare progres în țările din Europa
care au efectuat această reformă. Un articol de Iosif Țon.
Ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani,
prin reformarea religiei creștine, a fost unul
dintre cele mai mari evenimente din istoria
omenirii. A fost începutul celei mai mari
eliberări a gândirii umane și, prin aceasta, a
fost începutul înfloririi potențialului imens
al capacității de creație al omului care, la
rândul ei, a dus la un mare progres în țările
din Europa care au efectuat această reformă.
Pe la anul 400 după Hristos, religia creștină
devenea singura religie legală în imperiul
roman. Sinoadele episcopilor defineau
care este credința „corectă” și pronunțau
blestemul peste oricine credea altfel.
Autoritățile statului trebuiau să intervină
și să pedepsească sever pe cei ce gândeau,
vorbeau sau se comportau altfel decât
deciseseră sinoadele. Acest control asupra
gândirii oamenilor a dus la o totală stingere a
creativității umane. S-a intrat astfel în ceea ce
s-a numit „evul întunecat”, ce a ținut mai bine
de o mie de ani! Epoca aceasta s-a terminat
prin descătușarea umană produsă prin
Reforma religiei creștine începută în 1517.
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păcatelor, numite indulgențe. Puteai să
cumperi indulgențe de valoare mai mică sau
mai mare, depinzând de numărul de păcate
care voiai să ți se ierte.
Acțiunea a scandalizat multă lume. Printre
cei indignați a fost și călugărul augustinian și
profesor de teologie catolică la Universitatea
din Wittemberg, Martin Luther. El nu se
gândea la o reformă a catolicismului; el dorea
doar să provoace o dezbatere publică între
teologi, așa cum se obișnuia pe vremea aceea.
El a scris pe un sul de hârtie 95 de „teze”,
sau argumente împotriva vânzării iertării
de păcate prin indulgențe și a bătut sulul în
cuie pe ușa catedralei din Wittemberg. El se
gândea că totul va rămâne în cercul restrâns
al Universității și al orașului Wittemberg. Un
tipograf, însă, care a citit manifestul, l-a copiat,
l-a tipărit în multe exemplare și l-a răspândit
cât a putut el de mult. Alții l-au reluat, l-au retipărit și l-au răspândit mai departe și, în câteva
săptămâni, Martin Luther era o celebritate și
pentru multă lume a devenit un erou.

E necesar să cunoaștem ce s-a întâmplat
atunci, să înțelegem ideile care frământau
atunci mințile oamenilor, să intrăm în
atmosfera de atunci și, mai ales, să căutăm
să vedem ce importanță au pentru noi
românii lucrurile petrecute atunci, ce efect
au ele asupra celor ce trăim după cinci sute
de ani de la acele evenimente. Acesta este
scopul acestei scurte analize a ceea ce a fost
înainte de 1517, a ceea ce s-a petrecut atunci
și a modului în care s-au desfășurat unele
lupte de idei de atunci încoace.

El a stârnit nu numai o dezbatere academică
în cerc restrâns, ci o dezbatere în masă,
nu numai despre indulgențe, ci și despre
multe alte probleme care existau în
Biserica catolică. Luther a devenit inevitabil
un lider în această dezbatere. Când i s-a
cerut să-și retragă criticile la adresa Bisericii,
a refuzat și, în cele din urmă, a fost declarat
eretic. Au fost însă mai mulți conducători
locali germani care voiau să se scape de
jugul papal și aceștia l-au luat pe Luther sub
aripa lor și astfel au încurajat continuarea
lucrării de reformare a religiei creștine.

Să începem cu evenimentul care a fost cauza
imediată a Reformei. Papa Leo al X-lea avea
nevoie de bani ca să termine construirea
Bisericii Sf. Petru din Roma. Pentru aceasta,
a lansat un fel de tichete pentru iertarea

În curând dezbaterea și-a schimbat substanța.
Problema era acum ce trebuie schimbat și
cum trebuie făcută schimbarea. Aici a apărut
enormă varietate de opinii și au apărut o
mulțime de reformatori. În cele din urmă,
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Să semnalăm doar câteva elemente esențiale
ale Reformei care sunt de interes și pentru
noi după 500 de ani. În special, vrem să
ajutăm pe un român din secolul al XXI-lea
să înțeleagă lucrurile esențiale ale religiei
creștine care au fost puse în discuție atunci,
de ce au fost ele atât de revoluționare și de ce
au generat atâtea dezvoltări benefice pentru
om, societate și pentru întreaga omenire.

Primele secole de creștinism
În primele trei secole ale existenței sale,
creștinismul a fost o religie persecutată,
uneori cu o cruzime greu de imaginat. Dar
iată că, aproape fără nici un semn că ar fi
posibil așa ceva, Împăratul Constantin, în
anul 313 d.Hr., a declarat creștinismul ca
fiind religie legală în imperiul roman, iar
din anul 324 ca religie favorizată în imperiu.
El însuși nu s-a „încreștinat” decât cu puține
zile înainte de a muri, în 337.
Imperiul Roman era extrem de vast și greu
de administrat dintr-un singur centru.
Împăratul Dioclețian a avut ideea împărțirii
imperiului în două, cel de apus și cel de
răsărit (în anul 284). Împăratul Constantin a
consolidat această împărțire prin construirea
unei noi capitale, Constantinopol. Roma a
scăzut în importanță.
Împăratul Teodosius (379-395) a decis
ca religia creștină să fie singura religie a
imperiului și că toți cetățenii imperiului
trebue să fie creștini. În anul 387, el a decretat
ca toate templele păgâne să fie închise și
închinarea păgână să fie interzisă. De la
această dată înainte, are loc o „încreștinare”
forțată a întregii populații din imperiu.
Împăratul era la Constantinopol și de acolo
își exercita autoritatea în mod direct asupra
Bisericii. El era cel care îl numea pe Patriarh
(conducătorul Bisericii creștine din răsărit).
La Roma, fiindcă Împăratul era la distanță,
autoritatea Papei (conducătorul Bisericii
creștine din apus) creștea tot mai mult. Papa
ajunge să domine conducerea statală. Secole
mai târziu, când Roma avea din nou împărați,
Papa îi făcea pe Împărați. Autoritatea Bisericii
devenise puterea supremă.

Marginalizarea lui Isus și a
învățăturii Lui
Constantin nu era interesat în învățătura lui
Isus despre iubirea vrăjmașilor (Predica de
pe Munte). El voia doar un Hristos cosmic,
care să-l ajute să câștige războaiele. De aceea,
accentul sinoadelor a început să fie pus
doar pe răstignirea lui Isus pentru iertarea

păcatelor, pe învierea Lui, pe înălțarea Lui
și pe divinitatea Lui. Isus din Nazaret și
învățătura Lui sunt pur și simplu ignorate.
Caz tipic și ilustrativ este primul Sinod,
cel de la Niceea (anul 325). Iată ce se
spune aici despre Isus Hristos: „Cred întrun singur Domn, Isus Hristos, singurul
Fiu al lui Dumnezeu, etern născut din
Tatăl. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină
din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, o
singură Ființă cu Tatăl… El S-a întrupat din
Fecioara Maria și a fost făcut om pentru noi,
El a fost răstignit sub Pilat din Pont, a suferit
moartea și a fost îngropat. A treia zi a înviat
din morți, după Scripturi, S-a înălțat la cer și
șade la dreapta lui Dumnezeu.”
Imediat după nașterea din Fecioara Maria
urmează răstignirea, moartea, învierea și
înălțatea la cer. Despre viața Lui ca Omul Isus
din Nazaret, despre minunile Lui și despre
lucrarea Lui ca Învățător nu se pomenește
nimic. Crezul de la Niceea este atât de bogat
în învățături despre Fiul lui Dumnezeu de
dinainte de întrupare (lucrarea Lui in creație
și în istoria Vechiului Testament), dar n-are
nimic între naștere și răstignire, apoi este
bogat în învățături despre El după moarte,
înviere și înălțare. Lucrul acesta nu este
întâmplător. Cineva avea interesul ca această
etapă din viața Lui să nu fie pomenită!
Între anii 325 și 787 au avut loc șapte sinoade
ecumenice (acceptate de toate bisericile
catolice și ortodoxe). Ele au dezbătut și
formulat diferite aspecte ale crezului creștin,
dar niciunul nu s-a ocupat de învățăturile lui
Isus din Nazaret. Prin urmare, crezul creștin
formulat de aceste sinoade ignoră învățătura
lui Isus. Ne-au dat un creștinism care este fără
învățăturile întemeietorului creștinismului!
Excepție a făcut Ioan Gură de Aur (349-407),
ce a predicat din Evanghelia după Matei, verset
cu verset (inclusiv Predica de pe Munte), dar
prin predicile lui a stârnit furia Împărătesei, a
fost exilat și a murit în drum spre exil.
Consecința este că Isus din Nazaret a fost
ignorat și învățătura Lui nu a fost studiată
și nu a fost trăită. Până pe la anul 1350
a dominat acest creștinism inventat de
sinoadele ecumenice. Excepție (totdeauna
sunt și excepții!) au făcut cultele ale căror
întemeietori au citit ei înșiși Noul Testament și
au descoperit pentru ei pe Isus și învățăturile
Lui. Așa au fost Waldenzii, Albigenzii, etc.
O surpriză deosebită ne face un preot din
Olanda, Geert Groote (1340-1384). A studiat
în Paris, la Sorbona (teologia, filosofia,
medicina). Şi-a început cariera ca profesor
în orașul natal, Deventer, dar apoi a fost
profesor de filozofie și teologie în Cologne,
apoi în Utrecht și în Aachen. Succesul lui ca
profesor l-a dus la o viață de lux și de trăire
lumească. La 34 de ani, a trecut printr-o
trezire spirituală care l-a făcut să-și schimbe
radical viața. A revenit în orașul lui natal, și-a

dăruit casa unei organizații de binefacere, a
trăit mulți ani ca oaspete la o mânăstire și s-a
ocupat cu predicarea Evangheliei. El predica
pe Isus și trăirea după modelul Lui. A produs
o mișcare numită devotio moderna, bazată
pe trăirea după modelul lui Isus. A murit
tânăr, ca victimă a ciumei din 1384. Cum a
ajuns Groote să fie preocupat de Isus și de
învățăturile Lui din Evanghelii, nu știm. Este
o minune totală, fiindcă nimeni în lumea lui
nu făcea acest lucru.
Unul dintre cei care a aderat la mișcarea
produsă de el a fost Thomas a Kempis,
(1380-1471) care a scris cartea Imitatio
Christi (Imitarea lui Hristos), care a devenit
cea mai răspândită carte după Biblie.
O rugăciune a lui Kempis ne introduce
perfect în gândirea acestuia: „Doamne Isuse
Cristoase, care ești lumina adevărată, eternă,
neschimbătoare, care ai decis să te cobori
în închisoarea acestei lumi ca să împrăștii
umbrele ignoranței noastre umane și să ne
arăți calea spre țara strălucirii eterne, ascultă
rugăciunea umilinței mele și, prin imensa Ta
milă, infuzează în mine acea lumină divină,
pe care Tu ai promis-o lumii și ai poruncit să
fie predicată la toți oamenii, pentru ca eu să
cunosc calea Ta pe tot parcursul pelerinajului
meu pe pământ. Tu ești oglinda vieții, torța
întregii sfințenii… Tu Te-ai așezat înaintea
mea ca exemplu de trăire… Fii Tu bucuria
mea, dulceața sufletului meu… locuiește cu
mine și eu cu Tine și cu toată lumea închisă în
afară. Fii Tu Învățătorul meu și Domnul meu
și fie învățătura Ta înțelepciunea mea.” (citat
în Bainton, Erasmus of Christendom, p.10)
Să observăm că atenția lui Kempis se
îndrepta spre Isus Omul, spre modelul pe
care îl constituia El și spre învățătura Lui,
ceea ce era atunci o noutate absolută.

Erasmus de Rotterdam
În mediul acesta deosebit s-a format Erasmus
de Rotterdam (1466-1536). Erasmus a fost
adus de mama lui la școala din Deventer,
începută de Gerard Groote și condusă timp
de câteva decenii de Thomas a Kempis.
Aici și-a însușit tânărul Erasmus dragostea
pentru învățăturile lui Isus și pentru o viață
după modelul lui Isus.
Erasmus și-a completat studiile la Sorbona,
la Paris. Imediat după terminarea studiilor,
prin care a obținut doctorat în teologie, a
început să scrie cărți educative: o colecție
de proverbe culese de el din literatura
latină, din cea greacă și din Biblie, o carte
despre cum să dialogăm, alta despre cum să
scriem scrisori. Această serie a culminat cu
savuroasa carte despre elogiul nebuniei, sau
lauda prostiei (în care, printre alții, îi expune
ridicolului pe preoți, pe călugări și chiar pe
cardinali). A scris și o serie de cărți pe teme
spirituale, una dintre ele fiind despre armele
celui credincios. A editat și tipărit scrierile
multor clasici latini și greci, care până atunci

existau numai în manuscrise.
Prin scrierile lui instructive și plăcute,
Erasmus a devenit extrem de popular. Ajuns
la culmea gloriei, în 1516 a tipărit la Basel
Noul Testament bilingv: pe o parte textul
în greacă, așa cum l-a stabilit el însuși
cercetând și comparând toate manuscrisele
grecești existente atunci și pe cealaltă parte
un text nou în limba latină, în traducere
proprie, fiindcă a descoperit multe greșeli în
traducerea făcută pe la anul 400 de Ieronim
(traducerea Vulgata, considerata de Biserica
Catolică drept singura corectă).
Noul Testament a fost scris în limba greacă.
El a circulat fiind copiat cu mâna. Cei care au
copiat au făcut și greșeli, unele intenționate,
altele involuntare. Pe vremea lui Erasmus
circulau multe copii diferite ale Noului
Testament. Erasmus a adunat laolaltă aceste
variante, le-a comparat și, în cele din urmă,
a decis care ar trebui să fie textul acceptat ca
cel mai bun. Pe acesta l-a publicat el în 1516.
Textul grec, publicat de Erasmus, numit
textus receptus, a devenit textul original
oficial, după care s-au făcut traducerile
Noului Testament (în limbile moderne,
n.red.) în următoarele trei secole! Prima
dintre acestea a fost traducerea lui Luther în
limba germană (1522), urmată de traducerea
lui William Tyndale în limba engleză (1526).
Traducerea engleză King James (1611) a fost
făcută tot după textul lui Erasmus.
Dar lucrul cel mai important pentru noi
este prefața la acest Nou Testament, pe care
a scris-o Erasmus. El semnalează faptul că
creștinismul este singura mișcare sau
școală de gândire care nu se bazează pe
învățătura Întemeietorului ei. Lucrul
acesta i se pare foarte important lui Erasmus
și de aceea insistă foarte mult. Redăm o parte
din ceea ce spune Erasmus pe această temă:
”Şi totuși, cum se întâmplă că chiar și unii
dintre noi care pretindem să ne dăm numele
de Creștin (Hristos-ian), nu ne trece prin gând
să ne însușim filosofia lui Hristos cu toată
sinceritatea, așa cum ar trebui? Platoniștii,
Pitagorienii, Academicii, Stoicii, Cinicii,
Peripateticii și Epicurienii, cu toții cunosc
doctrinele (învățăturile) sectei lor, le învață
pe de rost și se luptă cu îndârjire pentru ele,
gata să moară decât să abandoneze cauza
patronului lor. Atunci, de ce nu ne ridicăm
și nu stăm noi mai energici și mai entuziaști
pentru cauza făcătorului și liderului nostru
Hristos? (...)
De ce nu gândim noi: Aceasta trebuie să fie o
filosofie nouă și minunată de vreme ce, pentru
a o revela muritorilor, Cel ce era Dumnezeu
a devenit Om, Cel ce era nemuritor a devenit
muritor, Cel ce era în sânul Tatălui a coborît
pe pământ? Trebuie să fie o învățătură
măreață, în nici un caz nu una comună
(banală), orice altceva ar fi ea, aceea pe care
acel minunat autor a venit să ne învețe la
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urma unui șireag de școli filosofice excelente
și de profeți faimoși. De ce nu explorăm noi
detaliile ei cu pioasă curiozitate, cu deosebită
grijă și cu avid interes? Mai ales fiindcă acest
fel de înțelepciune, atât de extraordinară
încât face ca orice înțelepciune a lumii să pară
o prostie, poate fi extrasă din aceste câteva
cărți ca din cele mai curate izvoare, cu mai
puțină trudă decât învățătura lui Aristotel,
care poate fi extrasă din multele lui volume
spinoase și din imensul lor corp de comentarii
scrise de interpreții lui certăreți – și, pot
spune, cu mult mai mare profit. Căci aici nu-i
nevoie să te echipezi cu toate acele discipline
laborioase. Cărarea este directă și gata pentru
oricine care vrea să pășească pe ea. Numai să
aduci o minte pioasă și trează și, mai presus
de orice, una îmbibată de o credință curată
și simplă. Pur și simplu, fă-te învățabil și
ai făcut deja pași mari în această filosofie
(...) Această filosofie se ajustează singură la
capacitatea fiecăruia, coborându-se la nivelul
celor mici și acomodându-se la abilitatea lor,
îi hrănește cu lapte, îi poartă, îi îngrijește și-i
sprijinește, făcând totul pentru ei până când
cresc în Hristos. Şi totuși ea nu se adaptează
la cei mai de jos într-un așa fel încât să nu
păstreze comori pentru cei mai de sus. Ea nu
este inaccesibilă pentru nici o vârstă, pentru
nici un sex, pentru nici o condiție socială
sau rang în societate. Soarele însuși nu este
atât de deschis pentru orice privire cum este
învățătura lui Hristos. Nu se ascunde de
nimeni, decât de cel care, neîncrezător în
sine, alege să se țină la distanță.” (citat din
Robert Adams, In Praise of Folly and Other
Writings, pag.119-121).
Erasmus continua: „Noi păstrăm scrisori
primite de la un prieten, le citim iarăși și iarăși
și totuși sunt mii și mii de creștini care altfel
sunt suficient de învățați, n-au citit niciodată
în viața lor vreo Evanghelie sau vreo scrisoare
de-a lui Pavel. Mahomedanii se țin de scrierile
lor, iudeii chiar și astăzi citesc scrierile lui Moise
din fragedă pruncie. De ce nu facem și noi la
fel și nu ne dăruim studierii lui Hristos? Cei ce
urmează învățătura lui Benedict se supun unei
reguli stabilite de un simplu om și ceea ce este
mai mult un om fără multă educație, scriind
pentru oameni și mai needucați ca el, și totuși
ei îl studiază cu sârguință și-l aplică în viețile
lor. Călugării augustinieni învață totul despre
întemeietorul lor. Franciscanii adoră micile
tradiții ale sfântului lor Francisc, îmbrățișează
cărțulia lui cu pasiune, se înfășoară în ea, o duc
cu ei oriunde merg și se consideră că nu sunt în
siguranță fără ea. De ce onorează ei o cărțulie
scrisă de un simplu om mai mult decât întreaga
biserică creștină onorează regula pe care Hristos
a dat-o fiecăruia și față de care ne-am angajat
fiecare prin botez?… Nu o școală de teologi ne
recomandă aceste scrieri, ci Însuși Tatăl nostru
cel ceresc, vorbind cu vocea Lui divină și în
două ocazii separate. Una a fost la râul Iordan,
cu ocazia botezului Domnului Isus Hristos,
cealaltă pe muntele Tabor, la schimbarea la
față. El a zis: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit
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în care Îmi găsesc toată plăcerea Mea: De El să
ascultați!” (Ibid. pag. 125-126)
Să marcăm acest fapt istoric: Pentru prima
dată, de la Împăratul Constantin care a
marginalizat învățătura lui Isus, se face aici
un apel atât de insistent să ne întoarcem
la învățătura lui Isus, care ar trebui să
fie învățătura de bază a creștinismului!
Aceasta se întâmpla în anul 1516. Un an mai
târziu, în 31 octombrie 1517, Martin Luther
bătea în cuie pe ușa catedralei Catolice din
Wittemberg cele 95 de teze (argumente)
împotriva indulgențelor, act care marca
începutul Reformei Protestante!

Erasmus și Reforma
În primul rând, Erasmus a criticat foarte
mult corupția și multe alte rele ale
preoților și ale prelaților Bisericii Catolice,
dar niciodată nu a pus în discuție și nu a
criticat dogmele Bisericii din care făcea
parte. Cu alte cuvinte, Erasmus pleda pentru
o purificare morală a Bisericii, nu pentru
o schimbare dogmatică. În al doilea rând,
Luther îl admira pe Erasmus și între cei doi
a existat o corespondență timp de cel puțin
cinci ani după ce Luther a început Reforma.
Erasmus a avut cuvinte de apreciere pentru
unele acțiuni ale lui Luther. Acesta a încercat
mult să-l convingă pe Erasmus să se alăture
Reformei, dar fără succes. Mulți istorici îl
acuză pe Erasmus de lașitate. Cine studiază
mai cu atenție gândirea lui Erasmus ajunge
să vadă că motivele acestuia de a nu trece de
partea lui Luther au fost mult mai profunde.

La începutul Reformei, Erasmus spunea că
așteaptă să vadă ce fel de Biserică va produce
Luther și doar apoi va decide dacă i se alătură
sau nu. Erasmus se baza pe învățăturile lui
Isus, pleda ca acestea să fie făcute cunoscute
și se aștepta ca prin ele să fie transformat
individul, Biserica și societatea. El credea în
puterea transformatoare a Învățăturii lui Isus!
Ce a observat Erasmus că făcea Luther?
Acesta pleca de la epistola către Romani și
din ea înțelegea (eronat!) că mântuirea este
numai prin credință. Eroarea venea din faptul
că „numai” nu exista în textul original, ci era
adăugat de Luther. Marele reformator insista că
mântuirea este doar un act juridic prin care
cei credincioși sunt declarați drepți, nu sunt
făcuți drepți. Cu siguranță, spunea Erasmus,
o asemenea religie nu duce la transformarea
oamenilor și la crearea unei Biserici mai bune
decât cea catolică.
Ce propunea Erasmus? În anul 1519,
Erasmus a retipărit Noul Testament cu

prefața de la prima ediție, în care chema la
studierea învățăturii lui Isus Hristos și la
trăirea ei, sau, după cuvintele lui Kempis,
la imitarea lui Hristos. În 1522, Erasmus a
tipărit o nouă ediție a Noului Testament, cu o
nouă introducere, unde constată că creștinii
nu cunosc învățătura creștină și propune:
Cineva să scrie un rezumat al învățăturii
creștine și toți copiii ajunși la vârsta
pubertății să fie puși să o învețe temeinic,
încât să fie capabili să dea răspunsuri clare
la o examinare publică, făcută de episcopul
locului. După examinare, să se facă o
ceremonie solemnă de consfințire a ceea ce
au promis nașii lor, în locul lor, când ei au
fost copii mici și au fost botezați. Erasmus
recunoaște că ceremonia aceasta poate fi
interpretată ca al doilea botez!
Tot în anul 1522, Erasmus publică un
comentariu la Evanghelia după Matei, în
care analizează pe larg Marea Trimitere a
apostolilor de către Isus în toată lumea (Matei
28:18-20). Erasmus insistă pe necesitatea
instruirii în elementele principale ale
credinței creștine și numai după aceasta să
urmeze botezul în Numele Sfintei Treimi.

Zwingli și anabaptiștii
Care au fost consecințele imediate ale
învățăturilor lui Erasmus? Să ne îndreptăm
atenția spre Zurich, în Elveția.
Preotul catedralei din Zurich, Ulrich Zwingli
(1484-1531), a îmbrățișat în 1519 învățăturile
Reformei lui Luther, cu anumite deosebiri, în
special cu privire la Cina Domnului. Consiliul
orașului Zurich i-a dat acestuia aprobarea să
facă modificările pe care le-a considerat el
necesare: scoaterea icoanelor din Biserică,
înlocuirea liturghiei cu un serviciu religios
simplificat, etc. În anul 1523 a început o criză
în viața Bisericii din Zurich. Un grup de
preoți tineri, convertiți la Reformă și stabiliți
în Zurich, au studiat problema botezului, în
special după ce au citit scrierile lui Erasmus. Ei
doreau abandonarea botezului copiilor mici
și înlocuirea lui cu botezul pe baza credinței
personale. Consiliul orașului nu a fost de
acord cu această schimbare. Dezbaterile au
durat tot anul 1523 și 1524. Bărbații care
doreau botezul credinței, s-au adunat în 21
ianuarie 1525 în casa unuia dintre ei. O sursă
din acea vreme (Cronica Huterită) ne spune
ce au făcut ei în ziua aceea:
„Cu frică de Dumnezeu, ei au decis că din
Cuvântul lui Dumnezeu un om trebuie să
afle care este adevărata credință, exprimată
în fapte de iubire și, pe baza mărturisirii
propriei credințe, să primească adevăratul
botez creștin ca pe un legământ cu Dumnezeu
al unei conștiințe curate, slujindu-L de la
acea dată înainte cu o viață creștină sfântă și
rămânând statornic până la sfârșit, chiar și în
vreme de necazuri.”
În acest pasaj sunt expuse succint temele
care vor caracteriza această nouă mișcare:

frica de Dumnezeu, Cuântul lui Dumnezeu
ca sursă a adevăratei credințe, fapte de iubire,
mărturisirea propriei credințe, adevăratul
botez ca legământ cu Dumnezeu al unei
conștiințe curate, o viață creștină sfântă,
statornicie până la sfârșit și în necazuri
(suferințe, torturări) care vor veni. Iată ce
s-a întâmplat în continuare:

conducerea landului că religia lui este mai
bună decât cea catolică. Dacă conducătorul
landului sau consiliul orașului era convins și
se declara luteran, tot landul/orașul trebuia
să renunțe la catolicism și să devină luteran.
Expresia juridică în limba latină era: Cuius
regius eius religio, adică „a cui este regiunea,
a aceluia e religia”.

„După rugăciune, Georg Blaurock s-a ridicat
în picioare și l-a rugat pe Conrad Grebel
în numele lui Dumnezeu să-l boteze cu
adevăratul botez creștin pe baza credinței lui și
a recunoașterii adevărului. Cu această cerere,
el a îngenuncheat și Conrad l-a botezat… Apoi
ceilalți s-au îndreptat spre Georg la rândul lor
și l-au rugat să-i boteze, ceea ce el a făcut. Şi
astfel, cu mare frică de Dumnezeu, împreună
ei s-au predat pe ei înșiși Domnului. Ei s-au
încredințat împreună în slujba Evagheliei și
au început să învețe pe alții credința și să o
trăiască ei înșiși.”

Când Zwingli a început să nutrească idei de
reformă, a trebuit să convingă Consiliul să
accepte noile idei și numai după aprobarea
consiliului au putut fi ele implementate.
Dacă Consiliul nu a fost de acord cu botezul
adulților, Zwingli a renunțat la această idee.
Dar nu numai atât. El a trebuit să dezvolte o
teologie care să justifice botezul copiilor mici.

Fiindcă ei fuseseră botezați când au fost mici
și fiindcă ei s-au re-botezat, dușmanii lor
i-au numit ana-baptiști, adică re-botezați.
Ei au refuzat să primească acest nume,
deoarece spuneau că ceea ce li s-a întâmplat
când erau copii mici nu a fost botez, fiindcă
ei nu știau atunci ce li se face, și că ceea ce au
făcut acum, la maturitate, pe baza propriei
credințe și a propriei decizii și mărturisiri,
este adevăratul și singurul botez. Ei se
numeau între ei „frate și soră în Domnul”.
Așa a început un nou fel de Reformă, numită
de istorici „Reforma radicală”.
Au avut loc mai multe „reforme”. Una a
fost reforma luterană, alta a fost reforma
zvingliană, alta a fost reforma radicală
(anabaptistă), alta a fost reforma anglicană
(1534), alta a fost reforma calvinistă la
Geneva (1536) și alta a fost reforma scoțiană
făcută de John Knox (1560).
Mai multe țări din Europa de Nord au adoptat
reforma luterană: Olanda, Danemarca,
Norvegia și Suedia. Cele mai multe dintre
aceste reforme au fost făcute cu aprobarea și
sub patronajul conducerii Statului respectiv.
Singura excepție a fost reforma anabaptistă.
De la început, anabaptiștii au fost considerați
primejdioși de toate conducerile statale
(inclusiv cele protestante) și au fost pedepsiți
cu moartea. Mii de anabaptiști au fost
decapitați, înecați în râu sau arși pe rug în
acel prim secol al Reformei.
De ce s-a dezlănțuit atâta furie împotriva
anabaptiștilor? Exista pe atunci credința
că unitatea unui stat sau oraș-stat e dată
de religia lui. Nu se putea concepe atunci
că oameni de religii diferite pot forma o
unitate viabilă. De aceea, într-un stat catolic
nu era permis să apară oameni de alte religii
decât cea catolică. Atunci când a apărut
Luther cu ideile lui de Reformă religioasă,
anumite landuri (ducate/principate) l-au
invitat pe Reformator la o dezbatere publică
în care i se dădea posibilitatea să convingă

De la începuturi, anabaptiștii au insistat
că fiecare individ trebuie să fie liber să-și
aleagă el însuși credința. Botezul pe bază de
credință personală și de mărturie personală
dicta să nu mai fie botezați copiii mici, ci
să se aștepte până la vârsta cînd copiii sunt
capabili să primescă instruire și apoi să
aleagă pentru ei înșiși ce credință adoptă.
Când au apărut în Zurich anabaptiștii,
imediat Consiliul i-a declarat în afara legii
și, când ei au continuat să răspândească
crezul lor și să practice botezul credinței, au
fost, rând pe rând, condamnați la moarte și
executați. Anabaptiștii cereau libertate de
alegere a crezului pentru fiecare individ și
libertate pentru toate credințele în cadrul
aceluiași land, sau oraș. Această spargere
a unității naționale era „crima” de care se
făceau vinovați anabaptiștii.
Cu toate că erau sub amenințare constantă,
anabaptiștii s-au răspândit rapid în toată
Europa, inclusiv în Transilvania și Polonia.

Martin Luther
Pare ciudat că introducem pe Luther, care
a început Reforma, numai la acest punct.
Martin Luther s-a născut în orășelul german
Eisleben, în 1483. Când avea 25 de ani, a
intrat călugăr într-o mânăstire Augustiniană.
În mânăstire, Martin respecta cu strictețe
toate regulile și pedepsele (canoanele) pe care
i le dătea duhovnicul lui, cu speranța că îl va
satisface pe Dumnezeu. Mai târziu, Luther
a scris: „Când eram călugăr, m-am torturat
timp de 15 ani cu jertfă zilnică, chinuindu-mă
cu posturi, cu vegheri de noapte și cu alte fapte
riguroase. Căutam cu îndârjire să-mi câștig
dreptatea înaintea lui Dumnezeu.”
În 1507, a fost hirotonisit ca preot. În 1510,
a fost trimis la Roma, unde a văzut corupția
care domnea la curtea papală. În 1512, a
primit doctoratul în teologie și a devenit
profesor de Biblie la Universitatea din
Wittemberg. Aceasta era poziția pe care o
deținea în 1517, când călugărul dominican
Tezel a apărut în Wittemberg vânzând
indulgențele prin care se promitea iertarea
păcatelor celor ce le cumpără. Indignat,
el a scris cele 95 de argumente prin care

demonstra că acțiunea e o farsă. Luther nu
intenționa atunci să provoace o reformă în
Biserica catolică. El dorea doar să provoace
o dezbatere academică. Dar, de îndată ce
publicul larg a captat ideile principale și
oamenii au prins curaj, reformarea bisericii
n-a mai putut fi oprită.
Trebuie știut că la data aceea Luther însuși
nu era „reformat”. El se considera un păcătos
ce se lupta din răsputeri să-l satisfacă pe
Dumnezeul care, după cum credea el
atunci, impune atâtea sarcini grele pe bieții
muritori. Dar la începutul anului 1519,
studiind Epistola către Romani, Luther și-a
oprit privirile la locul unde scrie: „Căci mie
nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos,
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede… deoarece
în ea este descoperită o dreptate pe care o
dă Dumnezeu prin credință și care duce la
credință, după cum este scris: Cel drept va
trăi prin credință” (Romani 1:16-17). Şi
Luther și-a zis: „Iată ce înseamnă aceasta:
Dreptatea lui Dumnezeu este revelată prin
Evanghelie și anume, dreptatea pasivă prin
care milostivul Dumnezeu ne justifică după
cum este scris că cel ce crede trăiește prin
credință. Aici am simțit că am fost totalmente
născut din nou și că am intrat în paradis prin
porți larg deschise!”. Atunci Luther a început
să predice mântuirea numai prin credință,
ca un dar al lui Dumnezeu pentru fiecare
care crede. Luther însuși a fost „reformat”, a
fost născut din nou.
În același an, în cadrul unei dezbateri,
Luther a afirmat că și sinoadele Bisericii
pot greși și că infailibilitatea Papei este
inventată. Cu acestea, Luther a călcat pe
cele mai sacrosante credințe catolice și și-a
tăiat orice punți de retragere. În anul 1520,
Papa a emis Bula papală prin care Luther era
declarat eretic și i se dădeau 30 de zile ca să-și
recunoască greșelile. Drept răspuns, Luther
a ars Bula papală în public. Istoricul Thomas
Linsey scria: „Este imposibil pentru noi cei
din secolul al XX-lea să ne imaginăm emoția
care a cuprins toată Germania și Europa că
un biet călugăr a ars o Bulă papală!”
În 1521, la Dieta de la Worms, Luther a
fost declarat eretic și condamnat la moarte.
Câțiva oameni mascați l-au răpit pe Luther.
Unul dintre nobilii germani, partizan al
Reformei, a organizat acest lucru. Luther a
fost dus în secret în castelul de la Worms al
acestui nobil, ținut acolo opt luni, timp în
care a început să traducă Noul Testament în
limba germană. În martie 1522, Luther s-a
întors la Wittemberg și a preluat conducerea
Reformei, apărat de câțiva dintre nobilii care
au îmbrățișat noua credință.
Reforma a însemnat printre altele, curățirea
bisericilor de icoane, lepădarea de hainele
preoțești, renunțarea la liturghia în latină
și înlocuirea ei cu cântări comune și cu
predica în limba germană. Tot atunci s-au
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golit mânăstirile și călugării s-au întors la
viața civilă. În anul 1525, Luther s-a căsătorit
cu o fostă călugăriță, după ce au renunțat
amândoi la jurământul de călugărie.
Să facem o comparație între Erasmus și
Luther. Desiderius Erasmus vine dintr-o
școală de gândire total netipică pentru acea
vreme: mișcarea „devotio moderna”, un
nou fel de spiritualitate, care pornește de la
învățătura lui Isus din Nazaret și țintește
ca, prin imitarea lui Isus, să ajungă la
transformare în caracter și comportament
după chipul lui Dumnezeu. Martin Luther
pornește dintr-o mânăstire augustiniană și,
după o luptă îndelungată cu păcatele și un
studiu aprofundat al Epistolei către Romani,
ajunge să descopere că păcatele lui sunt
ispășite și iertate prin jertfa lui Isus și că
el, Luther, este îndreptățit, justificat prin
credință. El nu trebuie să se mai pedepsească
pentru păcate, deoarece pedeapsa a ispășit-o
deja Isus. Pentru Luther, vestea cea bună
era că iertarea de păcate s-a realizat prin
jertfa lui Isus și se obține individual prin
credința în Isus. Pentru Erasmus, vestea
cea bună era că prin cunoașterea învățăturii
lui Isus și prin imitarea lui Isus se ajunge
la transformare după chipul lui Isus și la
relație personală cu Dumnezeu.
Erasmus era de acord cu Luther că una
dintre problemele Bisericii catolice era
corupția, în special corupția preoților și
a ierarhilor, a conducătorilor Bisericii, și
că problema era transformarea morală și
crearea unei Biserici curate. Când Erasmus
a fost întrebat de ce nu se alătură lui Luther
în acțiunea de reformare a Bisericii, el a
răspuns că așteaptă să vadă mai întâi ce
fel de credincioși va produce Luther prin
învățătura lui și pe baza aceasta va decide
dacă i se alătură sau nu.
Erasmus a ajuns la concluzia că nu se poate
uni cu felul de Biserică pe care a realizat-o
Luther. Pentru el, problema-cheie era ce fel
de învățătură dă Luther. Erasmus credea
că greșeala fundamentală în învățătura
lui Luther stă în augustinianismul lui, în
credința că, prin căderea în păcat, voința
umană a fost complet pervertită și anihilată și
că acum numai Dumnezeu decide cine să fie
mântuit și cine nu. Erasmus iese din tăcerea
lui și în 1524 scrie cartea „Despre libertatea
voinței”. Aceasta l-a înfuriat teribil pe Luther
și, spre sfârșitul anului 1525, a publicat cartea
lui masivă întitulată „Sclavia voinței”. Prin
această încrucișare de săbii, colaborarea între
cei doi giganți devenea imposibilă.

Câteva comentarii
O primă reacție la cartea lui Luther a venit
din partea teologului anabaptist Balthasar
Hubmaier, care a scris în anul 1527 cartea
„Libertatea voinței”. Hubmaier devenise, cu un
an înainte, pastor la comunitatea anabaptistă
din Nikolsburg, Moravia (Cehia), și a găsit
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acolo un grup de luterani foarte descurajați
de cartea lui Luther: „Am găsit oameni care au
înțeles doar două lucruri. Unu: ”Noi credem,
credința ne mântuie” și Doi: „Noi nu putem face
nimic bun. Dumnezeu lucrează în noi și voința
și împlinirea. Noi nu avem voință liberă” (pag.
427). Şi mai departe: „Prin această negare a
voinței libere se dă cale liberă celor rău voitori să
atribuie lui Dumnezeu toate păcatele și faptele
lor rele, zicând: „Faptul că eu comit curvie sau
adulter este voia lui Dumnezeu. Ceea ce voiește
Dumnezeu aceea trebuie să se întâmple. Şi cine
poate sta împotriva voinței Lui? Dacă n-ar fi
voia Lui, n-aș păcătui. Dacă ar fi voia Lui, m-aș
opri din păcătuit…” Să mai arătăm și faptul că
prin această gândire eronată mulți sunt duși
în rătăcirea lenevirii și a disperării, fiindcă ei
gândesc că de vreme ce omul nu poate voi și
face nimic bun și de vreme ce toate lucrurile se
întâmplă din necesitate, el n-are ce face decât să
rămână în această stare. Dacă Dumnezeu mă
vrea să fiu al Lui, El mă va atrage la sine. Dacă
nu vrea, voința mea este zadarnică” (pag.447.
Citate din Balthasar Hubmaier, Theologian of
Anabaptism, Herald Press, Scottdale, PA.).
Hubmaier combate cu vehemență această
teorie. El folosește multe dintre argumentele
lui Erasmus în pledoaria lui pentru libertatea
voinței. Un an mai târziu, Hubmaier a fost
arestat, dus la Viena, torturat cumplit și ars
pe rug, adăugându-se la numărul primilor
martiri ai anabaptismului.
Să trecem acum în Anglia. Aici, Reforma
a fost făcută mai mult din motive politice.
Henric al VIII-lea voia un moștenitor băiat
și, fiindcă regina nu i-a dat un fiu, a dorit să
divorțeze de ea și să se căsătorească cu alta,
dar Papa a refuzat să-i dea dispensa necesară
pentru divorț. Pe acest motiv, el și-a declarat
independența de Roma, a devenit el capul noii
Biserici, numită cu vremea Biserica Anglicană,
și un grup de teologi reformatori au formulat
noua credință reformată. Acești teologi au
înclinat spre teologia pe care o formula chiar
atunci, la Geneva, Ioan Calvin, o teologie
strict predestinaționistă.
Către sfârșitul acelui secol XVI, în mișcarea
anglicană a apărut un curent care dorea o
viață pură, curată, sfântă. În derâdere, restul
populației le-a dat numele de „puritani”. La
începutul secolului următor, mișcarea puritană
a devenit puternică, mai ales în domeniul
universitar (Cambridge și Oxford). Fiindcă
erau nedoriți și chiar persecutați de autoritățile
regale, mulți dintre puritani, începând pe
la anul 1620, au început să emigreze in
America. Puritanii erau calviniști, credeau
în predestinație și totuși erau pasionați
pentru puritatea vieții, pentru sfințenie. Ori,
cu un secol înainte, Baltazar Hubmaier scria
că învățătura despre predestinație ducea la
descurajarea luptei pentru sfințenia vieții.
Cum putem explica lucrurile?
Să-l aducem în scenă pe sociologul german
Max Weber, care în anii 1904-1905 a scris

lucrarea „Etica protestantă și spiritul
capitalist”. Teza lui fundamentală era că
hărnicia în muncă, spiritul de corectitudine,
de economisire și de reinvestire au fost
produse de etica protestantă și în special de
cea puritană, predestinaționistă. Cum explică
sociologul german lucrul acesta? Faptul că
Dumnezeu ne alege, sau ne predestinează, este
un dat real. Cum putem noi personal să știm
dacă am fost predestinați să fim copiii Lui sau
nu? Simplu, după Învățătura lui Isus: „După
roadele lor îi veți cunoaște”. Aceasta înseamnă
că cei care sunt născuți din Dumnezeu sunt
harnici în muncă, sunt corecți, sunt cinstiți,
sunt buni, adică se văd în ei „roadele Duhului
Sfânt”. Şi atunci, credincioșii care erau deja
parte din mișcarea creștină dar care nu
erau siguri că sunt între cei aleși trebuia săși dovedească lor înșiși că sunt născuți din
Dumnezeu și o făceau manifestând hărnicie,
corectitudine, bunătate, etc. Prin acestea ei își
dovedeau lor înșiși că sunt dintre cei aleși,
dintre cei predestinați pentru mântuire. Max
Weber recunoaște în cartea lui că sunt și alte
forme de protestantism care nu sunt calviniste
(predestinaționiste), dar care totuși produc
sfințenia vieții și hărnicie și corectitudine, etc.
El încearcă să dea o explicație pentru faptul că
și ei produc vieți schimbate, dar cu mai puțină
claritate și convingere.
Să încercăm să găsim o explicație pentru
viețile transformate prin protestantism. Să
ne uităm mai întâi la luteranism. Erasmus,
secundat de Hubmaier, a considerat că
predestinaționismul, pe care Luther l-a
luat de la Augustin, este o piedică în calea
unei reale transformări a vieții. Totuși,
protestantismul lui Luther a produs o
anumită transformare morală în oameni,
în special prin fenomenul nou pe care l-a
introdus Luther: un loc de seamă acordat
predicii în noul fel de slujbă religioasă,
introdusă în locul liturghiei în limba latină.
Predica, în limba poporului, a devenit
o formă extraordinar de puternică de
educație, atât despre doctrinele creștine
cât și despre morala creștină. De asemenea
cântecele (multe compuse chiar de Luther)
aveau un conținut educativ și de îndemnare
la o viață nouă.
Și pastorii (care îi înlocuiau pe preoți) erau
doritori de o viață după voia lui Dumnezeu
și ei insistau în predicile lor pe nevoia
schimbării vieții, chiar dacă nu dădeau
acestei schimbări o justificare doctrinară.
Mulți au început să scrie cărți despre nevoia
schimbării felului de viață.
Un astfel de pastor a fost John Arndt, care a
trăit în Germania între 1555-1621. El a văzut
că mulți pastori din vremea lui sunt experți
în dezbateri teologice, dar viața lor nu arată
că ei ar fi creștini. Pentru a remedia situația,
el a scris cartea „Adevăratul creștinism”
(1610), care a devenit repede una dintre
cele mai citite cărți în lumea protestantă.
Iată ce scrie Arndt în prefața cărții lui: „Am

intenționat să vă arăt că noi cei ce purtăm
numele de „creștin” (Hristosieni) o facem nu
numai pentru faptul că credem în Hristos, ci
și pentru faptul că numele acesta înseamnă că
noi trăim în Hristos și Hristos trăiește în noi.
Apoi am dorit să arăt că adevărata pocăință
pornește din centrul cel mai adânc al inimii;
că inima, mintea și sentimentele trebuie să fie
schimbate; că noi trebuie să ne conformăm lui
Hristos și Evangheliei Lui”.
În continuare, Arndt arată că mulți învață
doctrinele, dar „nu vor să învețe de la
singurul nostru Invățător Isus Hristos cum
să fie blânzi și smeriți și totuși viața Lui
sfântă ar trebui să fie regula noastră de viață
și de conduită… Şi deși noi nu putem, în
slăbiciunea noastă actuală, să imităm în mod
perfect viața lui sfântă și exaltată, cu toate
acestea noi ar trebui să o iubim și să dorim cu
înfocare să o imităm tot mai deplin; căci astfel
noi trăim în Hristos și Hristos trăiește în noi
și, așa cum scrie apostolul Ioan, „Cine zice că
rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a
trăit Isus” (1 Ioan 2:6).
Cineva a remarcat că „Adevăratul creștinism”
al lui Arndt este o transpunere în limbaj
protestant a cărții „Imitarea lui Hristos” a lui
Tomas a Kempis. Arndt a contribuit enorm la
înnoirea vieții în Germania luterană. Învățătura
lui Arndt a dat naștere mișcării pietiste, care
s-a autodefinit ca o „religie a inimii” în locul
unei „religii a capului”. Manifestul noii mișcări
a fost cartea lui Spenner „Pia desideria”, adică
„dorințele pietății” sau „dorințele evlaviei”,
publicată în 1675, ca prefață la o carte de
predici a lui Arndt.
Unul dintre cei influențați puternic de
mișcarea pietistă a fost John Wesley (17031791), cel mai mare evanghelist pe care l-a
avut Anglia. Spre deosebire de cei discutați
până acum, el nu a fost predestinaționist,
ci a fost arminianist (a crezut în liberul
arbitru, adică în alegerea liberă a omului, ca și
anabaptiștii). John Wesley credea cu pasiune
în posibilitatea trăirii în sfințenie în această
viață. Wesley atingea prin evanghelizările lui
oamenii simpli, fără nicio educație religioasă.
El era pentru o educare sistematică, sau
metodică, a celor noi convertiți. De aceea
mișcarea lui a căpătat numele de „metodistă”.
El a observat că noii convertiți aveau nevoie de
4-5 ani ca să li se arate toate practicile păgâne
de care să se dezvețe și cele creștine pe care să
le învețe. Când ajungea la totala dezvățare și
învățare, se zicea că a ajuns la predare totală a
ființei în proprietatea lui Isus și la actul acesta
de predare totală Dumnezeu răspundea prin
umplerea totală cu Duhul Sfânt și sfințirea
totală. De la punctul acesta, Wesley spunea
că credinciosul este capabil să trăiască în
sfințenie totală, fără păcat, toată viața.
Mișcarea pentru sfințenia vieții (holiness
movement) a dominat cultele evanghelice
tot secolul al XIX-lea, atât în Anglia cât și în
Statele Unite.

Concluzii generale
Fenomenul cel mai important ce a apărut
acum 500 de ani a fost curajul oamenilor de
a se angaja în dezbateri libere pe teme de
religie. Dezbaterile libere au dus în cele din
urmă la schimbări majore atât în crezul
creștin cât și în practica religiei creștine,
exact ceea ce voiau să evite cei ce se opuneau
oricăror discuții libere.
Dar ceea ce părea la acea dată total
inacceptabil era cererea ca fiecare individ
să fie liber să-și aleagă el însuși religia.
Ideea aceasta a apărut în anul 1524, în cadrul
discuțiilor despre botez. Atâta vreme cât se
practica botezul copiilor mici, toți cetățenii
unui anumit teritoriu erau „încreștinați”
prin botez la o vârstă la care ei înșiși nu erau
capabili să decidă ce religie să aibă. Dar,
dacă se renunța la botezarea copiilor mici
și se aștepta până la vârsta la care puteau să
decidă ei înșiși, li se recunoștea dreptul de
a decide dacă devin creștini, sau atei, sau
dacă îmbrățișează altă religie. Puțini istorici
știu (sau recunosc) faptul că anabaptiștii
au lansat primii conceptul de libertate
de alegere a religiei și, deci, libertatea de
conștiință în civilizația europeană.
O altă mare realizare a Reformei a fost
că a inițiat traducerea Bibliei în limbile
popoarelor. Faptul că s-a pus Biblia în
mâna poporului a fost o mare revoluții din
istoria omenirii. Acum, fiecare om poate
citi și poate decide pentru sine ce credință
să-și aleagă! Apariția unei mari varietăți de
credințe creștine, sau religii creștine, poate
fi văzută ca o dezorientare, dar ea înseamnă o
îmbogățire a spiritului uman, care poate astfel
să compare diferitele înțelegeri ale aceluiași
text și să aleagă pentru sine ceea ce trebuie să
creadă și ceea ce trebuie să respingă.
Comunismul a fost o încercare de a închide
oamenii să nu mai audă decât ceea ce spun
comuniștii. Era una dintre multele închisori ale
minții și ale spiritului. Căderea comunismului
a adus cu sine libertatea de călătorie, de care
se bucură acum milioane de români. Românii
călătoresc în țări cu religii diferite și sunt
expuși la diferite feluri de gândire. Apariția
internetului, care aduce informația în casa
fiecărui român, fără ca el să mai trebuiască să
călătorească nici măcar până la o librărie sau la

o bibliotecă, a lărgit la maximum libertatea și
posibilitatea de informare.
Biserica ortodoxă obișnuia să afirme că locul
Bibliei este numai în Biserică, pe altar sau pe
un pupitru anume făcut pentru ea și că laicii nu
sunt suficient de educați să poată citi Biblia fără
să se rătăcească. Unii preoți o mai spun și astăzi.
Dar vremea unui monopol pe informație, a
unui control al minților, a unei manipulări a
gândirii oamenilor a trecut! Românii de astăzi
manifestă o foame după hrană spirituală și o
sete după adevărată spiritualitate. Varietatea
de învățături creștine care i se oferă, prin
predicatori și prin alți învățători ai diferitelor
culte creștine evanghelice este una dintre
sursele unde își găsesc hrana și este unul dintre
izvoarele din care se adapă! Cine-i mai poate
opri să mănânce și să bea?
Dar libertatea aceasta va produce inevitabil
dezbateri despre natura și despre conținutul
religiei ortodoxe. Lucrurile acestea nu mai
pot fi considerate ca fiind în afara discuției.
Şi discuțiile libere vor duce inevitabil la
schimbări. Discuții intense se poartă și acum.
Pe ascuns. Sau în șoaptă. N-ar fi mai bine ca
ele să fie înțelept coordonate și îndrumate?

Esența Reformei
Mântuirea cuprinde trei evenimente
esențiale: Iertarea de păcate, împăcarea cu
Dumnezeu și eliberarea de sub stăpânirea
celui rău. Acestea au fost realizate prin jertfa
Fiului lui Dumnezeu pe cruce și sunt oferite
de Dumnezeu fiecărui om gratuit, ca dar
care se însușește prin credință. Mântuirea
aduce cu sine intrarea omului într-o relație
personală cu Dumnezeu.
Reforma a înlăturat preotul, biserica,
ierarhia, liturghia, sfinii, Maica Domnului,
moaștele, icoanele din procesul de mântuire.
Preotul (pastorul) rămâne cu funcția de
învățător, sfătuitor (consilier spiritual),
predicator al Cuvântului lui Dumnezeu,
conducător al lucrărilor Bpisericii (actele de
cult, sau sacramentele, sau tainele). Biserica
rămâne mediul în care credincioșii cresc
spiritual și în care ei lucrează împreună
pentru promovarea lucrărilor lui Dumnezeu
în societate și pe câmpul de misiune.
Articol de prof. dr. Iosif Țon, preluat de pe
site-ul www.iosifton.ro.
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Premieră: Adam și Eva
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 06 noiembrie

MARȚI 07 noiembrie

MIERCURI 08 noiembrie

00:00 Întrebări esenţiale 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala 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 Paşi
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoala Isahar 09:00 Casa zburătoare 09:30
Atelierul lui Newton 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 O viaţă echilibrată
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 Paşi în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Atelierul lui Newton 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00 Un
bar mitzvah neaşteptat (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin (r)
13:30 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial (r) 14:00 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viaţă echilibrată
18:00 Armele luminii

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în
faţă 04:00 Perseverenţă 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
Manualul bunătăţii 09:00 Casa zburătoare
09:30 Atelierul lui Newton 10:00 Highlight
Julie Miller 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Invazia păgână (r)
12:00 Joshua primeşte o familie (r) 12:30
Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Misterioasa profeţie din Isaia 53 (r) 14:00 O
viaţă echilibrată (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui Newton
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00 Highlight
Julie Miller (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Manualul bunătăţii (r)

19:00 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical

19:00 Istoria creştinismului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
19:30 Secretele succesului program religios telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
22:00 O nouă şansă film artistic
22:00 Un bar mitzvah neaşteptat film artistic 21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Muzică
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Joshua primeşte o familie documentar
23:30 Muzică
documentar

film artistic

Activist fară 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 când 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 atît firma lor, cât și
libertatea lor religioasă.

JOI 09 noiembrie

VINERI 10 noiembrie

SÂMBĂTĂ 11 noiembrie

DUMINICĂ 12 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătăţii 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 (r) 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 Casa zburătoare 09:30
Atelierul lui Newton 10:00 Sheila Walsh
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) 11:00 O nouă şansă (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Istoria creştinismului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (maghiară)
(r) 17:00 Sheila Walsh (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferinţă de femei

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţă de femei 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
Dragoste, sex şi relaţii de durată 08:30
Trăieşte-ţi viaţa! 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Atelierul lui Newton 10:00 Să studiem
pas cu pas Apocalipsa (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Ultima reformă (r) 12:30 Viaţă aşa cum e
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Descoperind ţara sfântă 1(r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (germană)
(r) 17:00 Când şi cum va avea loc răpirea
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
2015 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
Ascultă şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Young Explorers 10:00 Povestea lui
Richard Wurmbrand 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Adam şi Eva (r) 12:00 Atât
de aproape de duşman (r) 12:30 Rădăcini
şi reflecţii (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Cele trei credinţe ale Ierusalimului (r)
14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința„Rugăciune pentru
Israel” 2010 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecţia de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O uşa deschisă pentru ţine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 (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 Young Explorers (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
19:00 Descoperind ţara sfântă 1 documentar 19:00 Cele trei credinţe ale Ierusalimului 17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:30 Club 700 magazin TV
documentar
18:00 Conferinţă
19:00 Secţia de poliţie (r) film serial
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
televiziunii
20:30 Viaţă aşa cum e magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios străin 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
Mijlociu
23:00 Secţia de poliţie film serial
22:00 Adam şi Eva film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
23:30 Muzică
23:00 Atât de aproape de duşman 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
documentar
22:00 Salvat film artistic
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical străin
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duminică, 22:30

sexualităţii

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2015
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 pentru România (r) progr muz 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 Activist fără voie film artistic
23:30 Pasiune pură (r) progr despre probl
sexualităţii

LUNI 06 NOIEMBRIE

MARŢI 07 NOIEMBRIE

MIERCURI 08 NOIEMBRIE

JOI 09 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 11 NOIEMBRIE

22:00 Un bar mitzvah
neaşteptat film artistic

19:00 Dacă Dumnezeu
e Dumnezeu documentar

22:00 O nouă şansă

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show în direct

22:00 Salvat film artistic
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film artistic

De la nevoia de reformă în Biserică
la transformarea societății
Bisericii. Nu s-au separat cele două, e un caz
unic în tot spațiul ex-comunist.

Cartea „Răscumpărarea memoriei” este un
proiect început din dorința de a cunoaște lupta
nevăzută între Statul Comunist și Biserica din
România, în particular Biserica Penticostală.
A fost o luptă extrem de încrâncenată, cu
înfrângeri și victorii de ambele părți. Suntem
produsul unei perioade istorice ce și-a pus
amprenta pe modul în care gândim. Relația
Bisericii cu Statul și societatea își are azi
rădăcinile în acea paradigmă construită în
perioada comunistă. Avem o istorie pe care
nu o putem ignora, trebuie să o înțelegem.
De acolo primim cheia pentru a interpreta
prezentul, precum și uneltele cu care să
răspundem provocărilor actuale în viața
Bisericii și a societății.
Când armata sovietică a intrat în România, a
preluat punctele cheie ale autorității statale.
Consilieri sovietici au fost alocați în fiecare
minister, mai puternici decât chiar ministrul
respectiv, ei decideau de fapt politica
statului român. Rusia avea atunci peste 20
de ani de istorie comunistă, încercase mai
multe experimente pentru a transforma
societatea. În primă fază încercase prin
teroare, ucigând mulți lideri din Biserica
Ortodoxă Rusă, apoi au relaxat presiunea
oferind recunoaștere cultelor. Apoi, au
folosit calea împrietenirii cu liderii religioși
pentru a-i influența să îndeplinească politica
statului comunist. Iar când consilierul rus
s-a alăturat Secretariatului de Stat pentru
Culte, el venea cu acea experiență malefică
de control al vieții religioase. Ministerul
Cultelor a devenit mijlocul de subordonare
a vieții religioase din România la agenda
Partidului Comunist. Ținta era crearea unui
organism care să arate frumos, dar lipsit de
viață, un cadavru numit „religie” în vitrină.
Liderii religioși care nu aveau o înțelegere
bună a lucrurilor și a Scripturii au acceptat
multe dinspre acele directive ale autorităților.
Au fost și domenii în care liderii religioși au
înghițit momeala unei prietenii cu statul,
care le oferea o falsă libertate în schimbul
renunțării la unele convingeri intime despre
spiritualitatea Bisericii sau slujirea Bisericii în
societate (mărturisirea lui Hristos, catehizarea
tinerilor, proiectele sociale). Biserica a
fost tot mai mult forțată să-și desfășoare
activitățile doar în interiorul zidurilor ei,
pentru ca apoi inclusiv acele activități să fie
strict reglementate de Guvern. Dar a existat
și o Biserică Mărturisitoare, conștientă de
acele piedici și capcane întinse de stat, care
a dezvoltat o viață paralelă cu cea oficială a

De exemplu, Biserica Penticostală a
fost recunoscută oficial, însă, în paralel,
această Biserică oficială avea și o viață în
subteran. Biserica oficială își desfășura
duminică programele, în care erau prezenți
și informatori și în care existau anumite
limitări de care toți erau conștienți. Dar, de
luni până sâmbătă, Biserica subterană intra
în activitate - întruniri de case sau grupuri
de studiu ilegale, interzise pentru că studiau
Biblia și foloseau materiale din Occident (nu
existau seminarii teologice).
Biserica subterană se ocupa astfel de formarea
de slujitori și de menținerea spiritualității
în viața Bisericii, prin rugăciune și întrajutorarea celor săraci. Era o acțiune pe care
doar Dumnezeu o putea coordona, pentru
că nu existau lideri naționali în Biserica
subterană, cum erau în China sau Rusia sau R.
Moldova. A fost o minune faptul că în fiecare
localitate sau zonă au existat oameni influenți
ai Bisericii, nu au fost numiți lideri, nu au
fost ordinați, nu au deținut funcții, dar au
exercitat o influență evlavioasă puternică în
viața celorlalți, care s-a văzut peste generații.
De la Revoluție încoace, cred că s-a încheiat
o etapă - acea tranziție în care nu ne găseam
identitatea ca națiune – acum societatea
română a început să se așeze. La fel, în viața
Bisericii, în primii cel puțin 20 de ani după
Revoluție am avut o criză de identitate.

Biserica azi – agent al Împărăției lui
Dumnezeu
Împărăția lui Dumnezeu nu e o entitate
politică sau teritorială, ci un domeniu
spiritual în care principiile iudeo-creștine
sunt acceptate în societate ca sistemul
nervos central al valorilor acelei societăți.
În societatea română e nevoie de prezența
Bisericii care să promoveze valorile creștine.
Și aici cred că e un teren comun larg pentru toate
cultele creștine. Chiar dacă există diferențe
majore doctrinare, avem un câmp comun de
valori pe care ar trebui să le susținem articulat
și organizat în piața publică, în locul în care
are dezbaterea de idei – universități, massmedia, activități sociale sau chiar politice.
Bisericii i-a lipsit exercițiul democrației
din cauza perioadei aspre prin care a trecut
sub comunism și are nevoie de dezvoltarea
capacității de a comunica public, pe înțelesul
generației actuale. Avem nevoie de astfel de
apologeți, buni analiști ai fenomenului politic,
religios, economic sau cultural și, care să poată
oferi răspunsuri adecvate problemelor din
societatea contemporană.

Biserica tinde să fie atrasă în dezbateri care
nu îi aparțin și să uite menirea ei. Sigur, presa
vrea doar să discutăm despre banii pe care
Statul îi dă cultelor sau de ce se construiesc
mai multe biserici decât școli sau spitale.
Dar rolul Bisericii în ce privește valorile pe
care este clădită civilizația noastră și valorile
în sine nu mai sunt prezente în discuție.
Pericolul este să abdicăm de la misiunea pe care
o avem în societate. Pe undeva, însăși societatea
cere prezența Bisericii. Dacă vă amintiți de
tragedia de la Colectiv, mulți au criticat faptul
că Biserica nu a fost prezentă acolo imediat.
Societatea spune că Biserica ar trebui să fie
prezentă, de exemplu, în dezbaterea despre
avorturi. Biserica nu poate spune doar că
avortul este păcat, deși e adevărat, ci trebuie
să fie parte a soluției, a căii de vindecare și
restaurare în ce privește problema avortului.
În dezbaterea despre homosexualitate,
Biserica nu poate spune doar „Nu” căsătoriilor
homosexuale, ci trebuie să facă mai mult,
trebuie să ajute tinerii să fie conștienți de
pericol, și împreună să facem front comun
împotriva falsei educații sexuale și a ideologiilor
de gen. Dincolo de modificarea Constituției,
trebuie să promovăm educația familială,
pentru că mulți din cei în relații homosexuale
provin din familii dezorganizate, fără dragoste
părintească reală. Biserica ar trebui să ofere
grija părintească, spirituală, pentru ca acești
oameni să fie vindecați sufletește și să nu cadă.
Iar lista poate continua. Biserica trebuie să fie
parte a soluției, nu doar cea care atrage atenția
asupra derapajelor morale.
Intenția supremă a comunismului a fost ca
Biserica să trăiască între zidurile lăcașului
de închinare. Dar modelul biblic e o Biserică
prezentă în cetate, în societate. Acolo
sunt lupte de purtat, ideologii care trebuie
contrazise, acolo e o lume rănită care trebuie
slujită. Nu mergem doar să spunem „Nu”
păcatului, ci mergem să arătăm calea. Nu doar
să condamnăm corupția, ci să oferim modele
de trăire corectă. Trebuie să fim instrumentul
vindecării și restaurării, comunitatea care
oferă speranță unei lumi tulburate.
Trebuie să ne înțelegem trecutul, să ne
clarificăm identitatea prezentă și să înțelegem
societatea de azi. Din cauză că societatea se
schimbă rapid, sistemele ecleziastice tind
să rămână mereu în urmă - avem tradițiile
și doctrinele noastre care oferă o oarecare
stabilitate - dar trebuie să vedem ce se întâmplă
în societate și să avem și reacții în timp real.
Dacă reacționăm anacronic, semănăm cu un
pompier care ajunge la locul incendiului după
ce focul a mistuit totul.
Extras din emisiunea „Realități și perspective”
cu Vasilică Croitor, pastor, cercetător istoric.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

13

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cu gândul la veșnicie cu John Bevere
seminar biblic

Luni, ora 19:30

LUNI 13 noiembrie

MARŢI 14 noiembrie

MIERCURI 15 noiembrie

00:00 Întrebări esențiale 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 Isahar 09:00 Casa zburătoare
09:30 Young Explorers 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 Young
Explorers (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viață echilibrată
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 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
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Există
Dumnezeu? (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum
a apărut lumea? 1 (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 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viață echilibrată
18:00 Armele luminii

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Cu gândul la veșnicie 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 Manualul
bunătății 09:00 Casa zburătoare 09:30
Semințe10:00 Highlight Kenny Marks 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Invazia păgână (r) 12:00 Avocatul (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel?
(r) 13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53 (r)
14:00 O viață echilibrată (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Semințe (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Highlight
Kenny Marks (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Cum a apărut lumea? 1 documentar
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu 2 străin
documentar
20:00 Decupaj din realitate materiale
19:30 Secretele succesului program religios telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
22:00 Moise film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Avocatul film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Există Dumnezeu? talk-show
23:30 Muzică

19:00 Istoria creștinismului 2 documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

Vineri, 22:00

documentar

Premieră: 7 zile
de aventură cu
Dumnezeu
Este un film documentar care
aruncă o privire în spatele scenei
a unei călătorii de șapte zile în
Brazilia. Vei descoperi în primul
rând modul în care Duhul Sfânt
conduce și cum Dumnezeu
schimbă viețile oamenilor pe
stradă, acasă la ei sau la o
adunare. Acest documentar
este menit să vă provoace să
descoperiți ce înseamnă cu
adevărat să trăiți viața despre
care citim în Faptele Apostolilor o viață care este mai mult decât
simpla participare la biserică.

JOI 16 noiembrie

VINERI 17 noiembrie

SÂMBĂTĂ 18 noiembrie

DUMINICĂ 19 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Secretul relațiilor 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Clipuri de
dincolo de moarte 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Moise
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Istoria creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Clipuri
de dincolo de moarte (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Dragoste, sex
și relații de durată 08:30 Trăiește-ți viața!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 Când și cum va avea loc
răpirea (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Salvat (r) 12:30
Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Descoperind țara sfântă
2 (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Când
și cum va avea loc răpirea 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”
2015 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
Ascultă și împlinește 09:00 Cartea Cărților
09:30 Young Explorers 10:00 Povestea lui
Robert Jerman Thomas 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 7 zile de aventură cu
Dumnezeu (r) 12:00 Atât de aproape de
dușman (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința„Rugăciune pentru
Israel” 2010 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 (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 Young Explorers (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 2 17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință
19:00 Descoperind țara sfântă 2 documentar documentar
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Străinul (r) film serial
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
23:00 Secția de poliție film serial
22:00 7 zile de aventură cu Dumnezeu
21:00 Realități și perspective talk-show
23:30 Muzică
documentar
22:00 The list film artistic
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin

sexualității

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2015 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 pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul I documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 13 NOIEMBRIE

MIERCURI 15 NOIEMBRIE

JOI 16 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 18 NOIEMBRIE

DUMINICĂ 19 NOIEMBRIE

22:00 Există
Dumnezeu? Talk-show

22:00 Moise film artistic

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show în direct

22:00 The list film artistic

22:30 Reforma a
schimbat totul I
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documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Noe
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 20 noiembrie

MARŢI 21 noiembrie

MIERCURI 22 noiembrie

00:00 Întrebări esențiale 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 Isahar
09:00 Casa zburătoare
09:30 Young Explorers 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Young
Explorers (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viață echilibrată
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 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
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Inimi
schimbate (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum
a apărut lumea? (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 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viață echilibrată
18:00 Armele luminii

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Cu gândul la veșnicie 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 Manualul bunătății 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Semințe 10:00 Highlight
Larry Howard 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Soda
springs (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Misterioasa profeție
din Isaia 53 (r) 14:00 O viață echilibrată (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Semințe (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight Larry Howard
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Manualul bunătății (r)

documentar

străin

19:00 Cum a apărut lumea? documentar
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Istoria creștinismului 3 documentar
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:30 Secretele succesului program religios 20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

Sâmbătă, 22:00

film artistic

Ascunși în văzul
tuturor
Rămași fără resurse financiare
și economii, Darius și Josephine
Blackmon se găsesc nevoiți să
locuiască în mașină. În plus, cuplul
mai are și doi copii care trebuiesc
îngrijiți. Se găsesc singuri în această
încercare, deoarece nu au nici
familie și nici prieteni care să le
fie alături. În această perioadă,
credința puternică a lui Darius este
clătinată în fața presiunilor. În timp
ce familia Blackmon încearcă să
păstreze aparețele în timpul zilei și
să se ascundă în timpul nopții. Însă
în curând viața lui Darius începe să
se schimbe.

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Soda springs film artistic
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Doamne, unde esti? film artistic
23:30 Muzică

JOI 23 noiembrie

VINERI 24 noiembrie

SÂMBĂTĂ 25 noiembrie

DUMINICĂ 26 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Călătoria lui Israel 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Îngerul orașului
Lvov 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Doamne, unde
esti? (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Istoria creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Îngerul orașului Lvov (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Dragoste, sex
și relații de durată 08:30 Trăiește-ți viața!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 Când și cum va avea loc
răpirea (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 The list (r) 12:30
Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Descoperind țara sfântă
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Când
și cum va avea loc răpirea 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”
2015 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 Dragoste, identitate și scop 08:30
De ce Israel? 09:00 Cartea Cărților 09:30
Young Explorers 10:00 Povestea Perpetuei
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Noe (r) 12:00 Joshua primeste o familie (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” 2010 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 (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
Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inimi schimbate film artistic
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 3

19:00 Descoperind țara sfântă 3 documentar documentar
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Străinul film serial
22:00 Noe film artistic
23:30 Muzică
23:00 Joshua primeste o familie documentar
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Stăpânind porțile vrășmașului cu
Cindy Jacobs program religios
19:00 Străinul (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Ascunși în văzul tuturor film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2015 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 pentru România progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul II documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 20 NOIEMBRIE

MARŢI 21 NOIEMBRIE

MIERCURI 22 NOIEMBRIE

JOI 23 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 25 NOIEMBRIE

22:00 Inimi schimbate

22:00 Soda springs film

22:00 Doamne, unde
esti? film artistic

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show în direct

21:00 Realități și
perspective talk-show

film artistic

artistic
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mine, nu e bun pentru celălalt. Ce poate
fi rău pentru mine, poate fi bun pentru el.
Un răspuns anumit poate fi la fel de bun ca
altul.” Dacă gândiți astfel, e puțin probabil
să căutați adevărul. Dacă totul e relativ, de
ce să ne mai deranjăm? Sigur că există bine
și rău, dar, într-o anumită măsură, nu există
bine sau rău, ci doar ce gândește toată lumea.
Pentru astfel de lucruri s-a luptat Socrate în
Grecia antică, el credea că societatea nu poate
trăi mult pe baza relativismului. Trebuie să
existe anumite valori comune, un anumit
angajament comun legat de ce e bine și rău.
Dacă oamenii cad de comun acord într-o
privință, atunci acela e adevărul absolut al
comunității.

REVOLUȚIA GÂNDIRII

Postmodernismul, Biserica și lupta pentru
credință autentică.
Lumea de azi e diferită față de acum 30 de
ani. Gândim diferit. În bisericile de azi,
lucrurile nu se văd cu claritate. Cel mai
înfricoșător mi se pare faptul că nimeni nu
realizează că suntem în ceață. Crescând în
ceața creștinătății, cum putem ști cum e să
vedem clar?

rațiunea era insuficientă pentru a ne duce
acolo. Rațiunea nu garantează un consens,
poți porni de la multe ipoteze diferite și
poți ajunge la multe concluzii diferite,
toate acestea folosindu-te de rațiune. Au
ajuns să nu mai creadă că știința are toate
răspunsurile obiective.

Ca să putem înțelege ce s-a întâmplat,
trebuie să răspundem la întrebarea Ce
este postmodernismul? E o întrebare
dificilă. Postmodernismul e perioada
de după modernism. Nu poți înțelege
postmodernismul
fară
să
înțelegi
modernismul. Cultura premodernă a înțeles
întotdeauna că întrebările religioase erau
centrul vieții și activității sociale, la acestea
trebuia să se răspundă mai întâi. Modernismul
e etapa lumii asociată cu apariția științei
moderne. Oamenii au crezut în progres și în
ideea că rațiunea ne va da toate răspunsurile.
Modernismul a ridicat rațiunea atât de mult
încât credința a fost pusă pe locul doi. Însă în
secolul XXI, toate raționamentele moderne
au devenit învechite.

În timp ce modernul crede în adevărul
absolut și universal și în suficiența rațiunii
de a ni-l descoperi, postmodernul crede
că rațiunea e insuficientă și că nu există
adevăr absolut. Ambele părți au dreptate pe
jumătate. Modernul e corect în a crede că
există adevăr absolut și incorect în a crede
că rațiunea e suficientă pentru a-l descoperi.
Postmodernul e corect în negarea suficienței
rațiunii, dar incorect în a concluziona că nu
există adevăr absolut.

Descartes și gânditori ca Isaac Newton
sau Immanuel Kant au crezut că rațiunea
e suficientă pentru a ne duce la adevărul
absolut. Dar spre sfârșitul secolului 19,
filozofia lui Nietzsche, faimos pentru
afirmația „Dumnezeu e mort” și negarea
explicită a adevărului moral absolut, arăta
că dacă avem o concepție de viață fără
Dumnezeu, atunci nu există o fundație
transcendentă pentru etică și propunea
să ne formăm propriile valori și etaloane,
devenind noi înșine un dumnezeu.
Acest lucru a pavat calea pentru secolul
XX, unde vedem decăderea de la încrederea
totală în rațiune pentru descoperirea
adevărului absolut, la negarea astăzi că
ar exista un adevăr absolut, din cauză că
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Dacă modernismul simboliza Turnul Babel
ce țintea să-L înlocuiască pe Dumnezeu,
postmodernismul e ce a urmat după Babel,
când oamenii nu au mai putut comunica
pentru că nu a existat o limbă sau presupoziții
comune. Nu a fost o schimbare politică sau
socio-economică, ci ceva mult mai profund.
S-a schimbat chiar modul nostru de gândire.
Există diferite metode de a defini
postmodernismul. Suspiciune față de
presupunerea întregului adevăr absolut.
Bănuiala că în numele adevărului absolut se
încearcă controlarea oamenilor. E un fel de
atitudine sceptică față de toate presupunerile
unui adevăr absolut, a unei metanarațiuni
sau realități obiective.
Una dintre problemele societății postmoderne
este relativismul. Postmodernismul încearcă
să elimine toate regulile. Noi creăm propriul
nostru adevăr. Avem afirmații ca: „Tu ai o
părere. Eu am o părere. Toată lumea are
o părere. Ceea ce e adevăr pentru mine
nu aș impune altora. Ceea ce e bun pentru

Cred cu certitudine că există adevăruri
absolute. Cred că trebuie să fim mai umili în
încercarea de a le găsi. Pentru teologi, toate
adevărurile absolute arată spre Dumnezeu.
Dumnezeu este adevărul absolut. El este
sursa tuturor adevărurilor, pentru că El
a creat Universul, El este sursa a tot ceea
ce știm că e bine. Dacă vorbim de cele 10
porunci, cred că reprezintă adevărul.
Când privesc la ce tânjesc postmodernii,
cuvântul „autentic” îmi vine în minte.
Oamenii sunt sătui să vadă fastul din
Biserică. Când oamenii de azi caută o relație
autentică, reală, între oameni, Biserica tinde
să fie în dezavantaj, pentru că am fost văzuți
ca ipocriți și cu vieți duble. Duminica ești
într-un fel, iar în restul săptămânii în alt
fel. Așa și facem. Când căutăm să ajungem
la oameni, această imagine pe care o au ei
despre noi e una din primele bariere.
Cum să facem ca viața din interiorul
bisericii să fie mai compatibilă cu viața din
afara bisericii? Doar în afara bisericii pot să
ajung la acei oameni, nu pot împlini aceste
preocupări în interiorul structurii actuale
a Bisericii. Am prieteni necredincioși care
nu au fost în vreo biserică și probabil nu o
vor face vreodată, nu vor veni la biserică
pentru a căuta răspunsuri, deși au nevoie.
Dar viețile lor sunt deja structurate într-un
fel care nu include și biserica. Iar felul în care
ajung la ei nu e întrebând: „Veniți cu mine
la biserică?” ci „Ce ar fi să stăm pe verandă
și să discutăm despre ce te frământă?” Dacă
suntem sinceri, e mai important să mergi
la un necredincios în nevoie, decât să tragi
după tine un necredincios în nevoie la
circumstanțele noastre.
Recent conduceam și am trecut pe lângă
semnul unei biserici care spunea: „Trezire
spirituală în fiecare miercuri seara”. Lumea
și necredincioșii din jur privesc acel semn
și spun: „Ce se întâmplă? Oamenii aceștia
sunt nebuni! Dacă chiar ar fi treziți, de ce nu
există o diferență în comunitatea noastră, de
ce nu e cartierul sau orașul schimbat?” Apoi
își spun că nu contează oricum. Biserica nu
are importanță, pentru că nu produce ceea
ce spune că produce.

Pentru mine e o rușine că vecinii mă văd
mereu cum conduc spre biserică, deși
nici măcar nu le știu numele și îi ignor. E
incredibil – nici nu ne cunoaștem vecinii, dar
ni se poruncește să-i iubim ca pe noi înșine.
Un fel în care ne putem arăta dragostea față
de aproape este prin a-i sluji. Ne concentrăm
atenția pe creșterea noastră spirituală, dar ar
trebui să ne axăm pe iubirea aproapelui ca
pe noi înșine, deoarece dacă Hristos ar fi
aici, El ar ajuta, ar sluji pe oameni. Și știi cine
crește în acest proces? Crești tu.
Ne e întipărită ideea de a nu face ceva doar
pentru o singură persoană, ci să facem la
scară largă. Să faci o diferență în viața cuiva
nu e suficient. Dar Evanghelia lui Hristos nu
era una globală, El nu a venit și a transmis
ceva la lumea întreagă. Dacă renunțăm la
mentalitatea „la scară mare”, și facem mai
puțin, însă mai bine? Nu e vorba de a duce
cât mai mult din Evanghelie la cât mai mulți
oameni cu putință, ci despre a schimba viețile
fiecăror persoane în parte, prin a le sluji acolo
unde se află acum aceste persoane. Nu să
cauți să transmiți live pe calea undelor, ci să
ai, într-adevăr, un impact asupra unei singure
persoane. Acolo începe schimbarea.
În călătoria mea, am ajuns în China. Chinezii
trăiesc credința, iar Biserica e în continuă
creștere. Ei nu au slujbe tradiționale de
închinare, nu au clădiri bisericești, nici
imnuri sau locuri de parcare, nimic din
toate aceste capcane pe care noi le avem.
M-a făcut să-mi pun la îndoială rolul meu
în biserica tradițională și să mă întreb: „Mai
funcționează Biserica?”
Unii spun: „Nu e nevoie să merg la biserică
și să mă plictisesc. Am o credință puternică,
însă nu am nevoie de structura bisericească,
mulțumesc”. Pentru că structura s-a
prăbușit. De la pastori nu auzim că biserica
e prăbușită. Poate că noi am spune asta. Ei ar
spune: „Pocăința în serviciile noastre nu mai
e aceeași.” Sau: „Se pare că nu mai acționăm
la fel de eficient.” „Nu suntem prea conectați
la comunitate.” Ei nu văd că acestea sunt
simptomele unei biserici prăbușite.
Un lucru care ne arată că lucrurile s-au
schimbat e acela că practicile din trecut care
au avut efect, azi nu mai au efect. În trecut
am făcut ceva și a funcționat, dar azi nu
mai funcționează. Modul fundamental de
gândire al oamenilor s-a schimbat. În trecut
era posibil ca oamenii care căutau adevărul
să meargă la biserică, spunând: „Viața mea e
lipsită de sens. Am nevoie de adevăr.” Biserica
spunea: „Nu avem multe de oferit, dar Îl
avem pe Dumnezeu, care spune: «Veniți la
Mine și Eu voi avea grijă de voi și să vă voi
da viață veșnică.»” Persoana spunea: „Există
adevăr” și era atinsă de Duhul Sfânt. Oamenii
erau chemați să își predea viața lui Isus la
altar și se duceau în față. Azi, însă, biserica
îi cheamă, dar nu mai vine nimeni. Nu e
vorba că oamenii nu mai răspund chemării,

ci oamenii care veneau la biserică pentru a
căuta adevărul nu mai vin azi. Pentru că ei
cred că adevărul s-a schimbat.
Se spune că fiecare, indiferent în ceea ce
crede, se închină la ceva anume. Dacă nu e
vorba de Dumnezeu, atunci e vorba de alți
dumnezei - banii, mașinile, puterea, faima,
sexul. Propria persoană! Poate chiar biserica?
Sau pastori, amvoane și Biblia. Sau „peștele”
lui Isus. Când privim la ce se întâmplă, pare
că Biserica e parte din problemă!
Cea mai mare acuzație asupra Bisericii e
aceea că nu punem Evanghelia în practică.
O predicăm, facem tot felul de lucruri,
cântăm despre Evanghelie, dar nu o trăim.
Mergând automat la biserică în fiecare
duminică și făcând aceleași lucruri mereu,
nu vom observa ce se întâmplă și nu vom
schimba nimic.
Când am plecat din biserica în care am fost
opt ani, am fost întrebat de ce plec. I-am spus
pastorului: „Am o problemă cu biserica.
Nu e suficient să fac parte dintr-o biserică
unde Evanghelia e predicată, ci doresc să fac
parte dintr-o biserică în care Evanghelia e
practicată.” Cum să trăiesc în conformitate
cu ceea ce cred? Ce înseamnă să-mi iubesc
aproapele ca pe mine însumi? Cum pot avea
grijă de ceilalți? Cum să-mi trăiesc credința
în mod real și semnificativ? Ceva trebuie să
se întâmple. Nu pot să mai trăiesc astfel.
Bonhoeffer (martir și lider creștin german,
n.red.) părăsea biserica pentru că statul, sub
conducerea lui Hitler, pusese stăpânire pe
biserica din Germania. Plecând, urma să
înceapă o nouă mișcare. Oamenii au spus:
„Rămâi! Poți avea o influență în biserică.”
Răspunsul lui a fost: „Dacă ești într-un
tren care merge spre o destinație greșită,
indiferent cât alergi la capătul coridorului și
strigi că mergem în direcția greșită, tot vei
ajunge la destinația greșită”. E ceva complex,
totuși simplu, așa cum Martin Luther și-a
bătut în cuie cele 95 de teze pe ușa din
Wittenberg. E vremea să facem o declarație
publică și să luăm atitudine, să spunem că
nu mai putem continua așa.
Mulți oameni se află în acest punct, privind
la relația lor cu Dumnezeu și la cea cu
biserica instituționalizată. Nu sărim din tren
pentru că vedem că biserica face lucruri
greșite, ci pentru că biserica face lucruri care
ne distrag atenția de la ce ne-a spus Hristos

să facem. Nu avem nevoie de clădiri mari, de
servicii extravagante și regizate de închinare,
de cântece siropoase sau ca Dumnezeu să
ne ajute mai mult. Avem nevoie de ceea ce
vorbește David în Psalmi, de inimi frânte cu
care Dumnezeu să poată lucra și să facă o
diferență în viața vecinului de lângă noi.
Să sari din tren e partea înfricoșătoare,
dar adevărata lucrare începe când atingi
pământul. De câtă revoluție e nevoie și cât
de vizibil trebuie să fie totul ca să se schimbe
direcția trenului? Va fi nevoie ca cineva să
bată în ușă noi teze? Vor ieși oamenii în
stradă? Va fi nevoie ca oamenii să moară
pentru această cauză?
Cum căutăm noi, creștinii responsabili, să-L
glorificăm pe Dumnezeu și să-L iubim pe
El și să ne iubim vecinii? Cum producem
astfel de momente de turnură, pietre de
hotar, fără a ne compromite dragostea
pentru Dumnezeu și aproapele, și gloria lui
Dumnezeu în acest proces? Care ar putea fi
acele evenimente în cadrul creștinătății care
vor trasa calea pentru această „revoluție”?
„Revoluția are loc când recunoaștem că nu
suntem chemați să mergem la biserică, ci să
fim Biserica.” (George Barna)
Nu vrem violență sau nesupunere față de
autorități, ci spunem că e timpul pentru
o revoluție. Am ajuns într-un punct în
care trebuie să aruncăm mare parte din
înțelegerea istorică a modului cum neam trăit viața în calitate de credincioși și
să dobândim o nouă înțelegere, conformă
cu Scriptura și care trăiește cu adevărat
versetul: „Să-L iubești pe Domnul din toată
inima ta, din tot sufletul și cu toată puterea
ta, și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți.”
Am ajuns într-un timp în care oamenii
cred că „creștinismului îi lipsește esența.”
E timpul să recunoaștem că e nevoie de o
schimbare, să luăm atitudine pentru ceea
ce credem, așa cum a făcut Martin Luther
și Reforma.
Ce înseamnă o revoluție? Să privești printrun alt set de lentile. Să renunți la vechile
obiceiuri. Să-ți trăiești credința în moduri
noi. Să sari din tren. S-ar putea să nu
însemne altceva decât o revoluție a gândirii.
Extras din doc. Revoluția gândirii, produs de
Paladin Media Group și difuzat în premieră pe
canalul Alfa Omega TV pe 21 octombrie 2017.
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Conferința „Rugul Aprins” 2017
program religios

Duminică, ora 16:00

LUNI 27 noiembrie

MARŢI 28 noiembrie

MIERCURI 29 noiembrie

00:00 Întrebări esențiale 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 Isahar 09:00 Casa zburătoare
09:30 Young Explorers 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 Young
Explorers (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viață echilibrată
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 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
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Salvat prin har (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Cum
a apărut lumea? (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 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viață echilibrată
18:00 Armele luminii

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Cu gândul la veșnicie 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 Manualul bunătății 09:00
Casa zburătoare 09:30 Semințe 10:00
Highlight Lisa Bevill 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 David (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel?
(r) 13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53 (r)
14:00 O viață echilibrată (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Semințe
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight Lisa Bevill (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

documentar

străin

19:00 Cum a apărut lumea? 3 documentar
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Istoria creștinismului 4 documentar
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:30 Secretele succesului program religios 20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Old Rugged Cross
Pastorul Luke Wolfe are un
scop: să închidă restul bisericilor
din oraș și să construiască el
o unitate care să fie bijuteria
comunității. El dorește, de
asemenea, să o cucerească pe
pianista bisericii sale, cea mai
eligibilă femeie din oraș. Planurile
sale sunt date peste cap când
pastorul Evan Shephard sosește
în oraș și închiriază clădirea
vacantă a fostei biserici „Old
rugged cross”.

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 David film artistic
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Clubul micului dejun de miercuri film

JOI 30 noiembrie

VINERI 01 decembrie

SÂMBĂTĂ 02 decembrie

DUMINICĂ 03 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Călătoria lui Israel 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 În prima linie
Peru 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Clubul micului
dejun de miercuri (r) 12:00 Tatăl nostru
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Istoria creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 În
prima linie Peru (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Dragoste,
sex și relații de durată 08:30 Trăieșteți viața!
09:00 Cartea Cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Când și cum
va avea loc răpirea (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Ascunși
în văzul tuturor (r) 12:30 Viața așa cum e
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Descoperind țara sfântă (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Când și cum va avea loc răpirea
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”
2015 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 Dragoste, identitate și scop 08:30
De ce Israel? Olanda 09:00 Cartea Cărților
09:30 Young Explorers 10:00 Teknia 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Old Rugged
Cross (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 (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 Young Explorers (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2010 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 4 18:00 Stăpânind porțile vrășmașului cu
Cindy Jacobs program religios
documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Străinul (r) film serial
19:00 Descoperind țara sfântă documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2017 program

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Salvat prin har film artistic
23:30 Muzică

televiziunii

20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Străinul film serial
23:30 Muzică

artistic

23:00 Tatăl nostru documentar
23:30 Muzică

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 pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Old Rugged Cross film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Deconectare, reconectare film artistic 22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Reforma a schimbat totul III documentar
muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității
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LUNI 27 NOIEMBRIE

MARŢI 28 NOIEMBRIE

MIERCURI 29 NOIEMBRIE

JOI 30 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 02 DECEMBRIE

22:00 Salvat prin har

22:00 David film artistic

22:00 Clubul micului
dejun de miercuri

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show în direct

22:00 Deconectare,
reconectare film artistic

film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

Reforma Bisericii și societatea
» de Ștefan Coman, eLiberare

Reforma a schimbat lumea, iar lumea nu va
mai fi niciodată la fel. Iar când spunem că a
schimbat „lumea”, ne referim la toată „lumea”.
Reforma a schimbat modul în care oamenii
văd binele și răul, fie că erau credincioși sau
nu. Reforma a schimbat înțelesul închinării,
dar și al căsătoriei, al muncii, al capitalului.
Reforma s-a întâmplat în Biserică, însă
Biserica a schimbat orașul, orașul a schimbat
țara, țara a schimbat regiunea iar regiunea a
schimbat sistemele economice și sociale de
pe întreg mapamondul. Max Weber a propus
teoria conform căreia Occidentul este deosebit
de toate celelalte societăți și mai dezvoltat
economic, tocmai din cauza Reformei. În
„Etica protestantă și spiritul capitalismului”, a
trasat o linie diagonală peste Europa, pornind
de la cea mai dezvoltată și tehnologizată
societate de atunci, Marea Britanie, către
Peninsula Balcanică, ce conținea cele mai
puțin dezvoltate țări din Europa. El a pus
diferența aceasta în seama eticii protestante.
Martin Luther s-a declarat dezamăgit de
faptul că Reforma demarată de el nu și-a
lăsat amprenta asupra moralității oamenilor,
că nu a avut un impact mai mare în
societatea germană. Desigur, lumea e plină
de contradicții și paradoxuri. Și părinții
constituției Statelor Unite ale Americii au dat
lumii un sistem legislativ în care libertatea
individului era mai presus decât în orice
altă țară, în timp ce ei încă dețineau sclavi.
Însă, ca să îl parafrazez pe Tolkien și pe
personajul Treebeard din Stăpânul Inelelor,
dacă un lucru nu durează mult ca să ia ființă,
înseamnă că poate nu merita să se întâmple.
Atât abolirea sclaviei în SUA cât și reforma
societății vestice au avut loc ulterior.
Dar acum apare adevărata
problemă: S-a terminat reforma?
Unii ar spune că nu. Ar spune
că reforma trebuie să aibă loc în
mod continuu în Biserică. Însă
cum mai aduce astăzi Biserica
schimbare în oraș, în țară, în
lume? Ce anume s-a pierdut? De
ce este reforma de azi diferită
față de cea de acum 500 de ani?
Nu sunt un expert sau un profesor
în aceste aspecte, ci mai degrabă
un student și un om care își
pune problema aceasta de ceva
vreme. Nu cred că am un răspuns
clar, dar vă împărtășesc o parte
dintr-o ipoteză. Unii mai deștepți
decât mine au făcut cercetări pe
caracterul trezirilor spirituale din
secolele XVIII și XIX, ajungând

la opinia că ele au avut 3 dimensiuni: una
spirituală, una etică și una socială. Și schema
aceasta ne ajută să înțelegem ce disfuncții
poate suferi o mișcare religioasă, un cult, o
biserică, un grup de credincioși.
Atunci când lipsește dimensiunea spirituală
avem de-a face cu o evanghelie socială,
o mântuire fără mântuitor. Când lipsește
dimensiunea etică, avem un har ieftin,
o viață care e prea puțin transformată,
neconvingătoare și superficială. Iar când
lipsește latura socială avem o biserică elitistă,
eclectică, un club de sfinți care așteaptă să
vină lumea la ei pentru mântuire. Nici una
din aceste biserici nu arată însă, așa cum a
arătat viața lui Isus. Clasificarea surprinde
însă, din păcate, anumite biserici în anumite
perioade. Acesta e unul din motivele pentru
care Biserica are nevoie constantă de reformă.
Ori de câte ori am întrebat un grup de
credincioși ce dimensiune cred ei că a fost
neglijată de bisericile pe care le cunosc,
au spus că e vorba de cea socială. Și dacă
așa este, care este păcatul din spatele
păcatului? Noi ne uităm la ce izbește
ochiul, dar de multe ori ceea ce noi numim
păcat este un simptom al adevăratului
păcat, ruperea de Dumnezeu din interiorul
nostru. Și eu cred că, din punct de vedere
colectiv, confundarea întâlnirii de duminică
a bisericii cu Biserica în sine este unul din
păcatele colective majore de azi și de demult.
Dacă cineva te întreabă cum îți manifești
credința la locul de muncă, unde petreci cea
mai mare parte a timpului, ce răspunzi? Cred
că mulți dintre noi ne-am gândi să spunem
că e vorba despre cum împărtășim credința
noastră cu alții, cum ne rugăm sau ce predici
ascultăm la radio, ca să audă și colegii noștri.
Ori poate vorbim despre lucrurile pe care

colegii noștri le fac și noi nu le facem. Dar asta
s-ar traduce printr-un obicei în care aducem
întâlnirea de duminică în celelalte zile ale
săptămânii. E un alt fel de a fi credincios de
duminică. Modul acesta de a privi închinarea,
munca, capitalul și orice alt lucru creat
de Dumnezeu cu care nu interacționăm
duminica ne limitează închinarea. Dacă
reducem credința la aspecte spirituale și
etice, dragostea pe care o manifestăm pentru
cei din jurul nostru se poate dovedi a fi cam
superficială, egoistă sau îngustă. Isus a fost
acuzat de multe ori că Se preocupă prea mult
de lucrurile practice, neglijându-le pe cele
spirituale sau etice. A fost acuzat că stătea
cu păcătoșii sau că vindeca în ziua de Sabat.
Iar pentru noi, azi, o consecință a faptului că
uităm de aspectul social e că pierdem o luptă
de convingere cu cei din jur.
Eu cred așadar că pentru a avea influență,
trebuie să redescoperim ce înseamnă să
fim mai implicați în societate. Și cred că
dimensiunea aceasta socială are și ea două
dimensiuni: slujirea orașului și modul în
care ne facem munca. Nu oricine poate
ajuta oamenii în nevoie. Dacă tu nu crezi
în dreptate dincolo de lumea aceasta,
să empatizezi cu cineva în suferință sau
dificultate, poate fi o povară prea grea de
cărat. Atât oamenii care suferă, cât și ceilalți
au nevoie să fie inspirați de oameni care să
dea un exemplu de iubire practică.
Iar în ce privește munca, Martin Luther,
în comentariile lui pe Psalmi spunea că
Dumnezeu are grijă de creația Lui prin muncă.
Și nu oricum, ci prin orice muncă depusă de
orice om. Munca e modul în care Dumnezeu
Se îngrijește de noi, așa că modul în care ne
achităm de sarcinile noastre este o formă foarte
importantă de închinare. Asta ar însemna că a
fi un bun credincios înseamnă să îți faci treaba
foarte bine, să fii un profesionist.
Un om care este foarte priceput în
ceea ce face și care are o pasiune
pentru oameni, căruia îi pasă
cu adevărat de cei din jur, e un
om cu influență. E un om care
va face automat ucenici, pentru
că oamenii vor dori să îl imite.
E un om care va schimba modul
în care cei din jur văd lumea,
va schimba modul în care vor
munci, vor relaționa și va schimba
lucrurile în care ei cred. Sigur,
asta nu înseamnă că celelalte
lucruri trebuie ignorate, însă aș
vrea să văd mai mulți oameni
credincioși prezenți în treburile
cetății, îndeplinindu-se cu cinste
de sarcinile lor și aducând reforma
din viețile lor în spațiul public,
pentru a fi martori că Isus este viu.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

16 profeții care dovedesc că Isus e Mesia
documentar

Vineri, ora 17:00

LUNI 04 decembrie

MARŢI 05 decembrie

MIERCURI 06 decembrie

00:00 Întrebări esențiale 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 Isahar
09:00 Casa zburătoare
09:30 Young Explorers 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Young
Explorers (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viață echilibrată
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 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
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Străjerii descoperirea (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cum a apărut lumea? (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucurăte 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 Cântecele anotimpurilor (r)
17:30 Descoperă-ți vocația! 18:00 Armele
luminii

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Armele luminii
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Cu gândul la veșnicie 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 Manualul bunătății 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Highlight Sheila Walsh 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 Oul
lui Jeremy (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Speranță pentru
ne-evrei (r) 14:00 Descoperă-ți vocația! (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight Sheila Walsh (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Manualul bunătății (r)

19:00 Cum a apărut lumea? 4 documentar
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
documentar
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios
străin

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Străjerii descoperirea film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Calul pe nume Ursuleț film artistic
23:30 Muzică

19:00 Istoria creștinismului 5 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 Quigley film artistic
23:30 Muzică

Joi, 21:00

teledon

Emisiune specială:
Împreună
răspândim lumină
Pe 7 decembrie, de la ora 21, vă
invităm să urmăriți emisiunea
specială, „Împreună răspândim
lumină” și să descoperiți lucrarea
pe care a făcut-o Dumnezeu
prin intermediul programelor și
proiectelor Alfa Omega TV. Veți
avea ocazia să aflați mai multe
despre modul în care Dumnezeu
lucrează prin Alfa Omega TV, ce ne
motivează să producem programe
și materiale media creștine, și să
întâlniți telespectatori atinși de
programele difuzate în anul 2017.

JOI 07 decembrie

VINERI 08 decembrie

SÂMBĂTĂ 09 decembrie

DUMINICĂ 10 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Călătoria lui
Israel 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida
Carlos 10:00 Țeluri înalte 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Quigley (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Istoria creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Țeluri
înalte (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Părinți
eficienți 08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Când și cum va avea loc răpirea (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Deconectare, reconectare
(r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Evangheliile 1 (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia 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”
2017 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 Dragoste, identitate și scop 08:30
De ce Israel? Olanda 09:00 Cartea Cărților
09:30 Young Explorers 10:00 Teknia 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Samuel (r)
12:00 Iordania - poarta spre țara promisă (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” 2017 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 (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
Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 5 17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Evangheliile 1 documentar
19:30 Club 700 magazin TV
documentar
18:00 Conferință
19:00 Străinul (r) film serial
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios străin 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
21:00 Emisiune specială: Împreună 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
Mijlociu
răspândim lumină talk-show
22:00 Samuel film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
23:00 Străinul film serial
23:00 Iordania - poarta spre țara promisă 21:00 Realități și perspective talk-show
23:30 Muzică
documentar
22:00 Cerul așteaptă film artistic
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin

sexualității

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2017 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 pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Diligența lui Moș Crăciun film artistic
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
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MARŢI 05 DECEMBRIE

MIERCURI 06 DECEMBRIE

VINERI 08 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 09 DECEMBRIE

DUMINICĂ 10 DECEMBRIE

22:00 Calul pe nume
Ursuleț film artistic

22:00 Quigley film artistic

22:00 Samuel film artistic

22:00 Cerul așteaptă

22:30 Diligența lui
Moș Crăciun film artistic
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Perspectiva creștină
asupra lumii și vieții
» Interviu cu Adiel Bunescu,
pastor, București
Cu toții avem o perspectivă asupra lumii și
vieții, indiferent dacă suntem conștienți de
ea sau nu. Problema e dacă ea este șlefuită,
definită de adevărurile lui Dumnezeu, sau
de adevăruri alternative. Pentru un urmaș
al lui Isus este esențial să aibă o perspectivă
creștină asupra lumii și vieții, altfel nu poate
trăi viața întreagă sub domnia lui Hristos.
Cred că o perspectivă creștină asupra lumii
și vieții e legată de Hristos ca Domn peste
întreaga viață și de implicațiile Evangheliei
în toate sferele vieții personale și ale societății
umane. Nu putem trăi o viață consecventă
din punct de vedere intelectual și practic
dacă în spatele ei nu stă o perspectivă coerentă
asupra lumii și vieții. Aceasta înseamnă un
set de răspunsuri la întrebări fundamentale
de genul: „De unde venim? Unde ne ducem?
De ce suntem aici? Ce e bine și ce e rău? Ce
e corect și moral?” Aceste elemente ne dau
un cadru de referință pentru toate celelalte
întrebări și răspunsuri. Pe baza acestui cadru
de referință iau mai apoi decizii de tip „Ce fac
la școală? Copiez sau nu copiez?”.
Contează ce e bine și ce este rău, contează
cine spune ce e bine și ce e rău, care este
sursa mea de valoare, de discernere a ceea
ce este bine și rău. Foarte multe decizii
sunt afectate de acest cadru de referință cu
care operăm, conștient sau inconștient. E
important pentru noi, ca urmași ai lui Isus,
să căutăm răspunsuri la aceste întrebări,
să aducem viața noastră în armonie cu
răspunsurile pe care le găsim în Cuvântul
lui Dumnezeu, să căutăm care este
revelația lui Dumnezeu.
Tim Keller spune că orice perspectivă asupra
lumii și vieții trebuie să îndeplinească două
criterii ca să fie validă: testul coerenței
logice și testul satisfacției existențiale. Cu
alte cuvinte, sistemul respectiv trebuie pus
împreună, adevărurile lui trebuie să aibă
sens și să formeze o viziune coerentă din
punct de vedere intelectual asupra lumii
și vieții și problemelor existențiale. Pe de
cealaltă parte, aplicat la viață, trebuie să
funcționeze, „să livreze”.
Dacă în perioada modernă, oamenii căutau
răspunsuri intelectuale, în generația noastră
postmodernă de azi, oamenii caută mai
degrabă răspunsuri existențiale. Cu alte
cuvinte, întrebarea principală, astăzi, nu mai
e „E adevărată Evanghelia?”, ci „Funcționează
Evanghelia?” E valabil pentru orice abordare
religioasă, filozofică sau existențială - oamenii
întreabă mai puțin dacă e adevărată, ci mai

degrabă dacă funcționează, dacă dă rezultate.
Eu cred că Evanghelia este și coerentă
intelectual, și satisfăcătoare din punct de
vedere existențial. Și oamenii au nevoie
să o vadă întrupată în viețile noastre. Ce
constatăm e că impactul cel mai puternic e
atunci când oamenii văd Evanghelia trăită de
o comunitate de ucenici ai lui Isus. Un singur
ucenic al lui Isus are putere în mijlocul unor
oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar
constatarea noastră din nou și din nou este că
oamenii aduși de un ucenic într-o comunitate
de ucenici sunt marcați diferit.
Spunea cineva în urma unei serii de întâlniri
la care participase: „nu-mi vine să cred cât de
mulți oameni frumoși sunt într-un singur loc,
oameni de calitate”. Altcineva spunea: „din
prima dată când am luat contact cu voi, am
văzut o lumină în ochii voștri, pe care nu am
văzut-o în altă parte”. Mulți dintre oamenii care
ajung între noi și nu Îl cunosc pe Dumnezeu,
dar vin în comunitățile noastre de urmași ai lui
Isus, remarcă ceva diferit la dinamica noastră.
Și asta nu e nimic nou, Isus a spus-o de
acum 2000 de ani: oamenii vor ști că sunteți
ucenicii Mei prin faptul că vă iubiți unii pe
alții, printr-o calitate a relațiilor superioară
relațiilor umane în general. Frumusețea
Evangheliei este că restaurează și clădește
relații așa cum a intenționat Dumnezeu să
avem relații între oameni.
Bucureștiul are oameni de diverse vârste,
proveniențe, interese, gusturi. Oamenii
ascultă diverse tipuri de muzică: populară,
manele, rock, pop, alternative. E diversitate.
Fragmentarea culturii e o provocare. Nu știu
biserici care să se adreseze tuturor acestor
fragmente ale culturii. Cred că acesta
este dezideratul, să ajungem cu aceeași
Evanghelie și să formăm comunități de
oameni care sunt diferiți.
E ușor să formezi un club, un grup de
oameni care sunt uniți de interese comune
sau afinități pe care le au natural în comun.
Dar Biserica ar trebui să fie mai mult decât
un club, ar trebui să fie o colectivitate de
oameni diverși ce sunt strânși de elementul
comun - Hristos, Evanghelia.
Biserica din Antiohia este cea la care mă
gândesc când este vorba de diversitate, ea a
atras atenția lumii de atunci și apostolilor de
la Ierusalim. Istoric vorbind, Antiohia era un
oraș extrem de divers și împărțit în cartiere
etnice. Aceste cartiere etnice erau separate,
erau ziduri între cartierul grecesc, roman,

evreiesc, fenician, pentru a nu exista conflicte
între oameni. Minunea care se întâmplă
acolo este că, odată ce Evanghelia pătrunde,
acești oameni încep să traverseze granițele și
să se adune împreună ca Biserică a lui Hristos
în diversitate. Dacă ne uităm în cartea Faptele
Apostolilor, numele prezbiterilor bisericii din
Antiohia, arată proveniența lor extrem de
diversă. Aceasta arată diversificarea celor ce
compuneau biserica din Antiohia.
Cred că în orașele mari din România va
crește diversitatea. Provocarea Bisericii
este modul în care suntem noi ca și
comunitate, împreună, conduși de valori
comune și aduși împreună de Evanghelie
în ciuda diferențelor dintre noi.
Citirea Scripturii în armonie cu felul în care
ea a fost alcătuită este o cale sigură pentru a
avea o perspectivă creștină corectă asupra
lumii și vieții. Noi încurajăm oamenii să
citească Scriptura repetitiv, în calupuri mari
și în comunitate. De multe ori ne concentrăm
pe o feliuță măruntă și credem că nouă ne-a
vorbit Dumnezeu, dar s-ar putea ca ceea ce
înțeleg eu din respectivul pasaj să nu aibă
nimic de a face cu ideea pe care autorul
a avut-o când a scris-o destinatarilor lui.
Scriptura n-a fost scrisă bucățică cu bucățică,
ci a fost scrisă pe cărți. Din acest motiv, citirea
Scripturii pe cărți, în mod repetitiv pentru a
primi imaginea de ansamblu, pentru a trece
peste zonele care sunt tocite și pentru a primi
o idee despre temele centrale ale autorului,
apoi în comunitate, este eficientă.
Scriptura nu a fost dată indivizilor, ci
Bisericii, colectivității urmașilor lui Isus.
Citind împreună, o persoană vede un lucru,
celalaltă un alt lucru și, dacă există diferențe,
se întâlnesc și discută ceea ce au observat, în
conformitate cu Scriptura. E un mecanism de
auto-corectare ca să nu o luăm pe arătură și
să găsim răspunsurile care sunt cu adevărat
acolo, nu ceea ce ni se pare că e acolo.
Prin urmare, un punct de plecare este citirea
Scripturii în calupuri semnificative,
repetitiv pentru a prinde mesajul cărții
respective și în comunitate, verificând
descoperirile cu ceea ce au descoperit alții.
De asemenea, îmi verific descoperirile
cu ceea ce au descoperit alții de-a lungul
Bisericii, pentru că Biserica nu e formată
numai din cei ce trăiesc acum, Biserica vie.
De-a lungul istoriei, nu suntem primii care
citim Biblia și tragem concluzii. Mai apoi,
cred că sunt cărți care ne pot ajuta în acest
sens și oameni care să explice suplimentar.
O selecție de interviuri difuzate în cadrul emisiunii
Întrebări Esențiale, difuzată zilnic de la ora 6:45
pe canalul Alfa Omega TV sau disponibilă online.
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Evanghelia la locul de muncă
» Prezentare de Lucian Bălănescu, antreprenor și pastor, în cadrul conferinței
„Strălucește - Chemarea creștinului la locul de muncă”, Sinaia, 2015
avem creștini ce bombardează cu versete și
mărturii, dar viața lor e vraiște. Trebuie să
avem un echilibru.
Dumnezeu ne cheamă să fim ucenicii Lui, dar
cum o facem practic, la locul de muncă, cu
cei 30 de angajați, sau cu cei 4 șefi? Oameni
pe care poate îmi e greu să-i și văd. Locul de
muncă nu e, de cele mai multe ori, cel mai
extraordinar, ci uneori e foarte greu. Putem
avea colegi care știm că nu ne plac. Cum
putem duce Evanghelia acolo?
Să discutăm despre modul în care ducem
Evanghelia la locul de muncă, despre cum
putem da la o parte barierele care ne rețin să
nu putem spune Evanghelia colegilor noștri.
Hristos e cel ce ne cheamă să fim ucenici, să
fim pescari de oameni. Iar noi suntem pescari
de oameni la locul de muncă, toți care lucrăm
în mediul secular suntem misionari fulltime. Și avem o responsabilitate imensă față
de colegii noștri să le spunem Evanghelia.
Îmi propun să desființez două mituri. Primul
e faptul că munca aparține profanului. Al
doilea mit este citatul des auzit „predică
Evanghelia și, dacă e cazul, folosește și
cuvinte”. Aceste două mituri ne fac dificilă
proclamarea Evangheliei.
Munca noastră este în sine sfântă, pentru că
e sfințită de Evanghelie, iar Hristos e Domn
al muncii noastre. Avem impresia că, dacă
facem un proiect la biserică, facem o muncă
spirituală. Însă, dacă ne facem proiectul bine
la muncă, acela e ceva profan, acolo pot lucra
cu pârghiile cu care lucrează și lumea, pentru
că „sunt la muncă”. Dar perspectiva Scripturii
e foarte clară. Dacă ne uităm la câteva modele
– Avraam, Iosif, Daniel, Naaman, Neemia –
toți au fost implicați în munci seculare – regi,
manageri de proiect, etc, dar ei își supun
munca lor lui Dumnezeu, și fac o muncă
extraordinară exact din această perspectivă.
Munca noastră nu e de domeniul profanului,
ci aparține lui Hristos.
Al doilea mit este: predică Evanghelia și, când
e cazul, folosește și cuvintele. Acest aforism i
se atribuie lui Francisc de Assisi. Este fals, e
simplu folclor. De cele mai multe ori, acest
citat e folosit pentru ca oamenii să dea o
rațiune propriei temeri de a spune Evanghelia.
Dar un autor spunea că: „Persoana care
spune: eu nu spun nimic despre identitatea
mea spirituală, ci las ca viața mea să vorbească
pentru mine, acea persoană este în primul
rând plină de sine. Nimeni nu e suficient
de bun ca să fie o mărturie a Evangheliei
doar prin propria viață, fără să vorbească”.
E un mit, dar oamenii l-au preluat, crezând
că nu e important ce vorbești, ci important
e să-ți trăiești viața bine. La celălalt pol
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Vânzări versus agricultură
Un impediment în a spune Evanghelia e că
vedem evanghelizarea ca un proces de vânzări.
Și eu fac vânzări, trebuie să vând serviciile
pe care le oferim. Și când am clientul în
față, încerc să am o retorică bine așezată, cu
argumente clare, iar la final scopul e ca el să
adere la produsul, serviciul sau viziunea mea.
Și de multe ori, vedem evanghelizarea la fel: o
turuială foarte energică, după care... la revedere.
În Scriptură însă, evanghelizarea e mai
degrabă un proces organic și folosește
modelul din agricultură. În 1 Corinteni 3,
Pavel spune: „Eu am sădit, Apolo a udat,
dar Dumnezeu a făcut să crească, aşa că nici
cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic,
ci Dumnezeu, care face să crească.” Avem
colegi care sunt efectiv impenetrabili. Și noi
spunem că: „asta e, nu putem face nimic.” Dar
Pavel spune că el a sădit, iar Apolo a udat. Noi
muncim la pământul acela tare, trebuie să-l
pregătim, și uneori durează ani de zile. Ce
nu putem noi face este să facem să crească,
nu putem mântui pe nimeni. Dar avem
responsabilitatea față de colegii noștri să le
pregătim inimile.
În pilda semănătorului din Matei 13, sămânța
este mesajul despre Împărăția lui Dumnezeu
care cade pe pământ și acesta reprezintă
grade de pregătire a inimii. Drumul cuiva
către o relație cu Hristos poate să dureze mult,
uneori ani, și e un proces. De multe ori am
crezut, citind această pildă, că „dacă sămânța
a căzut pe un pământ cu ghimpi, ce să fac eu,
omul e de vină, că nu are inima deschisă”. Nu,
noi suntem de vină. Suntem responsabili ca
inima aceea plină de pietre și impedimente să
fie un sol bun, suntem responsabili să dăm la
o parte acele bariere.

Bariere în calea Evangheliei
E o schemă care arată drumul omului spre
credință. Prima etapă e Cultivarea, drumul
de la cinism la curiozitate. Sunt barierele
emoționale. Omul e cinic, e ateu, este indiferent,
nu-i pasă, are experiențe negative. A doua fază,
Plantarea, e drumul de la spectator la căutător.

Deja i-am stârnit curiozitatea și vrea să vadă
despre ce e vorba. A treia etapă este Recoltarea,
deja e explorator și vrem să-l ajutăm să devină
credincios. Aici e bariera legată de voință. Iar a
patra fază e Multiplicarea.

1. Cultivarea
Prima fază e să dăm la o parte barierele
emoționale - indiferență, neîncredere,
teama față de creștini. Ele vin de obicei din
experiențe negative cu creștinii, să le zicem
limitați, fundamentaliști sau ipocriți, iar
acum colegii spun că nu vor să aibă de-a face
cu creștinismul.
C.S. Lewis spunea: „Când noi, creștinii, ne
comportăm rău, sau eșuăm în a ne comporta
bine, facem creștinismul să pară necredibil
față de lumea de afară”. Vă dați seama ce
responsabilitate avem? Oamenii aceștia ajung
în starea de cinism pentru că un anumit
creștin a câștigat poate o bătălie, i-a închis gura
cu un argument, dar acel om s-a simțit umilit,
a luat-o personal și a închis ușa, spunând că
creștinismul nu funcționează pentru el.
Dacă identificați un om în acest punct, în zona
de cinism, nu intrați în discuții apologetice
sau în a da la o parte obiecții. O să observați
că discuția e doar de dragul discuției, că nu
există un interes real. Nu încercați, în această
etapă, să vorbiți, dacă simțiți că nu li s-a
stârnit curiozitatea. Iată însă trei modalități
ce contează enorm pentru a da la o parte
barierele emoționale: competență, caracter și
preocupare (dragoste și arătarea harului).
a) Competența
Este cât se poate de clar că modul în care
lucrăm, competența, este fundamentală în
a crește influența noastră în fața celorlalți.
Nu trebuie să ajungem să fim neapărat cei
mai buni, poate fi extrem de obositor, dar
trebuie să ne dăm silința. Dacă stăm 5 ore
navigând pe internet la lucru, oamenii vor
vedea. Dar dacă încercăm să ne creștem
eficiența, productivitatea, să fim cât mai buni,
să-i ajutăm pe cei din jur, asta ne va crește o
autoritate în fața celor din jur.
Vedeți Proverbe 22:29, Eclesiastul 9:10,
Coloseni 3:23. Competența ne ajută să ne
creștem o influență în fața celor din jurul
nostru. Competența în muncă – în vânzări,
în programare, în cunoașterea legilor. Să fii
cât mai bun! Pentru că suntem cu colegii zi
de zi, și dacă suntem niște lepre la locul de
muncă, nu avem nicio influență.
În Daniel 1:20, Daniel e intervievat de un
împărat, și „în toate lucrurile care cereau
înţelepciune şi pricepere şi despre care îi
întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai

destoinici decât toţi”. A mers la interviu, l-a luat
cu brio, pentru că era extrem de competent.
b) Caracterul
Al doilea lucru care contează e caracterul.
Suntem creați după imaginea lui Dumnezeu,
toată lumea. Și toți oamenii apreciază în
ceilalți valori ca bucuria, răbdarea, bunătatea,
credincioșia, blândețea – roadele Duhului
Sfânt. Lucrurile acestea trebuie să se vadă în
noi. Adevărul spus chiar și în momentele în
care e posibil să sufăr, decizia de a-ți asuma o
răspundere e un curaj, iar asta arată caracter, și
ne ajută să stârnim curiozitatea colegilor noștri.
c) Grija față de cei din jur
Nici nu conștientizăm cât de mult contează
o mică faptă de dragoste, de a-ți păsa sincer
de cei din jurul tău, care sunt avizi de a fi
înțeleși, apreciați, chiar iubiți. E o întreagă
cultură, mai ales pentru cei din corporații și
multinaționale, de a fi necioplit la locul de
muncă. Mulți îi desconsideră pe alții, au o
atitudine arogantă, nu împărtășesc propriile
idei, își asumă credit pentru lucruri pe care
nu le-au făcut, cer ajutor de la colegi dar
nu întorc favoarea, răspândesc bârfă, se
comportă lingușitor cu superiorii, fac doar
ce e în interesul lor și nu în interesul echipei.
Pentru că aceasta e cultura – să-ți urmărești
interesul, să te „zbați”. Dar dacă vrei să faci o
diferență, fă exact invers!
Să arătăm har prin cuvintele noastre. Când
vedeți pe cineva care e introvertit sau izolat,
salutați-l, arătați-i un zâmbet, chiar dacă vi se
pare fals. Tot C.S. Lewis spunea: „Nu te zbate
atât de mult să te gândești că trebuie să iubești
aproapele. Iubește-l! Comportă-te ca și cum
l-ai iubi, și vei vedea că începi să-l iubești”.
Arătăm har și prin modul în care ascultăm. Nu
prea știm să ascultăm. Când vorbește cineva
cu tine, lasă telefonul jos și arată că îți pasă.
Ascultă fără să critici în mintea ta, lasă-l să
termine ce spune. Când asculți pe cineva care
vorbește despre o problemă, nu veni direct cu
o atitudine sfătoasă, e important să nu părem
aroganți sau insensibil. Uneori au nevoie
doar să o spună, iar noi să răspundem „așa
e, știu că e greu”. Contează și expresia feței,
compasiunea, dar fără să fim falși. Și creează
premizele să nu fie de acord cu tine, să nu-ți
sară muștarul, să poți spune că e interesantă
perspectiva lui dar că tu ai o alta. E important,
când lucrăm la sol, să arătăm har.

2. Plantarea
Faza a doua, de plantare, adresează barierele
intelectuale, prejudecăți, informații eronate,
ignoranță cu privire la Dumnezeu, probleme
morale, ateism, agnosticism, etc. Scopul
este să le înțelegem zbaterile, provocările,
obiecțiile, filozofia de viață. E important să
ne facem temele în ce-i privește pe colegi.
Tot în faza de plantare, după ce le-am dat la
o parte obiecțiile intelectuale, și ne întreabă
despre ce credem noi, să spunem Evanghelia
și tot adevărul.

Trăim într-o lume postmodernă, modelată de
gândirea post-existențialistă. Noi, creștinii,
ne-am temut de postmodernism. Dar să
știți că în secolul 17, creștinii erau speriați
atunci de modernism. Problema e că operăm
azi cu unelte și răspunsuri care se aplică
unei filozofii moderniste, însă oamenii au
probleme complet diferite pentru că suntem
în postmodernism. Iată câteva diferențe între
modernism și post-modernism.

Iată însă câteva forme prin care să păstrăm
discuția deschisă: „înțeleg ce spui, dar mie îmi
ridică un steguleț roșu”, „perspectiva mea e
ușor diferită, pot să ți-o împărtășesc?”, „poate
greșesc, dar mi se pare că e o neconcordanță
aici”, „eu nu am tras aceeași concluzie aici”.
E un alt tărâm al discuțiilor. Iar oamenii nu
au doar niște obiecții, ci în spatele obiecțiilor,
pe lângă faptul că e un război spiritual, sunt
niște probleme adânci.

În modernism, efectele au o cauză; în
postmodernism, lucrurile se întâmplă pur și
simplu. În modernism, adevărul poate fi atins;
în postmodernism, nimic nu poate fi dovedit.
În modernism, adevărul poate fi descoperit
prin intermediul rațiunii; în postmodernism,
adevărul este construit. Și dacă premiza mea
de viață poate fi „Dumnezeu nu există, și
funcționează pentru mine, acesta e adevărul
meu construit, care e adevărat. Nu ți-l impun
ție, dar pentru mine e adevăr, pentru că
funcționează”.

Valoarea întrebărilor bune – e respectuos
să întrebi la rândul tău, pentru că arată că
apreciem opinia lor și vrem să înțelegem
mai mult, nu doar ne gândim la ce să
răspundem. Un alt beneficiu e că încurajează
reevaluarea omului care ridică aceste obiecții
la Evanghelie.

În modernism, credința e în rațiune, dar în
postmodernism nu există rațiune obiectivă.
În modernism, omul este o mașinărie
biologică; în postmodernism, omul este o
ființă socială. În modernism, faptele sunt cele
ce au valoare, însă în postmodernism relațiile
sunt valoroase, oamenii sunt ahtiați după
relații autentice, iar asta e o mare oportunitate
pentru noi, creștinii.
Dorința cea mai adâncă a omului în perioada
modernistă era materialismul. Însă, în
postmodernism, este sensul vieții. După două
războaie mondiale și alte tragedii, oamenii
au ajuns să se întrebe care este sensul. Când
vorbești colegilor despre semnificație, sens,
identitate, i-ai atins. E important să ne
cunoaștem „audiența”, pentru că altfel ni se
vor închide ușile în această etapă.
Colegii noștri pot avea diferite obiecții,
cu privire la Evanghelie sau o doctrină a
Evangheliei – păcat, iad – sau la o problemă
morală modernă – homosexualitatea,
avortul, moartea asistată. E important modul
în care ne apropiem de aceste obiecții, să o
facem într-un mod demn de Hristos. Când
se ridică astfel de obiecții, ne vine natural să
fim mânați de emoții și să pierdem războiul
în ansamblu din cauza unei victorii mărunte.
E foarte posibil ca persoana căreia încercăm
să-i dăm la o parte aceste obiecții intelectuale
să se simtă umilită, tratată ca un obiect.
Iată câteva exemple despre cum putem
răspunde obiecțiilor în așa fel încât să
omorâm, să închidem discuția. De exemplu,
dacă acea persoană vine și spune că nu crede
în Dumnezeu sau că ceva nu i se pare logic,
iar noi spunem „este dovedit deja că...”, „nu
există nici o îndoială că...”, „nici nu ai idee
despre ce vorbești”, „e absurd să crezi asta”,
„uită-te la dovezi”, „e copilăresc să crezi așa”,
să nu ne mirăm că ni se închid ușile în nas.
Chiar dacă e adevărat și acele lucruri ar fi
copilărești, sau ar fi absurd să creadă ce cred,
trebuie să avem grijă.

Dăm la o parte barierele emoționale prin
competență, caracter și arătând dragoste. Dăm
la o parte barierele intelectuale, fiind gata să le
răspundem obiecțiilor intelectuale și să creem
relații autentice cu ei. În acest moment, vor
veni oportunități de a spune Evanghelia.
Dacă ar trebui să-i spui cuiva Evanghelia
într-o singură propoziție, e dificil, pentru
că nu știi de unde să începi. De aceea e
bine, atunci când ni se dă ocazia să spunem
Evanghelia, să avem în minte patru cuvinte:
Dumnezeu, omul, Hristos, răspunsul.
Indiferent cum o facem, că o expunem ca
concept sau ne spunem mărturia, trebuie să
avem această schemă în minte – Evanghelia
trebuie să conțină pe Dumnezeu, omul,
Hristos și răspunsul.
Evanghelia trebuie spusă completă și fără
ocolișuri. Suntem misionari la locul de
muncă, responsabili să dăm la o parte toate
barierele, în așa încât să facem un sol perfect
pentru ca Dumnezeu să pună sămânța și să
crească. Trebuie să dăm la o parte barierele
emoționale, intelectuale și să fim pregătiți.

3. Recoltarea
E posibil ca omul să ajungă la punctul în care
înțelege Evanghelia. Partea complicată în
faza de recoltare e rezistența omului de a-L
primi pe Hristos ca Domnul vieții lui. În faza
aceasta, e foarte important să fim alături de
ei, gata să purtăm discuții nesfârșite cu ei,
pentru că e posibil să aibă multe întrebări.
Dar cel mai important lucru când îi ajutăm
pe oameni să se lupte cu voința lor este
rugăciunea. Rugăciunea e importantă în
toate fazele, dar în aceasta e crucială.

Concluzie
Toți avem probleme cu colegii noștri. Unii
sunt în faza cinică și nici nu vor să audă. Nu
săriți cu argumente la ei, ci uitați-vă la viața
voastră, la modul în care lucrați, la caracterul
vostru, arătați har la locul de muncă. Fiți gata
să sădiți Evanghelia, dar mai întâi dați la o
parte obiecțiile. Apoi spuneți tot adevărul
Evangheliei. Și rugați-vă pentru ei!

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Bible bee
magazin TV

Duminică, ora 20:30

LUNI 11 decembrie

MARȚI 12 decembrie

MIERCURI 13 decembrie

00:00 Întrebări esențiale 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
Isahar 09:00 Cartea Cărților 09:30 Young
Explorers 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul
Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r)
09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Bambusul iarna (r) 12:00 Disculpat (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Cum a apărut lumea? (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Cântecele anotimpurilor (r)
17:30 Descoperă-ți vocația! 18:00 Matur și
liber în Hristos

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Matur și
liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Față în față 04:00 Cu gândul
la veșnicie 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 Manualul
bunătății 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi
de înger 10:00 Highlight Tina Louise Evers
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Vizita domnului Scrooge
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Speranță pentru ne-evrei
(r) 14:00 Descoperă-ți vocația! (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Highlight Tina Louise Evers (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Manualul bunătății (r)

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră: Misiune
improbabilă
Printr-un vis, Dumnezeu îl
înștiințează pe Matthew că trebuie
să-și reconsidere prioritățile în
viață, așadar îl direcționează spre
un centru local de reabilitare,
operat de Mission Teens. În timp
ce încearcă să-și stabilească o
direcție în viață, doi dependenți
de substanțe din Heartland
încearcă să evite să fie trimiși la
o comunitate de reabilitare din
Tennessee. Circumstanțele i-au
adus pe Shane și pe Susan în
același autobuz, îndreptându-se
spre țara lui Davy Crockett unde
s-au întâlnit cu un pastor mândru
și tânăr, Cupidon și cu Duhul Sfânt.

19:00 Cum a apărut lumea? 5 documentar
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
documentar
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Istoria creștinismului documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

străin

străin

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Bambusul iarna film artistic
23:00 Disculpat film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Oul lui Jeremy film artistic
23:30 Muzică

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

JOI 14 decembrie

VINERI 15 decembrie

SÂMBĂTĂ 16 decembrie

DUMINICĂ 17 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Călătoria
lui Israel 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Ierusalim, capitala
viitorului 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Liftul mântuirii
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Istoria creștinismului
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Ierusalim, capitala viitorului (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Parinti
eficienti 08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 16 profeții care dovedesc că Isus e
Mesia (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Cerul așteaptă
(r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Evangheliile 2 (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia 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”
2017 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
Dragoste, identitate și scop 08:30 De ce Israel?
Olanda 09:00 Cartea Cărților 09:30 Young
Explorers 10:00 Teknia 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Misiune improbabilă
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” 2017 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 (r) 09:30 Young Explorers (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 (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 Young Explorers (r)

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2017 program
2017 program religios
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
show

televiziunii

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 6 17:30 Puterea rugăciunii program religios
documentar
18:00 Conferință
19:00 Evangheliile 2 documentar
19:00 Străinul (r) film serial
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
23:00 Străinul film serial
22:00 Misiune improbabilă film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
23:30 Muzică
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Promisiunea film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
sexualității

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Sărbătoarea de Crăciun film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE
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LUNI 11 DECEMBRIE

MARŢI 12 DECEMBRIE

MIERCURI 13 DECEMBRIE

JOI 14 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 16 DECEMBRIE

22:00 Bambusul iarna

22:00 Oul lui Jeremy

22:00 Liftul mântuirii

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show în direct

22:00 Promisiunea film

film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

film artistic

artistic

Sfânt la Cinzecime, creștinii trăiau în frică și
se ascundeau. Când Duhul a venit peste ei,
au devenit bucuroși, neînfricați. E aceasta
diferența pe care ai văzut-o?

Creștinii persecutați din Orientul Mijlociu

lecții pentru Biserica din Occident
Terorismul global e la cel mai ridicat nivel.
Milioane de creștini din Orientul Mijlociu,
prinși în infernul islamului radical, au parte
de persecuții brutale pentru credința lor. Dar
în mijlocul haosului creat de Statul Islamic
și alte facțiuni jihadiste, un număr crescând
de urmași neînfricați ai lui Isus Hristos își
riscă viețile pentru a împărtăși Evanghelia.
Unii din ei sunt foști musulmani, unii chiar
foști teroriști. Autor al cărții „Standing In
The Fire - Courageous Christians Living in
Frightening Times”, pastor și misionar în
Orientul Mijlociu, Tom Doyle povestește
relatările uimitoare, ce par scenarii de film,
pe care le-a strâns despre creștinii curajoși
ce trăiesc în aceste vremuri înfricoșătoare în
cea mai fierbinte zonă de pe glob.

au venit la credința în Isus decât în 1400
de ani de islam. 10-15 ani, comparat cu
1400 de ani! Are loc o revoluție nevăzută,
pe care oamenii obișnuiți nu ajung să o afle.
De aceea relatăm toate acestea.

Tom Doyle: Noi lucrăm cu mulți din acești
oameni în Orientul Mijlociu. Am dorit să
scriem o carte despre aceia care sunt în
viață, care trebuiau să fie morți, dar pe care
Isus i-a ținut în viață. Avem un fost lider al
SIIL, un fost terorist din Frontul al-Nusra,
teribilul grup islamist din Siria, cineva din
poliția secretă, o femeie căsătorită cu un
imam musulman, oameni care sunt în viață
și care Îl slujesc pe Hristos.

Un caz cutremurător e Mido, care a fost cu
SIIL în Mosul, când creștinii au fost alungați.
Orașul Mosul din Irak a fost complet curățat
de creștini. Mergând prin oraș, Mido a dat
peste trei bărbați răstigniți, dar nu știa ce
se întâmplă. A rămas blocat privindu-i.
Unul din bărbați a ridicat capul, probabil
era chiar ora în care urma să moară, și i-a
zâmbit. Mido s-a apropiat și a auzit că ei
Îi cântau cântece lui Isus. În acel moment,
și-a dorit să moară. Și-a făcut un plan și a
scăpat prin nordul Irakului, în Turcia. Acolo
a întâlnit niște credincioși, care, într-o
săptămână, l-au condus la Hristos. L-au dus
la o întâlnire a Bisericii subterane, dar când
a intrat, a dat câțiva pași înapoi, spunând:
„Acesta e cântecul ce-l cântau oamenii de pe
cruce”. Inima lui a fost străpunsă și a venit la
credința în Isus.

Li se pun două întrebări înainte să-și
predea viața lui Isus. Prima: „Accepți să
fii persecutat?” Dacă răspund „Da”, sunt
întrebați: „Ești gata să mori pentru Isus?”
De multe ori, ei nu-și mai văd familiile
niciodată. Sunt respinși, chiar persecutați
de propria familie. Nouă ne e greu să
credem că propria familie ne-ar putea
persecuta sau ucide, dar se întâmplă.
Am fost în zeci de biserici din Occident și
am văzut ceva general valabil la creștini:
priveau cu teamă la viitor. Alegeri, politică,
economie, amenințarea terorismului... Dar
în Orientul Mijlociu, liderii sirieni nu
trăiesc cu frică, deși SIIL-ul răstignește
creștinii pe cruce. Ei trăiesc în libertate, cu
curaj și pasiune, nu se bazează pe ziua de
mâine, ci trăiesc din plin prezentul.
Trebuie să auzim povestea lor, să stăm la
picioarele Bisericii persecutate pentru a
vedea cum face față cu curaj adversității. În
ultimii 10-15 ani, mai mulți musulmani

Nu auzim de asta la știri. Auzim doar despre
SIIL, Al-Qaida sau teroriști, dar nu despre
acești musulmani. De ce crezi că vin ei la
credința în Isus Hristos?
În primul rând, pentru că Isus îi atinge
personal prin vise, viziuni și minuni
supranaturale la care sunt martori. Apoi, ei
ajung să vadă cum e islamul în realitate și
nu le mai place. Și întâlnesc creștini care au
dragoste și în care au încredere, așa că își
doresc să afle mai multe.

Ce lucruri se întâmplă Bisericii din Occident,
de care Biserica din Siria nu are parte?
Credincioșii își formează părerile pe baza
știrilor seculare. Nu spunem că nu au
loc atacuri teroriste, dar când când sunt
bombardați încontinuu de vești negative
legate de lumea musulmană, oamenii încep
să se descurajeze și să trăiască cu frică. Dar
Evanghelia nu e în retragere, Isus nu ne spune
să devenim indiferenți sau defetiști. De aceea
am dorit să fac publice aceste istorisiri.
Pare o relatare similară cu cea din Fapte înainte ca Biserica să fie botezată cu Duhul

Cu siguranță! Nu i-am auzit pe credincioșii
foști-musulmani din Orientul Mijlociu
spunând: „Rugați-vă să înceteze războiul și
persecuția”. Ci ei doresc să învețe din toate
prin câte trec, să învețe din încercări, să fie
curajoși și să fie dispuși să sufere, să moară
pentru Isus.
Ce putem noi, din Occident, să învățăm de la
acești creștini curajoși?
Sunt trei lucruri, discipline spirituale. Întâi, să
fim atenți la vocea de care ascultăm. Dacă
ascultăm non-stop doar știrile seculare, ne vor
modela gândirea, vom fi îngrijorați și panicați.
Dar nimic din aceste vești nu ar trebui să ne
surprindă. Trebuie să dăm la o parte tot acest
zgomot. Părerile noastre trebuie să vină din
Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm
pentru credincioșii persecutați. Avem multe
de învățat de la ei! Evanghelia e vestită cu
putere în Orientul Mijlociu.
A doua lecție: filtrul nostru trebuie să fie
credința și nu frica. Alege de care voce vei
asculta și trece tot ce auzi prin filtrul credinței.
Mie mi-e ușor să mă îngrijorez, avem copii
și nepoți, iar eu și soția ne îngrijorăm mereu
pentru ei. Dar acei creștini nu gândesc așa.
De fiecare dată când li se întâmplă ceva rău,
îi auzim spunând: „Domnul este bun”. Eram
în Liban când a avut loc o explozie puternică
în Damasc. Erau cu noi și lideri din Damasc,
iar când au auzit de explozie, deși unii
aveau persoane dragi acolo, nu s-au apucat
să asculte știrile, ci au spus: „Domnul este
bun, El le va purta de grijă și va fi bine”. S-au
pus pe genunchi, s-au rugat și apoi au aflat
celelalte detalii. Cred că pentru mulți din
Occident e mai ușor să se îngrijoreze decât
să-și exerseze credința.
În ultimul rând, ceea ce am văzut la creștinii
din Orientul Mijlociu e că atunci când omul
e disperat, se roagă. Cred că e timpul pentru
credincioși să se aplece cu fața la pământ
și să se roage o rugăciune radicală. Noi
credem că asta e ceva simplu, însă creștinii
din Orientul Mijlociu se proșternau cu
fețele la pământ de sute de ani, atunci când
aveau nevoie de intervenția lui Dumnezeu,
și își puneau încrederea în El. Când suntem
cu adevărat disperați, vom cădea cu fața la
pământ și ne vom ruga.
Acestea sunt cele trei lecții: fii atent ce voci
asculți, credința să-ți fie filtru și roagă-te cu
ardoare. Asta fac creștinii în primejdie și
avem multe de învățat de la ei.
Reportaj difuzat în emisiunea Jerusalem
Dateline. Ultimele știri din Orientul Mijlociu
în fiecare sâmbătă la ora 20 pe canalul Alfa
Omega TV, pe Facebook AlfaOmegaTV sau pe
site www.alfaomega.tv/stiri.
Foto: Valeriy Melnikov, AP
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Elisei
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 18 decembrie

MARȚI 19 decembrie

MIERCURI 20 decembrie

00:00 Întrebări esențiale 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 Isahar 09:00 Cartea Cărților 09:30
Călătorie în Betleem 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 Călătorie
în Betleem (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții!
(r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva
10:00 Cântecele anotimpurilor 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Spectacol în doi (r) 12:30 Bible bee (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creatiei: solul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Uriașul
cel egoist (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etice (sârbă) (r)
17:00 Cântecele anotimpurilor (r) 17:30
Descoperă-ți vocația! 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Matur și liber în
Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Cu gândul la veșnicie
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 Manualul bunătății 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00
Highlight Trace Balin 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Oul lui
Jeremy (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Speranță pentru
ne-evrei (r) 14:00 Descoperă-ți vocația!! (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight Trace Balin (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Manualul bunătății (r)

talk-show

Joi, 21:00

Retrospectivă
spirituală: Lumină
în întuneric
Ca lucrare de media creștină
interconfesională, Alfa Omega TV
intră în contact cu numeroase
organizații, biserici, lideri spirituali,
mișcări de trezire și rugăciune,
proiecte, conferințe, întâlniri
si inițiative creștine. În această
emisiune vă prezentăm cum am
perceput pulsul lucrării Domnului
în România, ca tendințe și direcții, o
emisiune retrospectivă de analiză a
principalelor evenimente din anul
ce se încheie, joi 21 decembrie, de
la ora 21.

19:00 Minunile creației: solul documentar
19:00 Speranță pentru ne-evrei documentar
19:30 Cu gândul la veșnicie seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Joni și prietenii program religios străin
22:00 Spectacol în doi film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzică
22:00 Vizita domnului Scrooge film artistic
23:30 Muzică

19:00 Crăciun - dezvăluiri documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

JOI 21 decembrie

VINERI 22 decembrie

SÂMBĂTĂ 23 decembrie

DUMINICĂ 24 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Călătoria lui Israel 09:00 Cartea Cărților
09:30 Uriașul cel egoist 10:00 Cursa din
Alaska 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Strada sfinților
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Alegând calea Bibliei
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni
(r) 14:30 Cu gândul la veșnicie (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Uriașul cel egoist (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Cursa
din Alaska (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferință de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Părinți eficienți
08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Promisiunea (r) 12:30 Viața
așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Evangheliile (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 16 profeții care dovedesc că Isus
e Mesia 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”
2017 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa
din Betania 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
08:30 De ce Israel? Olanda 09:00 Cartea
Cărților 09:30 God with us 10:00 Crăciunul
tradițional 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Elisei (r) 12:00 Isus, fiul lui Dumnezeu
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Bible bee (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” 2017 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 Minuni
obișnuite 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 God with us (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” 2017 (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 Cărților (r) 15:30 God
with us (r)

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Strada sfinților film artistic
23:30 Muzică
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16:00 Cântată de Crăciun program muzical
16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
2017 program religios
televiziunii
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului show
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
documentar
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:30 Gaither pentru România progr muz străin
19:00 Evangheliile 3 documentar
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
18:00 Conferință
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Străinul (r) film serial
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:30 Bible bee program religios străin
străin
21:00 Retrospectivă spirituală: Lumină în 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
Mijlociu
întuneric talk-show
22:00 Elisei film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Străinul film serial
23:00 Crăciunul alături de Highway Program 21:00 Realități și perspective talk-show
22:30 Fiul meu, Mântuitorul meu film artistic
23:30 Muzică
22:00 Un Crăciun de împrumut film artistic
23:30 Crăciunul o fereastră spre duminica
muzical
23:30 Crăciunul meu magazin TV
magazin TV
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LUNI 18 DECEMBRIE

MARŢI 19 DECEMBRIE

MIERCURI 20 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 23 DECEMBRIE

DUMINICĂ 24 DECEMBRIE

22:00 Spectacol în doi

22:00 Vizita domnului
Scrooge film artistic

22:00 Strada sfinților

22:00 Un Crăciun de
împrumut film artistic

20:30 Bible bee magazin

film artistic
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film artistic

TV

Rugăciunea
și miracolul de la Dunkirk
Unul dintre cele mai așteptate filme ale verii a
fost „Dunkirk”. El se bazează pe un eveniment
real din al Doilea Război Mondial: evacuarea
uimitoare a forțelor aliate sub presiunea
armatelor naziste, de pe plajele din Dunkirk
(Dunquerque) din Franța, în vara anului 1940.
Însă dincolo de fapte, există și o componentă
spirituală a acestui eveniment istoric - rolul
jucat de Biserica britanică în acele zile.

Evenimentul a făcut parte dintr-un „dezastru
militar colosal” (Churchill). În 1940, Germania
nazistă a suprins și înfrânt trupele aliate prin
războiul-fulger. În curând, 400.000 de soldați
aliați erau împresurați lângă Dunkirk. Franța
era învinsă, iar dacă acești bărbați ar fi fost
forțați să se predea, Marea Britanie ar fi fost
vulnerabilă. Cu crema armatei sale distrusă
sau capturată la Dunkirk, războiul s-ar fi
încheiat cu o victorie rapidă pentru Germania.
Comandamentul britanic spera să evacueze
45.000 de soldați din cei 400.000. „Doar un
miracol poate salva Corpul Expediționar
Britanic”, afirma generalul Alan Brooke.
Regele George al VI-lea a declarat o zi
națională de rugăciune pe 26 mai 1940.
Adresându-se națiunii, regele cerea poporului
să se întoarcă la Dumnezeu într-un spirit de
pocăință și să ceară ajutorul divin. Milioane
de britanici au răspuns acestei chemări, s-au
adunat în mii de biserici să se roage pentru
izbăvire, iar imaginea extraordinară de mai jos
arată coada din fața catedralei Westminster, cu
oamenii ce așteptau să intre să se roage.

20 km de locul unde se desfășura evacuarea.
Decizia de oprire a ofensivei terestre a
dat răgaz trupelor aliate să-și pregătească
evacuarea. Aparent, motivul era distrugerea
armatei aliate prin intermediul aviației
germane, prin bombardamente aeriene.
Iar Hitler nu a ținut cont de Cel care are putere
asupra vremii. În al doilea rând, o furtună
violentă corelată cu ceață a pornit peste
regiunea Dunkirk, iar acestea au ținut la sol o
mare parte din avioanele germane care atacau
soldații aliați complet expuși pe plaje.

În al treilea rând, apele Canalului Mânecii,
ce desparte Anglia de Franța, s-au calmat în
mod miraculos, în ciuda vremii nefavorabile
de pe coastă, un fenomen rar întâlnit. Asta
a permis ca aproape o mie de ambarcațiuni
de toate mărimile să navigheze între Anglia
și continent, salvând 335.000 de soldați, cu
mult mai mulți decât se aștepta oricine. Timp
de nouă zile, o armată de vase militare, dar
și mici bărcuțe personale, șalupe, vase de
pescuit sau de agrement operate de civili
a reușit să îmbarce și să salveze aproape
întreaga armată încercuită de la Dunkirk,
în ciuda unor atacuri sporadice ale aviației
germane. Chiar și bărci personale mici de 4-5
metri au fost folosite în evacuare.

de vii când li s-a aprins mânia împotriva
noastră; ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile
peste sufletul nostru; ar fi trecut peste sufletul
nostru valurile năpraznice. Binecuvântat să
fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor
lor! Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul
păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.
Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care
a făcut cerurile şi pământul. (Psalmul 124).
Într-un articol din acea vreme în The Daily
Telegraph, C.B. Mortlock scria că „Rugăciunile
națiunii au fost ascultate... Două mari minuni
s-au întâmplat - marea furtună ce a izbucnit
deasupra Flandrei pe 28 mai și marele calm
care s-a așternut peste Canalul Mânecii în zilele
ce au urmat. Ofițerii de rang înalt nu ezită
să explice izbăvirea Corpului Expediționar
Britanic prin faptul că țara întreagă s-a unit
în rugăciune pe 26 mai, cu două zile înainte ca
marea furtună să apară în Flandra și ca apa să se
calmeze în Canalul Mânecii.”
Dunkirk a fost cea mai mare evacuare din
istorie și un punct de cotitură în război.
Prim-ministrul Winston Churchill, într-un
discurs pe 4 iunie 1940 în Parlament, spunea
că, în loc de 20.000-30.000 de oameni salvați
(prognoza inițială era sumbră, se preconiza
o catastrofă la Dunkirk), „335.000 de oameni
au fost scăpați din ghearele morții și ale rușinii,
readuși acasă în țara lor”. Deși nereligios,
Churchill a afirmat că ceea ce s-a întâmplat a
fost „un miracol al izbăvirii”.

Britanicii s-au unit, în rugăciune și în
acțiune personală, și și-au primit răspunsul,
au primit miracolul.
Privind înapoi, episcopul de Chelmsford, dr.
H.A. Wilson a scris: „Dacă a existat vreodată o
națiune pe punctul de a fi distrusă, dar salvată
și refăcută, totuși, a noastră a fost aceea... Nu e
nevoie de o minte deosebit de religioasă pentru a
observa în toate acestea mâna lui Dumnezeu”.

Ceea ce a urmat în zilele următoare a fost
numit de către mulți ca fiind „miracolul de
la Dunkirk”.
După această zi, 26 mai 1940, au urmat
imediat mai multe evenimente greu de
explicat. În primul rând, în mod bizar, Hitler a
intervenit personal peste sfatul generalilor
săi, oprind tancurile să atace direct armata
aliată aflată în dificultate pe plaje. Armatele
germane au staționat două săptămâni la 10-

Deși au fost și pierderi și multe victime, și
40.000 de soldați aliați au căzut prizonieri,
oamenii au numit această experiență ca
„miracolul de la Dunkirk”. După aceea,
duminica de 9 iunie a fost declarată zi
națională a recunoștinței. În această zi a
recunoștinței, în bisericile din Marea Britanie
s-a cântat Psalmul 124, descriind uimitor
de precis experiența Dunkirk: De n-ar fi fost
Domnul de partea noastră când s-au ridicat
oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghiţit

Miile de oameni strânși la rugăciune ne arată că
și în perioade deznădăjduite, există speranță și
ajutor, cu condiția ca acestea să fie căutate în
locul potrivit și cu atitudinea potrivită. Deși
situația din România e descurajantă, Biserica
poate avea un impact real, prin rugăciune și
acțiune. De la Dunkirk învățăm că rugăciunea
Bisericii în unitate funcționează și, chiar dacă
Dumnezeu răspunde la rugăciune, e nevoie și
de implicarea noastră activă și uneori chiar de
sacrificii. O ultimă lecție este că Dumnezeu
lucrează și în moduri în care nu ne așteptăm și
implică chiar și oameni obișnuiți, dar care sunt
dispuși să aducă puținul lor.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Povestea căsniciei
seminar biblic

Luni, ora 19:30

LUNI 25 decembrie

MARȚI 26 decembrie

MIERCURI 27 decembrie

00:00 Momente liniștite de Crăciun 01:00
Școala de slujire cu Derek Prince 02:00
Realități și perspective 03:00 A celebration
of Christmas 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 Isahar 09:00 Cartea Cărților 09:30
Comoara de Crăciun a lui Micah 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 Program special 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cântecul lui Alabaster 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 De Crăciun la mall
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația!! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții!
(r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Nașterea lui
Isus 10:00 Cântecele anotimpurilor 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Nașterea (r) 12:30 Bible bee (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: solul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Uriașul
cel egoist (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Cântecele anotimpurilor (r) 17:30
Descoperă-ți vocația! 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Matur și
liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Față în față 04:00 Povestea
căsniciei 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 Manualul
bunătății 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi
de înger 10:00 Highlight Wes King 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Secrete ascunse în zăpadă (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Speranță pentru ne-evrei (r) 14:00
Descoperă-ți vocația! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight Wes King (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

JOI 28 decembrie

VINERI 29 decembrie

SÂMBĂTĂ 30 decembrie

DUMINICĂ 31 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Călătoria lui
Israel 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestea
lui William Tyndale 10:00 Caravana
speranței 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Mântuitorul (r)
12:00 Isus, fiul lui Dumnezeu (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Alegând calea Bibliei (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Povestea căsniciei (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Caravana speranței (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință
de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Părinți eficienți
08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Un Crăciun de împrumut
(r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Evangheliile (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia 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”
2017 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 08:30
De ce Israel? Olanda 09:00 Cartea Cărților
09:30 Povestea lui Corrie Ten Boom 10:00
Teknia 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Prin harul lui Dumnezeu (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Iudeea - ținut și poveste
biblică (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Bible bee (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința„Rugăciune pentru
Israel” 2017 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
Minuni obișnuite 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 Povestea lui Corrie
Ten Boom (r) 10:00 Lecția de biologie 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă
pentru tine 11:30 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 2017 (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 Povestea lui
Corrie Ten Boom (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
19:00 Iudeea - ținut și poveste biblică 17:30 Puterea rugăciunii program religios
documentar
18:00 Conferință
19:00 Străinul (r) film serial
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Evangheliile documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

16:00 Cântată de Crăciun 2 program muzical
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

19:00 Program special
19:30 Povestea căsniciei seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Nașterea film artistic
23:30 Muzică

televiziunii
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20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Străinul film serial
23:30 Muzică
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19:00 Alegând calea Bibliei documentar
19:00 Speranță pentru ne-evrei documentar 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
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 și prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secrete ascunse în zăpadă film artistic 22:00 Mântuitorul film artistic
23:30 Muzică
23:00 Isus, fiul lui Dumnezeu documentar
23:30 Muzică

Luni, 22:00

film artistic

Premieră:
Nașterea
Filmul „Nașterea” urmează viața lui
Isus de la nașterea Lui în Betleem,
până la maturitate. Arată cum
mesajul Său despre dragoste și
iertare schimbă lumea. Cu toate
acestea, nu toți devin urmașii Săi,
iar viața Lui pe Pământ se încheie
brutal, pe o cruce, într-un loc numit
Golgota. Totuși, moartea, învierea
și înălțarea Lui la cer Îl dezvăluie
lumii ca fiind singurul Fiu adevărat
al lui Dumnezeu.

televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee program religios străin
22:00 Prin harul lui Dumnezeu film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Gaither pentru România program 22:00 De neclintit film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Examinând viața lui Isus 1 documentar
muzical străin
23:30 Program muzical
sexualității

MARŢI 26 DECEMBRIE

MIERCURI 27 DECEMBRIE

VINERI 29 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 30 DECEMBRIE

DUMINICĂ 24 DECEMBRIE

22:00 Secrete ascunse
în zăpadă film artistic

22:00 Mântuitorul film

22:00 Prin harul lui
Dumnezeu film artistic

22:00 De neclintit film

22:30 Examinând viața
lui Isus I documentar
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artistic

Crăciun - dezvăluiri
Crăciunul e timpul magiei, spectacolelor,
generozității și al dragostei. Mulți au amintiri
prețioase legate de Crăciun. Dar ce știm despre
tradițiile Crăciunului? De ce decorăm bradul,
sau atârnăm crenguțe de vâsc? Și de ce ne
mințim copiii să creadă în Moș Crăciun?

Să „despachetăm” Crăciunul
În a doua parte a lunii decembrie, zilele sunt
scurte, iar nopțile lungi. Pentru lumea păgână,
aceasta era cea mai potrivită perioadă pentru
celebrarea forțelor întunericului. Calendarul
păgân numește această perioadă solstițiul
de iarnă.Tradițiile de Crăciun au originea în
petrecerile precreștine de iarnă, din Scandinavia.
Pentru a-l onora pe Jul, zeul păgân al sexului și
fertilității, în decembrie era organizată o petrecere
de 12 zile. Unui buștean mare, considerat idol, i
se dădea foc și în fiecare zi era ars ca jertfă un
om sau un animal. Distracții sălbatice însoțeau
sacrificiile zilnice, în timp ce participanții beți se
străduiau să contacteze duhurile.
În Roma precreștină, romanii păgâni își omagiau
zeii în timpul solstițiului de iarnă. Se credea că
Mithra, zeul soarelui și al luminii, s-ar fi născut
chiar pe 25 decembrie. În timpul sărbătorii
solstițiului de iarnă, tribunalele din Roma
erau închise, era permisă orice crimă, domnea
desfrâul. În 270 d.Hr., împăratul Aurelian a
oficializat sărbătoarea în săptămâna 17-24
decembrie, ce culmina cu oferirea cadourilor în
25 decembrie, pentru a celebra nașterea zeului
soarelui. Această orgie romană le întrecea pe
toate, devenind cunoscută ca saturnalia, în
onoarea lui Saturn, zeul excesului.
În secolul IV, Biserica a decis să includă tradițiile
păgâne în creștinismul „oficial”, pentru a atrage
păgânii. Până atunci, ziua de naștere a lui Hristos
nu se sărbătorea. Biserica a suprapus ziua
nașterii lui Isus cu cea a zeului păgân, Mithra.
Practica amestecării evenimentelor creștine cu
festivalurile păgâne a continuat și în Evul Mediu.
Dar Reforma a început să se răspândească.
Puritanii credeau că creștinismul trebuie să
rămână pur și separat de păgânism. Crăciunul
nu numai că nu se sărbătorea, ci chiar era
interzis în unele locuri. Însă în secolul XIX,
bisericile au cedat, începând să organizeze
programe de Crăciun pentru copii, cu cadouri
și dulciuri, susținând că le oferă posibilitatea
de a vorbi copiilor despre nașterea lui Hristos.

Bradul și împodobirea casei
În timpul saturnaliilor, deasupra ușilor erau
agățate crengi de stejar veșnic verde sau alte

plante, parte din ritualul păgân de a alunga răul,
ca simbol al recunoașterii puterii zeilor naturii.
Vâscul folosit în vrăjitoriile druizilor sau ale
vikingilor țintea să facă o femeie vulnerabilă
sexual. De aici obiceiul de a atârna la intrare
crenguțe de vâsc și, dacă o femeie este prinsă sub
ele, poate fi sărutată și nu are voie să se opună.
Bradul și vâscul vin din tradițiile păgâne din
Germania și Anglia. Copacii veșnic verzi au
simbolizat dintotdeauna sexul și fertilitatea.
În timpul solstițiului de iarnă, copacii erau
tăiați, aduși în case și decorați, fiind niște idoli
pentru închinare. Păgânii din Europa de Nord
se închinau la copaci, considerându-i sacri
pentru că credeau că există duhuri ce trăiesc
în copaci. Aducerea unui copac înăuntru era
un mod de a aduce acea sursă supranaturală de
binecuvântare în casa lor.
Cu mii de ani înainte, Dumnezeu spunea: „Așa
vorbește Domnul: ‘Nu vă luați după felul de viețuire
al neamurilor... Căci obiceiurile popoarelor sunt
deșarte. Taie un lemn din pădure... Îl împodobesc
cu aur și argint și îl țintuiesc cu cuie și ciocane, ca
să nu se clatine.” Ieremia 10.

Moș Crăciun
Moș Crăciun e un amalgam de tradiții. În
multe culturi există așa-zisele „duhuri ale
casei”, ce supraveghează căminul și hornul, au
grijă ca focul să nu se stingă și ca mâncarea să
fie bine preparată. Iarna, duhul casei îmbrăcat
în roșu cobora prin horn ca să-i răsplătească pe
cei care i-au făcut pe plac în decursul anului și
să lase un blestem sau o pedeapsă asupra celor
ce nu l-au mulțumit.
Tot în Scandinavia, prima reîncarnare a lui
Moș Crăciun a luat forma lui Odin, zeul păgân
al tunetului, un bărbat cu barbă lungă care
trăia în pădurile nordului, pline de duhuri.
Odin traversa cerul în timpul solstițiului
de iarnă, hotărând cine va muri și cine va
prospera. În Anglia, Odin s-a transformat în
Moș Crăciun, care, încununat cu crenguțe de
stejar verde, călătorea prin țară, îmbătânduse la saturnalii, deseori însoțit de un țap cu
coarne, simbolizând pe cei care au respins
mântuirea lui Isus.

Conform tradiției Bisericii, a existat un episcop,
Nicolae, în secolul IV în Asia Mică, patronul
marinarilor și comercianților. De-a lungul
secolelor, în timp ce legenda se forma, se spunea
că sfântul Nicolae l-a prins pe diavolul și l-a
făcut servitorul său, acesta fiind cunoscut în
diferite culturi ca Krampus, Beelzebul, Petru
cel Negru sau Knecht Ruprecht. Descris ca o
creatură hidoasă (țap, drac) cu coarne, servitorul
Ruprecht era un personaj sinistru, în contrast cu
sf. Nicolae. În timp ce Nicolae mergea din casă
în casă, întrebând de purtarea copiilor, Ruprecht
arunca prin horn bomboane și cadouri în
încălțămintea copiilor cuminți, pusă acolo. Dacă
copilul își demonstra dibăcie, primea un cadou.
Dacă era rău, primea o lovitură de nuia.
După cum Biserica a amestecat elementele
păgâne cu sărbătorirea nașterii lui Hristos, s-a
început redefinirea rolului lui Ruprecht. Acesta
a fost făcut însoțitorul Pruncului Isus și i s-a dat
titlul de Weihnactsmann sau Santa Claus - Moș
Crăciun. Multe descrieri timpurii ale lui Moș
Crăciun îl prezintă nu ca pe o persoană veselă
ce oferă daruri, ci ca pe un propagator sever al
disciplinei, ținând în mână o nuia sau un bici.
O problemă cu darurile de Crăciun pentru
copii e că îi învață că dacă sunt cuminți, vor
primi darul, dacă sunt răi, nu-l vor primi, sau
chiar vor fi bătuți cu nuiaua - e o mântuire
prin propriile fapte. Al doilea lucru incorect
e că oricum își vor primi darurile, pentru că
părinții își iubesc copiii și nu le vor „strica
sărbătoarea”, deci nu e important să faci ce
e bine și să eviți răul. Însă cel mai regretabil
lucru din obiceiurile Crăciunului e faptul că,
în inimile copiilor, Isus este înlocuit de Moș
Crăciun. Acesta are cunoștințe supranaturale
despre faptele tale, poate să zboare, poate vizita
toate familiile din lume într-o noapte, etc calități supranaturale ce fac din Moș Crăciun
un surogat al lui Hristos.
Miturile se schimbă în timp. Astfel, personajul
lui Moș Crăciun a fost confundat cândva cu
sf. Nicolae și cu alte personaje păgâne și mai
târziu a evoluat, prin desenele lui Thomas
Nast în ceea ce avem astăzi. Comercializarea
Crăciunului a evidențiat elementele păgâne și
a îndepărtat cele creștine. Însă adevărul lui Isus
nu se va schimba niciodată.
Pentru unii, Crăciunul înseamnă azi doar un
timp când se adună întreaga familie. Pentru
păgâni, e timpul de a sărbători solstițiul de
iarnă. Comercianții văd această perioadă ca
una în care pot să obțină un profit enorm, alții
reflectă la nașterea lui Isus, în timp ce mulți
părinți perpetuează mitul lui Moș Crăciun.
Decât să pună deoparte câteva zile din an
pentru Dumnezeu, creștinii ar trebui să-și
dedice zilnic viața lui Hristos, pentru a învinge
influențele păgâne și a avea impact asupra
societății pentru Dumnezeu. Crăciunul e și o
oportunitate minunată de a spune altora despre
Evanghelie, despre planul de răscumpărare
divin și scopul venirii lui Isus în lume.
Extras din doc. Crăciun - dezvăluiri, produs
de Jeremiah Films și difuzat pe Alfa Omega
TV miercuri, 20 decembrie, ora 19.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

În mâinile noastre
documentar

Luni, ora 22:00

LUNI 01 ianuarie

MARȚI 02 ianuarie

MIERCURI 03 ianuarie

00:00 Program muzical 01:00 Școala de
slujire cu Derek Prince 02:00 În mâinile
noastre 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 Isahar 09:00 Cartea Cărților 09:30
Povestea lui Amy Carmichael 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
Program special 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Povestea lui Amy
Carmichael (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația!! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Povestea lui Gladys
Aylward 10:00 Cântecele anotimpurilor
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 În mâinile noastre (r) 12:30
Bible bee (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Povestea lui Gladys Aylward (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 Descoperă-ți
vocația!! 18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Matur și liber în
Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Povestea căsniciei 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 Manualul bunătății 09:00
Cartea Cărților 09:30 Povestea lui Robert
Jerman Thomas 10:00 Triumf asupra terorii
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Aproape de adevăr (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Speranță pentru ne-evrei (r) 14:00
Descoperă-ți vocația!! (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Triumf asupra terorii (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

19:00 Minunile creației: solul documentar
19:30 Povestea căsniciei seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:00 Speranță pentru ne-evrei 3 documentar
19:30 Secretele succesului program religios
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
22:00 În mâinile noastre documentar
20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Aproape de adevăr film artistic
23:30 Muzică

19:00 Alegând calea Bibliei 2 documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

documentar

Vineri, 22:00

materiale

Premieră: Multe
lucruri minunate
Documentarul „Multe lucruri
minunate” dezvăluie povestea lui
Lilias Trotter, o pictoriță britanică
din secolul al XIX-lea, care a
renunțat la faimă pentru a-I sluji lui
Dumnezeu ca misionară în Algeria.
Din dragoste pentru cei nevoiași
și cei care nu Îl cunosc pe Hristos,
Trotter a intrat în lucrare, ceea ce a
făcut-o să descopere chemarea lui
Dumnezeu pentru ea, aceea de a
sluji pe câmpul de misiune.

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Pe urmele pașilor Lui film artistic
23:30 Muzică

JOI 04 ianuarie

VINERI 05 ianuarie

SÂMBĂTĂ 06 ianuarie

DUMINICĂ 07 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 La
răspântia veșniciei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Povestea lui Richard Wurmbrand
10:00 Inimă înflăcărată 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Pe urmele pașilor Lui (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Alegând calea Bibliei (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Povestea
căsniciei (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Inimă înflăcărată (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferință
de femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferință
de femei 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 Părinți eficienți
08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Prin harul lui Dumnezeu
(r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Hebron, orașul
promisiunii (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 16
profeții care dovedesc că Isus e Mesia 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 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 08:30
De ce Israel? Olanda 09:00 Cartea Cărților
09:30 Povestea lui Jim Elliot 10:00 Teknia
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Multe lucruri minunate (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Iudeea - ținut și poveste biblică (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Povestea lui Jim Elliot (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” cu Christine Darg 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 Minuni obișnuite
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 Povestea lui Jim Elliot (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” cu Christine Darg (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 Cărților
(r) 15:30 Povestea lui Jim Elliot (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
cu Christine Darg program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
19:00 Iudeea - ținut și poveste biblică 17:30 Puterea rugăciunii program religios
documentar
18:00 Conferință
19:00 Străinul (r) film serial
19:00 Hebron, orașul promisiunii documentar 19:30 InTouch program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

16:00 Conferința „Rugul Aprins” 2017 program

televiziunii

20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Străinul film serial
23:30 Muzică

religios

17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev.
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee program religios străin
22:00 Multe lucruri minunate film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Eu, din nou film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Examinând viața lui Isus 2 documentar
muzical străin
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

30

MARŢI 02 IANUARIE

MIERCURI 03 IANUARIE

JOI 04 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 06 IANUARIE

DUMINICĂ 07 IANUARIE

22:00 Aproape de
adevăr film artistic

22:00 Pe urmele
pașilor Lui film artistic

23:00 Străinul film
serial

22:00 Eu, din nou film

20:30 Bible bee magazin
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